
SLU@BEN GLASNIK NA 
OP[TINA RADOVI[ 

 

 

Slu`ben glasnik na 
op{tina Radovi{ 

Izleguva po potreba 

Ponedelnik 13 Juni 
2022 godina 

Broj 8/2022 god. 

@iro smetka 
br: 758014072063018 

Dano~en br.: 4023005116486 
 

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 избор на Комисија за верификација на 

мандат на член на Советот на општина Радовиш 

  

Го прогласувам и објавувам Решението за 

избор на Комисија за верификација на мандат на 

член на Советот на општина Радовиш, бр. 08-1064/1, 

што советот на општина Радовиш го донесе на 

седница одржана на  09.06.2022 година.  

 

Br. 09-1064/2 
13 Juni 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
                                                         

Vrz osnova na ~l. 37 od Zakonot za 
lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na RM br. 
5/2002), a soglasno ~l. 7 od Delovnikot za rabota 
na Sovetot na op{tina Radovi{,  Sovetot na 

op{tina Radovi{ na XIII -ta sednica odr`ana na 
09.06.2022 god. , donese 
 

RE[ENIE 
Za izbor na Komisija za verifikacija  

na  mandat na ~len na Sovetot na  
op{tina Radovi{ 

 
I. 

 Komisijata za verifikacija na mandatite 
na ~lenovite na Sovetot na op{tina Radovi{ e 
vo sostav: 
 1. Vesna Konzulova  -  pretsedatel 
 2. Dejan Vu~kovski   - ~len 
 3. Karolina Ristova   - ~len 

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

 
Br. 08-1064/1 

09 Juni 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 

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

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

во врска со член 44 од Статутот на општина 

Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш 

донесува 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Решение за верификација на мандат на член на 

Совет на општина Радовиш 

  

Го прогласувам и објавувам Решението за 

верификација на мандат на член на Совет на 

општина Радовиш, бр. 08-1065/1, што советот на 

општина Радовиш го донесе на седница одржана на  

09.06.2022 година.  

 

Br. 09-1065/2 
13 Juni 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
                                                            

Врз основа на член 37 од Законот за локална 

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

член 7 и 8 од Деловникот за работа на Советот на 

општина Радовиш, Советот на општина Радовиш на 

XIII седница одржана на 09.06.2022 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за верификација на мандат на член 

на Совет на општина Радовиш 

 

Член 1 

Се верифицира мандатот на член на Советот 

на општина Радовиш 

 

Елена Кацарска 

од ВМРО-ДПМНЕ И КОАЛИЦИЈА 

”ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА” 

 

Член 2 

Решението влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на 

општина Радовиш” . 

 

Br. 08-1065/1 

09 Juni 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 
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Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот 

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

во врска со член 44 од Статутот на општина 

Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш 

донесува 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Решение за именување членови во Општински 

совет за превенција на детско престапништво во 

општина Радовиш 

  

Го прогласувам и објавувам Решението за 

именување членови во Општински совет за 

превенција на детско престапништво во општина 

Радовиш, бр. 08-1066/1, што советот на општина 

Радовиш го донесе на седница одржана на  

09.06.2022 година.  

 

Br. 09-1066/2 
13 Juni 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

 Vrz osnova na ~len 158 i 159 od Zakonot za 
Pravda na decata (Slu`ben vesnik na RM 
br.148/2013 , 152/2019 i 275/2019), ~len 22 stav 1 
to~ka 7 od Zakonot za lokalna samouprava, a 
soglasno ~len 15 stav 1 to~ka 7 i ~len 21 stav 1 
to~ka 43 od Statutot na op{tina Radovi{,  
Sovetot na op{tina Radovi{ na sednica 
odr`ana na den 09.06.2022 god., donese 
        

R  E  [  E  N  I  E 
Za imenuvawe ~lenovi vo Op{tinski sovet za 

prevencija na detsko prestapni{tvo vo op{tina 
Radovi{ 

 
^len 1 

  Op{tinskiot sovet za detsko pretstapni{tvo 
vo op{tina Radovi{ broi 15 (petnaeset) 
~lenovi i vo noviot petgodi{en mandaten 
period ~lenuvaat:  
1.Kristina Krsteva -pretstavnik od MVR-OVR 
Radovi{; 
2.Robert Donev - pretstavnik od - MTSP i JUM 
Centar za  socijalna rabota Radovi{; 
3.Marija Valakova -pretstavnik od Sovet na 
roditeli od OOU <Krste Petkov Misirkov< 
Radovi{; 
4.Goce Dedinec -pretstavnik od Sovet na 
roditeli od OOU <Nikola Karev< Radovi{; 
5.Slavica Jovanova -pretstavnik od Sovet na 
roditeli od OOU<Orce Nikolov< s.Iwevo 
Radovi{; 
6.Mirjana Vasileva-pretstavnik od Sovet na 
roditeli od OOU <Kiril i Metodij< 
s.Oraovica Radovi{; 

7.Goran Jankulov-pretstavnik od Sovet na 
roditeli od OOU <Kosta Racin< s.Podare{ 
Radovi{; 
8.Natalija Dedinec      -pretstavnik od Sovet na 
roditeli od SOU<Kosta Susinov< Radovi{; 
9.Matej Filipov-pretstavnik od Unija na 
sredno{kolci - Radovi{; 
10.Zoran~e Krstev -pretstavnik od Advokatska 
komora; 
11.Zlatko Ivanov -pretstavnik od Javno 
obviniteslstvo 
12.Lila Cvetanoska -pretstavnik od Osnoven sud 
Radovi{-sudija; 
13.Stojan~e Petrov -pretstavnik od  JZU 
<Zdravstven dom< Radovi{; 

 
^len 2 

 Odlukata vleguva vo sila naredniot den od 
ednot na objavuvaweto vo <Slu`ben glasnik na 
op{tina Radovi{<. 
 

Br. 08-1066/1 

09 Juni 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 

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

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

во врска со член 44 од Статутот на општина 

Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш 

донесува 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување на Решение за 

формирање на Комисија за постапка за давање на 

простории под закуп во СРЦ „25 Мај“ 

 

Го прогласувам и објавувам Решението за 

формирање на Комисија за постапка за давање на 

простории под  закуп во СРЦ „25 Мај“, бр. 08-

1067/1, што советот на општина Радовиш го донесе 

на седница одржана на 09.06.2022 година.  
 

Br. 09-1067/2 
13 Juni 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

 
Врз основа на член 36 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/02), член 21 од 

Статутот на општина Радовиш (Сл.гласник 5/02), и 

донесениот Заклучок бр. 08-836/1 од седница на 

Советот на општина Радовиш на 09.06.2022 год. 

Градоначалникот на општина Радовиш, донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за формирање на Комисија за постапка за давање на 

простории под закуп во СРЦ „25 Мај“ 
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Член 1 

Се формира Комисија за постапка за 

прибирање на понуди по распишана јавна објава за 

давање на простории под закуп во СРЦ „25 Мај“ 

За членови на Комисија се именуваат : 

 

1. _____________________- Претседател, 

Претседателот на комисијата за култура, 

образование и спорт при Советот на општина 

Радовиш. 

2.Александра Трајанова, член на Совет 

3.Дејан Вучковски, член на Совет 

4.Лолита Арсова - ЈПССО “Радовиш-2014” 

5.Дончо Коцев - ЈПССО “Радовиш-2014” 

6.Љупче Почивалец – ЕЛС општина Радовиш 

7.Игор Чапов – ЕЛС општина Радовиш 

 

Член 2 

Комисијата има задача да ги разгледа сите 

пристигнати понуди со приложените документи врз 

основа на распишана јавна објава за давање на 

простории под закуп во СРЦ „25 Мај“, да состави 

Записник со листа на физички и правни лица кои 

доставиле понуди за конкретна просторија и истата 

да ја достави до Управниот одбор и Директорот на 

ЈПССО “Радовиш-2014” за понатамошна постапка. 

 

Член 3 

  Мандатот на комисијата трае 2 (две) години. 

 

Член 4 

 Решението стапува на сила со денот на 

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

општина Радовиш” 

 

Br. 08-1067/1 

09 Juni 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 

 

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

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

во врска со член 44 од Статутот на општина 

Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш 

донесува 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Заклучок за усвојување на Годишен извештај за 

реализација на Програмата за развој на Центар за 

развој на Југоисточен плански регион за 2021 година 

 

 Го прогласувам и објавувам Заклучокот за 

усвојување на Годишен извештај за реализација на 

Програмата за развој на Центар за развој на 

Југоисточен плански регион за 2021 година, бр. 08-

1068/1, што советот на општина Радовиш го донесе 

на седница одржана на 09.06.2022 година. 

  

Br. 09-1068/2 
13 Juni 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 

Радовиш, Советот на општина Радовиш на XIII 

седница одржана на 09.06.2022 година, донесе 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Годишен извештај за реализација 

на Програмата за развој на Центар за развој на 

Југоисточен плански регион за 2021 година 

 

Член 1 

Се усвојува Годишен извештај за реализација 

на Програмата за развој на Центар за развој на 

Југоисточен плански регион за 2021 година бр.01-

120/1 од 23.03.2022 година 

 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,, . 

 

Br. 08-1068/1 

09 Juni 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 

 

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

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

во врска со член 44 од Статутот на општина 

Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш 

донесува 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА  ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА  НА 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА ПОДРАЧЈЕТО 

НА ОПШТИНА РАДОВИШ ЗА 2022 ГОДИНА 

бр.08-1605/2 од 21.12.2021 год., бр.08-428/1 од 

28.02.2022 год.,  бр.08-621/1 од 29.03.2022 год. и 

бр.08-724/1 од    13.04.2022 год. 

 

 Ја прогласувам и објавувам ИЗМЕНАТА И 

ДОПОЛНУВАЊЕТО НА  ГОДИШНА ПРОГРАМА 

ЗА ИЗРАБОТКА  НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 

НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА РАДОВИШ ЗА 

2022 ГОДИНА бр.08-1605/2 од 21.12.2021 год., 

бр.08-428/1 од 28.02.2022 год., бр.08-621/1 од 

29.03.2022 год. и бр.08-724/1 од 13.04.2022 год. што 

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на 09.06.2022 година, бр.08-1069/1.  
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Br. 09-1069/2 
13 Juni 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
      

Врз основа на член 20 од Законот за  

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

член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.в. на 

Р.М.“ бр.05/02) и член 21 став 1 и точка 7 од 

Статутот на општина Радовиш („Службен гласник на 

Општина Радовиш“ бр.05/02),     Советот на општина 

Радовиш на XIII седница одржана на 09.06.2022 

година  донесе     

                

ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  ГОДИШНА 

ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА  НА 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА ПОДРАЧЈЕТО  

НА ОПШТИНА РАДОВИШ ЗА 2022 ГОДИНА 

бр.08-1605/1 од 21.12.2021 год., бр.08-428/1 од 

28.02.2022 год.,  бр.08-621/1 од 29.03.2022 год. и 

бр.08-724/1 од 13.04.2022 год.  

                                                           

1. Вовед 

 

       Годишна Програма за изработка на 

урбанистички планови на подрачјето на Општина 

Радовиш за 2022г. претставува основа за изработка, 

донесување и спроведување на урбанистички 

планови од член1, став(1), точки 1,2,3,4 од Законот 

за урбанистичко планирање, каде како видови се 

наведени генерален урбанистички план, детални 

урбанистички планови,  урбанистички планови  за 

село , урбанистички планови  за вон населено место , 

сите како планови од локално значење, како и 

урбанистички проекти од член 58 од законот, со цел 

да се обезбеди уредување и хуманизација на 

просторот. Годишата програма претставува дел од 

задолжителната документација при поднесување 

барање за согласност од Министерството за 

транспорт и врски како надлежен орган за истото. 

 

2. Урбанистичко планирање 

  

Урбанистичко планирање                                                                                                                   14.500.000,оо денари 

- Генерален урбанистички план                        ........................................................................  10.000.000,000 ден. 

- Трошоци за услуги од катастар и      

  Услови за планирање на просторот              ......................................................................................       600.000,00 ден. 

- Детални Урбанистички планови,  

  Урбанистички планови за села и                              ............................................................................   3.700.000,00 ден. 

  Урбанистички проекти                    

- Програми за поставување на урбана  

опрема и времени објекти                                               .........................................................................     200.000,00 ден. 

 

 Генерален урбанистички план на град Радовиш                

  

  

 Детални урбанистички планови , Урбанистички планиви за село и Урбанистички проекти 

Р.Бр.  П (ha) Износ /денари 

1. 
Изработка и донесување на нов Генерален урбанистички 

план за град Радовиш 
600,0  

ВКУПНО:   10.000.000,00 

Р.Бр.  Износ /денари 

1. Трошоци за услуги од катастар  

2. Услови за планирање на просторот  

ВКУПНО:      600.000,00 

Р.Бр

. 
 Износ/ денари 

1. Измена и дополнување ДУП за дел УБ 7  

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

3.  Измена и дополнување ДУП за дел УБ 3  

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

5. Урбанистички план за с.Ораовица    

6. Урбанистички план за с.Воиславци  

7. Урбанистички план за с.Раклиш  

8. Урбанистички план за с.Аликоч    

9. Урбанистички план за с.Коџалија    

10. Урбанистички план за с.Калаузлија  
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 Програми за спроведување на Урбанистички планови 

 Урбанистичка планска документација со самофинансирање  

11. Урбанистички план за с.Смиланци   

12. Урбанистички план за с.Бучим    

13. Урбанистички план за с.Парналија  

14. Урбанистички план за с.Злеово     

15. Урбанистички план за с.Тополница     

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

17. 

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

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

зеленило 

 

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

покрај Радовишка река со градби од живо зеленило 
 

19. 
Урбанистички проект за инфраструктура вон опфат на  урбанистички план 

за изградба на улица во с.Калугерица,  Општина Радовиш 
 

ВКУПНО: 3.700.000,00 

 Програми за спроведување на Урбанистички планови Бр. Износ/денари 

 Програма за урбана опрема 1  

 Програма за времени објекти 1  

ВКУПНО: 200.000,00 

  

Р.б. Планска документација Износ/денари 

1.  Измена и дополнa на ДУП за УБ7-дел Самофинансирање 

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

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

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

Раклиш,  Општина Радовиш 
Самофинансирање 

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

фотоволтаични централи 
Самофинансирање 

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

Општина Радовиш. 
Самофинансирање 

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

вон г.р. Општина Радовиш     
Самофинансирање 

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

Радовиш вон г.р. општина Радовиш 
Самофинансирање 

9.  

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

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

вон г.р.  Општина Радовиш 

Самофинансирање 

10.  
Урбанистички проект  со намена за  базна станица за мобилна 

телефонија во Тополница  
Самофинансирање 

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

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

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

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

Сулдурци,  општина Радовиш 
Самофинансирање 

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

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

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

Општина Радовиш 
Самофинансирање 

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

Општина Радовиш 
Самофинансирање 

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

општина Радовиш 
Самофинансирање 

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

Радовиш, Општина Радовиш 

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

Општина Радовиш 
Самофинансирање 

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

Општина Радовиш 
Самофинансирање 

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

КО Калугерица, општина Радовиш 
Самофинансирање 

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

742, КО  Сулдурци, Општина Радовиш 
Самофинансирање 

23.  

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за градба со 

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

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

Радовиш 

Самофинансирање 

24.  

Урбанистички проект за инфраструктура со намена Е1.8 водови за 

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

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

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

град, општина Радовиш.  

Самофинансирање 

25.  

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

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

други објекти за времено сместување. 

Самофинансирање 

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

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

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

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

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

Радовиш 
Самофинансирање 

29.  
Урбанистички проект  за изведба на фотоволтаична централа на  КП 

бр.3456/1 и 3454, КО Радовиш вон.гр. општина Радовиш  
Самофинансирање 

 30. 

Урбанистички проект за  промена на граници на градежна парцела 

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

ДУП за УБ28 Радовиш   

Самофинансирање 

 31. 

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

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

Радовиш,  

Самофинансирање 

32. 

Урбаистички проект вон опфат за уредување на земјиште со намена 

Е1.13 – површински соларни панели и фотоволтаични електрани 

(фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се 

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

Радовиш 

Самофинансирање 

33. 

Урбаистички проект вон опфат за уредување на земјиште со намена 

Е1.13 – површински соларни панели и фотоволтаични електрани за 

фотонапонска електроцентрала со капацитет до 1 MW на дел од КП 

1082, КО Сулдурци  општина Радовиш. 

Самофинансирање 

34. 

Урбаистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – 

површински соларни панели и фотоволтаични електрани , за 

фотонапонска електроцентрала со капацитет до 1MW на делови од КП 

бр.4838/1,  4838/2, 4840/1 и КП бр. 4840/2, КО Радовиш вон.град, 

Општина Радовиш 

Самофинансирање 

О п и с Износ /денари 

Генерален урбанистички план на град Радовиш                10.000.000,00 

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

Детални урбанистички планови, Урб. планови за село и Урбанистички 

проекти 
   3.700.000,00 



Br. 8/2022 Str. 7                Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                                  13.06.2022 god.  

  

 

3. ФИНАНСИРАЊЕ 

        За финансирање на урбанистичките планови и 

урбанистичките плански документации од 

Програмата потребните средства ќе се обезбедат од 

Буџет на Општина Радовиш, Буџет на РСМ, со 

самофинансирање од заинтересирани физички и 

правни лица, Југоисточен плански Регион преку БРР, 

преку АФПЗРР . 

 

4. ПРЕОДНИ И ЗАВРШИ ОДРЕДБИ 

       Во зависност од потребите на општината , како и 

на заинтересирани физички и правни лица тековно 

Програмата може да претрпи измени и дополнувања. 

Општина Радовиш како надлежен орган согласно 

Закон за урбанистичко планирање спроведува 

постапки за реализација и спроведување на 

урбанистичките планови, одобрувајќи постапки за 

различни видови урбанистички проекти пропишани 

во законот, урбанистички проекти  со план за 

парцелација и урбанистички проекти за 

инфраструктура . 

      Во процесот на донесување на урбанистички 

планови и урбанистички проекти  согласно Законот 

за урбанистичко планирање предвидени се 

прибавување на одредени документации како услови 

за планирање на просторот, трошоци за услуги од 

катастар, како и останати документи за кои трошоци 

се планираат средства. 

   Урбанистичките планови и урбанистички плански 

документации започнати пред донесување на 

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

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

одредбите од истиот . 

        Оваа Програма задолжително се објавува во 

„Службен гласник на Oпштина Радовиш“, во 

електронка форма на веб страната на општината, на 

официјалните профили на социјлните мрежи, како и 

во информацискиот систем е-урбанизам. 

 

        Со измена и дополна на програма за 

урбанистичко планирање се вметнуват измени во 

точка 29 со дополна на катастерска парцела за 

опфатот на урбанистичкиот проет за за изведба на 

фотоволтаична централа како и нова точка 34 со 

урбаистички проект вон опфат за фотонапонска 

електроцентрала со капацитет до 1MW , како 

урбанистички плански документации со 

самофинансирање . 

 

Br. 08-1069/1 

09 Juni 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 

 

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

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

врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, 

Градоначалникот на општина Радовиш донесува: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Одлука  за усвојување на Финансов извештај на 

ЈП ,,Плаваја” Радовиш за период од 01.01 2022 

година до 31.03.2022 година 

  

Ја прогласувам и објавувам одлуката за 

усвојување на Финансов извештај на ЈП,,Плаваја” 

Радовиш за период од 01.01 2022 година до 

31.03.2022 година,  бр.08-1070/1, што советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 

09.06.2022 година.  

 
Br. 09-1070/2 

13 Juni 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 ст. 1 т. 31 од Статутот на општина Радовиш, 

Советот на општина Радовиш на XIII седница 

одржана на 09.06.2022 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

за усвојување на Финансов извештај на ЈП 

,,Плаваја” Радовиш за период од 01.01 2022 година 

до 31.03.2022 година 

 

Член 1 

Се усвојува Финансов извештај на 

ЈП,,Плаваја” Радовиш за период од 01.01.2022 

година до 31.03.2022 година, бр.0102-360/1 од 

09.05.2022 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во “Службен гласник на 

општина Радовиш” 

 

Br. 08-1070/1 

09 Juni 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 

 

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

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

во врска со член 44 од Статутот на општина 

Програми за урбана опрема и времени објекти        200.000,00 

  Урнабистичка планска документација со самофинансирање  Самофинансирање 

                       ВКУПНО :  14.500.000,00 
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Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш 

донесува: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Одлука  за одобрување финансиски средства 

на Снежанка Кирилова од Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

одобрување финансиски средства на Снежанка 

Кирилова од Радовиш, бр. 08-1071/1, што советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана на  

09.06.2022 година.  

                                                            

Br. 09-1071/2 
13 Juni 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 XIII 

седница одржана на 09.06.2022 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

за одобрување финансиски средства 

на Снежанка Кирилова од Радовиш 

 

Член 1 

Се одобруваат финансиски средства на 

Снежанка Кирилова со адреса на ул,,Обрад Цицмил,, 

бр.1, Радовиш во висина од 15.000,00 денари 

наменети за помош на лицето поради тешка 

финансиска состојба, по доставено барање  бр.08-

793/1 од 26.04.2022 година. 

Барањето е составен дел од одлуката. 

 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,, . 

 

Br. 08-1071/1 

09 Juni 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 

 

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

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

во врска со член 44 од Статутот на општина 

Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш 

донесува: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Одлука  за одобрување финансиски средства 

на Фунги Цока Здружение на печуркари од Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

одобрување финансиски средства на Фунги Цока 

Здружение на печуркари од Радовиш, бр. 08-1072/1, 

што советот на општина Радовиш ја донесе на 

седница одржана на 09.06.2022 година.  

 

Br. 09-1072/2 
13 Juni 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 XIII 

седница одржана на 09.06.2022 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

за одобрување финансиски средства 

на Фунги Цока Здружение на печуркари од Радовиш 

 

Член 1 

Се одобруваат финансиски средства на 

Фунги Цока Здружение на печуркари од Радовиш во 

висина од 20.000,00 денари наменти за организирање 

на меморијален настан Андонов Горги-Шеин по 

доставено барање бр.01-3 од 28.04.2022 година, наш 

бр.12-818/1 од 29.04.2022 година. 

Барањето е составен дел од одлуката. 

 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,, . 

 

Br. 08-1072/1 

09 Juni 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 

 

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

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

во врска со член 44 од Статутот на општина 

Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш 

донесува: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Одлука за одобрување финансиски средства 

на Велосипедски клуб ,,БЕЛ КАМЕН БАЈКС”-

Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

одобрување финансиски средства на Велосипедски 

клуб ,,БЕЛ КАМЕН БАЈКС”-Радовиш бр. 08-1073/1, 

што советот на општина Радовиш ја донесе на 

седница одржана на 09.06.2022 година.  
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Br. 09-1073/2 
13 Juni 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 XIII 

седница одржана на 09.06.2022 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

за одобрување финансиски средства 

на Велосипедски клуб ,,БЕЛ КАМЕН БАЈКС”-

Радовиш 

 

Член 1 

Се одобруваат финансиски средства на 

Велосипедски клуб ,,БЕЛ КАМЕН БАЈКС”-Радовиш 

во висина од 60.000,00 денари наменети за 

ангажирање на професионален тренер, по доставено 

барање бр.12-884/1 од 09.05.2022 година. 

Барањето е составен дел од одлуката. 

 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,, . 

 

Br. 08-1073/1 

09 Juni 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 

 

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

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

во врска со член 44 од Статутот на општина 

Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш 

донесува: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Одлука  за одобрување финансиски средства 

на Здружение на инвалиди  на трудот Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

одобрување финансиски средства  на Здружение на 

инвалиди  на трудот Радовиш, бр. 08-1074/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на 09.06.2022 година.  

 

Br. 09-1074/2 
13 Juni 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 XIII 

седница одржана на 09.06.2022 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

за одобрување финансиски средства 

на Здружение на инвалиди  на трудот Радовиш 

 

Член 1 

Се одобруваат финансиски средства на 

Здружение на инвалиди  на трудот Радовиш во 

висина од 30.000,00 денари наменети за прослава по 

повод Мегунарониот ден на инвалидите, по 

доставено барање бр.03-02/4 од 11.05.2022 година, 

наш бр.12-898/1 од 11.05.2022 година. 

Барањето е составен дел од одлуката. 

 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,, . 

 

Br. 08-1074/1 

09 Juni 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 

 

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

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

во врска со член 44 од Статутот на општина 

Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш 

донесува: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Одлука  за одобрување финансиски средства 

на Манастирски одбор на манастир ,,Света Троица” 

с.Козбунар 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

одобрување финансиски средства на Манастирски 

одбор на манастир ,,Света Троица” с.Козбунар, бр. 

08-1075/1, што советот на општина Радовиш ја 

донесе на седница одржана на 09.06.2022 година.  

 

Br. 09-1075/2 
13 Juni 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 XIII 

седница одржана на 09.06.2022 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

за одобрување финансиски средства 

на Манастирски одбор на манастир ,,Света Троица” 

с.Козбунар 
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Член 1 

Се одобруваат финансиски средства на 

Манастирски одбор на манастир ,,Света Троица” 

с.Козбунар во висина од 20.000,00 денари по 

доставено барање бр.12-958/1 од 19.05.2022 година. 

Барањето е составен дел од одлуката. 

 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,, . 

 

Br. 08-1075/1 

09 Juni 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 

 

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

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

во врска со член 44 од Статутот на општина 

Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш 

донесува 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Одлука за одобрување финансиски средства 

на ЈПССО,,Радовиш-2014,, Радовиш 

 

 Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

одобрување финансиски средства на ЈПССО 

,,Радовиш-2014,, Радовиш, бр. 08-1076/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на 09.06.2022 година.  

 

Br. 09-1076/2 
13 Juni 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 XIII 

седница одржана на 09.06.2022 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

за одобрување финансиски средства 

на JПССО ”РАДОВИШ 2014” Радовиш 

 

Член 1 

Се одобруваат финансиски средства на 

JПССО ”РАДОВИШ 2014” Радовиш во висина од 

500.000,00 денари согласно усвоениот финансиски 

план на јавното претпријатие. 

За наменското користење на средствата да се 

достави извештај. 

Барањето е составен дел од одлуката. 

 

 

 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,, . 

 

Br. 08-1076/1 

09 Juni 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 

 

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

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

во врска со член 44 од Статутот на општина 

Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш 

донесува 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Одлука 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.08-1077/1, што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на  

09.06.2022 година.  

                                                           

Br. 09-1077/2 
13 Juni 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 XIII седница одржана на 09.06.2022 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

за одобрување финансиски средства 
на ЈПССО,,Радовиш-2014,, Радовиш за потрошена 

електрична енергија 
  

Член 1 
Се одобруваат финансиски средства на 

ЈПССО,,Радовиш-2014,, Радовиш во износ од -
45.505,00 денари со намена за потрошена 
електрична енергија за месец 04/2022. 

Барањето е составен дел од одлуката. 
 

Член 2 
Одлуката влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавување во ,,Службен гласник на 
општина Радовиш,, . 
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Br. 08-1077/1 

09 Juni 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 

 
Врз основа на член 50 став 1 т.3 од 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 
на Одлука 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. 08-1078/1, што советот на општина Радовиш 
ја донесе на седница одржана на 09.06.2022 
година.  

 
Br. 09-1078/2 

13 Juni 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 XIII 

седница одржана на 09.06.2022 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 средства на 

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

4.826,00 денари со намена за комунални услуги за 

месец 04/2022. 

Барањето е составен дел од одлуката. 

 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,, . 

 
Br. 08-1078/1 

09 Juni 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 

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

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

во врска со член 44 од Статутот на општина 

Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш 

донесува: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Одлука за измена на одлука за извршување на 

буџетот на општина Радовиш за 2022 година 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

измена на одлука за извршување на буџетот на 

општина Радовиш за 2022 година бр. 08-1079/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на 09.06.2022 година.  

                                                            

Br. 09-1079/2 
13 Juni 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од  

Законот за локалната самоуправа  („Службен 

весник на Република  Македонија” бр. 5/02),  

член 23 став 8 од Законот  за  финансирање  на  

единиците на локалната самоуправа 

(„Службен весник на Република Македонија” 

бр. 61/04,  96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 

209/18 и „Службен весник на Република  

Северна Македонија бр. 244/19, 53/21, 77/21, 

150/21), член 31 од Законот за буџетите 

(„Службен весник на Република  Македонија“ 

број  64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 

171/12, 192/15, 167/16), член 93 став 2 од  

Законот за административните службеници 

(„Службен весник на Република  Македонија“ 

број 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 80/16, 

127/16, 142/16, 2/17, 16/17 и 11/18 и „Службен 

весник на Република Северна Македонија бр. 

275/19, 14/20, 215/21), одредбите на Гранскиот 

колективен договор за органите на државната 

управа, стручните служби на Владата на 

Република Северна Македонија, судовите, 

јавните обвинителства, казнено-поправните и 

воспитно-поправните  установи, државното 

правобранителство, општините, градот Скопје и 

општините на градот Скопје, агенциите, 

фондовите и другите органи основани од 

Собранието на Република  Северна 

Македонија („Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр. 51/20, 172/21), ~len 43 
od Statutot na op{tina Radovi{ ("Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{" бр. 5 od 2002 
godina), ~len 29-b od Zakonot za plata i drugite 
nadomestoci na pratenicite vo Sobranieto na 
Republika Makedonija i drugite izbrani i 
imenuvani lica vo Republikata ("Slu`ben 
vesnik na Republika Makedonija" br. 23/97, 
37/05, 84/05, 121/07, 161/08, 92/09, 42/10, 97/10, 
162/10, 11/12, 145/12, 170/13 i 139/14") i 
oficijalnite podatoci od Popisot na 
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naselenieto, doma}instvata i stanovite vo 
Republika Severna Makedonija, koj {to be{e 
sproveden vo septemvri 2021 god. objaveni od 
Dr`avniot zavod za statistika na 30.03.2022 god.   

 Советот на oпштина Radovi{ на XIII 
(trinaesetta) седница одржана на 09.06.2022  
година донес                                                                                                                         

 

О Д Л У К А 

za Izmena na odluka za izvr{uvawe na 
buxetot na op{tina Radovi{ за 2022 

година 
 

Член 1 

Во Одлуката за извршување на буџетот на општина 

Радовиш за 2022 година бр. 08-1686/1 од 28.12.2021 

година (Службен гласник на општина Радовиш бр. 

20/2021) се врши измена и дополнување на начин 

што: 

 член 12  став 1 се менува и гласи: 

"Месечниот надоместок за присуство на седници на 

членовите на Советот изнесува 50% од просечната 

месечна нето плата во Републиката исплатена за 

претходната година".  

 

Член 2 

Оваа Одлука за Измена на одлуката влегува 

во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во 

"Службен гласник на општина Радовиш". 

 

Br. 08-1079/1 

09 Juni 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 

 

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

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

во врска со член 44 од Статутот на општина 

Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш 

донесува: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Одлука за усвојување на корегиран Квартален 

извештај за ПРВ КВАРТАЛ за извршување на 

буџетот на општина Радовиш од 01.01.2022 година 

до 31.03.2022 година 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

усвојување на корегиран Квартален извештај за ПРВ 

КВАРТАЛ за извршување на буџетот на општина 

Радовиш од 01.01.2022 година до 31.03.2022 година, 

бр. 08-1080/1, што советот на општина Радовиш ја 

донесе на седница одржана на 09.06.2022 година.  

 

Br. 09-1080/2 
13 Juni 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

         Врз основа на член 32 точка 2 од Законот за 

финансирање на единиците на локалната самоуправа 

(Сл.весник на РМ бр.61/04......244/19), а во врска со 

член 21 од Статутот на општина Радовиш, Советот 

на општина Радовиш на седница одржана на 

09.06.2022 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

за усвојување на корегиран Квартален извештај за 

ПРВ КВАРТАЛ за извршување на буџетот на 

општина Радовиш од 01.01.2022 година до 

31.03.2022 година 

  

I.  Се усвојува корегиран Квартален извештај 

за ПРВ КВАРТАЛ за извршување на буџетот на 

општина Радовиш од 01.01.2022 година до 

31.03.2022 година, дел.бр.05-798/4 од 20.05.2022 

година. 

II.     Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во ,,Службен гласник 

на општина Радовиш”. 

 

Br. 08-1080/1 

09 Juni 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 

 

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

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

во врска со член 44 од Статутот на општина 

Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш 

донесува: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Одлука  за доставување на Процена на 

загрозеност на подрачјето на општина Радовиш од 

сите ризици и опасности 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

доставување на Процена на загрозеност на 

подрачјето на општина Радовиш од сите ризици и 

опасности, бр. 08-1081/1, што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на  

09.06.2022 година.  

    

Br. 09-1081/2 
13 Juni 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
                   
Vrz osnova na ~len  22 stav 1 to~ka 10  od 

Zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
RM br. 5/2002), ~len 15 stav 2 od Uredbata za 
metodologijata  za izrabotka na procenata na  
zagrozenosta na bezbednosta  na Republika 
Makedonija od site rizici i opasnosti. 
Nejzinata sodr`ina i struktura, na~in na 
~uvawe i a`urirawe, kako i opredeluvaweto na 
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subjektite vo sistemot  za upravuvawe so krizi 
na koi im se dostavuva celosna ili izvod od 
procenata (Slu`ben vesnik na Republika 
Makedonija br. 13/11), a vo vrska so ~len 21 stav 
1 to~ka 43 od Statutot na op{tina Radovi{,  
Sovetot na op{tina Radovi{ na XIII sednica 
odr`ana na 09.06.2022 godina, donese 
 
  O  D  L  U  K  A 

za dostavuvawe na Procena na zagrozenost na 
podra~jeto  na op{tina Radovi{ od site rizici 

i opasnosti 
 

Чlen 1 

 Celosna Procena na zagrozenost na 
podra~jeto na op{tina Radovi{ od site rizici i 
opasnosti, po prethodno barawe dostaveno preku 
Regionalniot centar za upravuvawe so krizi-
Radovi{ se dava na koristewe na SVR Strumica. 

 
Чlen 2 

 So donesuvaweto na ova odluka 
prestanuva da va`i odlukata broj 08-1951/1 od 
30.12. 2019 godina 

Odlukata  vleguva vo sila so denot na 
donesuvaweto, a }e se objavi vo <Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{<. 

 

Br. 08-1081/1 

09 Juni 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 

 
Врз основа на член 50 став 1 т.3 од 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на ОДЛУКА ЗА ПРЕИМЕНУВАЊЕ НА ДУП 

(ДЕТАЛЕН УРБАНСИЧКИ ПЛАН) и 

ОПШТ АКТ ЗА НАСЕЛЕНО МЕСТО ВО  

УПС(УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА СЕЛА) 

ОПШТИНА РАДОВИШ 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката ЗА 

ПРЕИМЕНУВАЊЕ НА ДУП (ДЕТАЛЕН 

УРБАНСИЧКИ ПЛАН) и ОПШТ АКТ ЗА 

НАСЕЛЕНО МЕСТО ВО  УПС(УРБАНИСТИЧКИ 

ПЛАНОВИ ЗА СЕЛА) ОПШТИНА РАДОВИШ, бр. 

08-1082/1, што советот на општина Радовиш ја 

донесе на седница одржана на 09.06.2022 година.  

 

 

 

 

Br. 09-1082/2 
13 Juni 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

         Врз основа на  член 85 Законот за просторно и 

урбанистичко планирање (Сл.в на РМ бр.51/05, 

137/07, 91/09, 124/10,18/11,53/11 и 144/12) и  член21 

ст.1 т.43  од Статутот на Општина Радовиш Советот 

на Општина Радовиш на XIII седница одржана на 

09.06.2022 година донесе: 

 

 

П Р Е Д Л О Г   О Д Л У К А 

ЗА ПРЕИМЕНУВАЊЕ НА ДУП ( ДЕТАЛЕН 

УРБАНСИЧКИ ПЛАН) и ОПШТ АКТ ЗА 

НАСЕЛЕНО МЕСТО ВО УПС (УРБАНИСТИЧКИ 

ПЛАНОВИ ЗА СЕЛА) ОПШТИНА РАДОВИШ 

 

Член 1 

      Со оваа одлука се преименуваат донесените  

ДУП (Детални урбанистички планови) и Општи акти  

за населените места во УПС (УРБАНИСТИЧКИ 

ПЛАН ЗА СЕЛО) на територија на Општина 

Радовиш. Преименуваните Урбанистичките планови 

за село ќе се применуваат до донесување на нови 

урбанистички планови за наведените села.  

 

Член 2 

Донесените ДУП (Детални урбанистички 

планови) и Општи акти за населените места на 

територија на Општина Радовиш во УПС 

(Урбанистички планови  за села) се преименуваат 

согласно член 85 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање(Сл.в на РМ бр.51/05, 

137/07,91/09,124/10,18/11,53/11 и 144/12) според кој 

донесените генерални и урбанистички планови за 

општините со седиште во село и селата се 

применуват како Урбанистички планови за села. 

 

Член 3 

Кога во опфатот на наведените урбанистички 

планови за села на одредени локации има одобрено 

урбанситичко проектна документација (проект за 

инфраструктура и архитектонско урбанистички 

проект) , се зема предвид и важечката урбанситичко 

планска документација, при што извод од план  се 

издава како податок од секоја важечката 

урбанситичко планска документација. 

 

Член 4 

Спроведувањето на преименуваните 

урбанистички планови ќе се врши врз основа на 

издаден извод од урбанистички план за села . Во 

случај кога има потреба за детална разработка на 

одредена градежна парцела, поради недостаток на 

истото во наведените планови , кога има преклоп со 

донесени   урбанситичко плански документации , 
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разработката за градежната парцела за услови за 

градба се врши со урбанистички проект.  

       Разработката на  градежната парцела по барање 

на физички и правни лица се врши со изработката на 

урбанистички проект согласно законска регулатива , 

а истиот со сета пропратна документација ја 

финансира барателот како инвеститор во 

планираната градба.   

 

 

 

Член 5 

     Наведените УПС-Урбанистичките планови за 

села ќе се применуваат и ќе се спроведуваат со 

издавање изводи и услови за градба од истите се до 

донесување на нови урбанистички планови за 

наведените села.  

 

Член 6 

   Преименувањето се однесува на : 

 

Р.бр. 

Број / 

датум на 

донесување 

Назив на план 

Се преименува во 

(УПС) 

урбанистички план за село 

1. 
08-180 

28.05.1993г. 

ДУП за с.Раклиш Урбанистички план за село Раклиш 

2. 
08-181 

28.05.1993г. 

ДУП за с.Ораовица Урбанистички план за село  Ораовица 

3. 
07-78/1 

30.03.2004г. 

Општ акт за населено место 

за с. Злеово 

Урбан истички план за село Злеово 

4. 
02-1071 

10.07.1985г. 

ДУП за с.Јаргулица Урбанистички план за село 

Јаргулица 

5. 
0701-138/1 

11.05.2001г. 

ДУП за с.Покрајчево Урбанистички план за село 

Покрајчево 

6. 
08-183 

28.05.1993г. 

ДУП за с.Калугерица Урбанистички план за село 

Калугерица 

7. 
08-184 

28.05.1993г. 

ДУП за с. Воиславци Урбанистички план за село 

Воиславци 

Член 7 

           Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на 

Општина Радовиш. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

     Во Општина Радовиш подолг период пристигаат 

барања од граѓаните да се реши проблемот со 

урбанистичките планови за населените места. 

Фактот дека пред одреден период за нивното 

населено место имало урбанистички план каде се 

градело со  одобрение за градба , а сега за истото 

место нема план е неприфатлив за граѓаните.  Во 

изминаттиот период,  на некој начин пасивно, без 

никаква одлука на совет, деталните урбанистички 

планови за населените места не се употребуваат. 

Општината има започнато постапки за донесување 

на планови за села, кои поради бројни фактори , а 

како реално долги и обемни постапки во поголем дел 

сеуште не се одобрени од надлежен орган. 

Започнатите постапки ќе завршат зависно од 

можностите за расчистување на сите пречки за 

одобрување на истите . 

    Реалната сосотојба претставува неодговорност, 

стимулирање на дивоградби на терен, кратење на 

правата на граѓаните. Анализата и увидот во 

постоечките детални урбанистички планови за села 

доведува до констатација дека истите се со добра 

разработка ,со разработени грдежни парцели со 

површини за градба, што пак во новите 

урбанистички планови за села претставува вид на 

луксузна разработка на план, па истите се 

изработуваат на ниво со изедначување на 

катастерска со градежна парцела ,со голем број 

недефинирани параметри, кои често треба 

инвеститорот сам да ги разработува со урбанистички 

проект.  

     Поради горенаведеното и реалниот факт дека 

предметните детални урбанистичките планови се на 

добро ниво ,  а по барање на граѓаните и по 

консултации со други општини кои не дозволие да 

се случи вакум, ставање на страна  на постоечка 

планска документација и создавање хаотична 

состојба, се предлага преименување на истите во 

Урбанистички планови за села  со што истите би се 

употребувале, а на голем процент од граѓаните би им 

се овозможило стекнување со право на градба . 

  

Br. 08-1082/1 

09 Juni 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 

      

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

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

во врска со член 44 од Статутот на општина 

Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш 

донесува: 
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Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Одлука  за определување службена просторија  за 

склучување бракови на свечен начин во општина 

Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

определување службена просторија  за склучување 

бракови на свечен начин во општина Радовиш, бр. 

08-1083/1, што советот на општина Радовиш ја 

донесе на седница одржана на 09.06.2022 година.  

 

Br. 09-1083/2 
13 Juni 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
                  

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od 
Zakonot za lokalnata samouprava (Slu`ben 
vesnik na Republika Makedonija br. 5/02),  ~len 
26 od Zakonot za semejstvoto (Slu`ben vesnik na 
Republika Makedonija br. 80/92, 9/96, 38/04, 
33/06,84/08, 67/10 i 156/10), a soglasno ~len 21 
stav 1 to~ka 43 od Statutot na op{tina 

Radovi{. Sovetot na op{tina Radovi{ na XIII-ta 
sednica odr`ana na 09.06.2022 god. donese 
 

O  D  L  U  K  A 
Za opredeluvawe slu`bena prostorija 
za sklu~uvawe brakovi na sve~en na~in 

vo op{tina Radovi{ 
 

^len 1 
 Slu`bena prostorija za sklu~uvawe 
brakovi na sve~en na~in vo op{tina Radovi{ se 
opredeluva objektot ureden za taa namena koj se 
nao|a na ul. <Sveti Spaso Radovi{ki< vo 
Radovi{ na lokacija sproti fontanata kaj 
Parkot na mladite. 

 
^len 2 

 Za ovaa Odluka da se izvesti Upravata za 
vodewe na mati~nite knigi vo Skopje kako i p.o. 
vo Radovi{. 
 

O b r a z l o ` e n i e 
 Promenata na slu`benata prostorija vo 
koja gra|anite dosega sklu~uvaa brakovi vo 
op{tina Radovi{ nema da se koristi pove}e za 
taa namena poradi nefunkcionalnost i 
nesoodvetnost na sve~eniot ~in.  
 

Br. 08-1083/1 

09 Juni 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 

 
  

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

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

во врска со член 44 од Статутот на општина 

Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш 

донесува: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Одлука за давање Согласност на Одлуката на УО 

на ЈОУДГ ,,Ацо Караманов,, за оттуѓување/продажба 

на основни средства и инвентар во нивна 

сопственост 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

давање Согласност на Одлуката на УО на ЈОУДГ 

,,Ацо Караманов,, за оттуѓување/продажба на 

основни средства и инвентар во нивна сопственост, 

бр. 08-1084/1, што советот на општина Радовиш ја 

донесе на седница одржана на 09.06.2022 година.  

                                           

Br. 09-1084/2 
13 Juni 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
                

 Vrz osnova na ~len 64 i 66 od Zakonot za 
lokalna samouprava i ~len21, stav 1, to~ka 43 i 
~len 86 od Statutot na op{tina Radovi{, 

Sovetot na op{tina Radovi{ na XIII-ta sednica 
odr`ana na 09.06.2022 god. 
donese 
 

O  D  L  U  K  A 
Za davawe Soglasnost na Odlukata  na  

UO na JOUDG <Aco Karamanov< za  
ottu|uvawe/proda`ba na osnovni  

sredstva i inventar vo nivna sopstvenost  
 

Чlen 1 
 Se dava Soglasnost na Odlukata  na Upraven 
odbor  na JOUDG <Aco Karamanov< za 
ottu|uvawe/proda`ba na osnovni sredstva i 
inventar vo nivna  sopstvenost,  soglasno  
Odlukata broj 02-75 od 01.03.2022 godina. 

 
Чlen 2 

 Osnovnite sredstva i inventarot da se 
ottu|at soglasno pozitivnata zakonska 
regulativa. 

 
Чlen 3 

 Odlukata vleguva vo sila naredniot den od 
objavuvaweto vo <Slu`ben glasnik na op{tina 
Radovi{<. 
 

Br. 08-1084/1 

09 Juni 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 
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Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот 

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

во врска со член 44 од Статутот на општина 

Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш 

донесува: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Одлука за давање на стопанисување на јавното 

осветлување на територијата на Општина Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

давање на стопанисување на јавното осветлување на 

територијата на Општина Радовиш, бр. 08-1085/1, 

што советот на општина Радовиш ја донесе на 

седница одржана на 09.06.2022 година.  

 

Br. 09-1085/2 
13 Juni 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 Р.М. бр. 05/02), член 21 

став 1 точка 43 од Статутот на општина Радовиш 

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

Советот на општина Радовиш на XIII седница 

одржана на ден 09.06.2022 год. донесе: 

 

О Д Л У К А  

за давање на стопанисување на јавното осветлување  

на територијата на Општина Радовиш 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава на стопанисување 

целокупното јавно осветлување на територијата на 

Општина Радовиш на ЈПССО „Радовиш 2014“. 

 

Член 2 

Стопанисувањето со јавното осветлување од 

членот 1 на оваа одлука опфаќа набавка на 

електрична енергија за јавно осветлување, како и 

сервисирање и тековно одржување на мрежата за 

јавно осветлување од страна на ЈПССО „Радовиш 

2014“. 

 

Член 3 

На ЈПССО „Радовиш 2014“ му се 

пренесуваат во сопственост односно му се даваат на 

користење сите приклучоци од категорија LV1.1 – 

јавно осветлување кои што се во сопственост на 

општина Радовиш. 

Листата со местата на потрошувачка за 

приклучоците од ставот 1 на овој член е составен дел 

на оваа одлука.  

 

Член 4 

Се овластува одговорното лице на ЈПССО 

„Радовиш 2014“ врз основа на оваа одлука да 

поднесе барање за промена на корисник за местата 

на потрошувачка од листата од член 3 став 1 на оваа 

одлука.  

Се овластува градоначалникот на општина да 

склучи Договор со ЈПССО „Радовиш 2014“ во кои ќе 

се регулираат правата и обврските меѓу основачот и 

јавното претпријатие.  

 

Член 5 

Корисникот е должен да го усогласи своето 

работење и да ги донесе спроведбените акти со 

одредбите на оваа одлука во рок од 3 месеци од 

денот на влегување во сила на оваа одлука. 

 

Член 6 

Надзор над примената на одредбите од оваа 

одлука и над законитото работење на корисникот – 

одржувачот на јавното осветлување, врши Секторот 

за инспекциски надзор при ЕЛС општина Радовиш. 

 

Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Радовиш“. 

 

Br. 08-1088/1 

09 Juni 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 

 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 
на ОДЛУКА за ко-финансирање на проект: 

„Енергетски ефикасен регион“по грантова шема 
за инвестициски проекти со дигитална 

компонента ,,Одржлив и инклузивен рамномерен 
регионален развој-II фаза“ финансирана од 

страна на Министерството за локална самоуправа 
и Швајцарската Агенција за развој и соработка “ 

 
 Ја прогласувам и објавувам ОДЛУКА за ко-

финансирање на проект: 
„Енергетски ефикасен регион“по грантова шема 
за инвестициски проекти со дигитална 
компонента ,,Одржлив и инклузивен рамномерен 
регионален развој-II фаза“ финансирана од 
страна на Министерството за локална самоуправа 
и Швајцарската Агенција за развој и соработка, 
бр. 08-1086/1, што советот на општина Радовиш 
ја донесе на седница одржана на 09.06.2022 
година.  
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Br. 09-1086/2 
13 Juni 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 XIII седница одржана на 09.06.2022 

година, донесе 

       

ОДЛУКА 

За ко-финансирање на проект: 

„Енергетски ефикасен регион“по грантова шема за 

инвестициски проекти со дигитална компонента 

,,Одржлив и инклузивен рамномерен регионален 

развој-II фаза“ финансирана од страна на 

Министерството за локална самоуправа и 

Швајцарската Агенција за развој и соработка 

 

Член 1 

 Со оваа одлука се дава согласност за учество 

на општина Радовиш во грантова шема за 

инвестициски проекти со дигитална компонента 

,,Одржлив и инклузивен рамномерен регионален 

развој-II фаза“ финансирана од страна на 

Министерството за локална самоуправа и 

Швајцарската Агенција за развој и соработка. 

Проектот ги опфаќа локациите: ООУ,,Крсте Петков 

Мисирков“ и СРЦ,,25-ти Мај“ на чии кровни 

конструкции ќе бидат поставени фотоволтаици. 

Вкупното учество на општината ќе биде 

1.495,893,оо денари или 50% од вкупниот износ за 

кофинансирање на проектот како партнер 1, вкупен 

износ за ко-финансирање од 2.991.787,оо денари 

(Партнер 2 општина Конче 25% и Партнер 3 

општина Василево 25%), вкупен буџет на проектот: 

22.899.786,00 денари. 

 

Член 2 

 Оваа одлука влегува во сила веднаш по 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Радовиш “. 

 

Br. 08-1086/1 

09 Juni 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 

  

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

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

во врска со член 44 од Статутот на општина 

Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш 

донесува: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Заклучок за усвојување на Извештаите на 

Работните тела на Советот на општина Радовиш 

 

Го прогласувам и објавувам Заклучок за 

усвојување на Извештаите на Работните тела на 

Советот на општина Радовиш, бр. 08-1087/1, што 

советот на општина Радовиш го донесе на седница 

одржана на 09.06.2022 година.  

                                                            

Br. 09-1087/2 
13 Juni 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 XIII-ta sednica odr`ana na 09.06.2022 god. 
donese 
 

Z A K L U ^ O K 
Za usvojuvawe na Izve{taite na Rabotnite tela  

na Sovetot na op{tina Radovi{ 
 

 I.  Se prifa}aat Izve{taite na  abotnite 
tela prilo`eni na sednica na Sovetot na 

op{tina Radovi{  odr`ana na den na 09.06.2022  
god. i toa: 

- Komisijata za javna bezbednost i 
bezbednost vo soobra}ajot i protivpo`arna 
za{tita, 6-ta sednica odr`ana na 18.05.2022 
godina; 

-Komisija za mandatni pra{awa, izbori i 
imenuvawa  10-ta sednica odr`ana na 23.05.2022 
godina i 11-ta sednica odr`ana na 30.05.2022 
godina; 

-Komisija za finansirawe, buxet i 
lokalen ekonomski razvoj sednica 12-ta sednica 
odr`ana na den 23.05.2022 godina; 

- Komisijata za zdravstvo i socijalna 
za{tita sednica 5-ta sednica odr`ana na den 
23.05.2022 godina; 

-Komisija za urbanizam, komunalni 
dejnosti i za{tita na `ivotnata sredina 10-ta 
sednica odr`ana na 30.05.2022 god. i 11-ta 
sednica odr`ana na 07.06.2022 god. 

-Komisija za statut i propisi 9-ta 
sednica odr`ana na 07.06.2022 god.; 
 -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. 08-1087/1 

09 Juni 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 
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SODR@INA: 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Re{enie za izbor na Komisija za verifikacija 
na mandat na ~len na Sovetot na op{tina 
Radovi{------------------------------------------------------ 1 
Re{enie za izbor na Komisija za verifikacija 
na mandat na ~len na Sovetot na op{tina 
Radovi{------------------------------------------------------ 1 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Re{enie za verifikacija na mandatot na ~len na 
Sovetot na op{tina Radoovi{ ---------------------- 1 
Re{enie za verifikacija na mandatot na ~len na 
Sovetot na op{tina Radoovi{ ---------------------- 1 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Рe{enie za imenuvawe ~lenovi vo Op{tinski 
sovet za prevencija na detsko prestapni{tvo vo 
op{tina Radovi{ ---------------------------------------- 2 
Рe{enie za imenuvawe ~lenovi vo Op{tinski 
sovet za prevencija na detsko prestapni{tvo vo 
op{tina Radovi{ ---------------------------------------- 2 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Re{enie za formirawe na Komisija za postapka 
za davawe na prostorii pod zakup vo  SRC 25 
Maj------------------------------------------------------------- 2 
Re{enie za formirawe na Komisija za postapka 
za davawe na prostorii pod zakup vo SRC 25   
Maj ------------------------------------------------------------ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na  
Zaklu~ok za usvojuvawe na Godi{niot izve{taj 
za raboteweto na Centarot na razvoj na 
Jugoisto~en planski region za 2021 godina ------ 3 
Zaklu~ok za usvojuvawe na Godi{niot izve{taj 
za raboteweto na Centarot na razvoj na 
Jugoisto~en planski region za 2021 godina ------ 3 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na  
Programa za Izmena i dopolnuvawe na  
Programata za izrabotka na urbanisti~ki 
planovi na podra~jeto na op{tina Radovi{ za 
2022 god. broj 08-1605/2 od 21.12.2021 god.; br. 08-
428/1 od 28.02.2022 god.; br. 08-621/1 od 29.03.2022 
god. i br. 08-724/1 od 13.04.2022 god.------------------ 3 
Izmena i dopolnuvawe na  Programata za 
izrabotka na urbanisti~ki planovi na 
podra~jeto na op{tina Radovi{ za 2022 god. broj 
08-1605/2 od 21.12.2021 god.; br. 08-428/1 od 
28.02.2022 god.; br. 08-621/1 od 29.03.2022 god. i br. 
08-724/1 od 13.04.2022 god. ------------------------------ 4 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Predlog Odluka za usvojuvawe na finansiski 
izve{taj za rabota na JP Plavaja od 01.01.2022 
do 31.03.2022 god. ----------------------------------------- 7 
Odluka za usvojuvawe na finansiski izve{taj za 
rabota na JP Plavaja od 01.01.2022 do 31.03.2022 
god. ------------------------------------------------------------ 7 
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RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Predlog Odluka za odobruvawe na finansiski 
sredstva na Sne`ana Kirilova ---------------------- 8    
Odluka za odobruvawe na finansiski sredstva 
na Sne`ana Kirilova ---------------------------------- 8 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na  
Odluka za odobruvawe na finansiski sredstva 
na Fungi Coka Zdru`enie na pe~urkari od 
Radovi{------------------------------------------------------ 8  
Odluka za odobruvawe na finansiski sredstva 
na Fungi Coka Zdru`enie na pe~urkari od 
Radovi{------------------------------------------------------ 8 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na  
Odluka za odobruvawe na finansiski sredstva 
na VK Bel Kamen Bajks Radovi{ -------------------- 8  
Odluka za odobruvawe na finansiski sredstva 
na VK Bel Kamen Bajks Radovi{ ------------------- 9 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na  
Odluka za odobruvawe na finansiski sredstva 
na ZG invalidi na trudot Radovi{ ----------------- 9 
Odluka za odobruvawe na finansiski sredstva 
na ZG invalidi na trudot Radovi{ ----------------- 9 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na  
Odluka za odobruvawe na finansiski sredstva 
na Sv.Troica Kozbunar--------------------------------- 9 
Odluka za odobruvawe na finansiski sredstva 
na Sv.Troica Kozbunar --------------------------------- 9 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za odobruvawe na finansiski sredstva 
na JPSSO Radovi{ 2014-Radovi{ ---------------- 10 
Odluka za odobruvawe na finansiski sredstva 
na JPSSO Radovi{ 2014-Radovi{----------------- 10 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za odobruvawe na finansiski sredstva 
na JPSSO Radovi{ 2014 Radovi{ za elektri~na 
energija ---------------------------------------------------- 10 
Odluka za odobruvawe na finansiski sredstva 
na JPSSO Radovi{ 2014 Radovi{ za elektri~na 
energija ---------------------------------------------------- 10 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za odobruvawe na finansiski sredstva 
na JPSSO Radovi{ 2014 Radovi{ za komunalni 
uslugi ------------------------------------------------------- 11 
Odluka za odobruvawe na finansiski sredstva 
na JPSSO Radovi{ 2014 Radovi{ za komunalni 
uslugi ------------------------------------------------------- 11 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na  
Odluka za izmena na Odlukata za izvr{uvawe na 
buxetot na op{tina Radovi{ za 2022 godina -- 11 
Odluka za izmena na Odlukata za izvr{uvawe na 
buxetot na op{tina Radovi{ za 2022 godina -- 12 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na  
Odluka za usvojuvawe na Koregiran Kvartalen 
Izve{taj za realizacija na Buxetot na op{tina 
Radovi{ za prviot kvartal od 2022 god. --------- 12 
Odluka za usvojuvawe na Koregiran Kvartalen 
Izve{taj za realizacija na Buxetot na op{tina 
Radovi{ za prviot kvartal od 2022 god.  -------- 12 

RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na  
Odluka za dostavuvawe na Procena na 
zagrozenost na podra~jeto na op{tina Radovi{ 
od site rizici i opasnosti ---------------------------12 
Odluka za dostavuvawe na Procena na 
zagrozenost na podra~jeto na op{tina Radovi{ 
od site rizici i opasnosti -------------------------- 13 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na  
Odluka za preimenuvawe na DUP, Op{t akt za 
naseleno mesto vo UPS op{tina Radovi{ ----- 13 
Predlog Odluka za preimenuvawe na DUP, 
Op{t akt za naseleno mesto vo UPS op{tina 
Radovi{ --------------------------------------------------- 13 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na  
Odluka za opredeluvawe slu`bena prostorina za 
sklu~uvawe brakovi na sve~en na~in vo op{tina 
Radovi{ --------------------------------------------------- 15 
Predlog Odluka za opredeluvawe slu`bena 
prostorina za sklu~uvawe brakovi na sve~en 
na~in vo op{tina Radovi{ -------------------------- 15 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Predlog Odluka za davawe Soglasnost na 
Odlukata na UO na JOUDG <Aco Karamanov< za 
ottu|uvawe/proda`ba na osnovni sredstva i 
inventar vo nivna sopstvenost ------------------- 15 
Predlog Odluka za davawe Soglasnost na 
Odlukata na UO na JOUDG <Aco Karamanov< za 
ottu|uvawe/proda`ba na osnovni sredstva i 
inventar vo nivna sopstvenost ------------------- 15 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na  
Odluka za davawe na stopanisuvawe na javoto 
osvetluvawe na teritorijata na Op{tina 
Radovi{ --------------------------------------------------- 16 
Odluka za davawe na stopanisuvawe na javoto 
osvetluvawe na teritorijata na Op{tina 
Radovi{ --------------------------------------------------- 16 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za ko-finansirawe na proekt: 

”Energetski efikasen region”  po grantova 
{ema za investiciski proekt so digitalna 
komponenta "Odr`liv i inkluziven ramnomeren 

regionalen razvoj-II faza” finansirana od 
strana na Ministerstvoto za lokalna 
samopurava i [vajcarskata Agencija za razvoj i 
sorabotka ------------------------------------------------- 16 
Odluka za ko-finansirawe na proekt: 

”Energetski efikasen region” po grantova {ema 
za investiciski proekt so digitalna 
komponenta "Odr`liv i inkluziven ramnomeren 

regionalen razvoj-II faza” finansirana od 
strana na Ministerstvoto za lokalna 
samopurava i [vajcarskata Agencija za razvoj i 
sorabotka ------------------------------------------------- 17 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Usvojuvawe na Izve{taite od rabotnite tela na 
Sovetot na op{tina Radovi{ ---------------------- 17 
Usvojuvawe na Izve{taite od rabotnite tela na 
Sovetot na op{tina Radovi{ ---------------------- 17 


