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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 Согласност на Годишен план за 

вработување за 2023 година во ООУ,,Коста 

Рацин,,с.Подареш, Радовиш 

 

 Ја прогласувам и објавувам одлуката за 

давање Согласност на Годишен план за вработување 

за 2023 година во ООУ,,Коста Рацин,,с.Подареш, 

Радовиш, бр.08-1251/1, што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на 27.07.2022 

година. 

  

Br. 09-1251/2 
29 Juli 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 20-б став 2 од Законот за 

вработените во јавниот сектор („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 

35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20) 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 XIV-та седница 

одржана на ден 27.07.2022 година, донесе: 

 
ОДЛУКА 

за давање Согласност на Годишен план за 

вработување за 2023 година во ООУ,,Коста Рацин,, 

с. Подареш, Радовиш 

 

Член 1 

 Се дава Согласност на Годишен план за 

вработување за 2023 година во ООУ,,Коста Рацин,, 

с. Подареш, Радовиш бр.03-116/1 од 13.05.2022 

година, наш бр.08-71/20 од 13.05.2022 година. 

Член 2 

Oваа Одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавување во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,, . 

 

 

Br. 08-1251/1 
27 Juli 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 Годишен план за 

вработување за 2023 година во ООУ,,Орце Николов,, 

с. Ињево, Радовиш 

 

 Ја прогласувам и објавувам одлуката за 

давање Согласност на Годишен план за вработување 

за 2023 година во ООУ,,Орце Николов,, с.Ињево, 

Радовиш, бр.08-1252/1, што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на 27.07.2022 

година.  

 

Br. 09-1252/2 
29 Juli 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 20-б став 2 од Законот за 

вработените во јавниот сектор („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 

35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20) 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 XIV-та седница 

одржана на ден 27.07.2022 година, донесе: 

 

ОДЛУКА 

за давање Согласност на Годишен план за 

вработување за 2023 година во ООУ,,Орце Николов,, 

с. Ињево, Радовиш 

 

Член 1 

 Се дава Согласност на Годишен план за 

вработување за 2023 година во ООУ,,Орце Николов,, 

с. Ињево, Радовиш бр.03-168/1 од 08.07.2022 година, 

наш бр.14-111/49 од 08.07.2022 година. 

 

 

 



Br. 9/2022 Str. 2                Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                                03.08.2022 god.  

  

Член 2 

Oваа Одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавување во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,, . 

 

Br. 08-1252/1 
27 Juli 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 Статутот на СОУ 

Коста Сусинов Радовиш 

 

 Ја прогласувам и објавувам одлуката за 

давање Согласност на Статутот на СОУ Коста 

Сусинов Радовиш, бр.08-1253/1, што советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана на  

27.07.2022 година.  

 

Br. 09-1253/2 
29 Juli 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 22 и 36 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 5/02) и член 21 став 1 точка 11 од 

Статутот на Општина Радовиш („Службен гласник 

на Општина Радовиш“ бр.5/02), Советот на Општина 

Радовиш на XIV-та седница одржана на ден 

27.07.2022 година, донесе: 

 

OДЛУКА 

за давање Согласност на Одлука за донесување на 

СТАТУТ на Средно општинско училиште “Коста 

Сусинов”, Радовиш донесена од Училишен одбор 

бр.02-308/6 од 23.03.2022 година 

 

Член 1 

 Се дава Согласност на Одлука за донесување 

на СТАТУТ на Средно општинско училиште “Коста 

Сусинов”, Радовиш донесена од Училишен одбор 

бр.02-308/6 од 23.03.2022 година. 

Член 2 

Oваа Одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавување во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,,. 

 

Br. 08-1253/1 
27 Juli 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 Статутарна 

Одлука за изменување и дополнување на Статутот 

на ЈП Плаваја Радовиш 

  

Ја прогласувам и објавувам одлуката за 

давање Согласност на Статутарна Одлука за 

изменување и дополнување на Статутот на ЈП 

Плаваја Радовиш, бр.08-1254/1, што советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана на  

27.07.2022 година.  

 

Br. 09-1254/2 
29 Juli 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 11 од Законот за јавни 

претпријатија („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 

83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 

39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр. 275/19 и 89/22), член 36 од 

Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ 

бр.5/02) а во врска со член  21 став 1 точка 43 од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на Општина 

Радовиш на XIV-та седница одржана на ден 

27.07.2022 година, донесе: 

 

О Д Л У К А 

за давање Согласност на Статутарна Одлука за 

измена и дополнување на Статутот на ЈП Плаваја-

Радовиш бр.0202-421/2 од 07.06.2022 година 

  

Член 1 

Се дава Согласност на Статутарна Одлука за 

измена и дополнување на Статутот на ЈП Плаваја-

Радовиш бр.0202-421/2 од 07.06.2022 година 

донесена од Управен одбор на ЈП Плаваја Радовиш. 

Член 2 

Одлуката да се достави до Управен одбор на 

ЈП Плаваја Радовиш. 

Член 3 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,, . 

 

Br. 08-1254/1 
27 Juli 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 формирање Координативно тело 

 

 Ја прогласувам и објавувам одлуката за 

формирање Координативно тело, бр.08-1255/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на 27.07.2022 година.  

 

Br. 09-1255/2 
29 Juli 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 37 и член 38 од Законот 

за меѓуопштинска соработка („Службен весник на 

РМ“ број 79/2009) а во согласност со член 21 став 1 

точка 43 од Статутот на Општина Радовиш, Советот 

на Општина Радовиш на XIV-та седница одржана на 

ден 27.07.2022 година, донесе: 

 

О Д Л У К А  

за формирање Координативно тело 

  

Член 1 

          Се формира Координативно тело за следење 

и координирање на меѓуопштинската соработка 

воспоставена помеѓу општините со одделни одлуки 

на советите на општините Радовиш и Конче. 

Координативното тело се формира за периодот на 

остварувањето на воспоставената меѓуопштинска 

соработка. 

Член 2 

 Координативното тело го сочинуваат по еден 

(1) претставник од општините од член 1 став 1 на 

оваа одлука. Претставниците на Координативното 

тело ги определуваат Советите на Општините од 

член 1 став 1 на оваа одлука со мандат од една (1) 

година.   

Член 3 

За член на Координативното тело од Општина 

Радовиш се именува лицето: 

- Ацо Ристов, градоначалник на Општина Радовиш   

Член 4 

Координативното тело ги врши работите што 

се однесуваат на: 

- надзор,следење и координација на 

меѓуопштинската соработка  и  

-надзор на проектот Достапни и ефикасни, 

дигитални и социјални услуги на општините 

Радовиш и Конче и одобрените буџетските средства 

за спроведување на истиот. 

 

Член 5 

Координативното тело донесува Деловник за 

работа.   

Член 6 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавување во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,, . 

 

Br. 08-1255/1 
27 Juli 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 воспоставување меѓуопштинска 

соработка 

 

 Jа прогласувам и објавувам одлуката за 

воспоставување меѓуопштинска соработка, бр.08-

1256/1, што советот на општина Радовиш ја донесе 

на седница одржана на  27.07.2022 година.  

 

Br. 09-1256/2 
29 Juli 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 8 став (1), став (2) и став 

(3)  од Законот за меѓуопштинска соработка 

(„Службен весник на РМ“ број 79/2009) а во 

согласност со член 21 став 43 од Статутот на 

Општина Радовиш, Советот на Општина Радовиш на 

XIV-та седница одржана на ден 27.07.2022 година, 

донесе: 

 

О Д Л У К А  

за воспоставување меѓуопштинска соработка 

 

Член 1 

 Се воспоставува меѓуопштинска соработка 

со Општина Конче заради заедничко вршење работи 

од надлежност на општините кои што се однесуваат 

на , заштита на лицата изложени на социјален ризик 

( жртви на семејно/родово насилство) според член 22 

од ЗЛС а во склоп на проектот Достапни и ефикасни, 

дигитални и социјални услуги на општините 

Радовиш и Конче,  одобрен од канцеларијата на 

Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) 

во соработка со Бирото за регионален развој.   

Член 2 

Меѓуопштинската соработка од член 1 на 

оваа одлука ќе се остварува преку 9 од ЗМОС т.е 
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преку Договор за здружување на финансиски, 

материјални и други средства.  

Член 3 

Oваа Одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавување во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,, . 

 

Br. 08-1256/1 
27 Juli 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 утврдување на приоритет на проект 

 

 Ја прогласувам и објавувам одлуката за 

утврдување на приоритет на проект, бр.08-1257/1, 

што советот на општина Радовиш ја донесе на 

седница одржана на 27.07.2022 година.  

 

Br. 09-1257/2 
29 Juli 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 XIV-та седница одржана на ден 

27.07.2022 година, донесе: 

 

ОДЛУКА 

За утврдување на приоритет на проект 

 

Член 1 

 Со оваа одлука Советот на општина Радовиш 

утврдува приоритет на проектот за намена на 

инвестицијата со цел реализација на проектот: 

„Изградба на улици 20-крак и 45 во должина од 

0,5995 км. во населено место Ињево“ општина 

Радовиш. 

Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавување во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,, . 

 

Br. 08-1257/1 
27 Juli 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 за намената на 

инвестицијата 

 

Ја прогласувам и објавувам одлуката за 

давање Согласност за намената на инвестицијата, 

бр.08-1258/1, што советот на општина Радовиш ја 

донесе на седница одржана на 27.07.2022 година.  

 

Br. 09-1258/2 
29 Juli 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 XIV-та седница одржана на ден 

27.07.2022 година, донесе: 

 

ОДЛУКА 

за давање согласност за намената на инвестицијата 

 

Член 1 

 Со оваа одлука Советот на Општина 

Радовиш дава согласност за намена на инвестицијата 

со цел реализација на проектот: „Изградба на улици 

20-крак и 45 во должина од 0,5995 км. во населено 

место Ињево“ општина Радовиш. 

Член 2 

Oваа Одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавување во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,, . 

 

Br. 08-1258/1 
27 Juli 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 определување на крајбрежен појас на 

регулиран водотек “Канал 1” во с.Ињево општина 

Радовиш,  опфатен со Урбанистички план за село 

Ињево, КО Ињево, општина Радовиш 
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 Ја прогласувам и објавувам одлуката за 

определување на крајбрежен појас на регулиран 

водотек “Канал 1” во с.Ињево општина Радовиш,  

опфатен со Урбанистички план за село Ињево, КО 

Ињево, општина Радовиш, бр.08-1259/1, што советот 

на општина Радовиш ја донесе на седница одржана 

на 27.07.2022 година.  

 

Br. 09-1259/2 
29 Juli 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 131 став 2 точка 3 од 

Законот за водите (Сл. Весник на РМ бр.87/2008, 

6/2009, 161/2009, 83/2010, 51/2011, 44/2012, 23/2013, 

163/2013, 180/2014, 146/2015 и 52/2016) и член 36 од 

Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ 

бр.5/2002) доставува а во согласност со член 21 од 

Статутот на Општина Радовиш, Советот на Општина 

Радовиш на XIV-та седница одржана на ден 

27.07.2022 година, донесе: 

 

ОДЛУКА 

за определување на крајбрежен појас на регулиран 

водотек ‘’Канал 1’’, во с. Ињево, Општина Радовиш, 

опфатен со Урбанистички план на село Ињево, КО 

Ињево, Општина Радовиш 

 

Член 1 

Со оваа Предлог Одлука се определува 

ширината на крајбрежниот појас на водотекот: 

регулиран водотек  ‘’Канал 1’’, низ населено место с. 

Ињево, Општина Радовиш, опфатен со 

Урбанистички план на село Ињево, КО Ињево, 

Општина Радовиш. од стационажа Т5 х - 0+0.00, у - 

0+784.08 до стационажа Т6, дефинирана со 

координати Т5 х – 4608432,5959  ; y –7619026,9667 

до Т6 x - 4608945,6293; y - 7619624,2870, во должина 

од 784,08м. 

Член 2 

Ширината на крајбрежниот појас на 

регулиран водотек ‘’Канал 1’’, во с. Ињево, 

Општина Радовиш, опфатен со Урбанистички план  

на село Ињево, КО Ињево, Општина Радовиш, од 

крајната линија на регулацијата на канал ќе изнесува 

најмалку 3 метри. 

Член 3 

Составен дел на оваа Предлог Одлука e 

издадена Предлог одлука за определување на 

крајбрежен појас на Канал 1 во с. Ињево, бр. 09-68/2 

од 13.01.2020 год од општина Радовиш и РЕШЕНИЕ 

издадено од Министерството за животна средина и 

просторно планирање, сектор води со бр. УП1-11/5-

58/2020 од 09.03.2020 год. Составен дел на оваа 

Предлог Одлука е графичкиот прилог Прегледна 

ситуација во размер 1:2500 и геодетски координати 

за опфатот. 

 

Член 4 

           Одлуката влегува во сила со денот на 

донесување од Советот на Општина Радовиш, а по 

претходна добиена согласност од Министерството за 

животна средина и просторно планирање.  

Член 5 

Со денот на донесувањето Одлуката ке биде 

објавена во ,,Службен гласник на општина 

Радовиш,,. 

 

Br. 08-1259/1 
27 Juli 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 издавање под закуп на деловен простор 

чиј сопственик е општина Радовиш по пат на 

електронско јавно наддавање 

 

 Ја прогласувам и објавувам одлуката за 

издавање под закуп на деловен простор чиј 

сопственик е општина Радовиш по пат на 

електронско јавно наддавање, бр.08-1260/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на 27.07.2022 година.  

 

Br. 09-1260/2 
29 Juli 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Vrz osnova na ~len 67 od Zakonot za 
lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br. 5/2002) 
~len 2 t.4, ~len 3 stav 2 od Zakonot za koristewe 
i raspolagawe so stvarite vo dr`avna 
sopstvenost i so stvarite vo op{tinska 
sopstvenost (Sl. Vesnik na RM br. 78/2015, 
106/2015, 153/2015,190/2016 i 21/2018 i Sl. Vesnik 
na RSM 101/2019----122/2021) i ~len 88 od 
Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot na 

op{tina Radovi{ na XIV -ta sednica odr`ana na 
den 27.07.2022 god., donese 

 
O  D  L  U  K  A 

Za izdavawe pod zakup na deloven prostor  
~ij sopstvenik e op{tina Radovi{ po pat na 

elektronsko javno naddavawe 
 

^len 1 
Se izdava pod zakup deloven prostor ~ij 

sopstvenik e op{tina Radovi{, po pat na 
elektronsko javno naddavawe-Dom na kultura vo 
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s. Kalu|erica, K.p. br. 3118, imoten list 51847,  
KO Kalu|erica. 

Delovniot prostor se izdava za period od 
10 (deset) godini. 

^len 2 
 Davaweto vo zakup na nedvi`nata stvar 
se vr{i so nadomestok utvrden vrz osnova na 
izvr{ena proceneta vrednost soglasno Zakonot 
za procena. 

Po~etniot iznos na naddavaweto 
iznesuva 0,5% od procenetata vrednost na 
nedvi`nata stvar. 

^len 3 
 Nedvi`nata stvar, prostorii, dadeni vo 
zakup, zakupoprima~ot ne smee da gi dava vo 
podzakup. 

^len 4 
 Sredstvata ostvareni so zakupot se 
prihod na Buxetot na op{tinata. 

^len 5 
 Postapkata za izdavawe pod zakup na ovoj 
deloven prostor po pat na elektronsko javno 
naddavawe ja sproveduva komisijata od tri ~lena 
formirana od gradona~alnikot na op{tinata. 

^len 6 
 Uslovite za u~estvo vo naddavaweto, 
namenata na objektot, po~etnata cena, 
bankarskata garancija, rokot na podnesuvawe 
prijavi i drugite potrebni podatoci }e se 
utvrdat vo objavata za izdavawe pod zakup 
soglasno pozitivnata zakonska regulativa. 

^len 7 
 Odlukata vleguva vo sila naredniot den 
od denot na objavuvaweto vo <Slu`ben glasnik 
na op{tina Radovi{<. 
 

Br. 08-1260/1 
27 Juli 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 
 

Vrz osnova na ~len 50  stav 1 t.3 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot 
na op{tina Radovi{,  Gradona~alnikot na 
op{tina Radovi{ donesuva 
 

RE[ENIE 
Za proglasuvawe i objavuvawe 

na Odlukata za davawe Soglasnost za 
formirawe na kombinirani paralelki i 

paralelki so pomal broj na u~enici 
vo OOU <Orce Nikolov< s.Iwevo Radovi{ 

za u~ebnata 2022/2023 godina 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata 
davawe soglasnost za formirawe na 
kombinirani paralelki i paralelki so pomal 
broj na u~enici vo OOU <Orce Nikolov< 

s.Iwevo Radovi{ za u~ebnata 2022/2023 godina, 
br. 08-1261/1,  {to sovetot na op{tina Radovi{ 
ja donese na sednica odr`ana na 27.07.2022 
godina. 

 
Br. 09-1261/2 

03 Avgust 2022 g. 
Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 
Vrz osnova na ~len  22 stav 1 to~ka 8 od 

Zakonot za lokalna samouprava, ~len 15 to~ka 8 
od Statutot na op{tina Radovi{, a soglasno 
~len 53 stav 5 i 8 od Zakonot za osnovno  
obrazovanie (Sl. vesnik na RSM br. 161/2019); 
Советот на Општина Радовиш на XIV-та седница 

одржана на ден 27.07.2022 година, донесе: 

      
ODLUKA 

za davawe Soglasnost za formirawe na 
kombinirani paralelki i paralelki so pomal 

broj na u~enici vo OOU "Orce Nikolov" 
s.Iwevo Radovi{ za u~ebnata 2022/2023 godina 

 
^len 1 

Se dava Soglasnost za formirawe na 
kombinirani paralelki i paralelki so pomal 
broj na u~enici vo OOU "Orce Nikolov" 
s.Iwevo Radovi{, na makedonski jazik, za 
u~ebnata 2022/2023 godina i toa:  

 

-s.Iwevo : 
 -prvo oddelenie 10 u~enika; 
 -vtoro oddelenie 5 u~enika; 
 -treto oddelenie 11 u~enika; 
 -~etvrto oddelenie 13 u~enika; 
 -petto oddelenie 9 u~enika; 
 -{esto oddelenie 13 u~enika;  
 -sedmo  oddelenie 17 u~enika;  
 -osmo  oddelenie 11 u~enika;   
 -devetto oddelenie 15 u~enika; 
 
-s.Kalu|erica 

-prvo oddelenie 6 u~enika;  
-vtoro oddelenie 11 u~enika; 
-treto oddelenie 6 u~enika; 

-~etvrto i petto oddelenie 9 u~enika; (IV-

3 i V-6) 
-{esto oddelenie 12 u~enika; (2 

paralelki) 
-{esto oddelenie 12 u~enika; (2 

paralelki) 
-sedmo  oddelenie 15 u~enika;  
-osmo  oddelenie 20 u~enika;  
-devetto oddelenie 15 u~enika; 

-s.Zleovo 
-prvo oddelenie 9 u~enika; 
-vtoro odd. -9 u~enika;   
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-treto odd. 5 u~enika; 
-~etvrto oddelenie 12 u~enika;  

 -petto oddelenie 7  u~enika; 
 -{esto oddelenie 5 u~enika;  
-sedmo  oddelenie 19 u~enika; 
-osmo  oddelenie 10 u~enika;  
 -devetto oddelenie 9 u~enika; 
 
-s.Voislavci 
 -prvo oddelenie 6 u~enika; 
 -vtoro  i-treto 8 u~enika-kombinirana; 

(II-4 i III-4) 
-~etvrto i   petto odd. 16 u~enika-kombinirana;   

(IV-10 i V-6) 
 
-s.Suldurci 
 -prvo i ~etvrto odd. -3  u~enika  

kombinirana; (I-2 i II-8) 
 -petto - 4 u~enika; 
 
-s.Pokraj~evo 
 -prvo i vtoro  odd. 10 u~enika -

kombinirana; (II-4 i III-4) 
-treto,~etvrto i petto  odd. 7 u~enika 

kombinirana; (III-2 IV-2 i V-3) 
^len 2 

Odlukata vleguva vo sila naredniot den 
od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik 
na op{tina Radovi{", a }e se primenuva po 
dobienoto pozitivno mislewe od 
Ministerstvoto za obrazovanie i nauka, 
soglasno ~len 53 stav 6 i 9 od Zakonot za osnovno 
obrazovanie.  

 
Br. 08-1261/1 

27 Juli 2022 g. 
Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 
 
Vrz osnova na ~len 50  stav 1 t.3 od 

zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot 
na op{tina Radovi{,  Gradona~alnikot na 
op{tina Radovi{ donesuva 
 

RE[ENIE 
Za proglasuvawe i objavuvawe 

na Odlukata za davawe Soglasnost za 
formirawe na paralelki so pomal broj na 

u~enici vo OOU <Kiril i Metodij< s.Oraovica 
Radovi{ za u~ebnata 2022/2023 godina 

 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata 

davawe soglasnost za formirawe na paralelki 
so pomal broj na u~enici vo OOU <Kiril i 
Metodij< s.Oraovica Radovi{ za u~ebnata 
2022/2023 godina, br. 08-1262/1, {to sovetot na 

op{tina Radovi{ ja donese na sednica odr`ana 
na 27.07.2022 godina. 

 
Br. 09-1262/2 

03 Avgust 2022 g. 
Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 
Vrz osnova na ~len  22 stav 1 to~ka 8 od 

Zakonot za lokalna samouprava, ~len 15 to~ka 8 
od Statutot na op{tina Radovi{, a soglasno 
~len 53 stav 5 i 8 od Zakonot za osnovno  
obrazovanie (Sl. vesnik na RSM br. 161/2019); 
Советот на Општина Радовиш на XIV-та седница 

одржана на ден 27.07.2022 година, донесе: 

 
ODLUKA 

za davawe Soglasnost za formirawe na 
paralelki so pomal broj na u~enici vo OOU 

"Kiril i Metodij" s.Oraovica 
Radovi{ za u~ebnata 2022/2023 godina 

 
^len 1 

Se dava Soglasnost za formirawe na 
paralelki so pomal broj na u~enici vo OOU 
"Kiril i Metodij"s.Oraovica Radovi{, na 
makedonski jazik, za u~ebnata 2022/2023 godina i 
toa:  

 
-prvo oddelenie 9 u~enika; 
-vtoro odd. 5u~enika;  
-treto odd. 6 u~enika;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
-~etvrto oddelenie 5 u~enika; 
-petto oddelenie 5 u~enika; 
-{esto oddelenie 4 u~enika; 
-sedmo  oddelenie 12 u~enika;  
-osmo  oddelenie 8 u~enika;  
-devetto oddelenie 8 u~enika; 

^len 2 
Odlukata vleguva vo sila naredniot den 

od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik 
na op{tina Radovi{", a }e se primenuva po 
dobienoto pozitivno mislewe od 
Ministerstvoto za obrazovaniue i nauka, 
soglasno ~len 53 stav 6 i 9 od Zakonot za osnovno 
obrazovanie.  

 
Br. 08-1262/1 

27 Juli 2022 g. 
Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 
 
Vrz osnova na ~len 50  stav 1 t.3 od 

zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot 
na op{tina Radovi{, Gradona~alnikot na 
op{tina Radovi{ donesuva 
 

RE[ENIE 
Za proglasuvawe i objavuvawe 
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na Odlukata za davawe Soglasnost za 
formirawe na paralelki so pomal broj na 
u~enici vo OOU <Kosta Racin< s.Podare{ 

Radovi{  za u~ebnata 2022/2023 godina 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata 
davawe soglasnost za formirawe na paralelki 
so pomal broj na u~enici vo OOU <Kosta Racin< 
s.Podare{ Radovi{ za u~ebnata 2022/2023 
godina, br. 08-1263/1, {to sovetot na op{tina 
Radovi{ ja donese na sednica odr`ana na 
27.07.2022 godina. 

 
Br. 09-1263/2 

03 Avgust 2022 g. 
Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 
Vrz osnova na ~len 22 stav 1 to~ka 8 od 

Zakonot za lokalna samouprava, ~len 15 to~ka 8 
od Statutot na op{tina Radovi{, a soglasno 
~len 41 st.5 od Zakonot za osnovno obrazovanie 
(Sl. vesnik na RM br. 103/2008; 33/2010, 116/2010, 
156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 
100/2012, 24/2013;41/2014; 116/2014; 135/14, 10/2015 
i 64/2018), Советот на Општина Радовиш на XIV-та 

седница одржана на ден 27.07.2022 година, донесе:  

 

ODLUKA  
za davawe Soglasnost za formirawe na 

paralelki so pomal broj na u~enici vo OOU 
"Kosta Racin" s.Podare{  Radovi{ za u~ebnata 

2022/2023 godina  
 

^len 1  
Se dava Soglasnost za formirawe na 

paralelki so pomal broj na u~enici vo OOU 
"Kosta Racin"s.Podare{ Radovi{, na 
makedonski jazik, za u~ebnata 2022/2023 godina i 
toa:  

COU vo s.Podare{  

- I oddelenie  so 8u~enika -1 paralelka;  
- II oddelenie  so 10 u~enika -1 paralelka;  

- III oddelenie  so 7 u~enika -1 paralelka;  
- IV oddelenie  so 11 u~enika -1 paralelka;  

- V oddelenie  so 10 u~enika -1 paralelka;  
-VI-a     oddelenie so 15 u~enika  -1 
paralelka; 
Po dve paralelki ima vo VII, VIII i IX – to 
oddelenie: 

- VII- a  oddelenie  so 11 u~enika -1 
paralelka;  
- VII- b  oddelenie  so 11 u~enika -1 
paralelka;  
- VIII- a oddelenie  so 11 u~enika -1 
paralelka;  
- VIII- b oddelenie  so 11 u~enika -1 
paralelka;  

- IX -a  oddelenie  so 13 u~enika -1 
paralelka;  
- IX -b  oddelenie  so 12 u~enika -1 
paralelka;  
PU vo s. Jargulica 
- I    oddelenie  so 8  u~enika -1 paralelka;  
- II   oddelenie  so 5 u~enika -13 paralelka;  

- III oddelenie  so 5 u~enika -1 paralelka;  
- IV   oddelenie  so 7 u~enika -1 paralelka;  

- V   oddelenie  so 7 u~enika -1 paralelka;  
^len 2 

Odlukata vleguva vo sila naredniot den 
od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik 
na op{tina Radovi{", a }e se primenuva po 
dobienoto pozitivno mislewe od 
Ministerstvoto za obrazovanie i nauka, 
soglasno ~len 53 stav 6 i 9 od Zakonot za osnovno 
obrazovanie.  

 
Br. 08-1263/1 

27 Juli 2022 g. 
Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 
 
Vrz osnova na ~len 50  stav 1 t.3 od 

zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot 
na op{tina Radovi{, Gradona~alnikot na 
op{tina Radovi{ donesuva 
 

RE[ENIE 
Za proglasuvawe i objavuvawe 

na Odlukata za davawe Soglasnost za 
formirawe na paralelki so pomal broj na 
u~enici i kombinirani paralelki vo OOU 

"Nikola Karev" Radovi{ za u~ebnata 2022/2023 
godina 

 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata 

davawe soglasnost za formirawe na paralelki 
so pomal broj na u~enici kombinirani 
paralelki vo OOU "Nikola Karev" Radovi{ za 
u~ebnata 2022/2023 godina, br. 08-1264/1,  {to 
sovetot na op{tina Radovi{ ja donese na 
sednica odr`ana na den 27.07.2022 god. 

 
Br. 09-1264/2 

03 Avgust 2022 g. 
Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 
Vrz osnova na ~len  22 stav 1 to~ka 8 od 

Zakonot za lokalna samouprava, ~len 15 to~ka 8 
od Statutot na op{tina Radovi{, a soglasno 
~len 53 stav 5 i 8 od Zakonot za osnovno 
obrazovanie (Sl. vesnik na RSM br. 161/2019); 
Советот на Општина Радовиш на XIV-та седница 

одржана на ден 27.07.2022 година, донесе: 
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ODLUKA 
za davawe Soglasnost za formirawe 

 na paralelki so pomal broj na u~enici i 
kombinirani paralelki vo OOU "Nikola 

Karev" Radovi{ za u~ebnata 2022/2023 godina 
 

^len 1 
Se dava Soglasnost za formirawe na 

paralalki so pomal broj na u~enici i 
kombinirani paralelki vo OOU "Nikola 
Karev" Radovi{, za u~ebnata  2022/2023 godina i 
toa:  
Vo s.Rakli{ 

-1 u~enik vo I odd . kombinirana  

paralelka od I do V odd;  
Vo s.Prnalija 
 -20 u~enik vo dve kombinirani  
paralelki od koi: 

- I odd.-2; II odd.-6; III odd.-2 u~enika;  
 vkupno 10 u~enika; 

-IV  odd.-4; V odd.-6 u~enika; 
 vkupno 10 u~enika; 
Vo s.Topolnica 

-25 u~enika od I do V odd.   2 kombinirani 
paralelki od koi:  

-I  odd.-5; II odd.-6; III odd.-5 u~enika; 
vkupno 16 u~enika;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-IV odd.-2 u~enika,  i V odd.-7 u~enika   
vkupno 9 u~enika; 
Vo s.Bu~im 

-31 u~enika od I do V odd. 3 paralelki  od 
koi 3 kombinirani:  

-I  odd.-4;  vkupno  4 u~enika; 

-II odd.-7 u~enika i -III odd.-5 u~enika;  
vkupno  12 u~enika; 

-IV odd.-3,   V odd.-12    vkupno 15 u~enika; 
Vo Radovi{ 

-78  u~enika vo I oddelenie; 

- 4 paralelki vo VI-to oddelenie so 61 
u~enik so o~ekuvawe od pogolem priliv na 
u~enivi vo mesec avgust 2022 godina;  

^len 2 
Odlukata vleguva vo sila naredniot den 

od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik 
na op{tina Radovi{", a }e se primenuva po 
dobienoto pozitivno mislewe od 
Ministerstvoto za obrazovaniue i nauka, 
soglasno ~len 53 stav 6 i 9 od Zakonot za osnovno 
obrazovanie.  

 
Br. 08-1264/1 

27 Juli 2022 g. 
Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 
 

             
 

Vrz osnova na ~len 50  stav 1 t.3 od 
zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na 
RM br. 5/2002), a vo vrska so ~len 44 od Statutot 
na op{tina Radovi{,  Gradona~alnikot na 
op{tina Radovi{ donesuva 
 

RE[ENIE 
Za proglasuvawe i objavuvawe 

na Odlukata za davawe Soglasnost za 
formirawe na  paralelki so pomal broj na 

u~enici i kombinirani paralelki 
 vo OOU "Krste P. Misirkov" Radovi{  

za u~ebnata 2022/2023 godina 
 

Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata 
davawe soglasnost za formirawe na paralelki 
so pomal broj na u~enicii kombinirani 
paralelki vo OOU "Krste P. Misirkov" 
Radovi{ za u~ebnata 2022/2023 godina, br. 08-
12651,  {to sovetot na op{tina Radovi{ ja 
donese na sednica odr`ana na 27.07.2022 godina. 

 
Br. 09-1265/2 

03 Avgust 2022 g. 
Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 
Vrz osnova na ~len  22 stav 1 to~ka 8 od 

Zakonot za lokalna samouprava, ~len 15 to~ka 8 
od Statutot na op{tina Radovi{, a soglasno 
~len 53 stav 5 i 8 od Zakonot za osnovno 
obrazovanie (Sl. vesnik na RSM br. 161/2019);  
Советот на Општина Радовиш на XIV-та седница 

одржана на ден 27.07.2022 година, донесе: 

 
ODLUKA 

za davawe Soglasnost za formirawe na 
paralelki so pomal broj na u~enici i 

kombinirani paralelki vo OOU "Krste P. 
Misirkov" Radovi{ za u~ebnata 2022/2023 

godina 
 

^len 1 
Se dava Soglasnost za formirawe na 

paralelki so pomal broj na u~enici vo OOU 
"Krste Petkov Misirkov" Radovi{, za u~ebnata 
2022/2023 godina i toa:  
 

Radovi{ 
- I-v oddelenie so 17  u~enika    makedonski jazik  

- I-g oddelenie so 23  u~enika   turski jazik   

- I-d oddelenie so 17  u~enika   turski jazik   

- II-a oddelenie so 21 u~enika makedonski jazik 

- II-b oddelenie so 19  u~enika makedonski jazik 

- II-g oddelenie so 23  u~enika   turski jazik 

- II-d oddelenie so 17  u~enika   turski jazik 

- III-a oddelenie so 19  u~enika makedonski j. 

- III-b oddelenie so 12  u~enika makedonski j. 
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- III-g oddelenie so 22  u~enika turski j. 

- III-d oddelenie so 16  u~enika turski j. 

- IV-b oddelenie so 16  u~enika makedonski j. 

- IV-g oddelenie so 18  u~enika turski j. 

- IV-d oddelenie so 16  u~enika turski j. 

- V-a oddelenie so 20  u~enika makedonski j. 

- V-b oddelenie so 11  u~enika makedonski j. 

- V-v oddelenie so 11  u~enika makedonski j. 

- VI-a oddelenie so 18 u~enika makedonski j. 

- VI-b oddelenie so 19 u~enika  - < - 

- VI-v oddelenie so 15  u~enika - < - 

- VI-d oddelenie so 23 u~enika turski j. 

- VII-a oddelenie so 18 u~enika makedonski jazik 

- VII-b oddelenie so 22 u~enika - < - 

- VII-v oddelenie so 18 u~enika  - < - 

- VII-g oddelenie so 18 u~enika turski j. 

- VII-d oddelenie so 15 u~enika turski j. 

- VII-| oddelenie so 20 u~enika  - < - 

- VII-e oddelenie so 20 u~enika  - < - 

- VIII-b oddelenie so 15u~enika  makedonski jazik  

- VIII-v oddelenie so 17 u~enika  - < - 

- VIII-g oddelenie so 15 u~enika  - < - 

- VIII-d oddelenie so 10 u~enika  turski jazik 

- VIII-| oddelenie so 19 u~enika  - < - 

- VIII-e oddelenie so 15 u~enika  - < - 

- IX-a oddelenie so 15u~enika    makedonski jazik 

- IX-b oddelenie so 11 u~enika    - < - 

- IX-v oddelenie so 12 u~enika    - < - 

- IX-g oddelenie so 16 u~enika    - < - 

- IX-d oddelenie so 12u~enika  turski jazik   

- IX-| oddelenie so 15 u~enika    - < - 

- IX-e oddelenie so 22 u~enika    - < - 
 
P.U. vo  s. Koxalija  
- I  oddelenie  so 20 u~enika  turski jazik 

- II  oddelenie  so 19 u~enika  turski jazik 

-III oddelenie so 22 u~enika  turski jazik 

- IV oddelenie  so 21 u~enik  turski jazik 

- V  oddelenie  so 21 u~enika  turski jazik 
 

^len 2 
Odlukata vleguva vo sila naredniot den 

od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik 
na op{tina Radovi{", a }e se primenuva po 
dobienoto pozitivno mislewe od 
Ministerstvoto za obrazovanie i nauka, 
soglasno ~len 53 stav 6 i 9 od Zakonot za osnovno 
obrazovanie.  

 
Br. 08-1265/1 

27 Juli 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 избор на член на Советот на општина 

Радовиш кој ќе учествува во процесот на 

одлучување за прашања на конфликт на интереси на 

Градоначалникот на општина Радовиш 

 

 Ја прогласувам и објавувам одлуката за 

избор на член на Советот на општина Радовиш кој ќе 

учествува во процесот на одлучување за прашања на 

конфликт на интереси на Градоначалникот на 

општина Радовиш, бр.08-1266/1, што советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана на  

27.07.2022 година.  

 

Br. 09-1266/2 
29 Juli 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Vrz osnova na ~len 53 od Zakonot za 
lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM broj 5/02) 
i ~len 43 stav 1 to~ka 12 od Statutot na op{tina 
Radovi{, Советот на Општина Радовиш на XIV-та 

седница одржана на ден 27.07.2022 година, донесе: 

 
O  D  L  U  K  A 

za izbor na ~len na Sovetot na op{tina 
Radovi{ koj }e u~estvuva vo procesot na 
odlu~uvawe za pra{awa   na konflikt na 
interesi na Gradona~alnikot na op{tina 

Radovi{ 
 

^len 1 
 Vo slu~aite na konflikt na interesi na 
gradona~alnikot na op{tina Radovi{ vo koi toj 
ne mo`e da u~estvuva vo procesot na odlu~uvawe 
za pra{awa vo koi toj ili negoviot bra~en 
drugar, deca ili rodnini od vtor stepen 
strani~na linija ima finansiski ili drug li~en 
interes, se izbira ~lenot na Sovetot na 
op{tina Radovi{ Van~o Ristov. 

 
^len 2 

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

 
Br. 08-1266/1 

27 Juli 2022 g. 
Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 
 

И З Ј А В А 

Врз основа на одредбите во Законот за 

локална самоуправа и Статутот на општина 

Радовиш, на ден 27.07.2022 година, јас Ванчо 
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Ристов, роден на ______________ година со 

постојано место на живеење во с.Раклиш,Радовиш 

член во Советот на Општина Радовиш Изјавувам 

дека: 

Согласно Одлуката донесена од Советот на 

Општина Радовиш бр.08-1266/1 од 27.07.2022 година 

СЕ СOГЛАСУВАМ да во случаи на конфликт на 

интереси на Градоначалникот на општина Радовиш 

во кои тој нема да  може да учествува во процесот на 

одлучување за прашања во кои тој или неговиот 

брачен другар, деца или роднини од втор степен, 

странична линија имаат финансиски или друг личен 

интерес да одлучувам за  дадените обврските. 

                                                                                                                             

Изјавил                                                                                                                         

Ванчо Ристов 

 

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 Одлука за 

усвојување на ПРАВИЛНИК за начинот и условите 

на паркирање, времетраењето на паркирањето, 

односно неговото ограничување и означувањето на 

јавните паркиралишта од значење за општина 

Радовиш донесена од Управен одбор на ЈП Плаваја 

Радовиш бр.0202-576/4 од 18.07.2022 година 

 

Ја прогласувам и објавувам одлуката за 

давање Согласност на Одлука за усвојување на 

ПРАВИЛНИК за начинот и условите на паркирање, 

времетраењето на паркирањето, односно неговото 

ограничување и означувањето на јавните 

паркиралишта од значење за општина Радовиш 

донесена од Управен одбор на ЈП Плаваја Радовиш 

бр.0202-576/4 од 18.07.2022 година, бр.08-1267/1, 

што советот на општина Радовиш ја донесе на 

седница одржана на  27.07.2022 година.  

 

Br. 09-1267/2 
29 Juli 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 7 од Закон за безбедност 

во сообраќајот на патиштата („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 169/15, 226/15, 55/16, 

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

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

член 36 од Законот за локална самоуправа 

(Сл.Весник на РМ бр.5/02) а во врска со член  21 

став 1 точка 24 од Статутот на општина Радовиш, 

Советот на Општина Радовиш на XIV-та седница 

одржана на ден 27.07.2022 година, донесе: 

О Д Л У К А 

за давање Согласност на Одлука за усвојување на 

ПРАВИЛНИК за начинот и условите на паркирање, 

времетраењето на паркирањето, односно неговото 

ограничување и означувањето на јавните  

паркиралишта од значење за општина Радовиш 

донесена од Управен одбор на ЈП Плаваја Радовиш 

бр.0202-576/4 од 18.07.2022 година 

  

Член 1 

Се дава Согласност на Одлука за усвојување 

на ПРАВИЛНИК за начинот и условите на 

паркирање, времетраењето на паркирањето, односно 

неговото ограничување и означувањето на јавните 

паркиралишта од значење за општина Радовиш 

донесена од Управен одбор на ЈП Плаваја Радовиш 

бр.0202-576/4 од 18.07.2022 година. 

Член 2 

Одлуката да се достави до Управен одбор на 

ЈП Плаваја Радовиш. 

Член 3 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,, . 

 

Br. 08-1267/1 
27 Juli 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 Одлука за цени 

на јавни паркиралишта и јавните површини 

наменети за паркирање донесена од Управен одбор 

на ЈП Плаваја Радовиш бр.0202-576/3 од 18.07.2022 

година 

  

Ја прогласувам и објавувам одлуката за 

давање Согласност на Одлука за цени на јавни 

паркиралишта и јавните површини наменети за 

паркирање донесена од Управен одбор на ЈП Плаваја 

Радовиш бр.0202-576/3 од 18.07.2022 година, бр.08-

1268/1, што советот на општина Радовиш ја донесе 

на седница одржана на  27.07.2022 година.  

 

Br. 09-1268/2 
29 Juli 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
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Врз основа на член 11 од Законот за јавни 

претпријатија („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 

83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 

39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр. 275/19 и 89/22), член 36 од 

Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ 

бр.5/02) а во врска со член  21 став 1 точка 24 од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на Општина 

Радовиш на XIV-та седница одржана на ден 

27.07.2022 година, донесе: 

 

О Д Л У К А 

за давање Согласност на Одлука за цени на јавни 

паркиралишта и јавните површини наменети за 

паркирање донесена од Управен одбор на 

ЈП Плаваја Радовиш бр.0202-576/3 од 18.07.2022 

година 

  

Член 1 

Се дава Согласност на Одлука за цени на 

јавни паркиралишта и јавните површини наменети за 

паркирање донесена од Управен одбор на ЈП Плаваја 

Радовиш бр.0202-576/3 од 18.07.2022 година. 

Член 2 

Одлуката да се достави до Управен одбор на 

ЈП Плаваја Радовиш. 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,, . 

 

Br. 08-1268/1 
27 Juli 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 утврдување и наплата на комунална 

такса во општина Радовиш 

 

 Ја прогласувам и објавувам одлуката за 

утврдување и наплата на комунална такса во 

општина Радовиш, бр.08-1269/1, што советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана на  

27.07.2022 година.  

 

Br. 09-1269/2 
29 Juli 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 2, член 3, член 7 и член 

20 од Законот за комуналните такси (Службен 

весник на РМ.бр. 61/04, 64/05, 92/07, 123/12, 154/15, 

192/15, 23/16 и   151/21) а согласно член 4 став 1 

точка 2 алинеа 1 од Законот за финансирање на 

единиците на локалната самоуправа (Службен 

весник на РМ.бр. 61/04,  96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 

192/15, 209/18, 244/19, 53/21, 77/21 и 150/21) и член 

21,став 1, точка 43 од Статутот на Општина 

Радовиш, Советот на Општина Радовиш на XIV-та 

седница одржана на ден 27.07.2022 година, донесе: 

 
O  D  L  U  K  A 

Za utvrduvawe i naplata na komunalna taksa 
vo op{tina Radovi{ 

 
Член 1 

 Со оваа одлука се уредуваат комуналните 

такси што се плаќаат за користење на определени 

права, предмети  и услуги од јавен интерес од 

локално значење од страна на правните и физички 

лица кои вршат дејност и од граѓаните. 

Член 2 

 Комуналните такси се плаќаат според 

Тарифата за комунални такси. 

Член 3 

 Предмет на оданочување за наплата на 

комунална такса се плаќа за: 

1)секоја фирма, односно назив на деловна 

просторија; 

2)користење на површини во кампови за подигање 

на шатори и друга слична привремена употреба; 

3)користење на просторот пред деловните простории 

за вршење  на дејност ; 

4) истакнување на реклами,објави и огласи на јавни 

места; 

5) користење на музика во јавните локали; 

6)поставување на витрини за изложување  на стоки 

надвор од деловните згради; 

7)користење на плоштадите и друг простор во 

градовите и другите населени места со цел за 

изложување предмети, приредување изложби и 

други забавни приредби за вршење дејност; 

8)користење на простор за паркирање на патнички 

моторни возила и нивните приколки и автобуси, што 

за таа цел ќе ги определи општината; 

9)користење на улиците со патнички, товарни 

моторни возила, автобуси, специјални возила и 

мотоцикли и 

10)користење и одржување на јавно осветлување. 

Член 4 

 Обврска за плаќање на комунална такса 

настанува во моментот на користење на правото, 

предметот и услугата за кои е пропишано плаќање на 

такса. 

Член 5 

Комуналните такси се плаќаат според 

следнава: 
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ТАРИФА ЗА КОМУНАЛНИ ТАКСИ 

Тарифен број 1 

                      За фирма односно назив: 

а)деловните простории на физичките лица кои вршат 

дејност, комуналната такса ќе изнесува 2.700,00 

денари; 

б)деловните простории на физичките лица кои вршат 

дејност, а данокот го плаќаат во паушален износ, 

комуналната такса ќе изнесува  700,00 ден. 

в)деловните простории на трговските друштва и 

другите правни лица од областа на производството, 

прометот и услугите, освен за продавници, киосци, 

деловни единици и слично за кои таксата изнесува 

2.000,00 денари, комуналната такса изнесува 

6.000,00 денари. 

-деловни простории на правни лица од комуналните 

дејности, комуналната такса ќе изнесува 4.000,00 

денари. 

-деловни простории на трговските друштва и други 

правни лица, како и на откупните пунктови кои 

дејствуваат повремено, комуналната такса ќе 

изнесува 4.000,00 денари. 

Тарифен број 2 

 За користење на површини од кампови, за 

подигање на шатори и друга слична привремена 

употреба –дневно, комуналната такса  ќе изнесува 40 

денари. 

Тарифен број 3 

 За користење на просторот пред деловните 

простории за вршење на дејност од м2 дневно, 

комуналната такса ќе изнесува 10 денари. 

Тарифен број 4 

 За истакнување на реклами, објави и огласи 

на јавни места се плаќа такса и тоа: 

-до седум дена комуналната такса ќе изнесува 800,00 

денари. 

-до 30 дена комуналната такса ќе изнесува 1.300,00 

денари. 

-до една година комуналната такса ќе изнесува 

1.600,00 денари. 

Тарифен број 5 

 За користење на музика во јавни локали –

годишно  

комуналната такса ќе изнесува 6.000,00 денари. 

Тарифен број 6 

 За поставување на витрини за изложување на 

стока надвор од деловните простории се плаќа такса 

годишно и тоа: 

-за физички лица кои вршат дејност комуналната 

такса ќе изнесува 1.000 денари 

-за правни лица од областа на производството, 

прометот и услугите, комуналната такса ќе изнесува 

2.500 денари . 

Тарифен број 7 

 За користење на плоштадите и друг простор 

во градовите и други населени места со цел за 

изложување на предмети, приредување изложби и 

забавни приредби за вршење на дејност се плаќа 

такса за заземена површина од м2 дневно, 

комуналната такса ќе изнесува 7 денари. 

Тарифен број 8 

 За користење на просторот за паркирање на 

патнички моторни возила, товарни моторни возила 

автобуси и приколки на јавни паркиралишта се 

наплаќа комунална такса во висина од 20% од цената 

на наплатената услуга за користење на просторот за 

паркирање. 

Тарифен број 9 

 За користење на улиците со патнички, 

товарни м.в. автобуси специјални возила и 

мотоцикли и тоа: 

-за патнички возила до 1000 кубика,комуналната 

такса ќе изнесува 70 денари; 

-за патнички возила од 1000 до 1300 кубика, 

комуналната такса ќе изнесува 100 денари. 

-за патнички возила од 1300 до 1500кубика, 

комуналната такса ќе изнесува 130 денари. 

-за патнички возила од  1500 до 1800 кубика, 

комуналната такса  ќе изнесува 300 денари. 

-за патнички возила над 1 800 кубика, комуналната 

такса ќе изнесува 500 денари. 

-за товарни возила по тон носивост, комуналната 

такса ќе изнесува 130 денари. 

-за автобуси и други возила што служат за превоз на 

патници, комуналната такса ќе изнесува 700 денари. 

-за специјални возила, комуналната такса ќе 

изнесува 70 денари. 

-за сите видови мотоцикли, комунална такса ќе 

изнесува 70 денари.  

Тарифен број 10 

 За користење и одржување на јавно 

осветлување се плаќа комунална такса во висина на 

противредност од 25 кwh по цена за јавно 

осветлување за секое броило за мерење на 

електрична енергија. 

Член 6 

Со денот на донесување на оваа предлог 

одлука, престанува да важи Одкуката за утврдување 

и наплата на комунална такса во општина Радовиш 

бр.07-866/1 од 22.07.2005 година. 

Член 7 

 Олуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,,. 

 

Br. 08-1269/1 
27 Juli 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 Решение за разрешување на членови при 

постојаните комисии на Советот на општина 

Радовиш 

 

 Го прогласувам и објавувам решението за 

разрешување на членови при постојаните комисии 

на Советот на општина Радовиш, бр.08-1271/1, што 

советот на општина Радовиш го донесе на седница 

одржана на 27.07.2022 година.  

 

Br. 09-1271/2 
29 Juli 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 21 став 1 т.38, член 27 и 

член 28 од Статутот на општина Радовиш, Советот 

на Општина Радовиш на XIV-та седница одржана на 

ден 27.07.2022 година, донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за разрешување на членови при постојаните комисии 

на Советот на општина Радовиш 

 

Член 1 

Се разрешуваат членови при постојаните 

комисии на Советот на општина Радовиш: 

Комисија за култура, обраование и спорт 

-Александар Кулушиќ-Претседател 

Комисија за јавна безбедност, безбедност 

во сообраќајот и противпожарна заштита  

-Александар Кулушиќ-член 

Комисија за еднакви можности на жените 

и мажите 

-Александар Кулушиќ-член 

Член 2 

 Решението влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,,  

 

Br. 08-1271/1 
27 Juli 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 именување на членови при 

постојаните комисии на Советот на општина 

Радовиш 

 

 Го прогласувам и објавувам решението за 

именување на членови при постојаните комисии на 

Советот на општина Радовиш, бр.08-1272/1, што 

советот на општина Радовиш го донесе на седница 

одржана на 27.07.2022 година.  

 

Br. 09-1272/2 
29 Juli 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 21 став 1 т.38, член 27 и 

член 28 од Статутот на општина Радовиш, Советот 

на Општина Радовиш на XIV-та седница одржана на 

ден 27.07.2022 година, донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за именување на членови при постојаните комисии 

на Советот на општина Радовиш 

 

Член 1 

Се именуваат членови при постојаните 

комисии на Советот на општина Радовиш: 

Комисија за култура, обраование и спорт 

-Илче Костадинов-Претседател 

-Елена Кацарска-член 

Комисија за јавна безбедност, безбедност 

во сообраќајот и противпожарна заштита  

-Елена Кацарска-член 

Комисија за еднакви можности на жените 

и мажите 

- Елена Кацарска -член 

Член 2 

 Решението влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,, . 

                  

Br. 08-1272/1 
27 Juli 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 разрешување член во Општински 

совет за превенција на детско престапништво во 

општина Радовиш 

 

 Го прогласувам и објавувам решението за 

разрешување член во Општински совет за 

превенција на детско престапништво во општина 

Радовиш, бр.08-1273/1, што советот на општина 

Радовиш го донесе на седница одржана на  

27.07.2022 година.  
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Br. 09-1273/2 
29 Juli 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 XIV -ta sednica 
odr`ana na den 27.07.2022 god., donese 

 

R  E  [  E  N  I  E 
Za razre{uvawe ~len vo Op{tinski sovet za 

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

 
^len 1 

 Se razre{uva od ~len vo Op{tinskiot sovet 
za detsko pretstapni{tvo vo op{tina Radovi{:  
 
1.Zoran~e Krstev -pretstavnik od Advokatska 
komora; 

^len 2 
 Odlukata vleguva vo sila naredniot den 
od ednot na objavuvaweto vo <Slu`ben glasnik 
na op{tina Radovi{<. 
 

Br. 08-1273/1 
27 Juli 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 именување на член во Општински 

совет за превенција на детско престапништво во 

општина Радовиш 

 

 Го прогласувам и објавувам решението за 

разрешување член во Општински совет за 

превенција на детско престапништво во општина 

Радовиш, бр.08-1274/1, што советот на општина 

Радовиш го донесе на седница одржана на  

27.07.2022 година. 

  

Br. 09-1274/2 
29 Juli 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 XIV -ta sednica 
odr`ana na den 27.07.2022 god., donese 

 

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

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

 
^len 1 

 Se imenuva ~len vo Op{tinskiot sovet za 
detsko pretstapni{tvo vo op{tina Radovi{:  
 
1.Ivica Man~ev -pretstavnik od Advokatska 
komora; 

^len 2 
 Odlukata vleguva vo sila naredniot den 
od ednot na objavuvaweto vo <Slu`ben glasnik 
na op{tina Radovi{<. 
 

Br. 08-1274/1 
27 Juli 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 на Програмата за 

активностите на општина Радовиш во областа на 

образованието  во 2022 год. бр.08-1486/2 од 

03.12.2021 г. 

 

 Ја прогласувам и објавувам Програмата за 

измена на Програма за активностите на општина 

Радовиш во областа на образованието  во 2022 год. 

Бр.08-1486/2 од 03.12.2021 г., бр.08-1275/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на 27.07.2022 година.  

 

Br. 09-1275/2 
29 Juli 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на чл. 21 став 1 точка 11 од 

Статутот на општина Радовиш (Службен гласник бр. 

05/02), Советот на општина Радовиш на XIV-та 

седница одржана на ден 27.07.2022 година ја донесе  

 

П Р О Г Р А М А ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА  
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ОПШТИНА РАДОВИШ ВО ОБЛАСТА НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО  ВО 2022 год. Бр.08-1486/2 од 

03.12.2021 г. 

I.Вовед 

Образованието, како една од најсуштествените 

сфери во делот на школувањето и едукацијата на 

младите генерации во општина Радовиш е од 

витално значење за идниот развој на општина 

Радовиш. Со оваа Програма ќе се даде акцент на 

неколку важни сегменти во доменот на 

стимулирањето на успехот на учениците, јакнењето 

на натпреварувачкиот дух помеѓу учениците, 

стимулирањето на талентите, саемската презентација 

на најуспешните постигнувања на учениците и 

јакнењето на мултиетничката интеграција во 

општинските училишта во општина Радовиш, но ќе 

се даде и преглед на приоритетнитите предлози за 

спроведувањето проекти во областа на на 

Образование во општина Радовиш. 

II. Цели 

             Создавање на натпреварувачка атмосфера во 

училиштата со цел подигнување на нивото на 

просечниот успех на учениците во образовниот 

процес, како и стимулирање на талентираните 

ученици во сите сфери на науката, уметноста и 

спортот како и стимулирање на на наставниците, кои 

работат со талентираните ученици. 

             III. Aктивности 

Главните активности ќе се однесуваат на 

:Стипендирање на ученици во основните училишта и 

во средното училиште во општина Радовиш согласно 

Одлуката за доделување на стипендии на ученици во 

основното и во средното образование од општината 

Радовиш бр.07-1330/2 од 04 јули 2013 г. и (Сл. 

Гласник на општина Радовиш бр.) и Правилникот за 

доделување на стипендии на  

ученици во основното и во средното образование од 

општината Радовиш бр. бр.07-1330/1 од 04 јули 2013 

г. (Сл.Гласник на општина Радовиш бр.12 од 

8.7.2013 г.),. 

За таа цел  Градоначалникот на општина Радовиш ќе 

распише Конкурс за стипендирање на ученици во 

основните училишта во општина Радовиш и СОУ 

Коста Сусинов Радовиш за учебната 2022/2023 

година. 

             Согласно овие акти во општина Радовиш ќе 

се доделат вкупно 29 стипендии на ученици  од кои 

16 стипендии на талентирани ученици од VI до IX 

одделение –по 4 стипендии за секое одделение од 6 

до 9 то одд. во сите пет основни училишта во 

општина Радовиш. Стипендијата е во висина од 2 

500,00 денари месечно , а се исплатува 9 (девет) 

месеци во годината, како и 8 стипендии на 

талентирани ученици од I-IV година во средно 

образование од кои: 5 стипендии во прва година – по 

една за ученици од сите 5 општински, основни 

училишта и по една за  2, 3 и 4  година. Стипендијата 

е во висина од 3.000,00 денари месечно , а се 

исплатува 9 (девет) месеци во годината.Воедно, со 

новите измени во Правилникот за стипендирање бр. 

08-1656/ 1 од 17.10. 2018 год. се доделуваат плус 5 

стипендии по основ на социјална положба, исто така 

во износ од 2.500, 00 ден. 

 

Вкупен износ на средства потребни за оваа 

активност:                ...............................688 500, 00 ден. 

 

Предвидениот износ од 688 500, 00 ден поради 

помалку добиени стипендии се намалува за 100 000, 

00 ден и сега ќе изнесува:       .............588 500, 00 ден. 

  Наградување на талентирани ученици и 

ментори во образовните установи во    општина 

Радовиш по Одлука за наградување на талентирани 

ученици и   ментори во образовните установи во    

општина Радовиш  бр. 08-406 донесено врз основа на 

чл. 50 ст.1 т.13 од Законот за локална самоуправа 

(Сл. Гласник на РМ бр. 5/02) и чл. 3 од Статутот на 

општина Радовиш. општина Радовиш согласно 

Решението  

Согласно овие акти во општина Радовиш ќе се 

доделат еднократни награди за освоени први, втори 

и трети места на општински, регионални, државни и 

меѓународни училишни натпревари на талентирани 

ученици и на нивните ментори од VI до IX 

одделение во основното и од 1 до 4 година во 

средното образование: 

1 награда ...6000, 00 ден., 2 награда 4000,00 ден. и 3 

награда 2000 ден  - поединечно и екипни награди: 1 

награда- 12 000,00 ден. , 2 награда – 10 000, 00 ден. и 

3 награда – 8 000, 00 ден. 

2/1 Напомена: За овој сегмент од програмата – 

еднократни награди за ученици и менотори за 

постиганити резултати и освоени места на 

натпревари, ќе се изготви Правилник, а досегашната 

Одлука ќе се стави вон употреба. 

         Вкупен износ на средства потребни за оваа 

активност:                         ..................... 200 000,00 ден. 

 

Предвидениот износ од 200 000, 00 ден недоделени, 

односно нереалзирани активности се намалува за 200 

000, 00 ден и сега ќе изнесува: ....................... 0,00 ден. 

 

1. Училишен научен саем за општински 

училишта во општина Радовиш 

Саемот се планира да се одржи на почетокот од Мај 

месец 2022 г. Саемот содржи аспекти на штандовско 

изложување, сценска презентација на училишната 

лична карта на училиштето и културно - уметничка 

програма. 

            Во контекст на штандовското изложување, 

училиштата ги изложуваат највредните проекти од 

сите предмети, вклучително и техниката со коишто 

постигнале успеси, или освоиле награди во 

тековната учебна година со целосна слобода во 

начинот и инвентивноста со која ќе ги уредат своите 

штандови, 
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            Покрај со саемското изложување, училиштата 

се преставуваат и на сцената со културно-уметнички 

точки. 

           Воедно, училиштата се преставуваат со и 

рекламно – пропаганден карактер како флаери, 

брошури и банери флери, како и со презентирање на 

сцена на личната карта на училиштето од коешто 

доаѓаат со образложување на проектите со кои се 

преставуваат на нивните штандови. 

 

      Вкупен износ на средства потребни за оваа 

активност:                 ................................50 000, 00 ден. 

Напомена: Овој проект ќе се реализира доколку со 

мерките за пандемијата се оневозможи неговата 

реализација 

 

Предвидениот износ од 50 00, 00 ден поради тоа што 

овој саем не се реализира се намалува за 50 000, 00 

ден сега изнесува   ............................................0,00 ден. 

4.                 Најдобар наставник 

       По повод  Денот на просветата и Светите браќа 

Кирил и Методиј 24 Maj, 

 Општина Радовиш ќе додели награди за најдобрите 

наставници од одделенска и предметна настава во 

основните училишта и за најдобриот наставник од 

средното училиште, како и награди за најдобри 

воспитувачи и негователки во детските градинки. 

Наградите ќе се доделуваат од страна на општината 

Радовиш на наставниците, коишто со својата работа 

допринеле кон остварување на одлични резултати на 

учениците, како и врвни резултати на општинските, 

регионалните, државните и меѓународните 

натпревари. 

 

              Вкупен износ на средства потребни за оваа 

активност:                  ...............................25 000, 00 ден. 

 

5. Мултиетничка интеграција во образованието 

Меѓуетничката интеграција во образованието 

започна како проект во образованието во 2013 

година со поддршка на УСАИД. Целта на проектот е 

надминување на етничките разлики меѓу децата, 

градење на подобар соживот и подобрување на 

средината во која учат младите со реновирање на 

просторот, потоа обуки за разновидност, техничка 

помош и стимул на училиштата. Во таа смисла и 

сите училишта во општина Радовиш се дел од тој 

проект со кој овие пет години се спроведуват 

активности кои го рефлектираат мултикултурниот 

дух со кој наставниците и родителите ги учат децата 

да ги почитуваат другите култури, религии, јазици и 

ентитети. МИО актиностите станаа и дел од 

законските обврски на училиштата опфатени во 

делот на евалуациите. Улогата на општината беше да 

соработува  и да учествува во координацијата на  

МИО активностите со невладините организации во 

Република  Македонија, (МЦГО), кои во почетокот 

беа носители и главни координатори на овој прокет. 

Од 2018 година, УСАИД го заврши 

покровителството на овој проект поради што 

општината треба да го превземе делот на 

координацијата на МИО активностите со усвојување 

и на Акционен план за МИО на ниво на општина. 

Сега овој проект доби нов формат и продолжува под 

мотото Мултиетнчката интеграција во образование и 

младите – со целна група во предметна настава од 6 

до 9 одделение во основните училишта и од 1 до 4 

година во средното училиште. Проектот ќе се одвива 

во следните 5 години. 

 

Со оваа Програма се предвидуваат неколку 

активности  за стимулирање на МИО во општина 

Радовиш: 

5/1       Мултиетнички саем на сите училишта во 

општина Радовиш на кој ќе се презентира 

мултиетничкта разновидност и интеракцијата на 

учениците од македонска и турска националност со 

презентација на меѓусебни активности и 

активностите со партнерските училишта од други 

општини во Р.Македонија. 

5/2 Мултиетнички карван со мешовит состав и 

меѓусебно запознавање на мултиетничките 

разновидности од културен, верски и традиционален 

аспект со прецизна агенда на посети на мултетнички 

и мултикултурни објекти, знеменитости и вредности 

5/3Настава на наш-нивен јазик со наши наставници 

на час со наши соученици, наша историја, култура, 

литература со воннаставни активности со наша 

настава на нивен јазик, нивни наставници на час со 

нивни соученици, нивна историја, култура и 

литература – со еден збор мултиетничка интеракција 

во мешовити состави со цел – запознавање и 

зближување на различностите. 

 

        Вкупен износ на средства потребни за оваа 

активност:                     ............................50 000, 00 ден. 

 

6.               КАРАМАНОВА НАГРАДА 

Повеќе од две децении, општина Радовиш 

доделува парични награди во делот на Државните 

натпревари за македонски јазик и литература, кои ги 

организира Сојузот на друштвата за македонски 

јазик на Р.Македониа. 

Наградата се однесува на натреварите на учениците 

во трета година средно образование на теми 

поврзани со ликот и делото на Ацо Караманов, кој е 

застапен во учебниците за македонски јазик и 

литература во 3 година средно.Традиционално, 

општина Радовиш доделува средства за 6 награди: 1, 

2 и 3 награда и во делот на јазикот и во делото на 

литературата. 

Напомена: Овие натпревари заради пандемијата не 

беа органзирани (бидејќи имаа и манифестационен 

карактер). Во колку во 2022 бидат организирани, ќе 

бидат доделени и средствата за наградите 
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    Вкупен износ на средства потребни за оваа 

активност:                ................................ 13 000, 00 ден. 

 

7.  ДОДЕЛУВАЊЕ НА УЧИЛИШЕН ПРИБОР – 

ПАКЕТЧИЊА за учениците кои ќе тргнуваат во прво 

одделение. 

      Вкупен износ на средства потребни за оваа 

активност:     ........................................... 61 500, 00 ден. 

8.ОБЕЗБЕДУВАЊЕ БЕСПЛАТЕН ОБРОК ЗА 

УЧЕНИЦИТЕ ОД ПРВО ДО ПЕТТО ОДДЕЛЕНИЕ 

НАПОМЕНА: Овој сегмент од Програмата ќе се 

спроведува по завршувањето на мерките од 

пандемијата и добивање согласност од МОН. 

СЕ ВКУПНО ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА ОВАА 

ПРОГРАМА:              .............. 1 088 000,00 ДЕНАРИ. 

Заедно со сите измени во програмата, износот од  1 

088 000,00 ДЕНАРИ.ВКУПНО ПОТРЕБНИ 

СРЕДСТВА ЗА ОВАА ПРОГРАМА: 

СЕ НАМАЛУВА НА ВКУПНО  756 500,00 ДЕНАРИ. 

 

Br. 08-1275/1 
27 Juli 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 
 

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

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

во врска со член 44 од Статутот на општина 

Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш 

донесува 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Програма за измена и дополнување на 

Програмата на потреби за функционирање на 

администрацијата во единицата за локална 

самоуправа-Радовиш за 2022 год.број 08-1607/1 од 

21.12.2021 година 

 

 Ја прогласувам и објавувам програмата за 

измена и дополнување на Програма на потреби за 

функционирање на администрацијата во единицата 

за локална самоуправа-Радовиш за 2022 год.број 08-

1607/1 од 21.12.2021 година, бр.08-1276/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на 27.07.2022 година.  

 

Br. 09-1276/2 
29 Juli 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{, Sovetot na op{tina 

Radovi{ na XIV -ta sednica odr`ana na den 
27.07.2022 god., donese 

 
PROGRAMA 

Za izmena i dopolnuvawe na Programata na 
potrebi za funkcionirawe na administracijata 

vo edinicata za lokalna samouprava- Radovi{ 
za 2022 god. broj 08-1607/1 od 21.12.2021 godina 

 
Programata se menuva i dopolnuva vo del: 

II. Prioriteti na op{tinskata administracija 
1.Isplata na otpremnina za penzionirawa do 
krajot na 2022 godina vo ELS Radovi{ za 4 
(~etiri) vraboteni soglasno zakonska 
regulativa. 
2. Nabavka na Sistemska platforma za 
utvrduvawe na vrednosta na nedvi`nosti i 
sledewe na naplata na dano~ni re{enija vo 
vrednost od -750.000,oo denari. Vrednosta na 
ovaa sistemska platforma e 1.500.000 denari, no 
drugata polovina od 750.000 denari }e se 
predvide vo Buxetot za 2023 godina. 
3. Preku Agencija za privremeni vrabotuvawa 
ima potreba od 400.000 den. za mesecite noemvri 
i dekemvri 2022 godina. 
4. Programa-op{tinska administracija EOO 
konto 421110 za elektri~na energija potrebni se 
u{te -2.500.000 denari. 
5.  Potreba od nabavka na ogrevno drvo za 
instituciite vo op{tina Radovi{ ima potreba 
od dopolnitelni -350.000 denari. 

III. Ovaa izmena i dopolnuvawe na Programa e 
sostaven del na Buxetot za  
2022 god. 

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

Br. 08-1276/1 
27 Juli 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 
 

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

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

во врска со член 44 од Статутот на општина 

Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш 

донесува 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Програма за измена и дополнување на 

Програмата за уредување на градежно земјиште 

одржување на комунални објекти и локални патишта 

за 2022 година во општина Радовиш број 08-1603/2 

од 21.12.2021г. 

 

Ја прогласувам и објавувам програмата за 

измена и дополнување на Програма за уредување на 

градежно земјиште одржување на комунални објекти 

и локални патишта за 2022 година во општина 

Радовиш број 08-1603/2 од 21.12.2021г, бр.08-1277/1, 
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што советот на општина Радовиш ја донесе на 

седница одржана на  27.07.2022 година.  

 

Br. 09-1277/2 
29 Juli 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на чл.46 од Законот за градежно 

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

точка 8 од Статутот на Општина Радовиш Сл. 

гласник бр.5/2002, Советот на општина Радовиш на 

XIV-та седница одржана на ден 27.07.2022 година ја 

донесе  

 

ПРОГРАМА 

За измена и дополнување на Програмата за 

уредување на градежно земјиште одржување на 

комунални објекти и локални патишта за 2022 

година во општина Радовиш број 08-1603/2 од 

21.12.2021г. 

 

Програмата за уредување на градежно 

земјиште одржување на комунални објекти и 

локални патишта за 2022 година во општина 

Радовиш донесена во декември 2021година е 

изработена  во рамките на вкупно планираните 

средства од буџетот на општината за 2022 година. 

Потребата за измена и дополнување на програмата 

настана поради настабилноста на цените на пазарот 

и поради потребите од ребаланс на буџетот односно 

обезбедување на средства за електрична енергија, 

како и неостварување на изворите за финансирање. 

Се јави потреба од корекција на  предвидените 

средства за реализација на I.6 Изградба на Улица 3.2 

Ораовица со комунална инфраструктура ( 

атмосферска канализација) односно се зголемува за 

361.314 денари со цел нивна реализација. 

Исто така во текот на реализација на договорот за  

Изградба на Фекална канализација по улица бр.3 

УБ9.3 и Фекална канализација по улица бр.4 УБ9.3 

заради нерегулирани имотно-правни односи не сме 

во можност да го реализираме во целост. Средствата 

кои преостануваат во висина од 929.75,36 денари 

предлагаме да се предвидат за Изградба на Фекална 

канализација дел по улица бр.3 УБ9.2. 

 Програмата се намалува за средствата 

предвидени за изградба на Одржување, 

Реконструкција-Надградба на постоеки асфалтен 

коловоз на улици низ градот и населените места 

(крпење на ударни дупки) во висина од 4.000.000;  

Уредување на јавни површини -тротоари, пешачки 

патеки,паркинзи и др. во градот и населените места 

во Радовиш во висина од 3.000.000; Набавка и 

монтажа на нова урбана опрема и поправка и 

одржување на постоечка урбана опрема во висина од 

1.000.000 и Набавка на сол  за посипување на 

коловоз на улици и локални патишта во зимскиот 

период во висина од 400.000 или вкупно 

8.400.000денари од кои 361.314 ќе се додадат на 

Изградба на Улица 3.2 Ораовица со комунална 

инфраструктура ( атмосферска канализација) а 

останатите 8.038.686 ќе се распределат во други 

програми согласно ребалансот на буџетот. 

 Се предлага корекција на висината на 

надоместокот за уредување на градежно земјиште 

прикажано подолу во пречистениот текст. 

Во Програмата се предлагаат измени и 

дополнувања во дел  

1.ПЛАНИРАНИ ОБЈЕКТИ И 

АКТИВНОСТИ ЗА 2022год. и тоа: 

 Во точка I.6 Изградба на Улица 3.2 Ораовица 

со комунална инфраструктура ( атмосферска 

канализација) се зголемува за 361.314 денари 

 Во точка I.7 Одржување, Реконструкција-

Надградба на постоеки асфалтен коловоз на улици 

низ градот и населените места (крпење на ударни 

дупки)се намалува за 4.000.000 денари 

 Во точка I.9 Изградба на Фекална канализација 

по улица бр.3 УБ9.3 се намалува за 747.276,09 

денари 

 Во точка I.10 Изградба на Фекална 

канализација по улица бр.4 УБ9.3 се намалува за 

182.399,27 денари 

 Во точка I.11 Уредување на јавни површини -

тротоари, пешачки патеки,паркинзи и др. во градот и 

населените места во Радовиш се намалува за 

3.000.000 денари 

 Во точка I.15 Набавка на сол  за посипување на 

коловоз на улици и локални патишта во зимскиот 

период се намалува за 400.000 денари 

 Во точка I.17 Набавка и монтажа на нова 

урбана опрема и поправка и одржување на постоечка 

урбана опрема се намалува за 1.000.000 денари. 

 Се додава точка I.20 Изградба на Фекална 

канализација дел по улица бр.3 УБ9.2 со вредност од 

929.675,36 денари 

 Во извори на финансирање во точка Г 

Продажба на градежно земјиште се намалува за 

8.100.000 денари. 

Во прилог е пречистената табела. 

ПЛАНИРАНИ ОБЈЕКТИ И АКТИВНОСТИ 2022 год. Износ / денари 

I НОВОПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ВО 2022  
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1 

Проектна документација со ревизија - урбанистички 

проекти, идејни проекти, основни проекти, 

сообраќајни проекти, програми, специјализирани 

проекти и елаборати од различни инжинерски 

области. 

3.000.000,00 

2 
Вршење на стручен надзор над изградба на градежни 

објекти. 
1.000.000,00 

3 

Елаборати за експропријација, нумерички податоци, 

ажурирани геодетски подлоги и картирање на 

урбанистички планови. 
1.481.799,03 

4 

Расчистување на имотно правни односи 

(експропријација на градежно земјиште и објекти во 

урбаниот опфат на градот и населени места во 

општината ) 

5.300.000,00 

5 
Проценки на насади и др. при постапката за 

експропријација на јавни површини 
200.000,00 

6 
Изградба на Улица Видое Смилевски Бато со 

комунална инфраструктура 
6.586.754,00 

7 
Изградба на Улица 3.2 Ораовица со комунална 

инфраструктура ( атмосферска канализација) 
3.074.323,00 

8 

Одржување, Реконструкција-Надградба на постоеки 

асфалтен коловоз на улици низ градот и населените 

места (крпење на ударни дупки) 
0,00 

9 
Изградба на Фекална канализација по улица бр.3 

УБ9.3 
901.975,59 

10 
Изградба на Фекална канализација по улица бр.4 

УБ9.3 
588.191,89 

11 
Изградба на Фекална канализација Карши Маале 

с.Подареш 
4.000.000,00 

12 

Уредување на јавни површини -тротоари, пешачки 

патеки,паркинзи и др. во градот и населените места во 

Радовиш. 
0,00 

13 Хоризонтална сигнализација 400.000,00 

14 Вертикална сигналицација. 200.000,00 

15 
Набавка на  ризла за посипување на коловоз на улици 

и локални патишта во зимскиот период. 
400.000,00 

16 
Набавка на сол  за посипување на коловоз на улици и 

локални патишта во зимскиот период. 
0,00 

17 
Поправка на патишта од земјан коловоз и уредување 

на порои 
3.000.000,00 

18 
Набавка и монтажа на нова урбана опрема и поправка 

и одржување на постоечка урбана опрема.  
0,00 

19 Рушење на безправно изградени објекти 400.000,00 

20 
Изградба на Фекална канализација дел по улица бр.3 

УБ9.2 
929.675,36 

ВКУПНО  I 31.462.718,87 

 

II  
ОБЈЕКТИ ДОНАЦИЈА ОД Рудник ''БУЧИМ'' ДООЕЛ (согласно 

потпишан меморандум) 

1 
Уредување на речно корито на дел од 

Радовишка река 
4.000.000,00 
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2 
Уредување на речно корито на од Оравичка 

река 
4.000.000,00 

3 

Водоснабдување на с.Бучим - техничка 

документација и изведба од нов бунар до 

резервоар 
3.000.000,00 

4 
Изградба и опремување на детско катче во 

населено место Коџалија/Аликоч 1.000.000,00 

ВКУПНО  II 12.000.000,00 

III 
ОБЈЕКТИ ВО ИЗГРАДБА И ДОГОВОРЕНИ НЕЗАПОЧНАТИ 

ОБЈЕКТИ - РЕАЛИЗАЦИЈА ВО 2022ГОД. 

1 Локален пат Бел Камен-Авто камп 0,00 

2 

Уредување најавни површини-улици, тротоари, 

пешачки патеки, паркинзи, детски игралишта и 

др. 
4.193.373,00 

3 Изградба на улица во с.Калугерица 3.186.732,00 

4 Изградба на централно градско подрачје 4.554.248,00 

5 Изградба на мост на река Марлада 6.650.000,00 

6 Изградба на улица бр.3 во УБ. 9, Радовиш 3.491.091,00 

7 Санација на објект на ЕВН 2.303.079,00 

8 Изградба на улици кејска и бр.3 ви УБ 9.2 5.688.237,00 

9 
Изградба на свлечиште на пат Подареш 

Смиљанци 
5.000.000,00 

10 
Изградба локален пат од село Дамјан до село 

Погулево 
970.187,00 

11 
Изградба на потпорни ѕидови на ул.Плачковица 

и ул.Ана Поцкова 
314.267,00 

12 Санација на штети од елементарни непогоди 1.010.735,00 

ВКУПНО  III 37.361.949,00 

  
 РЕКАПИТУЛАР Износ / денари 

I. 
НОВОПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ВО 

2022  
31.462.718,87 

II. 

ОБЈЕКТИ ДОНАЦИЈА ОД Рудник 

''БУЧИМ'' ДООЕЛ (согласно потпишан 

меморандум) 

12.000.000,00 

III. 

ОБЈЕКТИ ВО ИЗГРАДБА И ДОГОВОРЕНИ 

НЕЗАПОЧНАТИ ОБЈЕКТИ - 

РЕАЛИЗАЦИЈА ВО 2022ГОД. 

37.361.949,00 

  СЕ ВКУПНО: 80.824.667,87 

 

   
ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ Износ / денари 

А Надоместок за уредување на градежно земјиште  20.000.000,00 

Б 

Надоместок за експлоатација на минерални 

суровини 23.924.667,87 

В Јавно претпријатие за државни патишта 4.000.000,00 

Г Продажба на градежно земјиште 20.900.000,00 
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Д Aгенција за рурален развој 0,00 

Ѓ Донација Рудник ''БУЧИМ'' ДООЕЛ 12.000.000,00 

ВКУПНО: 80.824.667,87 

 

РЕОНИЗАЦИЈА  НА УРБАНИОТ ПРОСТОР 

НА ГРАД  РАДОВИШ И ВИСИНА  НА 

НАДОМЕСТОК ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ РЕОНИЗАЦИЈА 
  

Градежниот опфат  на град Радовиш според 

ГУП е составен од повеќе урбани блокови од кои се 

формораат  четири зони  и тоа:  

 

Прва зона со следните граници : 

Улица Бел Камен, десна страна на Ќеј 8ми 

Септември, ул.Илија Алексов до река Марлада, 

Бул.Александар Македонски од влезот на градот до 

раскрсница со ул.Ѓорче Петров, Улица Чеде 

Филиповски до ул.Св.Спасо Радовишки , 

ул.Св.Спасо Радовишки до ул. А.Поцкова; ул. 

А.Поцкова до ул.Бел Камен; УБ15 со граници улица 

Илија Алексов земјен пат покрај река Марлада , 

ул.Ќеј 8ми Септември и дел од бул.Александар 

Македонски; УБ9 и УБ8 со граници ул. Ќеј 8ми 

Септември, бул.Александар Македонски, река 

Сушица и граница на ГУП; и сите индустриски зони. 

Бидејки границите помеѓу одделни зони се 

до улиците се утврдува првиот ред на објектите 

покрај улиците да припаѓаат на повисоката зона. 

Втора зона се состои од два посебни дела 

со следните граници : 

Првиот дел го опфаќа северно од ул. Бел  

Камен,   десна страна на Ќеј 8ми Септември од 

ул.Бел Камен заклучно со урбан блок 26. 

Вториот дел од оваа зона е од кеј 8ми 

Септември лева страна односно од ул.Михајло 

Апостолски по ул.Плачковица до ул.Калузлиска, 

ул.Калузлиска до ул.Видео Смилевски Бато, 

ул.Видео Смилевски Бато до ул.Плачковица, 

ул.Плачковица до ул.Илија Алексов согласно 

графички прилог .  

Бидејки границите помеѓу одделни зони се 

до улиците се утврдува првиот ред на објектите 

покрај улиците да припаѓаат на повисоката зона. 

 

Трета зона се состои од два посебни дела 

со следните граници: 

Првиот дел е источно од ул.Плачковица -дел 

по ул, Видео Смилевски Бато до спој со 

новопроектирана ул.Александар Македонски . 

  

Вториот  дел го опфаќа  локалитетот 

Илиница, согласно графички прилог. 

Бидејки границите помеѓу одделни зони се 

до улиците, се утврдува првиот ред на објекти покрај 

улиците  да припаѓа  на повисока та зона. 

 

Четврта зона се други населени места ( 

селски населби). 

 

ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ 

НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

 

Определување на висина на надоместокот за 

уредување на градежно земјиште согласно намените 

на објектите 

 

A. ОБЈЕКТИ  СО КЛАСА НА НАМЕНА  

ДОМУВАЊЕ  

 За објектите  

 А0 домување во станбени куќи со посебен 

режим; 

 А1 домување во станбени куќи;  

 А3 групно домување и  

 А4 времено сместување  

висината на надоместокот за уредување на градежно 

земјиште е: 

 Прва зона               1.800,00ден/ м
2
 

 Втора зона                        1.560,00ден/ м
2
 

 Трета  зона                       1.200,00ден/ м
2
 

 Четврта зона                          840,00ден/ м
2
 

 За објектите А2 домување во станбени 

згради висината на надоместокот за уредување на 

градежно земјиште е иста за сите зони односно 

1.800,00ден/ м
2
 

 

B. ОБЈЕКТИ  СО КЛАСА НА НАМЕНА  

КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ 

 Б1 мали комерцијални и деловни единици;  

 Б2 големи трговски единици;  

 Б3 големи угостителски единици;  

 Б4 деловни простори;  

 Б5 хотелски комплекси и  

 Б6 простори за собири. 

висината на надоместокот за уредување на градежно 

земјиште е иста за сите зони односно 2.400,00ден/ м
2
 

освен за четврта зона каде изнесува 1.080,00ден/ м
2 

 

В.  ОБЈЕКТИ  СО КЛАСА НА НАМЕНА ЈАВНИ 

ИНСТИТУЦИИ 

 В1 образование и наука;  

 В2 здравство и социјална заштита;  

 В3 култура;  

 В4 државни институции и  

 В5 верски институции 

висината на надоместокот за уредување на градежно 

земјиште е иста за сите зони односно 2.400,00ден/ м
2
 

освен за четврта зона каде изнесува 1.080,00ден/ м
2 
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Г.  ОБЈЕКТИ  СО КЛАСА НА НАМЕНА 

ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ 

 Г1 тешка индустрија;  

 Г2 лесна индустрија;  

 Г3 сервиси и  

 Г4 стоваришта 

висината на надоместокот за уредување на градежно 

земјиште е иста за сите зони односно 8.400,00ден/ м
2
 

освен за четврта зона каде изнесува 6.000,00ден/ м
2 

 

Д.  ОБЈЕКТИ  СО КЛАСА НА НАМЕНА 

ЗЕЛЕНИЛО, СПОРТ И МЕМОРИЈАЛНИ 

ПРОСТОРИ 

 Д1 парковско зеленило;  

 Д2 заштитно зеленило;  

 Д3 спорт и рекреација и  

 Д4 меморијални простори 

висината на надоместокот за уредување на градежно 

земјиште е иста за сите зони односно 2.400,00ден/ м
2
 

освен за четврта зона каде изнесува 1.080,00ден/ м
2 

 

Е.  ОБЈЕКТИ  СО КЛАСА НА НАМЕНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

 Е1 комунална инфраструктура;  

висината на надоместокот за уредување на градежно 

земјиште и друго земјиште на територијата на 

општина Радовиш низ кои минуваат 

инфраструктурните објекти е иста за сите зони 

односно 24,00ден/ м
’
 и за секое столбно место по 

20.000,00денари 

 Е2 комунална супраструктура  

висината на надоместокот за уредување на градежно 

земјиште е иста за сите зони односно 2.400,00ден/ м
2
 

освен за четврта зона каде изнесува 1.080,00ден/ м
2 

 Е3 некомпатибилна инфраструктура 

висината на надоместокот за уредување на градежно 

земјиште е иста за сите зони односно 2.400,00ден/ м
2
 

освен за четврта зона каде изнесува 1.080,00ден/ м
2
 

 Е2 комунална супраструктура, од типот 

Фотоволтаични централи (инсталација за 

производство на електрична енергија од сончеви 

зраци) висината на трошоците за уредување на 

градежно земјиште ќе се пресметува по м2 за 50% од 

површината на градежната парцела која ја зафаќа 

Фотоволтаичната централа и тоа по 5700 денари/м2.  

 За фото-напонски панели за производство на 

електрична енергија кои се поставуваат на кровни 

површини на изградени објекти впишани во имотен 

лист не се утврдува надоместок за уредување на 

градежно земјиште. 

 За објекти за производство на електрична 

енергија од обновливи извори (биогориво, биомаса, 

геотермална енергија и хидроенергија) висината на 

надоместокот за уредување на градежно земјиште е 

8000 денари/м2. 

 За објекти за производство на електрична 

енергија од ветерна енергија (ветерници) висината 

на надоместокот за уредување на градежно земјиште 

е 1.200.000 денари за една ветерница. 

 

Определување на висина на надоместокот за 

уредување на градежно земјиште согласно 

правилникот за степенот на уредувањето на 

градежното земијште со објекти од комунална 

инфраструктура. 

Надоместокот  за уредување на граджно земјиште ќе 

се наплаќа во зависност од видот на објектот и од 

степенот на уреденост на градежното земјиште или 

планираниот степен на уреденост на градежното 

земјиште,а за нето развиена градежна 

површина.Пресметувањето на корисната површина е 

согласно техничките нормативи и Правилникот за 

степенот на уредувањето на градежното земијште со 

објекти од комунална инфраструктура. 

1.Степенот на уреденост на градежното земјиште се 

определува според обемот на опременост на 

земјиштето со објекти на комунална инфраструктура 

за задоволување на заедничката и индивидуалната 

комунална потрошувачка до градежната парцела и 

може да биде основен, повисок и понисок од 

основниот степен на уреденост. 

1.1    Основен степен на уреденост на 

градежното земјиште со комунална инфраструктура 

опфаќа; 

- Непречен пристап до градежната парцела од јавен 

пат (улици со тротоари), пешачки патеки и други 

површини согласно урбанистички планови, 

- Подземна електрична мрежа, 

- Улично осветлување, 

- Водоводна мрежа, 

- Фекална канализација и 

- Атмосферска канализација. 

1.2. Повисок степен на уреденост на градежно 

земјиште со комунална инфраструктура ги опфаќа 

објектите од став (2) на овој член како и; 

-ППТ (оптичка-телекомуникациона) мрежа. 

-Топификациона мрежа, 

-Паркинг простори, 

-Гасовна мрежа и 

-Пречистителна станица за отпадни води. 

1.3. Понисок степен на уреденост на градежно 

земјиште со комунална инфраструктура опфаќа; 

-Непречен пристап до градежната парцела од 

некатегоризиран јавен пат, 

-Сопствено водоснабдување (нема приклучок на 

водоводна мрежа), 

-Септичка јама (нема приклучок на фекална 

канализација) 

-Сопственодвод на атмосферски води (нема 

приклучок на атмосферска канализација), 

-Нестандартно улично осветлување и  

-Надземна нестандартна електрична мрежа. 
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2.Согласно утврдениот степен на уреденост, 

приклучувањето на јавната комунална мрежа се 

врши согласно дадените услови за приклучоци,по 

претходно барање од надзорниот инжинер. 

 

3.Трошоците за уредување на градежното земјиште 

се утврдуваат во согласност со реалните трошоци 

направени за соодветните степени на уреденоста на 

градежно земјиште со објектите на комунална 

инфраструктура во кои се засметани и трошоците за 

хидротехничките услови за приклучоци. 

3.1.Трошоците за уредување на градежно земјиште 

за повисок степен на уреденост на градежно 

земјиште со објектите на комунална 

инфраструктура, можат да се зголемат доколку се 

изведени сите комунални инфраструктурни мрежи 

наведени во точка 1.2  за најмногу 20% од 

утврдените трошоци за основен степен на уреденост 

на градежното земјиште со објектите на комунална 

инфраструктура.  

3.2.Трошоците за уредување на градежното земјиште 

за понисок степен на уреденост на градежното 

земјиште со објектите на комунална инфраструктура 

во точка 1.3, може да се намалат доколку се 

изведени сите комунални инфраструктурни мрежни 

наведени во точка 1.3  за најмногу 80% од 

утврдените трошоци за основен степен на уреденост 

на градежно земјиште со објектите на комунална 

инфраструктура. 

 

4. Висината на трошоците за уредување на 

градежното земјиште, во зависност од степенот на 

уреденост на градежното земјиште согласно членот 

2 од правилникот за степенот на уредувањето на 

градежното земијште со објекти од комунална 

инфраструктура, се пресметува по метар квадратен 

на новата корисна површина што ќе се гради, што 

претставува збир на нето површините на подовите 

на сите простори во објектот, согласно заверениот 

основен проект и анекс на основниот проект, 

помножен со следните коефициенти: 

1. За станбени објекти:  

- станбени простории, 1,0;  

- станбени простории со висина до 2,50м, 

подпокривен простор 0,2;  

- лоѓија затворена од три страни, 0,4;  

- подлоѓија затворена од две страни, 0,3;  

- балкони, тераси, 0,2;  

- заеднички проодни тераси, пасажи, 0,2;  

- помошни простории, остава за гориво, котлара, 

визба, 0,3;  

- трафостаница до 35 KV во објектот и надвор од 

објектот, 0,3;  

- скалишен простор и заеднички комуникации, 0,3;  

- стражарници, управител, простории за домар, 0,5 и  

- паркиралишта и гаражи во подрум, 0,1; 

- гаражи во приземје, 1,0; 

2. За деловни и јавни објекти:  

- простории, 1,0;  

- магацини, 0,5;  

- помошни простории, остава за гориво, котлара, 0,3;  

- трафостаница до 35KV во објектот и надвор од 

објектот, 0,4;  

- скалишен простор и заеднички комуникации, 0,5;  

- паркиралишта и гаражи, 0,1;  

- лоѓија затворена од три страни, 0,5;  

- подлоѓија затворена од две страни, 0,4;  

- балкони, тераси, 0,3 и  

- отворен наткриен простор, 0,3; 

3. За други објекти:  

- катни гаражи, 0,05;  

- спортски покриени објекти, 0,5;  

- спортски откриени објекти, 0,3;  

- гасни станици и базни станици за 50% од 

површината на локацијата, 1,0;  

- отворени пазаришта-за 30% од површината на 

локацијата, 1,0;  

- базени, 0,2 и  

- трафостаници над 35KV, 1,0; 

4. За објектите од група на класи на намени Г - 

производство, дистрибуција и сервиси:  

- Г1 тешка и загадувачка индустрија 0,05;  

- Г2 лесна и незагадувачка индустрија 0,01;  

- Г3 сервиси 0,01 и  

- Г4 стоваришта 0,01; 

Магацини, деловни простории, помошни простории, 

котлари ќе се пресметуваат по цените и 

коефициентите за деловни и јавни објекти. 

5. За бензинска пумпна станица и нејзини 

придружни содржини (продавници, кафетерии и 

ресторани, авто сервиси, авто салони, помошни 

простории) :  

- продажни простории на бензинските пумпни 

станици 1,0 и  

- услужни простории на бензинските пумпни 

станици 1,0; 

6. За објектите од група на класи на намени Б 5 - 

угостителски и туристички комплекси, хотелски 

комплекси и одморалишта, и за објектите од група 

на класи на намени А 4 - хотел, мотел, времено 

сместување во викенд куќи, планинарски дом и 

ловен дом:  

- сите простории, 0,05; 

7. За детски градинки, пензионерски домови и 

домови за стари лица:  

- сите простории, 0,05; 

8. За објекти за високо образование:  

- сите простории, 0,5; 

9.За објекти за култура: - сите простории, 0,01 и 

10. За објекти за терцијална здравствена заштита:  

- сите простории, 0,05. 

11. За објекти за производство на електрична 

енергија од обновливи извори (биогориво, биомаса, 

геотермална енергија и хидроенергија), 0,01 и 
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12. За објекти за производство на електрична 

енергија од сончева енергија (фотонапонски панели), 

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

По исклучок од став (1) на овој член, во новата 

корисна површина што ќе се гради согласно 

заверената проектна документација, не се 

пресметуваат површините на: - инсталационите 

канали;  

- окната за лифтови;  

- окна на врати;  

- отворени паркиралишта;  

- подземни резервоари и  

- објекти заштитени како културно наследство. 

За објектите од став (1) на овој член со височина над 

32 ката, висината на трошоците за уредување на 

градежното земјиште, во зависност од степенот на 

уреденост на градежното земјиште, се пресметува на 

27% од вкупно пресметаната површина согласно 

ставoвите (1) и (2) од овој член. Висината на 

трошоците за уредување на градежно земјиште во 

зависност од степенот на уреденост на градежното 

земјиште се пресметува на 27% од вкупно 

пресметаната површина согласно ставовите (1) и (2) 

од овој член и за други објекти од став (1) на овој 

член без оглед на нивната височина, кои се наоѓаат 

на истата градежна парцела на која е предвидена 

изградба на објект со височина над 32 ката. 

За агро берзи, откупно дистрибутивни центри или 

пазари, висината на трошоците за уредување на 

градежното земјиште, во зависност од степенот на 

уреденост на градежното земјиште, се пресметува на 

50% од вкупно пресметаната површина согласно 

ставовите (1) и (2) од овој член. 

За објектите од група на класи на намени Г - 

производство, дистрибуција и сервиси, висината на 

трошоците за уредување на градежното земјиште не 

може да биде повисока од 30% од висината на 

просечната нето плата во Република Македонија за 

последната година, помножена со коефициентите 

утврдени во став (1) точка 4 од овој член. 

За линиски инфраструктурни објекти - државни 

патишта, локални патишта и улици, магистрални 

улици, собирни улици, водоводи, канализации, 

железнички пруги, гасоводи, топловоди, далноводи 

со напонско ниво од и над 35 КV како и за брани со 

акумулации, термоцентрали, езерски и речни 

пристаништа и за доградби и надградби на објекти за 

кои е донесена одлука од страна на советот на 

општината, советот на општината во градот Скопје 

односно советот на градот Скопје согласно член 67-а 

став (1) од Законот за градење, а инвеститор е 

општината, општината во градот Скопје односно 

градот Скопје, не се утврдуваат трошоци за 

уредување на градежно земјиште. 

За објектите за производство на електрична енергија 

од обновливи извори (биогориво, биомаса, 

геотермална енергија и хидроенергија), висината на 

трошоците за уредување на градежното земјиште не 

може да биде повисока од 30% од висината на 

просечната нето плата во Република Северна 

Македонија за последната година, помножена со 

коефициентот утврден во став (1) точка 11 од овој 

член. 

За објектите за производство на електрична енергија 

од сончева енергија (фотонапонски панели), 

висината на трошоците за уредување на градежното 

земјиште не може да биде повисока од 20% од 

висината на просечната нето плата во Република 

Северна Македонија за последната година, 

помножена со коефициентот утврден во став (1) 

точка 12 од овој член. 

За објекти за производство на електрична енергија 

од ветерна енергија (ветерници) висината на 

трошоците за уредување на градежно земјиште не 

може да биде повисока од 1.200.000 денари за една 

ветерница.“ 

ДРУГИ ОДРЕДБИ 

Пренамената од станбен или помошен објект во 

деловен простор ќе се наплаќа за 1 м
2
 разлика до 

цената за деловен простор во зависност од зоната во 

која се наоѓа  објектот.  

Кога на местото на постоечки објект кој се руши, (а 

бил изграден со одобрение за градба) се гради  нов 

објект се наплаќа  износ  за разлика на квадрати 

помеѓу  стариот и новиот објект утврдени  за 

категорија на објект и зоната  во  која се наоѓа 

објектот. 

До колку низ градежната парцела поминуваат  

подземни и надземни инсталации (водовод, 

канализација,електрика и друго) инвеститорот на 

градежната  парцела  е должен на своја сметка да 

изврши отстранување на истите во соработка со 

надлежните институции  кои стопанисуваат со 

истите. 

 

Спратната висина на производните објекти, деловни 

простории, складишта,објекти од индустријата, мало 

стопанство и занаетчиство, треба да се проектираат 

по минимум потребните  технички нормативи.  

Доколку е проектирана поголема спратна висина  од 

потребната за обавување  на дејноста  тогаш ќе се 

пресметува како две  спратни висини, односно две 

платформи. 

 

Инвеститори кои ке градат објекти , во зависност од 

бројот на лицата кои ке ги вработат, при издавање на 

одобрение за градење ќе бидат ослободени од 

плаќање на надоместок за уредување на градежно 

земјиште за објекти и инсталации од индивидуално 

користење и тоа; 

-За вработени од 5-10   вработувања ------------ 25 % 

-За вработени од 11-30 вработувања ------------ 50 % 

-За вработени од 31-50 вработувања ------------ 75 % 

-За вработени над 50   вработувања ------------ 100 % 
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Инвеститорите за да бидат ослободени од надомест 

за уредување на градежно земјиште треба да 

приложат : 

-Програма за инвестициони вложувања со број на 

вработени за објектот за кој ќе бидат ослободени. 

-Изјава заверена на нотар дека во рок од 1(еден ) 

месец од денот на издавање на одобрение за 

употреба на предметниот објект ќе изврши 

вработување на онолку лица за колку се ослободени 

од плаќање на надоместок за уредување на градежно 

земјиште. 

-Инвеститорите се должни бројот на вработените за 

кои ќе бидат ослободени од плаќање на надоместок 

да не го намалуваат во текот на 5 (пет) години од 

денот на враборување на истите. 

-Доколку инвеститорот во рок од 1(еден) месец од 

денот на издавањето на одобрението за употреба на 

предметниот објект не го изврши вработувањето на 

одредениот број на лица, или ќе го намали бројот на 

вработените во текот на 5(пет) години надоместокот 

од ослободените трошоци за уредување на градежно 

земјиште ќе биде наплатено по судски пат со камата 

согласно законски прописи. 

-Доколку инвеститорот е верска заедница со посебна 

одлука на советот на општина Радовиш може да се 

ослободи од  надоместок за уредување на градежно 

земјиште.     

  

На подрачјето на градежниот реон каде  ЕЛС не е во 

можност  да ги  изгради сите објекти од 

инфраструктурата  спрема планираниот степен на 

уреденост за поединечно градежни парцели,од кои  

што со надоместокот не може целосно да се 

обезбедат  потребните  финансиски средстава  

уредувањето ќе се врши по фази, во зависност од 

временскиот период на реализирање на повеќе 

локации  во одредениот локалитет,во согласност  со 

плнираниот степен на уреденост на тој локалитет. 

Процентот на учество  на средствата  за изградба на 

комунални објекти при одредување на цената на 

надоместокот  за уредување  на градежно земјиште 

(кое ќе служи  за фазно градење на 

инфраструктурата  за уредување на градежно 

земјиште)се утврдува за : 

 

-Изградба  на улици------------------------------------ 36% 

-Комунална инфраструктура------------------------- 24% 

 -Одржување на улици ---------------------------------- 8% 

-Техничка документација ------------------------------ 4% 

-Експропријација на земјиште----------------------- 28% 

____________________________________________ 

  Вкупно:                   100% 

Во цената на комуналниот надоместок не влегуваат 

приклучните такси  за водовод, канализација, 

електрика,  трафостаници и телекомуникациски 

објекти. 

Приклучоците на градежните објекти на 

водоводната, канализационата и електричната 

улична мрежа  се изведуваат до регулационата 

линија . 

Надоместокот за експропријација ќе се наплаќа по 

утврдена цена согласно проценета пазарна вредност 

од овластен проценител. 

Меѓусебните обврски  помеѓу ЕЛС и инвеститорот 

се регулираат со договор. 

Предложените  цени  во Програмата-за комунален 

надоместок ќе бидат  прикажани и во денарска 

противвредност  на евро валута   според курсот на 

Народна Банка   на РМ а промената  на курсот  на 

еврото автоматски ќе се применува во пресметките 

за комунален  надоместок. 

Во сите зони  за изградба  на градежни објекти за 

издадена градежна дозвола од страна  на ЕЛС- 

Општина Радовиш плаќањето може да се врши: 

-На 12 еднакви месечни рати со гаранција од 

заложба на недвижен имот или друг соодветен 

начин. 

-Во готово. 

За проектирање на ДУП  и  урбанистичко план на 

село треба да се наплаќа 12 денари  од м2 на 

градежна парцела на која се предвидува нов објект 

или доградба. 

Реализацијата на Програмата  ќе зависи од 

обезбедување на потребните финансиски  средства,а 

за реализација на истата  се задолжува ЕЛС-Сектор  

за урбанизам, комуналии и животна средина 

Радовиш.  

 

Br. 08-1277/1 
27 Juli 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 
      

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

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

во врска со член 44 од Статутот на општина 

Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш 

донесува 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Програма за измена и дополнување на 

Програмата за јавно осветлување за  2022 година во 

општина Радовиш број 08-1604/1 од 

21.12.2021година 

 

 Ја прогласувам и објавувам програмата за 

измена и дополнување на Програма за јавно 

осветлување за  2022 година во општина Радовиш 

број 08-1604/1 од 21.12.2021година, бр.08-1278/1, 

што советот на општина Радовиш ја донесе на 

седница одржана на 27.07.2022 година.  

 

Br. 09-1278/2 
29 Juli 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
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Врз основа на член 22 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02 ) а согласно 

член 21  став 1 точка 13 од Статутот на општина 

Радовиш, Советот на општина Радовиш на XIV-та 

седница одржана на ден 27.07.2022 година ја донесе  

  

Програма за измена и дополнување на 

Програмата за јавно осветлување за  2022 година во 

општина Радовиш број 08-1604/1 од 

21.12.2021година. 

 

Програмата за јавно осветлување за  2022 

година се дополнува со нова точка 2 Потрошена 

електрична енергија за јавно улично осветлување - 

Трансфери на ЈПССО во износ од 3.500.000,00 

денари и се менува износот во точка 1 Потрошена 

електрична енергија за јавно улично осветлување се 

големува за 2.000.000,00 денари заради доспеани 

обврски. За таа цел средствата во висина од 

5.500.000 денари ќе се обезбедат од Програмата за 

уредување на градежно земјиште одржување на 

комунални објекти и локални патишта за 2022 

година во општина Радовиш. 

 

Во прилог е пречистената табела: 

 

Опис на позициите Износ / денари 

1 
Потрошена електрична енергија за јавно улично осветлување 

(зголемена за 2.000.000 денари заради доспеани обврски) 
10.280.000,00 

2 
Потрошена електрична енергија за јавно улично осветлување 

- Трансфери на ЈПССО 
3.500.000,00 

3 Одржување на уличното осветлување  1.000.000,00 

4 
Реализација на договор за улично осветлување по ЕСКО 

модел 
10.866.773,00 

5 Новогодишно и божиќно украсување 720.000,00 

5 
Набавка и монтажа на декоративни челични столбови 

(канделабри)  
500.000,00 

ВКУПНО : 26.866.773,00 

Програмата влегува во сила со денот на 

донесување, a ќе се објави во <Службен гласник на 

општина Радовиш<. 
 

Br. 08-1278/1 
27 Juli 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 со измана и дополнување на Годишна 

Програма за изработка на урбанистички планови на 

подрачјето на општина Радовиш за 2022 година 

 

Ја прогласувам и објавувам програмата со 

измана и дополнување на Годишна Програма за 

изработка на урбанистички планови на подрачјето на 

општина Радовиш за 2022 година, бр.08-1279/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на 27.07.2022 година.  

 

Br. 09-1279/2 
29 Juli 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член20 од Законот за 

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

член50, став1, точка6 од Законот за локална 

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

43точка1 и точка12 од Статутот на општина 

Радовиш („Службен гласник на Општина Радовиш“ 

бр.05/02), Советот на општина Радовиш на XIV-та 

седница одржана на ден 27.07.2022 година ја донесе  

  

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА ГОДИШНАТА  ПРОГРАМА ЗА 

ИЗРАБОТКА  НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 

НА ПОДРАЧЈЕТО  НА ОПШТИНА РАДОВИШ 

ЗА 2022 ГОДИНА  

 

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 
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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,оо ден. 

- Трошоци за услуги од катастар и                

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

- Детални Урбанистички планови,  

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

  Урбанистички проекти                    

- Програми за поставување на урбана  

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

 

 Генерален урбанистички план на град Радовиш                

  

  

 Детални урбанистички планови , Урбанистички планиви за село и Урбанистички проекти 

 

 Програми за спроведување на Урбанистички планови 

Р.Бр.  П (ha) Износ /денари 

1. 
Изработка и донесување на нов Генерален урбанистички 

план за град Радовиш 
600,0  

ВКУПНО: 10.000.000,00 

Р.Бр.  Износ /денари 

1. Трошоци за услуги од катастар  

2. Услови за планирање на просторот  

ВКУПНО:     600.000,00 

Р.Бр.  Износ/ денари 

1. Измена и дополнување ДУП за дел УБ 7  

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

3.  Измена и дополнување ДУП за дел УБ 3  

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

5. Урбанистички план за с.Ораовица    

6. Урбанистички план за с.Воиславци  

7. Урбанистички план за с.Раклиш  

8. Урбанистички план за с.Аликоч    

9. Урбанистички план за с.Коџалија    

10. Урбанистички план за с.Калаузлија  

11. Урбанистички план за с.Смиланци   

12. Урбанистички план за с.Бучим    

13. Урбанистички план за с.Парналија  

14. Урбанистички план за с.Злеово     

15. Урбанистички план за с.Тополница     

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

17. 

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

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

живо зеленило 

 

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

покрај Радовишка река со градби од живо зеленило 
 

19. 
Урбанистички проект за инфраструктура вон опфат на  урбанистички 

план за изградба на улица во с.Калугерица,  Општина Радовиш 
 

ВКУПНО: 3.700.000,00 

 Програми за спроведување на Урбанистички планови Бр. Износ/денари 

 Програма за урбана опрема 1  

 Програма за времени објекти 1  
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 Урбанистичка планска документација со самофинансирање  

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 

Радовиш, Општина Радовиш 
Самофинансирање 

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

Општина Радовиш 
Самофинансирање 

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

Општина Радовиш 
Самофинансирање 

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

КО Калугерица, општина Радовиш 
Самофинансирање 

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

742, КО  Сулдурци, Општина Радовиш 
Самофинансирање 

23.  

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за градба со 

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

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

Радовиш 

Самофинансирање 

24.  

Урбанистички проект за инфраструктура со намена Е1.8 водови за 

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

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

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

Самофинансирање 



Br. 9/2022 Str. 30                Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                                03.08.2022 god.  

  

Рекапитулар : 

 

 

 

3. ФИНАНСИРАЊЕ 

     За финансирање на урбанистичките планови и 

урбанистичките плански документации од 

Програмата потребните средства ќе се обезбедат од 

Буџет на Општина Радовиш, Буџет на РСМ, со 

самофинансирање од заинтересирани физички и 

правни лица, Југоисточен плански Регион преку 

БРР,преку АФПЗРР . 

4. ПРЕОДНИ И ЗАВРШИ ОДРЕДБИ 

град, општина Радовиш.  

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 

35 

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за КП 1131/2 и 

КП 1162 КО Раклиш вон град за формирање парцела со намена Г2, 

Г3,Г4,  општина Радовиш 

Самофинансирање 

36 

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 КП 1238/1, KП 

1238/2, КП 1238/3  КО Раклиш 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 

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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       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 . Со измена и дополна 

на програма за урбанистичко планирање се 

вметнуват измени во точка 35 со дополна на 

катастерска парцела за нов опфат за изработка на 

урбанистички проект вон опфат на урбанистички 

план за КП 1131/2 и КП 1162 КО Раклиш вон град во 

општина Радовиш, како урбанистичка планска 

документација со самофинансирање.  Со измена и 

дополна на програма за урбанистичко планирање се 

вметнуват измени во точка 36 со дополна на 

катастерска парцела за опфатот на урбанистичкиот 

проет за изведба на фотонапонкса централа како и 

нова точкка со урбанистички проект вон опфат за 

фотонапонска централа со капацитет до 1MW, на КП 

1238/1, KП 1238/2, КП 1238/3  КО Раклиш вон.град, 

Општина Радовиш, како урбанистички планска 

документација со самофинансирање. 

        Оваа Програма 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. 

 
Br. 08-1279/1 

27 Juli 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 годишната 

програма на одделение за локален економски развој 

во Општина Радовиш за 2022 година 

 

 Ја прогласувам и објавувам Програма за 

измена и  дополнување на годишната програма на 

одделение за локален економски развој во Општина 

Радовиш за 2022 година, бр.08-1280/1, што советот 

на општина Радовиш ја донесе на седница одржана 

на 27.07.2022 година.  

 

Br. 09-1280/2 
29 Juli 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 22, став 1, точка 3, 6, 7 и 

9 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.весник на 

Р.М,, бр: 5/02), а согласно чл. 21 став 1 точка 43  од 

Статутот на општина Радовиш, Sovetot na 

op{tina Radovi{ na XIV -ta sednica odr`ana na 
den 27.07.2022 god., donese 
 

Програма 

 за Измена и  дополнување на годишната програма 

на одделение за локален економски развој во 

Општина Радовиш за 2022 година 

 

Измената програмата се однесува на 

зголемување на ставките за реализација на проект: 

,,Општинско-корисна работа“ УНДП за 300.000 

денари, ставката подршка на здруженија на граѓани 

од областа на социјала, здравство, хуманитарни 

активности и сл. за 50.000 денари и се додава ставка: 

,,Реализација на проект Меден Радовиш 2022“ 

финансиран од Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство во износ од 107.000,00 

денари број на договор: 03-772/5 од 09.06.2022 год.  

Ставката Изработка на физибилити студија и 

комплетна техничка документација за изградба на 

заштитен акумулационен насип на Радовишка река 

за заштита од елементарни непогоди се брише од 

Програмата. Останатите ставки во програмата 

остануваат непроменети и се прикажани во 

табеларниот приказ.  

 Локалниот економски развој како 

надлежност на локалната самоуправа во најголем 

дел зависи од навремено планирање во локалната 

самоуправа, преку превземање на мерки и 

активности, форми и облици за овозможување 

услови за одржлив економски развој. 

  Мерките на национално ниво не секогаш се 

во можност прецизно да ги идентификуваат 

потребите на општините во Република Северна 

Македонија и за таа цел се изготвува на годишно 

ниво Програма за локален економски развој за секоја 

општина која е базирана врз основа на усвоените 

стратешки општински документи со што за секоја 

превземена активност се добива легитимитет кој 
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влијае позитивно кон општинскиот локален развој, 

изразена како алатка за планирање и истовремено 

дејствување и подршка кон локалната економија за 

нејзин одржлив развој. 

Локалниот економски развој ги подржува 

правните субјекти, граѓаните организирани во 

здружени разни секторски форми како и физичките 

лица кои се преставници од повеќе различни 

сектори, кои имаат можност меѓусебно да 

соработуваат со цел постигнување на економски 

просперитет во локалната заедница и одржлив раст 

кој носи економска корист и подобрување на 

квалитетот на животот воопшто. 

Процесот на планирање на програмата е 

базиран врз непосредно учество на претставниците 

од јавните институции, деловната заедница и 

невладиниот сектор кои преку воспоставена 

комуникација и соработка овозможуваат 

претпоставка за можно достигнување на заедничката 

зацртана визија, кон создавање на услови за градење 

на севкупен одржлив развој кој меѓудругото го 

промовира развојот на бизнисите кои пак 

истовремено ги овозможуваат условите за 

зголемување на вработувањето. 

Програмата за работа на одделението за 

локален економски развој се подготвува и усвојува 

врз основа на надлежноста на локалната самоуправа 

која произлегува од Законот за локална самоуправа 

(Сл.весник на Р.Македонија бр.5 од 29.01.2002 год.), 

статутот на Општина Радовиш и законските одредби 

во Република Северна Македонија кои обработуваат 

економски теми согласно препораките на Европската 

унија во делот од процесот на децентрализација и 

креирање на буџетите на единиците на локалната 

самоуправа согласно начелата за транспарентност и 

очетност со усвојување на развојните плански 

документи.  

Подготовката на програмата се базира врз 

претходно изработени проценки и анализи во 

заедницата во кој локалната самоуправа има 

законски надлежности или е во фаза на нивно 

превземање. 

Предлог ставки/активности: 

Предлог Износ (МКД) 
Извор на 

финансирање 

Коментар/Статус на 

проект 

Временски 

период за 

отпочнување/

реализација 

ЕКОНОМИЈА     

Цел 3: Прилагодување  на човечки 

ресурси спрема стопанството 

3.1. Ставање во функција на 

локалниот економско-социјален совет 

(одржување на најмалку 6 работни 

состаноци) 

50.000 
Општина 

Радовиш 

Комисијата е 

формирана 

Јануари-

Декември 

СРМА Потенцијално искористување 

на ресурсите 

Финансирано 

од УНДП 
УНДП 

Јакнење на 

капацитетите на 

општинската 

администрација 

Општината е 

пријавена се 

очекува во 

текот на месец 

март да 

отпочне со 

реализација. 

Проектот ќе 

трае 18 

месеци 

Европска ознака за извонредност на 

управувањето (ELoGE) проект во 

Македонија 

Финансирано 

од АЛДА 
АЛДА Скопје 

Општина Радовиш е 

член на Агенцијата 

АЛДА на нивна 

покана со цел 

подобрување на 

стандардите и 

обезбедување на 

висококвалитетни 

услуги во рамките на 

локалната самоуправа 

општината ќе го 

спроведе овој проект. 

Февруари-

јуни 

СОЦИЈАЛНА И ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 
    

Достапни и ефикасни дигитални и 1.000.000 Општина Дигитализација на Јануари-
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социјални услуги на општините 

Радовиш и Конче 

Радовиш основните општински 

услуги со акцент на 

социјалната сфера, 

преку 

имплементирање на 

систем за управување 

со документи и 

создавање на услуги 

во рамките на 

воспоставување на 

меѓуопштинска 

соработка. 

Декември 

Реализација на проект: „Општинско-

корисна работа“ УНДП 
1.000.000 УНДП 

Проект на УНДП во 

социјалната сфера за 

посета и грижа за 

стари  и изнемоштени 

лица, лица со 

попреченост и 

потешкотии во 

секојдневниот живот 

очекувана донација 

Јануари - 

Декември 

Реализација на проект: „Општинско-

корисна работа“ УНДП 
800.000 

Општина 

Радовиш 

Проект на УНДП во 

социјалната сфера за 

посета и грижа за 

стари  и изнемоштени 

лица, лица со 

попреченост и 

потешкотии во 

секојдневниот живот 

учество на општината 

Јануари - 

Декември 

Предвидување на средства кои ќе 

бидат наменети за ангажирање на 

лица од социјално ранливи категории 

за изведување на јавни работи во 

Општина Радовиш. 

1.000.000 
Општина 

Радовиш 

Во врска со активните 

мерки на Агенцијата 

за вработување и 

ангажирање на јавни 

работници според 

програма за 

извршување на јавни 

работи донесена од 

Совет на општината. 

Да се примат пет 

квалитетни лица со 

поголема плата 

Јануари-

Декември 

ФИНАНСИСКА ПОДРШКА ЗА НВО     

Финансиска подршка за проекти на 

граѓански здруженија според 

усвоената методологија за 

финансирање на проекти. Како 

посебни насоки во јавниот повик ке 

бидат предвидени: 

Акција за пошумување на околината. 

Промоција и популаризација на 

развој на органско производство. 

Одржување на работен состанок со 

земјоделци за подршка на 

земјоделски задруги. Физибилити 

студии и водич за инвестиции. 

Обнова на постојната туристичка 

информативна инфраструктура. 

1.500.000 
Општина 

Радовиш 

Распишување на јавен 

оглас согласно 

усвоена методологија 

за реализација на 

проекти за локален 

развој, а во согласност 

со стратешките 

документи на 

општина Радовиш, 

како и 

Пошумување на 

определени локации 

во град Радовиш 

Изработка на 

едноставен водич за 

Јануари-

Декември 
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земјодиелците за 

бенефитите од 

органското 

производство. 

Изработка на 

физибилити студија за 

развој на 

алтернативен туризам 

на општина Радовиш-

Смиланци. 

Обнова на инфотабли 

кои се веќе поставени 

и за кои постојат 

податоци. Изработка 

на водич за 

инвестиции и 

физибилити студии во 

делот на локалниот 

развој. 

Годишна членарина за Центарот за 

развој на Југоисточен плански регион 

во Струмица за 2022 

282.440 
Општина 

Радовиш 

Согласно законот за 

рамномерен 

регионален развој и 

претходно потпишан 

договор со Центарот 

за развој на 

Југоисточен плански 

регион во Струмица, 

општините основачи 

на Советот за развој 

на регионот се 

обврзани да ја 

кофинансираат 

работата на Центарот. 

Јануари-

Декември 

ЛАГ Плачковица 60.000 
Општина 

Радовиш 

Годишна членарина 

по договор 

Јануари - 

Декември 

Проект ,,Меден Радовиш 2022,, 107.000,00 МЗШВ 

По договор бр: 03-

772/5 од 09.06.2022 

год. 

Август-

Септември 

ЈАВНИ ПОВИЦИ     

Ревизија на стари или изработка на 

нови стратегии од: 

Локален одржлив развој 2022-2027 

Социјална инклузија 

Образование 

Енергетска ефикасност кои ќе бидат 

обновени и согласно важечките три 

ќе биде направена целина во делот на 

одржлив развој и предвидување на 

проекти за циркуларна економија 

165.200 
Општина 

Радовиш 

Подготовка и 

печатење на 

документи 

Идејата е  шесте 

постоечки да се 

вградат во една 

заедничка платфрма 

за ЛОКАЛЕН 

ЕКОНОМСКИ 

ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ 

Стратегијата ќе биде 

изработена со 

форумски пристап 

 

 

 

Јануари-

Декември 

Формирање на комисија за избор на 

официјален сувенир(и) за општина 

Радовиш преку распишување на Јавен 

оглас и набавка нов пакет на 

промотивни материјали за општина 

Радовиш 

150.000 

Општина 

Радовиш 

 

Најдобрите решенија 

ќе бидат наградени, а 

со остатокот на 

предвидените 

средства ке се 

спроведе  набавка на 

Јануари- 

Декември 
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сувенирите како 

промотивни 

материјали 

Подршка на здруженија на граѓани од 

областа на социјала, здравство, 

хуманитарни активности и сл. 

 

200.000 

Општина 

Радовиш 

Подршка за 

функционирање на 

здруженијата 

Јануари-

Декември 

Се вкупно 6.314.680    

Донации 1.107.000    

Средства од општински буџет 5.207.690    

 

*Ставка која влегува во развојни програми-Регионален развој  

ИНФРАСТРУКТУРА     

 

IPA/2021/427-964 

Green Heat-introduction of efficient 

customer-oriented 

small-grid district heating service based 

on renewable energy sources 

 

ИПА/2021/427-964 

Зелено греење- вовед во енергетски 

ефикасно ориентирано греење со мини 

централа 

57.989.580 

EuropeAid/17

0320/DD/ACT

/MK-

Application 48 

EU for Mun 

icipalities. 

Improving 

Local 

Government 

Services 

through 

Innovative 

Concepts 

 

Проектот предвидува 

изградба на мини-

систем за енергетско 

ефикасно греење кое 

во почетна фаза ќе ги 

опфати СРЦ,,25-ти 

Мај,, Детската 

градинка ,,Цветови“, 

ООУ,,Крсте П. 

Мисирков“, 

општинската зграда и 

СОУ,,Коста Сусинов,, 

Финансиските 

средства ке бидат на 

посебна донаторска 

сметка по фази и 

ПРАГ- ЕУ правилата 

Пред фаза на 

имплементаци

ја се очекува 

склучување на 

договор во 

текот на месец 

декември 

Времетрање: 3 

год. 

 
Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во ,,Службен гласник на 
општина Радовиш,,. 
  

Br. 08-1280/1 
27 Juli 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 извештај за 

реализација на програмата за уредување на градежно 

земјиште, изградба реконструкција и одржување на 

комунални објекти и локални патишта во општина 

Радовиш од  01.01.2022 до 30.06.2022 год. 

 

 Го прогласувам и објавувам заклучокот за 

усвојување на извештај за реализација на програмата 

за уредување на градежно земјиште, изградба 

реконструкција и одржување на комунални објекти и 

локални патишта во општина Радовиш од 01.01.2022 

до 30.06.2022 год. што советот на општина Радовиш 

го донесе на седница одржана на 27.07.2022 година.  

 

Br. 09-1281/2 
29 Juli 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Vrz osnova na ~l. 22 od Zakonot za 
lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002), 
a soglasno ~l.21 st.1 t.13 od Statutot na op{tina 
Radovi{, Sovetot na op{tina Radovi{ na XIV -
ta sednica odr`ana na den 27.07.2022 god., donese 

 
ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

 ЗА УРЕДУВАЊЕ  НА   ГРАДЕЖНО    ЗЕМЈИШТЕ,   

ИЗГРАДБА РЕКОНСТРУКЦИЈА   И    

ОДРЖУВАЊЕ    НА    КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ  И 

ЛОКАЛНИ ПАТИШТА  ВО ОПШТИНА 

РАДОВИШ  од 01.01.2022 до 30.06.2022година 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА  

ЗА УРЕДУВАЊЕ  НА   ГРАДЕЖНО    ЗЕМЈИШТЕ,   

ИЗГРАДБА РЕКОНСТРУКЦИЈА   И    

ОДРЖУВАЊЕ    НА    КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ  И 

ЛОКАЛНИ ПАТИШТА  ВО ОПШТИНА РАДОВИШ 

од 01.01.2022 до 30.06.2022година  

Предвидени Износ / 

денари 

Реализирани Износ 

/ денари 

Р
еа

л
и

за
ц

и
ја

%
 

1 

Проектна документација со ревизија - 

урбанистички проекти, идејни проекти, 

основни проекти, сообраќајни проекти, 

програми, специјализирани проекти и 

елаборати од различни инжинерски области. 

3.000.000,00 47.939,00 1,60 

2 
Вршење на стручен надзор над изградба на 

градежни објекти. 
1.000.000,00 280.386,00 28,04 

3 

Елаборати за експропријација, нумерички 

податоци, ажурирани геодетски подлоги и 

картирање на урбанистички планови. 

1.481.799,03 537.197,00 36,25 

4 

Расчистување на имотно правни односи 

(експропријација на градежно земјиште и 

објекти во урбаниот опфат на градот и 

населени места во општината ) 

5.300.000,00 4.321.902,00 81,55 

5 
Проценки на насади и др. при постапката за 

експропријација на јавни површини 
200.000,00 16.520,00 8,26 

6 
Изградба на Улица Видое Смилевски Бато 

со комунална инфраструктура 
6.586.754,00 0,00 0,00 

7 

Изградба на Улица 3.2 Ораовица со 

комунална инфраструктура ( атмосферска 

канализација) 

3.074.323,00 0,00 0,00 

8 

Одржување, Реконструкција-Надградба на 

постоеки асфалтен коловоз на улици низ 

градот и населените места (крпење на 

ударни дупки) 

0,00 0,00 0,00 

9 
Изградба на Фекална канализација по улица 

бр.3 УБ9.3 
1.649.251,68 0,00 0,00 

10 
Изградба на Фекална канализација по улица 

бр.4 УБ9.3 
770.591,16 0,00 0,00 

11 
Изградба на Фекална канализација Карши 

Маале с.Подареш 
4.000.000,00 0,00 0,00 

12 

Уредување на јавни површини -тротоари, 

пешачки патеки,паркинзи и др. во градот и 

населените места во Радовиш. 

0,00 0,00 0,00 

13 Хоризонтална сигнализација 400.000,00 360.980,00 90,25 

14 Вертикална сигналицација. 200.000,00 66.507,00 33,25 

15 

Набавка на  ризла за посипување на коловоз 

на улици и локални патишта во зимскиот 

период. 

400.000,00 0,00 0,00 

16 

Набавка на сол  за посипување на коловоз на 

улици и локални патишта во зимскиот 

период. 

0,00 0,00 #DIV/0! 

17 
Поправка на патишта од земјан коловоз и 

уредување на порои 
3.000.000,00 0,00 0,00 
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18 

Набавка и монтажа на нова урбана опрема и 

поправка и одржување на постоечка урбана 

опрема.  

0,00 0,00 0,00 

19 Рушење на безправно изградени објекти 400.000,00 0,00 0,00 

20 Локален пат Бел Камен-Авто камп 0,00 0,00 0,00 

21 

Уредување најавни површини-улици, 

тротоари, пешачки патеки, паркинзи, детски 

игралишта и др. 
4.193.373,00 4.193.338,00 100,00 

22 Изградба на улица во с.Калугерица 3.186.732,00 0,00 0,00 

23 Изградба на централно градско подрачје 4.554.248,00 4.169.108,00 91,54 

24 Изградба на мост на река Марлада 6.650.000,00 2.459.964,00 36,99 

25 Изградба на улица бр.3 во УБ. 9, Радовиш 3.491.091,00 0,00 0,00 

26 Санација на објект на ЕВН 2.303.079,00 1.339.936,00 58,18 

27 Изградба на улици кејска и бр.3 ви УБ 9.2 5.688.237,00 5.687.824,00 99,99 

28 
Изградба на свлечиште на пат Подареш 

Смиљанци 
5.000.000,00 0,00 0,00 

29 
Изградба локален пат од село Дамјан до 

село Погулево 
970.187,00 970.187,00 100,00 

30 
Изградба на потпорни ѕидови на 

ул.Плачковица и ул.Ана Поцкова 
314.267,00 314.267,00 100,00 

31 Санација на штети од елементарни непогоди 1.010.735,00 1.010.735,00 100,00 

ВКУПНО  68.824.667,87 25.776.790,00 37,45 

 

 

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ Износ / денари Износ / денари % 

А 

Надоместок за уредување на градежно 

земјиште  20.000.000,00 6.440.024,00 
32,20 

Б 

Надоместок за експлоатација на минерални 

суровини 23.924.667,78 5.071.458,00 
21,20 

В Јавно претпријатие за државни патишта 4.000.000,00 0,00 0,00 

Г Продажба на градежно земјиште 20.900.000,00 1.882.716,00 9,01 

Д Aгенција за рурален развој 0,00 0,00 0,00 

ВКУПНО: 68.824.667,78 13.394.198,00 19,46 

 

 ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ  НА   

ГРАДЕЖНО    ЗЕМЈИШТЕ,   ИЗГРАДБА 

РЕКОНСТРУКЦИЈА   И    ОДРЖУВАЊЕ    НА    

КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ  И ЛОКАЛНИ ПАТИШТА  

ВО ОПШТИНА РАДОВИШ за 2022година со сите 

нејзини измени и кратење на планираните средства 

изнесува 68.824.668,00 денари, а нејзината 

реализација до сега е 25.776.790,00 денари или 

37,45%. 

 

Br. 08-1281/1 
27 Juli 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 
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енергија, бр.08-1282/1, што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на 27.07.2022 

година.  

 

Br. 09-1282/2 
29 Juli 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 XIV-та 

седница одржана на ден 27.07.2022 година ја 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 средтсва на 

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

49.816,00 со намена за потрошена електрична 

енергија за: 

-месец 05/2022 година износ -29.486,00 денари; 

-месец 06/2022 година износ -20.330,00 денари; 

Барањата се составен дел од одлуката. 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,, . 

 

Br. 08-1282/1 
27 Juli 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.08-1283/1, што советот на општина Радовиш ја 

донесе на седница одржана на 27.07.2022 година.  

 

Br. 09-1283/2 
29 Juli 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 XIV-та 

седница одржана на ден 27.07.2022 година ја 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 -

23.355,00 денари со намена за комунални услуги за 

месец 05/2022. 

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. 08-1283/1 
27 Juli 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 на име улично осветлување 

 

 Ја прогласувам и објавувам одлуката за 

одобрување финансиски средства на ЈПССО 

,,Радовиш-2014,, Радовиш за потрошена електрична 

енергија на име улично осветлување, бр.08-1284/1, 

што советот на општина Радовиш ја донесе на 

седница одржана на 27.07.2022 година.  

 

Br. 09-1284/2 
29 Juli 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 XIV-та 

седница одржана на ден 27.07.2022 година ја донесе  

 

О Д Л У К А 

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

електрична енергија на име улично осветлување 

  

Член 1 

Се одобруваат финансиски средства на 

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

46.757,00 денари со намена за потрошена 

електрична енергија на име улично осветлување за 

месец 06/2022. 

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. 08-1284/1 
27 Juli 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 

Месна заедница ,,Витибор,, од с.Смиланци 

 

 Ја прогласувам и објавувам одлуката за 

одобрување финансиски средства на Месна заедница 

,,Витибор,, од с.Смиланци, бр.08-1285/1, што советот 

на општина Радовиш ја донесе на седница одржана 

на 27.07.2022 година.  

 

Br. 09-1285/2 
29 Juli 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 XIV-та 

седница одржана на ден 27.07.2022 година ја донесе  

 

О Д Л У К А 

за одобрување финансиски средства 

на Месна заедница ,,Витибор,, од с.Смиланци 

 

Член 1 

Се одобруваат финансиски средства на 

Месна заедница ,,Витибор,, од с.Смиланци во висина 

од 25.000,00 денари наменети за традиционална 

прослава по повод празникот Илинден организирана 

во соработка со Црковниот одбор на црквата 

,,Св.Димитриј,, од с.Смиланци, по доставено барање 

бр.02/2022 од 02.06.2022 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. 08-1285/1 
27 Juli 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Pretsedatel 

Monika Trajanova 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 
naselenieto, doma}instvata i stanovite vo 2021 
godina objaveni na 30 mart 2022 godina na veb 
stranata na Dr`avniot zavod za statistika i 
Izvestuvaweto od Ministerstvoto za finansii 
so arh. Br.05-1000/1 od 30.05.2022 god.   
 Советот на oпштина Radovi{ на XIV 

(~etirnaesetata) седница одржана на 

27.07.2022  година донес        
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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 ќе започне да се применуваод 01 

април 2022 година, а ќе се објави во “ 

Службен гласник на општина Радовиш”. 

Член 3 

Со влегување во сила на оваа Одлука, 

престанува да важи Одлуката за измена на одлука за 

извршување на буџетот на оппштина Радовиш за 

2022 година бр. 08-1079/1 од 09.06.2022 година 

(Службен гласник на општина Радовиш бр. 08/2022 

). 

 

Br. 08-1286/1 
27 Juli 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 домашно долгорочно задолжување на 

општина Радовиш за финансирање на проект 

“Градски пазар” 

 

 Ја прогласувам и објавувам одлуката за 

домашно долгорочно задолжување на општина 

Радовиш за финансирање на проект “Градски пазар”, 

бр.08-1287/1, што советот на општина Радовиш ја 

донесе на седница одржана на 27.07.2022 година.  

 

Br. 09-1287/2 
29 Juli 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 18 и 20 од Законот за 

финансирање на единиците на локалната самоуправа 

("Сл.весник на РМ" бр. 61/04, 96/04 и 67/07), член 4 

од Законот за јавен долг ("Сл.весник на РМ" бр. 

62/05), а согласно член 36, став1, точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа ("Сл.весник на РМ" 

бр. 5/02), Советот на општина Радовиш на XIV-та 

седница одржана на ден 27.07.2022 година ја донесе  

 

ОДЛУКА 

 за домашно долгорочно задолжување на општина 

Радовиш за финансирање на проект "Градски 

пазар " 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се уредува домашно 

долгорочно задолжување на општина Радовиш, во 

висина од 48.000.000 денари, кај домашна 

комерцијална банка, а со цел обезбедување на 

финансиски средства за финансирање на капитален 

инвестиционен проект: "Градски пазар". 

Член 2 

Потребата од долгорочното задолжување на 

општината е јавен интерес.  

Член 3 

Советот на општина Радовиш ги овластува 

градоначалникот на општина Радовиш и 

општинската администрација, да преземат 

активности пред Министерството за финансии за 

добивање на согласност за задолжување и 

утврдување на кредитен лимит на општина Радовиш, 

за долгорочно задолжување кај домашна 

комерцијална банка за реализација на капиталниот 

проект: "Градски пазар". 

Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во "Службен гласник на 

општина Радовиш". 

 

Br. 08-1287/1 
27 Juli 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 Квартален извештај 
за ВТОР КВАРТАЛ за извршување на буџетот на 

општина Радовиш од 01.01.2022 година до 
30.06.2022 година 

 
Ја прогласувам и објавувам одлуката за 

усвојување на Квартален извештај за ВТОР 
КВАРТАЛ за извршување на буџетот на општина 
Радовиш од 01.01.2022 година до 30.06.2022 
година, бр.08-1288/1, што советот на општина 
Радовиш ја донесе на седница одржана на  
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27.07.2022 година.  
 

Br. 09-1288/2 
29 Juli 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

 
Врз основа на член 32 став 2 и 4 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 и 173/22), а во врска 
со член 21 од Статутот на општина Радовиш,  
Советот на општина Радовиш на XIV-та седница 

одржана на ден 27.07.2022 година ја донесе  

 
О Д Л У К А 

за усвојување на Квартален извештај за ВТОР 
КВАРТАЛ за извршување на буџетот на општина 

Радовиш од 01.01.2022 година до 30.06.2022 
година 

  
I.  Се усвојува Квартален извештај за ВТОР 

КВАРТАЛ за извршување на буџетот на општина 
Радовиш од 01.01.2022 година до 30.06.2022 
година, дел.бр.05-798/6 од 21.07.2022 година. 

II.     Оваа Одлука влегува во сила 
наредниот ден од денот на објавувањето во 
,,Службен гласник на општина Радовиш”. 

 
Br. 08-1288/1 

27 Juli 2022 g. 
Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Radovi{ 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 и дополнување на буџетот на 

Општина Радовиш за 2022 година 

 

Ја прогласувам и објавувам одлуката за 

измена и дополнување на буџетот на Општина 

Радовиш за 2022 година, бр.08-1289/1, што советот 

на општина Радовиш ја донесе на седница одржана 

на 27.07.2022 година.  

 

Br. 09-1289/3 
29 Juli 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
                  

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik 
na RM br. 5/2002 god.) i ~len 29 stav 1 od Zakonot 
za finansirawe na edinicite na lokalnata 
samouprava ("Slu`ben vesnik na RM" br.61/04, 
96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15, 209/18  i 
"Sl.Vesnik na RSM" br. 244/19, 53/21, 
77/21,150/21), Sovetot na Op{tina Radovi{ na 14 
(~etirnaesetata) sednica odr`ana na 27.07.2022 
godina, donese 

ODLUKA  
ZA IZMENI I DOPOLNUVAWA NA BUXETOT 

na Op{tina Radovi{ za 2022 godina 
^len 1 

Buxetot na Op{tina  Radovi{ za 2022 godina se sostoi od: 
                                                                          Planirano - Buxet                             Planirano  - Rebalans                                    

    I.Vkupni prihodi                              510.820.701         527.927.701 

Dano~ni prihodi                                    86.370.000      95.750.000 
Nedano~ni prihodi                              20.083.851    20.083.851 
Kapitalni prihodi            55.000.000    45.620.000 
Prihodi od dotacii             263.288.378              263.288.378 
Prihodi od transferi                         44.187.564    44.294.564 
Prihodi od donacii                          41.890.908    58.890.908 

  
II.  Vkupno rashodi                                622.968.390                 640.075.390 

               Od utvrdeni nameni                 622.418.390              639.525.390 
                Rashodi od rezervi              550.000                                       550.000     

 
III. Deficit - Suficit                     - 112.147.689                           -112.147.689 

 

IV.Finansirawe                                    112.147.689                                       112.147.689 

              Priliv                                   116.147.689                                       116.147.689 
  
      Zadol`uvawawe vo zemjata      0     0 
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      Zadol`uvawe vo stranstvo    0     0 
      Depozit               116.147.689              116.147.689 
             Odliv                                                                                                            
       Otplata na glavnica                 4.000.000                               4.000.000 

     
^len  2 

Odlukata vleguva vo sila so objavuvawe vo Slu`ben glasnik na Op{tina Radovi{. 
 
    Broj 08-1289/1                                     Sovet na op{tina Radovi{ 
Data 27.Juli.2022 god.                                                 Pretsedatel 
        Radovi{                                                           Monika Trajanova 
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^len 3 

Planiranite prihodi vo iznos od 644.075.390 denari se iska`ani vo osnovni nameni vo Buxetot na 
prihodi I rashodi na Rebalansot na buxetot na op{tina Radovi{ za 2022 godina i se raspredeleni po 
pobliski nameni vo Poseben del.                                          
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Br. 9/2022 Str. 94                Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                                03.08.2022 god.  
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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 Заклучок за усвојување на извештаите од 

работните тела на Советот на општина Радовиш 

 

 Го прогласувам и објавувам Заклучокот за 

усвојување на извештаите од работните тела на 

Советот на општина Радовиш, бр.08-1290/1, што 

советот на општина Радовиш го донесе на седница 

одржана на 27.07.2022 година.  

 

Br. 09-1290/2 
29 Juli 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 XIV (~etirinaesetata) sednica odr`ana na 
27.07.2022 godina, donese 

 
Z A K L U ^ O K 

Za prifa}awe na Izve{taite na Rabotnite tela 
na Sovetot na op{tina Radovi{ 

 

 

I. Se prifa}aat Izve{taite na rabotnite 

tela prilo`eni na XIV –ta sednica na  
Sovetot na op{tina Radovi{  odr`ana na den 
27.08.2022 godina i toa: 
 -Komisija za finansirawe, buxet i 
lokalen ekonomski razvoj, 13-ta sednica 
odr`ana na den 20.07.2022 god.;  
-Komisija za urbanizam, komunalni dejnosti i 
za{tita na `ivotnata sredina,  12-ta sednica 
odr`ana na den 20.07.2022 godina; 
-Komisija za statut i propisi 10-ta sednica 
odr`ana na 15.07.2022 god.; 
-Komisija za zdravstvo i socijalna za{tita, 6-
tara sednica odr`ana na 20.07.2022godina; 
-Komisija za mandatni pra{awa, izbori i 
imenuvawa, 12-ta sednica odr`ana na den 
19.07.2022 godina; 
-Komisija za obrazovanie, sport i kultura, 9-ta 
sednica odr`ana na 21.07.2022 godina;  

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

Br. 08-1290/1 
27 Juli 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 
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DRUGI AKTI 
           Врз основа на член 89-а став 1 алинеја 1 од Законот за средното образование (Службен  весник на РМ број 44/1995, 

24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008 , 

92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 

10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017, 64/2018 и Службен  весник на РСМ број 229/2020), Училишниот 

одбор на СОУ ,,Коста Сусинов” - Радовиш, на седницата одржана на ден 23.03.2022 год. донесе: 

 

С Т А Т У Т 

НА СРЕДНОТО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ 

"КОСТА СУСИНОВ"  -  РАДОВИШ 

 

   I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 1 

 Со овој Статут на Средното општинско училиште ,,Коста Сусинов"- Радовиш (во понатамошниот текст 

Училиштето) се уредува: називот и седиштето на Училиштето, застапување, управување и раководење, организационата 

поставеност, воспитно-образовната работа, статусот на: учениците, наставниците, стручните соработници и останатите  

вработени во училиштето, финансирањето, одбраната, информирањето и сите останати  прашања од работењето на 

училиштето. 

Член 2 

            Одделни прашања што не се уредени со овој Статут поблиску ќе се разработат со правилници, деловници, одлуки и 

други акти на училиштето. 

Одредбите од овој Статут се задолжителни за сите вработени и ученици во училиштето. 

Толкување на одредбите од овој Статут дава Училишниот одбор на училиштето. 

 

Согласност на Статутот на училиштето дава Министерството за образование и наука (во понатамошниот текст - 

Министерството). 

Член 3 

           Називот на училиштето гласи: Средно општинско училиште "Коста Сусинов" -  Радовиш. 

           Скратен назив е: СОУ "Коста Сусинов" - Радовиш. 

   Седиштето на училиштето е во  Радовиш на ул. Кеј  8-ми Септември бр.8. 

            Член 4 

  Училиштето е основано со Решение на Народниот одбор од општина  Радовиш, бр. 01-4058  од 25. 08. 1960 год. 

Член 5 

 Училиштето во правниот промет со трети лица за своите обврски одговара со сите средства со кои располага и ги 

користи - целосна одговорност. 

Член 6   

           Училиштето има печат и штембил. 

            Печатот на училиштето ги содржи името Република Северна Македонија, називот и седиштето на училиштето и е во 

облик на круг со пречник од 32 мм, а во средината е грбот на Република  Северна Македонија. 

 Штембилот на училиштето е во правоаголна форма со ист текст како и печатот со тоа што се остава место за датум и 

број на предмет. 

              Со печатот и штембилот располага и го употребува лице овластено од директорот. 

Член 7 

               Средното образование е задолжително за секој граѓанин, под еднакви услови утврдени со овој закон.  

              Средното образование во јавните средни училишта е бесплатно. 

           Не е дозволена дискриминација заснована на пол, раса, боја на кожата, национално и социјално потекло, политичко и 

верско уверување, имотната и општествената положба.  

           Во средното училиште е забрането секакво политичко и верско организирање и дејствување.  

          Во средното училиште не се дозволува организирање на верско образование.  

          Во средното училиште е забрането истакнување на партиски и верски обележја.  

 

       II. ОСНОВНА ДЕЈНОСТ НА УЧИЛИШТЕТО 

Член 8 

              Основна дејност на училиштето е воспитно-образовната, која се состои од воспитување и образување на учениците. 

              Во училиштето се извршува воспитна дејност од вид на: 

    - Гимназиско; 

    - Стручно образование. 

 

               Со претходно добиена согласност од основачот, училиштето може да има и друга дополнителна дејност утврдена со 

акт на Училишниот одбор и регистрирана во надлежната институција. 

Член 9 

 Воспито - образовната дејност се изведува на македонски јазик и неговото кирилско писмо. 



Br. 9/2022 Str. 113                Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                                03.08.2022 god.  

  

  За припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од македонскиот и неговото кирилско писмо, 

воспитно - образовната дејност се изведува на јазикот и писмото на соодветната заедница на начин и под услови утврдени со 

закон. 

 Учениците кој следат настава на јазик различен од македонскиот и неговото кирилско писмо задолжително го 

изучуваат и македонскиот јазик. 

 

III. ЗАСТАПУВАЊЕ И ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА УЧИИШТЕТО 

Член 10 

 Училиштето го застапува и преставува директорот на училиштето.  

 Во случај на отсуство на директорот училиштето го застапува и претставува  овластено лице кој ќе го определи 

директорот. 

Член 11 

 Директорот како застапник е овластен во име на училиштето да склучува договори и врши други работи, и превзема 

правни дејства, како и да го застапува училиштето пред државни органи, судови и други организации и институции. 

Член 12 

 Директорот на училиштето во рамките на своите овластувања и надлежности може да овласти друго лице за 

превземање на одредени правни дејствија. 

   Член 13 

 Назначување на лица со посебни овластувања и одговорности врши Директорот со решение, врз основа на актот за 

систематизација на работните места. 

Член 14 

 Овластувањата на директорот утврдени со овој Статут се запишуваат во Централниот  Регистар. 

 

IV. ВОСПИТНО - ОБРАЗОВНА РАБОТА ВО УЧИЛИШТЕТО 

Член 15 

       Воспитно-образовната дејност, е утврдена со плановите и програмите за воспитно -обрзаовна дејност, со кои се 

утврдуваат целите и задачите, содржината, видот и траењето на образованието во јавните и општинските училишта, како и 

профилот на кадарот кој ја реализира програмата. 

        Образовните стандарди на предлог на Државниот испитен центар ги донесува Министерот.  

         Програмите се изработуваат според модел на програми кој ги донесува Министерот, на предлог на Бирото за развој на 

образованиоето и Центарот за стручно образование и обука. Во моделот се утврдува и флексибилноста во реализацијата на 

наставните подрачја и теми. 

        Со наставните програми се определува задолжителното користење на информатичко- комуникациските технологии во 

училиштето за реализација на воспитно-образовната работа. 

Член 16 

         Наставните предмети по години и неделниот број на часови за изведување на настава училиштето ги реализира 

согласно со наставниот план. 

         Воспитно - обазовните содржини на наставните предмети и другите облици на воспитно-  образовна дејност се 

реализираат со постојаните наставни програми. 

         Средното училиште е должно да го оствари годишниот фонд на наставни часови утврдени со плановите и програмите. 

Член 17 

              Воспитно-образовната работа во средните училишта се остварува во учебни години. Учебната година во средните 

училишта почнува по правило на 1 септември, а завршува на 31 август наредната година и истата се организира во 

согласност со Календарот за организација на работата во средните училишта донесен од  Министерот за образование и наука 

(во натамошниот текст: Министерот.) 

Член 18 

             Воспитнато - образовната работа во училиштето не смее да се прекинува во текот на наставната година, освен за 

вонредни состојби (природни непогоди, епидемии и друго) за што решава основачот, а во согласност со Министерството. 

      Во случај на прекин на воспитно-образовната работа заради штрајк, Директорот на училиштето по претходна 

согласност од Градоначалникот е должен да го обезбеди остварувањето на воспитно-образовниот процес со замена на 

вработените кои штрајкуваат, за време додека трае штрајкот. 

Член 19 

               Учебната година во средните училишта почнува по правило на 1 септември, а завршува на 31 август наредната 

година. 

               По исклучок, во услови на вонредни околности (утврдено постоење на кризна состојба, прогласена епидемија, 

односно пандемија, пожари, поплави или други големи природни непогоди), учебната година може да започне и заврши и во 

време различно од времето утврдено во овој член, за што одлучува Владата. 

              Одлуката на Владата од овој член може да се однесува на целата територија на Републиката или на нејзин дел. 

              Поблиски прописи за организација на учебната година во јавните училишта донесува Министерот. 

Член 20 

       Во училиштето настава не се изведува за време на ученичките одмори и на  денoт на училиштето. На 27 април, на денот 

на училиштето се одржуваат културни, спортски и други манифестации. 

        На 24 мај -  Денот на Св. Кирил и Методиј во училиштето се организираат културни, спортски и други манифестации и 

на тој ден не се изведува настава. 
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             Припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од македонскиот јазик го прославуваат 

традиционалниот ден на просветата на соодветната заедница со културни и други манифестации.                                                                                                                                                                                                                      

           Настава во училиштето не се изведува на државните празници и други празници утврдени со закон. 

Член 21 

           Наставниот час во училиштето трае 45 минути, а часот по практичната настава и вежби во претпријатија, установи и 

дуќани, по правило, трае 60 минути.                                                                                                                  

            По исклучок од ставот 1 на овој член, во услови на вонредните околности, наставниот час и часот по практична 

настава може да трае пократко, за што одлучува Владата. 

Член 22 

            Воспитно - образовната дејност во средните училишта се организира и се изведува во паралелки, групи и 

индивидуално. 

           Бројот на учениците во паралелките во јавните училишта не може да биде помал од 25 и поголем од 34 ученици. 

           По исклучок од ставот 2 на овој член, во услови на вонредните околности, Владата го утврдува максималниот број на 

учениците во паралелка. 

           Паралелка може да се формира и со помал број ученици утврдени во став 2 на овој член, по добиена согласност од 

основачот, а по претходно позитивно мислење од Министерството. 

 

Годишната програма за работа на училиштето 
Член 23 

           Работата на  училиштето во текот на учебната година се утврдува со годишна програма. 

           Годишната програма за работа на училиштето се изработува врз основа на програмата за развој на училиштето. 

           Со годишната програма за работа се планира наставата согласно со наставниот план и другата воспитно-образовна 

работа во училиштето. 

           Содржината на годишната програма за работа ја утврдува Министерот, на предлог на Бирото.  

          Училишниот одбор, по предлог на Директорот и претходно добиено мислење од Наставничкиот совет, ја предлага и 

доставува годишната програма за работа до Советот на општина Радовиш најдоцна до 31 август во тековната учебна година. 

          Годишната програма за работа ја донесува Советот на општина Радовиш најдоцна до 30 септември за секоја тековна 

учебна година. 

         По исклучок ако годишната програма за работа е доставена од средното училиште до основачот во дадениот рок а 

основачот не ја донесе во дадениот рок, се смета дека истата е донесена.  

          Донесената годишна програма за работа училиштето ја доставува до Бирото за развој на образованието и до 

Државниот просветен инспекторат во електронска форма. 

Самоевалуација 

Член 24 

Секоја втора година во училиштето се врши самоевалуација на работата која има за цел да го подобри квалитетот на 

работата во училиштето. 

 Самоевалуацијата на работата на училиштето се врши во повеќе подрачја врз основа на индикаторите за квалитетот на 

работата на училиштата донесени од Државниот просветен инспекторат. 

 Самоевалуацијата на работата на училиштето ја врши Училишна комисија формирана од Училишниот одбор на предлог на 

Наставничкиот совет, во соработка со Бирото за развој на образованието, Центарот за стручно образование и обука и 

препораките од Извештајот од интегралната евалуација спроведена од страна на Државниот просветен инспекторат. 

 Училишната комисија се состои од претседател-координатор на самоевалуацијата и по еден член од секој стручен актив на 

наставници кој е опфатен со самоевалуацијата. 

                Извештајот со резултатите од самоевалуацијата училиштето го доставува до Државниот испитен центар. 

Програма за развој на училиштето 

Член 25 

     За обезбедување квалитет во наставата, Училишниот одбор на секои четири години донесува програма за развој на 

училиштето, во која се земени предвид резултатите од самоевалуацијата спроведена од страна на училишната комисија во 

соработка со Бирото за развој на образованието и Центарот за стручно образование и обука, советодавна и стручна помош од 

Бирото за развој на образованието, препораките од извештајот од интегрална евалуација спроведена од страна на Државниот 

просветен инспекторат. 

Член 26 

      Во училиштето за остварување на воспитно-образовната дејност се употребуваат учебници. 

      Учебниците во училиштето се печатени на македонски јазик и неговото кирилско писмо. 

       Припадниците на националностите во училиштето, кои наставата ја следат на својот јазик (кој е различен од 

македонскиот) употребуваат учебници на јазикот на кој се изведува наставата. 

       Во наставата се применуваат учебници одобрени од Министерот. 

       Учебникот се изработува согласно со концепцијата за учебник што на предлог на Бирото за развој на образованието ја 

утврдува педагошката служба. 

    Министерот определува јавно средно училиште во кое се врши експеримент за воведување на нови облици и содржини на 

воспитно-образовна работа.  

    За изведување на педагошко-методска практика на студентите од наставничките факултети министерот определува јавни 

средни училишта.  

Член 27 
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        Наставата во уилиштето се одвива во рамките на петтдневна работна недела. 

        Во зависност од бројот на паралеките наставата во Училиштето се одвива во една или две смени. 

         Претладневата смена започнува од 07:30 часот и завршува во 13:25 часот, а попладневната започнува во 13:30. часот а 

заврува во19:20 часот. 

Член 28 

             Работата во училиштето се извршува по Куќен ред кој го утврдува Училишниот одбор на училиштето. 

            Куќниот ред содржи одредби за : 

           -работно време за изведување на настава;  

           -работно време за другите служби во училиштето;  

           -редот за влегување во училишната зграда на учениците, вработените и надворешните лица;                

           -престојувањето на учениците и вработените во училината зграда; 

            -одржувањето на редот и изнесување и внесување на документација и инвентар од и во училиштето, носење на 

соодветна работна облека, општо однесување на учениците и 

др.  

V. ВИДОВИ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 29 

 Училиштето изведува настава, преку плановите и програмите утврдени во овој Статут за : 

  Гимназиско образование и стручно образование.  

 

            Воспитно  -  образовна работа во училиштето опфаќа: 

-    теоретска настава; 

- практична настава; 

           -     феријална пракса; 

- професионална пракса; 

- додатна, дополнителна и подготвителна настава; 

- проектни активности - менторска работа со ученици; 

-     слободни активности на учениците. 

                                                                     Член 30 

 Во гимназиското образование се запишуваат редовни ученици кои завршиле основно образование. 

Учениците во гимназиско образование полагаат државна матура или училишна матура. 

Во гимназиското образование може да се реализира и програма за меѓународна матура, за што согласност дава Министерот. 

Програмата за меѓународна матура е со иста важност како и гимназиското образование. 

Член 31 

       Во стручното образование се запишуваат редовни и вонредни ученици кои завршиле основно образование.  

Стручно образование може да биде од тригодишно и четиригодишно траење и специјалистичко образование. 

     Во стручно оспособување до двегодишно траење се вклучуваат и лица без завршено основно образование, но непосредно 

со стручното оспособување се завршува и пропишаната програма за основно образование. 

По завршувањето на последната година на стручно образование се полага државна матура или завршен испит.  

По завршувањето на стручно образование со четиригодишно траење учениците полагаат државна матура или завршен испит.  

 По завршувањето на јавното стручно образование со тригодишно траење учениците полагаат завршен испит. 

 

Член 32 

Испитните програми за полагање на испитите во државна матура, училишна матура,  завршен испит и меѓународна матура 

ги донесува Министерот, на предлог на Бирото за развој на образованието.  

     Начинот на полагањето и оценувањето на резултатите на учениците на испитите во државната матура, училишната 

матура и завршниот испит се уредуваат со концепција за државна матура, училишна матура и завршен испит во јавното 

средно образование и со посебен пропис што го донесува Министерот.  

     Концепција за државна матура, училишна матура и завршен испит во средно образование, на предлог на Државниот 

матурски одбор, ја донесува Министерот.  

         Во средното образование за ученици со посебни образовни потреби се образуваат ученици според сообразени програми 

за соодветни занимања односно образовни профили или за работно оспособување. 

         Во зависност од следењето на сообразените програми за соодветни занимања, односно образовни профили учениците 

со посебни образовни потреби можат да полагаат државна матура или завршен испит. 

        Во средното образование за ученици со посебни образовни потреби се вклучуваат ученици кои се евидентирани и 

распоредени според видот и степенот на пречките во развојот. 

         За учениците со посебни образовни потреби во средното училиште се формира инклузивен тим составен од педагогот, 

односно психологот во училиштето, наставникот на ученикот, родителот, односно старателот на ученикот, дефектолог 

доколку има во училиштето и по потреба може да се вклучи и лекарот на ученикот. 

           Инклузивниот тим за секој ученик посебни образовни потреби изготвува индивидуален образовен план. 

          Начинот на запишувањето на учениците со посебни образовни потреби во средните училишта го утврдува 

Министерот, по предлог на Бирото за развој на образованието. 

          Поблиски прописи за бројот на ученици со посебни образовни потреби во групите донесува Министерот. 

Член 33 

Во училиштето се организира: 
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 -додатна настава, за ученици кои покажале исклучителен успех во совладувањето на програмските содржини и 

покажуваат интерес за продлабочување на знаењето  во одредени подрачја односно предмети; 

  -дополнителна настава, за ученици кои заостануват во учењето т.е. во совладувањето на наставните содржини  по 

определени предмети; 

 -подготвителна настава, за учиници кои се упатуваат на поправен ипит или испит на годината; 

 -консултативна настава, со која се стекнуваат образование по редовен или вонреден пат како и за ученици кои 

полагаат завршен испит. 

 

Училиштето најдоцна до 20 септември во тековната учебна година треба да истакне распоред за дополнителна и додатна 

настава за секој наставен предмет, на видно место во училиштето и истиот да го достави до Државниот просветен 

инспекторат. 

 

За наставникот кој неоправдано нема да ја реализира дополнителната односно додатната настава согласно истакнатиот 

распоред ќе се поведе постапка за дисциплински престап согласно Законот за средното образование. 

 

За развивање на различните интереси на учениците, училиштето организира училишни екскурзии, определени со годишната 

програма за работа на училиштето. Учениците во училишните екскурзии се вклучуваат доброволно. 

 

Начинот на изведување на училишните екскурзии на учениците го утврдува Министерот, на предлог на Бирото за развој на 

образованието. 

 

         Воннаставни ученички активности се организираат за развивање на самостојност во работата, креативните 

способности и задоволување на интересите и желбите на учениците од областа на науката, техниката, културата и физичката 

култура. 

 

Во рамките на активностите од областа на здравственото и физичкото воспитување и општествено културната дејност 

училиштето посебно се грижи и го поттикнува организирањето на натпревари, работа на културно-уметнички групи и 

секции, организирање на приредби и претстави, излети, спортски натпревари, предавања, курсеви, семинари, посета на 

саеми, екскурзии, летни кампови и сл. 

За развивање и унапредување на сите форми на спортски активности на учениците, најмалку пет наставници кои засновале 

работен однос на неопределено време во средното училиште, основаат училишен спортски клуб, согласно Законот за 

здруженија и фондации и Законот за спортот. 

 

Со Училишниот спортски клуб управуваат членовите непосредно. Училишните спортски клубови средствата за 

финансирање ги стекнуваат од доброволни прилози, донации, подароци (во пари, добра, имотни права), завештанија и 

легати. 

 

Училишниот спортски клуб може да добива средства од буџетот на општината. 

Наставните предмети по години и неделниот број на часови за изведување на теоретска настава по предмети, училиштето ги 

реализира согласно наставниот план, а наставните содржини по предмети и други облици на воспитно- образовна дејност 

согласно наставните програми. 

 

Училиштето е должно да го оствари годишниот фонд наставни часови утврдени со наставните планови и програми, кои на 

предлог на Бирото за развој на образованието ги донесува Министерот. 

 

VI. УЧЕНИЦИ 

Член 34 

 Статус на ученик во средното образование се стекнува со запишување во средното училиштето. 

           Статус на редовен ученик може да се стекне само во едно средно училиште. 

             Вонредни ученици се лица кои образованието го стекнуваат со самообразование, по пат на полагање испити за 

одреден план и програма во средното училиште. 

              Како вонреден ученик може да се запише лице кое исполнува еден од следниве услови: 

            - да е постар од 17 години; 

            - да е на боледување подолг период; 

            - да е во работен однос; 

            - да му е изречена педагошка мерка отстранување од училиштето; 

 

            - во други специфични случаи за кои Наставничкиот совет ќе донесе одлука дека ученикот може да се запише како 

вонреден ученик. 

 

        За ученикот кој е со статус на редовен ученик во јавно средно училиште се организира бесплатен превоз до училиштето, 

ако ученикот не се смести во ученички дом. 

       Ученикот има право на бесплатен превоз ако местото на живеење е оддалечено најмалку 2,5 километри од средното 

училиште во кое ученикот е запишан и ја посетува наставата и ако избраната струка и профил не е застапена во општината 
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во која ученикот живее.  

        За ученикот кој користи сместување и исхрана во ученички дом не се организира бесплатен превоз до дома за време на 

викендите, освен за учениците со посебни образовни потреби.  

        Ученикот со посебни образовни потреби и лицето за негова придружба имаат право на бесплатен превоз без оглед на 

оддалеченоста на нивното место на живеење до државното средно училиште во кое ученикот е запишан и ја посетува 

наставата. 

       Начинот на организирањето на бесплатниот превоз на учениците, учениците со посебни образовни потреби и лицата за 

нивна придружба, од местото на живеење до јавното средно училиште, го утврдува Министерот. 

Член 35 

       Запишувањето во општинските средни училишта се врши по пат на конкурс кој го објавува Министерството во 

средствата за јавно информирање најдоцна до 31 март, а по претходно доставени предлози од општините. 

  Запишувањето во државно училиште се врши по пат на конкурс кој го објавува Министерството во средствата за јавно 

информирање најдоцна до 31 март. 

  Во прва година во јавното училиште како редовен ученик може да се запише лице кое не е постаро од 17 години, а ученик 

со посебни образовни потреби да не е постаро од 25 години.  

  Доколку во јавното училиште за запишување во прва година на образование се пријават повеќе ученици од утврдениот број 

во објавениот конкурс по претходно мислење на училиштето, се применуваат дополнителни критериуми за запишување.  

Како дополнителни критериуми се утврдуваат дипломи од меѓународни и републички натпревари и квалификационен испит 

на знаење.  

     Поблиски услови и критериуми за запишување на ученици се уредуваат со конкурсот. 

Член 36 

       При запишувањето во прва година учениците се определуваат за образование на одреден план и програма. 

Член 37 

 Предлог план за запишување на ученици во прва година донесува Наставничкиот совет на училиштето. 

 На објавената ранг-листа за прием на ученици за прва година, учениците и нивните родители односно старатели 

можат да поднесат приговор во рок од 24 час од објавувањето на истата (на листа се означува кога е објавена) до Училишната 

комисија. 

 Надлежната Училишна комисија по поднесените приговори одлучува во рок од 3 дена од приемот на приговорот.   

 Решението на Училишната комисија по приговорот е конечно. 

 Запишувањето на учениците во втора, трета и четврта година на образование се врши со одлука на Наставничкиот 

совет на училиштето.   

 

Член 38                                                                                                                                                                                                                                                

Лице кое завршило основно училиште во странство може да се запише во средно училиште ако му се нострифицира 

свидетелството стекнато во странство. 

Член 39 

           Статусот на редовен ученик во  училиштето престанува ако ученикот: 

              - го завршил средното образование; 

              - не се запише во роковите што се определени со конкурсот; 

              - се испише од училиштето; 

              - неоправдано не ја посетува наставата континуирано 25 наставни дена во текот на наставната година; 

              - ако е на издржување на казна затвор во траење подолго од шест месеци;  

              - двапати повторува во текот на средното образование. 

 За отстранување на ученик од училиштето одлука донесува Наставничкиот совет на училиштето, по претходно 

одржана седница. 

Член 40 

Учениците се оценуваат по наставните предмети што ги изучуваат. Оценките на ученикот во училиштето се утврдуваат како: 

одличен (5), многу добар (4), добар (3), доволен (2) и недоволен (1). Сите оценки се преодни освен оценката недоволен (1).  

Следењето и птоверувањето на напредокот и постигнувањето на успехот на учениците се врши со интерно проверување. 

 Интерното проверување на постигањето на успехот на учениците го вршат наставниците во училиштето. 

Член 41 

 Општиот успех на ученикот се утврдува врз основа на годишните оценки од сите задолжителни предмети на крајот 

на годината, а за учениците упатени на поправен испит по завршувањето на поправните испити. 

За учениците за кои наставата не се изведува по полугодија општиот успех се утврдува со завршување на образованието. 

Член 42 

 Ако ученикот не е задоволен со некои од годишните оценки што му се соопштени, во рок од три дена од 

соопштувањето на оценките има право да поднесе приговор до Наставничкиот совет на училиштето. 

            Наставничкиот совет може да одлучи оценката да ја потврди, да ја измени или да организира повторно проверување 

на знаењето на ученикот. 

 Доколку се организира повторно проверување на знаењето на ученикот, директорот формира комисија, во која по 

правило влегуваат раководителот на паралелката и двајца наставници од соодветниот предмет. 

           Наставник чија оценка е обжалена не може да биде член на комисијата. 

Член 43 
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 Учениците кои по завршувањето на учебната година имаат три и повеќе недоволни оценки не ја завршуваат 

годината. 

             Годината не ја завршуваат и учениците кои на поправниот испит во вториот испитен рок добиле недоволни оценка 

или неоправдано не се јавиле на поправниот испит. Овие ученици имаат право повторно да се запишат во истата година. 

Ученикот може да повторува два пати во текот на средното образование. 

            Ученикот кој во последната година од образованието на крајот од учебната година има најмногу две недоволни 

оценки, може да ги полага поправните испити и по вториот испитен рок. 

Член 44 

          Ученикот кој по завршувањето на годината има до две негативни оценки се упатува на поправен испит. 

 На учениците за полагање на поправните испити училиштето организира подготвителна настава. 

 Учениците имаат право поправниот испит да го полагаат два пати, по еднаш во двата испитни рока (јуни и август). 

           Дополнителна настава се организира за ученици кои покажуваат континуирано слаби резултати во учењето, а особено 

ако: 

          - имаат најмалку две слаби оценки; 

          - имаат слаби резултати по одреден наставен предмет; 

          - отсуствуваат од наставата по одреден наставен предмет и; 

          - на барање на ученикот или неговиот родител, односно старател. 

       Наставникот кој ја реализира наставата по наставниот предмет ги задолжува учениците од ставот (4) алинеја 1 на овој 

член за посета на дополнителна настава, а за учениците од ставот (4) алинеја 2 и 3 на овој член дополнителна настава се 

организира по оценка на наставникот. 

      Ученикот упатен на дополнителна настава во текот на еден месец посетува дополнителна настава најмногу по два 

наставни предмети со најмногу четири наставни часови по наставен предмет. 

       Доколку ученикот за кој наставникот одредил задолжителна дополнителна настава не ги посетува часовите по 

дополнителна настава, ученикот добива неоправдан изостанок. 

       За упатувањето на ученикот на дополнителна настава наставникот задолжително го известува родителот, односно 

старателот. 

        Додатна настава се организира за учениците кои постигнуваат значителни резултати по одделни наставни предмети 

(талентирани ученици). 

       Додатната настава за учениците од ставот (9) на овој член наставникот е должен да им ја понуди на учениците, а 

учениците одлучуваат дали ќе ја посетуваат додатната настава. 

Член 45 

       Во училиштето се оценува и поведението на ученикот. Поведението се оценува како: примерно, добро, 

незадоволително. 

Член 46 

      Со примерно поведение се оценува ученикот кој ги исполнува условите: 

 -редовно ја посетува наставата; 

 -го почитува кодексот на однсување на учениците; 

 -нема повеќе од 10 неоправдани изостаноци. 

       Со добро поведение се оценува ученикот кој нередовно ја посетува наставата и исполнува еден од  условите: 

 -има направено 11 до 20 неоправдани изостаноци; 

 -има направено други повреди на должностите порди кои му е изречена писмена опомена советот на парлелката или 

директорот; 

       Со незадоволително поведение се оценува ученикот кој нередовно ја посетува наставата и исполнува еден од условите: 

 -има направено од 21 до 25 неоправдани изостаноци; 

 -покажува недоволен успех по повеќе од пет наставни предмети во текот на наставната година; 

 -има направено потешка повреда на должноста и му е изречена педагошка мерка од Наставничкиот совет на 

училиштето. 

Член 47 

 Телесното казнување и психичкото малтретирање на ученикот е забрането. 

Член 48 

 Ученикот кој во текот на образованието во училиштето се истакнува со способности, знаења и работни навики и има 

одличен успех може побрзо да напредува, односно да заврши две години во текот на една учебна година, согласно прописот 

донесен од Министерот. 

Член 49 

 Ученикот кој од оправдани причини не ја следел наставата 200 часа од предвидениот број часови и нема елементи за 

изведување на годишна оценка, полага испит на годината. 

Оправданоста на причините ја оценува Наставничкиот совет на училиштето. 

Ученикот кој во текот на наставната година направил вкупно најмалку една третина (1/3) оправдани и неоправдани 

изостаноци од фондот наставни часови од одредени предмети утврдени со наставниот план, полага испит на годината по тие 

предмети. 

Член 50 

 Учениците кои покажуваат одличен успех и се истакнуваат со способности, знаења и работни навики можат 

напоредно, но само како вонредни ученици, да се здобиваат и со образование за друг план и програма. 

Член 51 
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             Поблиски прописи за начинот на оценувањето, напредувањето на учениците и за полагање испити во средните 

училишта донесува министерот. 

Член  52 

 Учениците кои покажуваат одличен успех и се истакнуваат со способности, знаења и работни навикии поведение 

може да бидат пофалувани односно наградувани. 

Член 53 

 Пофалбите и наградите на учениците им се доделуваат за: 

 -примерно и совесно учење, залагање во работата и постигнатите резултати; 

 -залагање и постигнување на успех во слободните ученички активности во културно-научниот спортскиот живот на 

училиштето и надвор од него; 

 -примерно поведение и редовност во  нставата без направен неоправдан изостанок во текот на целата наставна 

година. 

 Наградите што ги доделубва Училишниот одбор и Наставничкиот совет може да бидат во книги, дипломи, билети за 

филмски, театарски престави и други културно-уметнички и спортски приредби, бесплатен одмор во летувалишта, 

бесплатно организирана екскурзија и друго. 

Член 54 

           Пофалбите што ги изрекува предметниот наставник, класните раководители, и советот на паралеките и годината се 

усмени. 

 Пофалбите што ги изрекува Наставничкиот совет, директорот и Училишниот одбор се во писмена форма. 

Член 55 

            За постигнат успех на учениците училиштето доделува дипломи и тоа:   

            -диплома за завршено средно образование и покажани исклучителни резултати и проширени и продлабочени знаења 

од областа на науката, уметноста и други видови на дејност на талентирани ученици и 

            -диплома за завршено средно образование со континуиран одличен успех. 

Дипломата од став 1 алинеја 1 на овој член се доделува на ученици кои учествуваат на ученички натпревари, олимпијади и 

слични манифестации од државен и меѓународен карактер. 

            Дипломата од став 1 алинеја 2 на овој член се доделува на ученици кои покажуваат интерес и резултати во 

усвојувањето на знаењата по сите наставни предмети и во активностите во другите видови воспитно-образовна дејност во 

училиштето или надвор од него. 

             Поблиски прописи за начинот и постапката за доделување дипломи и за обрасците донесува Министерот. 

            За учениците што покажуваат особен успех по одделни предмети се организираат натпревари на општинско, 

регионално и државно ниво.  

            Натпреварите ги организираат акредитирани здруженија на наставници кои треба да бидат акредитирани од 

Министерството, на предлог на комисија за акредитација на здруженија на наставници формирана од Министерот. 

      

VII. ПЕДАГОШКИ МЕРКИ И ПОСТАПКА ЗА НИВНО ИЗРЕКУВАЊЕ 

Член 56 

 Заради повреда на должностите и неисполнување на обврските за ученикот можат да се применат педагошки мерки:  

            • писмена опомена;  

            • опомена пред отстранување и;   

            • отстранување од училиштето. 

            Писмената опомена за ученикот ја изрекува раководителот на паралелката, Наставничкиот совет на паралелката или 

Директорот. 

            Опомената пред отстранување и отстранувањето го изрекува Наставничкиот совет. 

            Против одлуката од став 3 на овој член ученикот може да поднесе приговор до органот на управување на училиштето 

во рок од осум дена од денот на приемот на одлуката. 

            По приговорот од став 4 на овој член, органот на управување на училиштето може педагошката мерка од став 3 на овој 

член да ја потврди, да ја измени или да ја укине. 

           Оддуката по приговорот е конечна. 

             Педагошката мерка отстранување може да се изрече само за потешка повреда на должноста утврдена со статутот. 

Педагошката мерка отстранување се применува за учебната година во која е изречена. 

             На ученикот може да му се изрече педагошка мерка отстранување од училиштето во текот на целата учебна година. 

Член 57 

 Ученикот кој неоправдано изостане од настава 10 часа, а претходно не му била изречена ниту една прдагошка мерка, 

усмено се опоменува од старана на раководителот на паралелката. 

Член 58 

 Педагошка мерка писмена опомена од член 56 став 1 се изрекува на ученик на кој му е намалено поведението на 

добро и заради: 

           • почесто задоцнување на наставата; 

           • неоправдано изостанување од училиште, часови и други облици на организирана настава; 

           • неоправдано колективно изостанување од училиште, часови и други облици на организирана работа; 

           • нарушување или попречување на наставата или други облици на обрзовна работа; 

           • однесување кое е штетно за угледот на училиштето; 

           • непримерно однесување со другите ученици во паралелката и училиштето; 
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           • непримерен однос кон наставнициете и другите вработени во училиштето; 

           • неодговорен однос кон училишниот имот; 

          • непочитување на кодексот на училиштето; 

          • нарушување на училишниот ред; 

          • не ја почитува забраната за пушење; 

          • ја оневозможува наставата со своето однесување во училиштето и надвор од него го нарушува угледот на училиштето; 

         • не присуствувале на час по одреден наставен предмет на група ученици  или цела паралекка во која тој учествува. 

Член 59 

 Педагошката мерка опомена пред отстранување се применува против ученици на кои им се намалило поведението 

на незадоволително и: 

            • направиле повекеќратно повторување на повредите од член 58 од овој статут; 

            • крадење или лажење во училиштето; 

            • доѓање на училиште под дејство на алкохол и опојни дроги; 

             • поседување и уживање на алкохол или дрога, т.е. алкохолизираност на учениците во училиштето. 

            • уништување на училишниот и имотот на учениците или вработените во училиштето; 

            • преправање на резултати од писмена работа, фалсификување на потписи од родителот; 

            • нелегално искористување (пробивање) на тестовите, писмените задачи и сл; 

            • непочитување на соодветните превила за заштита при изведување практична настава, професионална практика и 

противпожарна заштита во училиштето; 

            • внесување предмети и средства со кои се загрозува сигурноста на луѓето и имотот на училиштето;  

            • неодобрено снимање на часот и неовластено објавување на видео записите од самиот час на социјални мрежи и 

интернет портали;  

            • зачестени повредувања на било која од точките на овој член. 

Член 60 

 Потешки повреди за кои се изрекува педагошка мерка отстранување на ученик од училиштето се: 

     • тенденциозни потешки повреди на училишниот ред и нивно понатамошно зголемување; 

     • психички, физичко и полово насилство; 

     • насилно изразување на нетрпеливост кон другите во  учлиштето (ученици, наставници и други вработени во 

училиштето); 

     • неоправдано изостанување од настава над 25 часа во учебната година; 

     • намерно прекршување на правилата за заштита при изведување на практична настава, професионална практика и 

заштита од пожари; 

      • внесување во училиштето на дрога, продажба на дрога и наведување на други лица кон уживање во дрога  поради што се 

загрозува животот на другите ученици; 

      • фалсификување или уништување на педагошка евиденција и документација, дневникот за работа на паралелката, 

свидетелства, дипломи, ученички книшки, евидентни листови за успехот и други службени документи; 

       • употреба на запалливи и експлозивни и други средства со кои се загрозува сигурноста и животот на лугето и имотот 

(како во училиштето така и надвор од него); 

       • загрозување и повреда на личноста на учениците, наставниците, работниците и другите граѓани  во и надвор од 

училиштето; 

       • зачестена појава на наведениете престапи. 

Ученикот на кој му е изречена педагошка мерка - отстранување од училиште може да се запише под еднакви услови во 

роковите кои за други училишта во наредната учебна година во истото  или во друго училиште. 

Член 61 

 Предлог за поведување на постапка за изрекување на педагошка мерка може да поведе раководителот на 

паралелката, наставник или друго лице кое работи во училиштето, раководител или ученик. 

 Постапката за изрекување на педагошка мерка ја води раководителот на паралелката, во соработоа и со помош на 

стручните соработници. 

 Раководителот на паралеката, во рамките на своите надлежности, води писмена документација за превземените 

педагошки мерки за спречување на повредите на должноста и неиспонување на обврските на ученикот. 

 Во документацијата  се содржат податоци за одржаните разговори со ученикот, родителот, стручната соработка, 

писмените известување до родителите, надлежните институции и сл. 

Член 62 

 Родителот/стартелот на ученикот треба да учествува при водењето на постапката за изрекување на педагошка мерка 

(да присуствува на закажаните средби со раководителот на паралелката, стручниот соработник предметниот наставник и 

директорот на училиштето). 

 Во случај на отсуство на родителот или негово недоаѓање на закажаниот термин, раководителот на паралелката 

доставува препорачано извествување (покана за разговор, закажан термин, цел на разговорот и сл). 

 Доколку родителот односно старателот не се јави и на вака доставената покана во училиштето, тогаш раководителот 

на паралеката, односно Наставничкиот совет на училиштето ја изрекува педагошката мерка.   

Член 63 

 Изречената педагошка мерка се образложува со цел да биде разбирлива и  во писмена форма со правна поука се 

доставува до ученикот и неговиот родител односно  неговиот старател. 

 Изречената педагошка мерка се внесува во педагошката документација на ученикот, и во дневникот на паралелката. 
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Член 64 

 Педагошката мерка се изрекува имајќи ги во предвид критериумите: објективност, одмереност, праведност и 

педагошки одговорно. 

Член 65 

 Педагошките мерки се изрекуват индивидуално за секој ученик, со претходно согледување и анализирање на 

околностите кои довеле до потребата на нивното изрекување. 

 При изрекувањето на педагошките мерки особено се зема предвид: 

 -зрелоста на ученикот; 

 -побудите заради кои ја направил повредата; 

 -околностите во кои била направена повредата; 

 -размерите на можните последици; 

 -претходното однесување и поведение на ученикот; 

 -и други околности значјни за изрекување на мерката. 

 Наставничкиот совет на ученикот на кој му е изречена педагошка мерка отстранување од училиште, имајки го во 

предвид околностите од став 2 на овој член, може да му овозможи да ја посетува наставата. 

Член 66 

 При изрекувањето на педагошката мерка се спроведува разговор со ученикот, родителот, односно старателот. 

 Разговорот го води Комисијата составена од: раководителот на паралелката, наставник, стручен соработник од 

педагошко-психолошката служба на училиштето, а по потреба и директорот, за што се води записник. 

Член 67 

 При изрекувањето на педагошката мерка не смее да се навредува личноста на ученикот. 

 Изречената мерка детално се образложува како во целост би била разбирлива за ученикот, наспрема кој е преземена. 

 За изречената педагошка мерка се известува ученикот и родителот односно старателот. 

Член 68 

           Педагошките мерки се применуваат постапно. 

Член 69 

 Против одлуката за изречена педагошка мерка опомена пред отстранување или отстранување од училиштето, 

ученикот може да поднесе приговор до Училишниот одбор во рок од 8 дена од денот на приемот на одлуката. 

 Приговорот од став 1 на овој член ученикот може да го поднесе сам или притоа да му помогната наставниците и 

стручните соработници во училиштето. 

 Училишниот одбор може педагошката мерка да ја потврди, измени или укине. 

 Одлуката на Училишниот одбор по приговорот е конечна. 

Член 70 

 Педагошката мерка отстранување од училиштето се применува за учебна година во која е изречена. 

 На ученикот може да му се изрече педагошка мерка отстранување од училиштето во текот на целата учебна година. 

Член 71 

 Во случај кога во текот на учебната година се утврди дека педагошката мерка ја постигнала својата цел, органот кој 

ја изрекол мерката мое да отпочне постапка за нејзино укинување. 

 Постапката за укинување на педагошката мерка започнува со усвојување на заклучок на Наставничкиот совет, 

односно органот кој ја изрекол мерката. 

 Педагошката мерка која е укината се смета како да не била изречена. 

 За укинувањето на педагошката мерка се известува ученикот, родителот односно старателот. 

Член 72 

 Раководителот на паралелката, односно Директорот на училиштето заради прекршување на постапката или други 

оправдани причини може да го спречи изрекувањето на педагошката мерка. 

 Доколку се утврди грешка или пропуст при изрекувањето на педагошката мерка, органот кој ја изрекол, со писмена 

одлука истата ќе ја промени или укине а за тоа писмено ќе го извести ученикот родителот односно старателот. 

Член 73 

    Секој изостанок од настава или друга ученичка активност ученикот мора да ја оправда. 

    Оправдувањето може да го даде родителот старателот или лекар. 

     Родителот е должен при секое изостанување на ученикот  да го извести раководителот на паралелката истиот ден, а по 

завршувањето на изостанувањето во рок од три дена до раководителот на паралелката да достави писмен документ за 

изостанувањето. 

Член 74 

 Врз основа на оправдани причини изостаноците на ученикот ги правда раководителот на паралелката. 

 Изостанокот од еден час по прибавено мислење од предметниот наставник го правда раководителот на паралелката. 

 Изостанокот од еден ден го одобрува раководителот на паралелката. 

 Изостанокот од настава до 5 учебни дена го одобрува Директорот на училиштето, а од 6 до 10 дена Советот на 

паралелката, над 10 дена Наставничкиот совет на училиштето, и тоа доколку таков изостанок е нопходен.   

Член 75 

 За неоправдани изостаноци на ученикот му се изрекува педагошки мерки:  

 -до 10 наставни часа-усмена опомена од раководителот на паралеката; 

 -од 11 до 20 наставни часа-писмена опомена изрекува раководителот на паралеката; 

 -од 21 до 25 наставни часа-писмена опомена пред отстранување изрекува Наставничкиот совет на училиштето; 
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 -над 25 наставни час-отстранување од училиштето изрекува Наставничкиот совет на училиштето.  

Член 76 

 Оправдани причини поради кој ученикот може да отсуствува од настава и други училишни обврски се: 

 -болест на ученикот; 

 -смртен случај во семејството на ученикот; 

 -невреме, елементарни непогоди и сл; 

 -посебно значајни лични или семејни причини; 

 -други причини за кои раководителот на паралелката ќе ја утврди оправданоста. 

 

VIII. СОВЕТУВАЊЕ НА РОДИТЕЛИТЕ 

Член 77 

        Родителот/старателот на ученикот се упатува на советување ако ученикот: 

- во текот на наставната година има негативна оценка по три и повеќе предмети; 

- има направено повеќе од десет неоправдани или над сто оправдани изостаноци; 

- не е дисциплиниран; 

- го навредил наставникот; 

- учествува во тепачка или други форми на насилство; 

- покажува асоцијално или антисоцијално однесување; 

- однесувањето му е не морално или не етичко; 

- во краток период значително му е намален општиот успех. 

 

         Раководителот на паралелка го повикува родителот/старателот на советување со покана преку телефон, по пошта или 

со лична достава.  

         Поканата за советување треба да биде архивски заведена и да се достави најмалку осум дена пред одржување на 

советувањето. 

         Доколку родителот/старателот од оправдани причини не е во можност да се јави на поканата, должен е да да го извести 

раководителот на паралелката пред советувањето или најдоцна три дена по советувањето. 

        Советувањето на родителите/старателите се врши врз основа на неделен и месечен план за одржување на советувањето 

кој го изготвува психологот на училиштето. 

Советувањето на родителите го врши психологот на училиштето. Советувањето се врши во групи, а бројот на родители во 

група не може да биде поголем од дваесет  родители. 

Советувањето се реализира во два термини во траење од шеесет минути. 

За одржаното советување, психологот води записник со листа на присуство. 

Ако родител/старател, не се јави на советувањето и по третата покана, се известуваат Центарот за социјални работи и 

педагошката служба. 

 

IX. НАСТАВНИЦИ И СТРУЧНИ СОРАБОТНИЦИ 

Член 78  

Воспитно-образовната работа во училиштето, ја остваруваат наставниците и стручни соработници (педагог, психолог, 

социолог, библиотекар, дефектолог), кои ги исполнуваат општите и посебните услови, утврдени со Закон или  акти на 

Министерството и Колективен договор. 

Видот и степенот на стручната подготовка на лицата кои остваруваат воспитно-образовна дејност се утврдуваат со норматив 

за наставен кадар во средното образование, што го донесува Министерот. 

 Лице кое се стекнало со високо образование на ненаставна група на наставнички студии, односно на студии кои 

немаат наставна насока, може да се вработи во средно училиште, само доколку се стекне со педагошко-психолошка и 

методска подготовка на акредитирани високообразовни установи. 

  Педагошко-психолошка и методска подготовка се стекнува преку следење на настава и полагање на испити како и 

изведување на најмалку 45 дена практична настава во средното училиште во кое се предава наставниот предмет за кој се 

врши педагошко-психолошка и методска подготовка. 

       За практичната настава, десет дена пред започнување со практичната настава, лицето до Државниот просветен 

инспекторат доставува план и распоред за реализација на практична настава, заверен од факултетот на кој се врши 

педагошко-психолошка и методска подготовка и училиштето во кое ќе се изведува практичната настава. 

Наставниците треба да се државјани на Република Северна Македонија и да го владеат македонскиот литературен јазик и 

кириличното писмо. 

Училиштето е должно да организира проверка  на наставникот за владеење на јазикот (на кој ќе се изведува наставата). 

Проверката  ја врши Комисија формирана од Директорот.     

 Член 79   

          Комисијата за проверка на владеењето со македонскиот литературен јазик и кириличното писмо е составена од 3 

члена:2 наставници по македонски  јазик и литература и стручниот соработник, во училиштето. 

Комисијата своето мислење го доставува до Директорот на училиштето. 

Член 80   

         Во средното училиште работните места на вработените се: 

-работни места на административни работници; 

-работни места на даватели на јавни услуги во средното образование; 
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-работни места на помошни-технички лица. 

     Вработените во средните училишта кои вршат работи од административна природа заради остварување на дејноста 

средно образование имаат статус на административни службеници. 

     За вработените од ставот (1) алинеја 1 на овој член се утврдуваат следните нивоа на работни места 

-категорија В-стручни 

-ниво В1 советник за нормативно правни работи 

-категорија Г помошно-стручни 

-ниво Г1 самостоен референт (технички секретар кој врши благајнички и други слични работи) и 

-ниво Г2 виш референт (благајник и технички секретар) 

        Вработените во средните училишта кои вршат работи од дејноста средно образование, имаат статус на даватели на јавни 

услуги во средното образование и за нив се применуваат одредбите од Законот за вработените во јавниот сектор и општите 

прописи за работни односи. 

    За вработените од ставот 1  алинеја 2 на овој член се утврдуваат следниве категории и нивоа на работни места 

-категорија 3 – наставници 

-ниво3 1 советник (наставник-советник, наставник-советник во училишта со ученици со посебни потреби и 

наставник-советник во училишта за уметничко образование кои изведуваат индивидуална и групна настава), 

-ниво 3 2 ментор (наставник ментор, наставник-ментор во училишта со ученици со потребни потреби и наставник 

ментор во училишта за уметничко образование кои изведуваат индивидуална и групна настава), 

-3 3 наставник (наставник, наставник во училишта со ученици со посебни потреби, наставник во училишта за 

уметничко образование кои изведуваат индивидуална и групна настава и 

-ниво 3 4 приправник (наставник-приправник, наставник-приправник во училишта со ученици со посебни потреби, 

наставник-приправник во училишта за уметничко образование кои изведуваат индивидуална и групна настава), 

-категорија И- стручни соработници 

-ниво И1 советник (стручен соработник-советник, стручен соработник-советник во училишта со ученици со посебни 

потреби), 

-ниво И2 ментор стручен соработник-ментор и стручен соработник-ментор во училишта со ученици со посебни 

потреби), 

-ниво И3 стручен соработник (стручен соработник, стручен соработник  во училишта со ученици со посебни 

потреби) 

-ниво И4 приправник (стручен соработник-приправник, стручен соработник-приправник во училишта со ученици со 

посебни потреби) 

-категорија Ј други даватели на јавни услуги во средно образование 

-ниво Ј1 воспитувач, соработник во практична настава-демонстратор, лаборант, раководител на работилница и 

други). 

     Вработените во средните училишта кои вршат помошно-технички работи, имаат статус на помошно-технички 

лица и за нив се применуваат одредбите од овој закон, Законот за вработени во јавниот сектор и општите прописи за 

работни односи. 

    За вработените со статус на - помошно-технички лица се применуваат следниве подгрупи, категории и нивоа на 

работни места  

-подгрупа 1 категорија А ниво А1 хигиеничар, ложач-ракувач на парни котли, економ-домаќин и хаус –мајстор и 

други 

- подгрупа 2 категорија А ниво А1 чувар и други 

- подгрупа 3 категорија А ниво А1 возач 

           -подгрупа 1 категорија А ниво А1 општ работник, перачка, негувател и други. 

 

Директорот, по претходно мислење на Министерството за информатичко општество и администрација и претходна 

согласност од Градоначалникот на општината на чија територија е средното училиште и од Министерството за 

образование и наука донесува годишен план за вработување во средните училишта согласно Законот за вработените во 

јавниот сектор. 

Член 81  

         Изборот на наставници, стручни соработници и други работници по пат на јавен оглас го врши Директорот на 

училиштето по предлог на комисија која се формира за секој оглас посебно. 

 Засновањето на работниот однос се врши во согласност со Законот за средно образование, Законот за вработените во 

јавниот сектор и Законот за работни односи. 

На јавниот оглас може да се пријави и лице без положен стручен испит и да заснова работен однос на определено време до 

крајот на учебната година. 

Без положен стручен испит не може да се заснова работен однос на неопределено време. 

            Средното училиште, пред да распише јавен оглас за вработување, потребата од работник на определено време ја 

обезбедува со преземање на работник со соодветно образование и со неполн фонд на наставни часови од друго јавно 

училиште во општината. 

      Наставниците во средните училишта можат да засноваат работен однос на определено време и без јавен оглас, но 

работниот однос да не трае повеќе од три месеци во текот на учебната година.  

 Комисијата за утврдување предлог за  прием на наставници, стручни соработници и работници  на основа објавен 

јавен оглас ја формира Директорот на училиштето. 
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  Комисијата е составена од три члена. 

Член 82   

     Распоредот на работното време на наставниците и стручните соработници се утврдува со нормативи што ги 

донесува министерот. Работното време на наставниците се одвива во две смени и тоа прва смена која започнува во 07.30 

часот, а завршува во 13.25 часот, и втора смена која започнува во 13.30 часот, а завршува во 19.20 часот. 

Работното време на стручните соработници по правило трае од 07.00 до 15.00 часот во првата смена и од 11.30 до 19.30 часот 

во втората смена. 

Вработените во училиштето се должни да вршат електронско евидентирање за своето доаѓање и заминување од работа. 

Наставниците и стручните соработници дневниот одмор го користат за време на одморите на учениците, додека годишниот 

одмор го користат во време на летниот одмор на учениците. Должината на годишниот одмор се утврдува согласно законот за 

работни односи и Колективен договор. 

Сите вработени во училиштето се должни во текот на работното време, на работното место да носат на видно место ознака за 

лично име, работното место и институцијата во која работат. 

Член 83 

 Наставникот и стручниот соработник кој за прв пат се вработува во јавно училиште е приправник. Приправничкиот 

стаж трае една година. 

На приправникот по истекот на приправничкиот стаж, а пред полагањето на 

стручен испит, му се врши процена на карактеристиките за подобност со работата со деца и адолесценти во воспитно-

образовната дејност (тест на личноста). 

        За време на приправничкиот стаж на приправникот му следува плата во висина од 80% од платата на наставникот, 

односно стручниот соработник. 

       За време на приправничкиот стаж приправникот го следи ментор.  

       Менторот на приправникот го определува Директорот на училиштето од редот на наставниците, односно стручните 

соработници кои вршат работа за која се оспособува приправникот и имаат звање наставник - ментор или наставник - 

советник.  

        Менторот на приправникот му подготвува програма која вклучува методска, дидактичка и друга подготовка потребна за 

оспособување на наставникот и за полагање на испит. Менторот изработува извештај за работата на приправникот.  

       Исто лице не може да биде ментор во исто време на повеќе од двајца приправници. 

За вршење на работа на ментор, училиштето на менторот му исплаќа надоместок во висина од 10% од платата која ќе ја 

прима приправникот по завршувањето на приправничкиот стаж. 

          Приправникот  по завршувањето на приправничкиот стаж полага стручен испит. 

 Стручниот испит се полага според утврдена програма пред стручна комисија образована од Министерството, а под 

услови и начин утврдени со пропис на Министерот. 

Член 84 

 Наставникот и стручниот соработник во училиштето во текот на својот работен век е должен перманентно стручно 

да се усовршува и  согласно прописот на Министерот. 

Министерот во соработка со Бирото за развој на образованието, Центарот за стручно образование и обука и Државниот 

испитен центар донесува годишна програма за професионално усовршување и напредување на наставниците и стручните 

соработници. 

За професионалното усовршување и оспособување на секој наставник и стручен соработник во училиштето се води 

професионално досие. 

Формата, содржината и начинот на водењето на професионалното досие го пропишува министерот по предлог на Бирото за 

развој на образованието и Центарот за стручно образование и обука. 

  Член 85   

            Наставниците и стручните соработници во средното училиште се усовршуваат, оспособуваат и напредуваат во звања.  

             Наставникот и стручниот соработник кои за прв пат се вработуваат во училиште се со звање наставник - приправник 

и стручен соработник - приправник.  

             Наставник - приправник може да напредува во звањата наставник, наставник - ментор и наставник - советник.   

      Условите, начинот на напредување, оцената за работа видот и стекнувањето на звање наведено погоре во овој член се 

врши со пропис на Министерот и според Законот за средно образование. 

  Член 86   

         Наставникот во средното училиште наставата ја реализира интерактивно што подразбира активно вклучување на 

учениците во процесот на воспитно- образовната работа. 

        Наставникот задолжително учествува во реализацијата на полагањето на испитите од државната матура. 

         Начинот за реализација на интерактивната настава го пропишува Министерот на предлог на Бирото. 

          Се забранува телесно и психичко малтретирање на наставник и стручен  соработник. 

  Член 87  

   За наставниците и стручните соработници кои во остварувањето на воспитнообразовниот процес не покажуваат 

задоволителни резултати, Бирото за развој на образованието, Советот на родители и Државниот просветен инспекторат 

покренуваат иницијатива до Училишниот одбор за преиспитување на нивната способност за реализација на работните 

обврски.  

       Директорот врз основа на негативните резултати од самоевалуацијата и интегралната евалуација содржани во 

Националниот извештај за работата на наставниците и стручните соработници донесува акт за престанок на работниот однос 

на наставникот и стручниот соработник.   
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Член 88 

         Наставник во училиштето може да заснова работен однос на определено време до крајот на учебната година, доколку по 

објавен оглас не може да се избере наставник кој исполнува услови утврдени со закон или доколку обемот на работата 

изнесува најмногу половина од работното време во работната недела утврдена со закон. 

         Наставник може да заснова работен однос на неопределено време, но пократко од полното работно време, доколку 

обемот на работата изнесува најмалку половина од работното време во работната недела утврдено со закон. 

Член 89 

         Наставниците во училиштето ја организираат и изведуваат воспитно образовната работа и се одговорни за остварување 

на целите и задачите а особено за: 

- да го насочуваат воспитно-образовниот процес кон целта и задачите на  образованието и воспитувањето; 

-  постојано  да  го  следат  напредувањето  на  учениците  во  учењето, работата и поведението и да им помагаат во 

здобивање на позитивни навики; 

- совесно да се подготвуваат за воспитно-образовната работа и стручно, педагошки и методски да ја изведуваат наставата 

и другите форми на  воспитно-образовната дејност со користење на современи наставни средства; 

- уредно водење на педагошката  евиденција и документација; 

- да ги организираат слободните ученички активности и другите воннаставни воспитно-образовни подрачја; 

-    да соработуваат со родителите на учениците и други стручни организации и здруженија; 

-     да го почитуваат кодексот на однесување на наставниците. 

       Заради поуспешно остварување на  воспитно-образовната дејност училиштето соработува со родителите на учениците, 

преку родителските средби, Одборите на родителите на учениците по години на образование и Советот на родителите во 

училиштето што се уредува со посебен акт. 

Член 90 

    Вработените во училиштето мораат да бидат лекарски прегледани до почетокот на учебната година, согласно прописите 

од областа на здравствената заштита. 

 На лице кое боледува од душевна болест, алкохолизам или наркоманија му престанува работниот однос во 

училиштето на начин утврден со закон. 

Член 91 

На наставник и стручен соработник за чија работа потребата престанала поради економско - технолошко, структурално и 

друго унапредување, не може да му престане работниот однос додека не му се обезбеди едно од правата согласно со закон и 

колективен договор.  

          Начинот и критериумите за прогласување на технолошки вишок се утврдуваат со колективен договор. 

 

Член 92 

            При промени во обемот на работата во јавното училиште што се јавуваат поради промени во плановите и програмите, 

организацијата на работа, бројот на паралелки и други промени, работниот однос на наставникот се променува од работен 

однос на неопределено време со полно работно време во работен однос на неопределено време пократко од полното работно 

време и обратно.  

    Директорот е должен во случаите од став 1 на овој член со наставникот да склучи нов договор за работа.  

 

          X. ПЕДАГОШКА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

   Член 93 

  Педагошката документација опфаќа главна книга на учениците, главна книга на завршен испит, главна книга на матурски 

испит, главна книга на меѓународна матура, главна книга на средно специјалистичко образование, диплома, свидетелство, 

уверение за стручно оспособување, уверение за работно оспособување, ученичка книшка и преведница.  

Главната книга на учениците, главната книга на завршен испит, главната книга на матурски испит, главната книга на 

меѓународна матура, главната книга на средно специјалистичко образование се документи од трајна вредност. 

Педагошката документација во средните училишта се води и издава на македонски јазик со употреба на кирилското писмо. 

Дневникот на паралелката наставникот го води задолжително и во електронска форма (е-дневник) на неделна основа,  преку 

веб апликација која ја администрира Министерството. 

Дипломата, свидетелството, уверението за стручно оспособување, уверението за работно оспособување, ученичката книшка 

и преведницата се јавни исправи.  

Јавните исправи се издаваат во еден примерок. Во случај издаденото свидетелство да се изгуби или уништи средното 

училиште издава втор примерок.  

Поблиски прописи за начинот на водењето, формата и содржината на педагошката евиденција и документација, донесува 

Mинистерот.  

 

                      XI.  УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ СО УЧИЛИШТЕТО 

       Училишен одбор 

Член 94 

           Орган на управување во јавното училиште е Училишниот одбор. 

             Училишниот одбор брои 12 члена и тоа: тројца претставници од основачот, тројца претставници од 

родителите/старателите на учениците кои не се вработени во училиштето и четворица претставници од наставниците, и по 

еден преставник од Министерството и деловната заедница. 
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             Преставникот на деловната заедница учествува во работат на Училишниот одбор но нема право на учество при 

гласањето и донесувањето на одлуките.  

            Членовите на Училишниот одбор се избираат за периодот од четири години со право на уште еден избор. 

            Преставниците од родителите/старателите на учениците се именуваат за период до завршувањето на средното 

образование на нивните деца. 

            Претставниците на родителите/старателите на учениците ги именува и разрешува Советот на родители, 

претставниците на наставниците ги именува и разрешува Наставничкиот совет на училиштето, претставниците на 

Министерството ги именува и разрешува Министерот, а претставниците на деловната заедница ги именува и разрешува 

Стопанската комора на Р. С. Македонија, претставниците на основачот ги именува и разрешува основачот (Советот на 

општина Радовиш).  

            Училишниот одбор од редот на своите членови избира претседател. 

 

          Одлуките на Училишниот одбор се донесуваат со мнозинство гласови од вкупниот број членови на одборот кои имаат 

право на учество при гласањето и донесувањето на одлуките. 

Надлежности на Училишниот одбор 

Член 95 

           Училишниот одбор ги врши следните работи: 

          - го донесува статутот и другите општи акти во училиштето; 

          -ја донесува Годишната програма за работа и го усвојува извештајот за работа; 

          -ја разгледува и утврдува завршната сметка и финансискоит план; 

           -распишува јавен оглас за именување директор и ја спроведува со закон предвидената постапка по истиот; 

           -врши интервју со кандидатите за директор; 

           -усвојува Годишен план за јавни набавки по предлог на директорот; 

          -од пријавените кандидати за директор на објавениот јавен оглас за именување на директор, му предлага на 

Градончалникот на општината  еден кандидат; 

          -донесува одлуки за набавки и утврдува обем на финансиски средства за јавни набавки на училиштето; 

           -избира свои постојани и повремени комисии;       

           -ја разгледува реализацијата на Годишната програма за работа; 

         -одлучува по приговори и жалби на вработените; 

         -одлучува по  жалби на учениците; 

          -донесува одлуки за утврдување на  дополнителни дејности во училиштето; 

          -одлучува за прашања од областа на народната одбрана ставени во негова надлежност; 

          -одлучува за прашања од материјално-финансово работење ставени во негова надлежност согласно Закон; 

          -одлучува за распоредување на средства стекнати со вршење дополнителни дејности на училиштето; 

         - донесува програма за развој на училиштето; 

         -врши и други работи утврдени со закон, статут и други акти на училиштето; 

 

Седници на Училишниот одбор 

Член 96 

Седниците на Училишниот одбор ги свикува и со нив раководи претседателот или заменикот на Училишниот одбор. 

Седниците ги свикува претседателот по своја иницијатива, по барање на директорот или една третина од членовите на 

училишниот одбор, Наставничкиот совет на училиштето и по барање на надлежен орган. 

  За работа на седницата на одборот се води записник. 

Записникот содржи основни податоци за работа на седницата.  (реден бројна седницата, ден и место на одржување, 

присутни лица, имиња на дискутанти, заклучоци и друго). 

Во записникот се внесуваат и резултатите од гласањето за одделни прашања. 

За составување на записникот се грижи записничарот, кого го одредува Училишниот одбор. 

Записникот се составува по завршување на седницата, а во рок од 7 дена од денот на одржувањето, донесените одлуки се 

објавуваат на огласната табла на училиштето.                          

Оригиналите на записниците се чуваат во документацијата на училиштето. 

Член 97 

       Училишниот одбор може да одржи седница само ако се присутни повеќе од половина од членовите, а одлуките ги 

донесува со мнозинство на гласови од вкупниот број на членови на училишниот одбор со право на изјаснување и 

одлучување. 

Член 98 

       Мандатот на член на Училишниот одбор може да престане и пред истекот на мандатот и тоа:  

           - по негово барање; 

 - со престанок на работниот однос како наставник во училиштето; 

  - со престанок на статусот редовен ученик на ученикот чиј родител е член на Училишниот одбор; 

 - со отповикување. 

         Отповикувањето на членот на УО го врши органот кој го избрал на предлог на УО. За гласањето за отповикување се 

применуваат соодветните одредби како и за избор на членови на Училишниот одбор. Членот на УО може да биде отповикан: 

              -ако од неоправдани причини не доаѓа на состаноците; 

              -ако е осуден на казна затвор повеќе од шест месеци. 
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Избор и мандат на членовите на Училишниот одбор 

    Член 99   

 Постапката за избор на членови на Училишниот одбор почнува 3 месеци пред истекот на мандатот на Училишниот 

одбор. 

        Член 100   

 Предлог за преставници од наставниците во Училишниот одбор се дава предлог од стручните активи на 

наставниците. 

 Предлогот од став 1 на овој член се утврдува со мнозинство на гласови од вкупниот број на членови на 

Наставничкиот совет. 

 Ако предлогот од став еден на овој член не се утврди, прдлогот се проширува со други кандидати од Наставничкиот 

совет. 

 Проширениот предлог на кандидати за можни членови на Училишниот одбор, се утврдува со  мнозинство гласови од 

вкупниот број членови на Наставничкот совет. 

          Член 101   

 Изборот на преставниците на наставниците за членови на Училишен одбор се врши по правило со јавно гласање, а 

по исклучок може да се спроведе и тајно, дококу за предлогот за тајно гласање се изјаснат повеќе од половината од вкупниот 

број чланови на наставничкиот совет. 

 Дококу бидат утврдени само четири кандидати за членови на Училишниот одбор, истите ќе се сметаат за избрани 

дококу за предлог-листата се изјаснат мнозинството од вкупниот број на членови Наставничкиот совет. 

 Дококу за можни членови бидат предложени поголем број на кандидати од утврдениот број за избор, за избрани се 

сметаат оние четири кандидати кој добиле најголем број на гласови. 

Член 102 

 Мандатот на членовите на Училишниот одбор започнува да тече во мометот на неговото конституирање. 

 Конститутивната седница на Училишниот одбор ја свикува и до изборот на претседател ја води најстариот член. 

 Училишниот одбор од редот на своите членови избира претседател. 

 Претседател, заменик претседател и комисии како помошни тела на училишниот одбор се избираат по пат на предлог 

со јавно гласање. 

 Одлуките на Училишниот одбор се донесува со јавно гласање со мнозинство на гласови од членовите на 

Училишниот одбор со право на гласање и одлучување. 

 

XII. ДИРЕКТОР НА УЧИЛИШТЕТО 

    Член 103   

 Директорот е раководен орган на училиштето и е одговорен за законитост во работата на училиштето. 

Директорот на училиштето ја организира и раководи воспитно-образовната и друга работа, самостојно донесува одлуки, 

го застапува училиштето пред трети лица и е одговорен за законитоста во работата на училиштето и за материјално-

финансиското работење на училиштето. 

    Член 104    

 Директорот на училиштето се избира и разрешува од Градоначалникот на општината согласно со Законот за средно 

образование.  

Мандатот на директорот трае 4 години со можност за уште еден последователен мандат во училиштето. 

        Член 105   

        За директор на училиштето се избира лице кое покрај општите услови утврдени со закон ги исполнува и посебните 

услови: 

- да ги исполнува условите за наставник, педагог или психолог во средно училиште; 

- да има завршено високо образование; 

- да има 5 (пет) години работно искуство во установа за воспитно-образовна работа верифицирана од Министерството; 

- да има положен испит за директор; 

- во моментот на избор, со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција, забрана за 

вршење на професија, дејност или должност; 

      -да има соодветен сертификат, не постар од пет години, за познавање на англискиот јазик ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL IBT) - 

најмалку 30 бода, ИЕЛТС (IELTS) најмалку 3 бода, БУЛАТС (BULATS) - најмалку 20 бода или КЕТ (KET) (Cambridge 

English) - положен или  АПТИС (АPTIS)  најмалку ниво Б2 (B2). 

 

             По исклучок, кога нема пријавено кандидат со положен испит за директор, за директор може да биде изберено лице 

кое не положило испит за диерктор, но е должно истиот да го положи во рок од една година од денот за избор на директор. 

          Доклу избраниот директор не го полжи испитот за директори во утврдениот рок, му престанвуа мандатот за директор. 

          Оспособување на кандидати за Директори на јавните средни училишта и полагањето на испитот по успешно 

завршената обука го врши Државниот испитен центар, согласно со закон. 

 На кандидатот кој го положил испитот му издава уверение за положен испит за директор. 

Постапката и начинот на полагање на испитот за директор, како и формата и содржината на уверението со посебен акт ги 

пропишува Министерот.  

            На наставник, педагог или психолог кој е избран за директор на средно училиште му мирува работниот однос додека 

ги врши работите директор на средно училиште и има право во рок од 15 дена по престанувањето на мандатот, да се врати на 
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работа во училиштето каде работел пред да биде избран за директор за вршење на работи кои одговараат на неговиот вид и 

степен на стручна подгодовка. 

     Постапка за избор на директор 

Член 106     

По барање на училиштето, Градоначалникот три месеци пред истекот на манадатот на постојаниот директор донесува одлука 

за Училишниот одбор да распише одлука за избор на директор. 

             Јавниот оглас се објавува во две јавни гласила што се издаваат на македонски јазик и во едно гласило што се издава 

на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик. 

Огласот трае најмалку пет работни дена, а започнува да тече наредниот ден од денот на објавувањето. 

             Кандидатите за директор ги доставуваат потребните документи согласно со огласот до Училишниот одбор. 

           Со јавниот оглас се утврдува: 

            - кои услови треба да ги исполнува кандидатот за директор; 

     - потребна документација; 

     - времетраење на јавниот оглас; 

     - рокови во кои ќе се изврши изборот. 

Член 107  

Огласот го спроведува Комисија составена од три члена која ја избира Училишниот одбор од своите членови.  

Комисијата е должна во рок од 5 дена од денот на завршувањето на огласот да ги разгледа примените документи, изготви 

листа на кандидати со образложение за: 

 -бројот на пријавените кандидати,  

 -благовременоста односно неблаговременота на пријавите, 

 -комплетноста односно некомплетноста на документацијата и,  

 -листата ја достави до Училишниот одбор. 

На кандидатите кои не ги исполниле условите од огласот им се враќаат документите, со обрзложение од старна на 

Училишниот одбор. 

Член 108  

Училишниот одбор може да побара дополнителни документи од кандидатите кои ги исполнуваат условите. 

Членовите на Училишниот одбор и преставник од Бирото за развој на образованието вршат интервју со кандидатите кои ги 

исполнуваат уаловите за директор. 

Училишниот одбор на училиштето во рок од седум дена од извршениот разговор  со кандидатите, до градоначалникот 

предлага еден кандидат за избор на директор. 

Предлогот за кандидатот за избор на директор Училишниот одбор го утврдува со мнозинство гласови од вкупниот број 

членови со право на гласање и одлучување. 

 Градоначланикот во рок од 15 дена од денот на добивањето на предлогот, врши избор на директор. 

Член 109   

 Доколку Градоначалникот во рокот наведен во член 108 став 5 од овој статут не избере директор, должен е во рок од 

три дена за тоа да извсти Училишниот одбор со писмено образоление за причините. 

 Училишниот одбор во рок од седум дена од приемот на известувањето од став 1 на овој член на Градоначалникот му 

доставува еден предлог за избор на директор. 

 Градоначалникот е должен во рок од пет дена од денот на добивањето на предлогот да го избере кандидатот 

предложен од страна на Училишниот одбор.   

 Кандидатите кој не се избрани, во рок од осум дена од денот на приемот на одлуката на Градоначалникот, имаат 

право на жалба по однос на спроведувањето на постапката за избор на директор, до Второстепената комисија при Владата на 

Р. Северна Македонија надлежна за решавање на прашања од областа на работните односи.  

 Против одлуката на Комисијата кандидатот има право на тужба до надлежниот Основен суд. 

Разрешување на директорот 

 Член 110   

          Директорот на училиштето може да биде разрешен и пред истекот на мандатот за кој е именуван, особено: 

- на лично барање; 

- во случај на направена повреда при извршување на закони, други прописи и општи акти утврдена од страна на Државниот 

просветен инспекторат; 

- ако не ја остварува програмата за работа и не се реализираат плановите и програмите за воспитно-образовна работа;  

- ако по негова вина е нанесена штета на учениците, односно на нивните родители или старатели и на општествената 

заедница; 

-ако дозволи исплаќање на средства кои не се утврдени со годишниот финансиски полан на уилиштето; 

-ако дозволи организирање на дејствија и активности кои не се во согласност пЗлановите и програмите.   

 Доколку постојат одредени сознанија за постапување на Директорот согласно одредбите на став 1 од овој член,  од 

овој статут,  Училишниот одбор свикува седница на која се донесува заклучок во писмена форма кој се доставува до 

Директорот. 

Член 111 

Директорот кој не е повторно избран на јавен оглас или е разрешен не по своја вина пред истекот на мандатот за времето за 

кое е избран, се распределува на соодветно работно место во училиштето. 

Член 112 

Доколку постојат одредени сознанија за постапување на директорот согласно член 110 на овој Статут, Училишниот одбор 
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свикува седница на која се донесува заклучок во писмена форма кој се доставува до директорот. 

Директорот во рок од седум дена од приемот, има право да се изјасни по наводите во заклучокот. 

Доколку училишниот одбор не го прифати изјаснувањето на директорот, свикува седница во рок од три дена и во присуство 

на преставник на Државниот просветен испекторат врши интервјуирање на директорот. Преставникот на Државниот 

просветен инспекторат дава мислење за оправданоста на разрешувањето на директорот. 

  Доколку училишниот одбор оцени дека е неопходно доставува предлог за разрешување на директорот  до Градоначалникот. 

              Разрешениот директор во рок од 15 дена од денот на приемот на одлуката на градоначалникот има право на жалба по 

однос на спроведувањето на постапката за разрешување на Второстепена комисија на Владата на Република Северна 

Македонија надлежна за решавање на прашања од областа на работните односи. 

    Против одлуката на Комисијата од став 5 на овој член кандидатот има право на тужба  до надележниот Основен 

суд. 

 

          Државниот просветен инспекторат, по утврдувањето на потешките повреди во работењето, до Директорот на Јавното 

средно училиште доставува извештај со предлог на мерки, по кои директорот треба да постапи во рок од 30 дена од денот на 

добивањето на извештајот.  

        Доколку Директорот на училиштето не постапи во рокот даден погоре, државниот просветен инспектор доставува до 

Училишниот одбор решение за извршување на предлогот на мерките. Рокот за извршување на решението е 30 дена од денот 

на неговото добивање.  

       Доколку Училишниот одбор не постапи по решението за извршување на предлогот на мерките, Државниот просветен 

инспекторат го доставува решението до Градоначалникот, а за државните средни училишта до Министерот, и до основачот 

на Јавното средно училиште.  

      Градоначалникот, односно Министерот, во рок од 30 дена од денот на добивањето на решението за извршување на 

предлогот на мерките е должен да го разреши Директорот на училиштето, а основачот Училишниот одбор.  

     Доколку Градоначалникот не го разреши Директорот, а основачот Училишниот одбор во рокот даден погоре во овој член, 

Министерството по право на надзор ги разрешува Директорот и членовите на Училишниот одбор на јавното средно 

училиште.  

    Министерството по право на надзор веднаш именува Вршител на должноста Директор од редот на вработените во 

училиштето, кој ги врши работите најдолго шест месеци и именува членови на Училишниот одбор со мандат од најмногу 

една година.   

Член 113 

 Градоначалникот во рок од три дена од разрешувањето на Директорот именува Вршител на должност- директор од 

редот на вработените во училиштето кои ги исполнуваат условите за директор. 

 Вршителот на должност -директор ги врши работите до именувањето на нов директор, но не подолго од шест месеци 

од неговото именување. 

Надлежност на директорот 

Член 114   

Директорот на училиштето ја организира и раководи воспитно-образовната и друга работа, самостојно донесува одлуки, го 

застапува училиштето пред трети лица и е одговорен за законитоста на работата на училиштето. 

Во остварувањето на обврските и раководењето од став 1 на овој член директорот: 

-непосредно раководи со работењето на Училиштето; 

-ја организира воспитно-образовната работа; 

-предлага распределба на класни раководства и часови;                                                                                   -самостојно донесува 

одлуки од делокруг на негова надлежност утврдена со закон, други прописи и општи акти на училиштето; 

-ја предлага Годишната програма за работа и презема мерки за нејзино спроведување; 

-изготвува предлог план за јавни набавки и финансиски план и истите ги доставува на Училишниот одбор на усвојување;                                                                                                                    

-ги извршува одлуките на Училишниот одбор;  

-врши избор на наставници и стручни соработници и други работници; 

-одлучува за распоредување на наставници, стручни соработници и работници и врши оценување во согласност со 

резултатите од нивната работа;                                                                         

-одлучува за престанок на работниот однос на наставниците и стручните соработници и другите работници; 

-склучува договори, потпишува свидетелства, решенија, налози и други акти согласно законот;                                                                                                                                                                     

-одобрува отсуство на вработени и ученици; 

-одредува замена на ненадејно отсутни работници;                                                                                                -назначува лица со 

поседби овластувања; 

-поднесува извештај за успехот и за постигнатите резултати во воспитно-образовната работа до Бирото за развој на 

образованието; 

-претседава и раководи со седниците на Наставничкиот совет и активно учествува во работат на другите стружни органи на 

училиштето;                                                                                               

-учествува во подготвување на материјалите на Училишниот одбор и другите органи во училиштето;                                                                                                                                                            

-врши инструктивно-педагошки наѕор во училиштето;                                                                                                  -се грижи за 

законитоста на работата на училиштето и за примената на законите, другите прописи, статутот и  другите акти на 

училиштето;                                                                                      

-врши контрола врз начинот на водењето на професионалните досиеа на  вработените; 
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-поднесува извештај за успехот и за постигнатите резултати во воспитно-образовната работа до Бирото за развој на 

образованието; 

-го реализира планот од годишната програма за посета на часови на наставниот кадар во училиштето во соработка со 

стручната служба во училиштето, за што составува препораки и забелешки од остварената посета кои се приложуваат кон 

професионалното досие на наставникот; 

 

-поднесува извештај за реализација на годишната програма до општината;                                      

-избира комисии од негова надлежност;                                                                                                      

-издава соопштенија и нардеби;                                                                                                                  

-го преставува и застапува училиштето пред трети лица;                                                                      

-поднесува извештај за материјалното работење на училиштето во текот на годината, до Училишниот одбор и Општината;                                                                                                                                  

-се грижи за редот и дисциплината во училиштето и; 

-врши и други работи во согласност со законот,Статутот и другите акти. 

 

XIII. СТРУЧНИ ОРГАНИ НА УЧИЛИШТЕТО 

Член 115   

 Стручни органи  во Училиштето се: 

-Наставнички совет кој го сочинуваат наставниците и стручните соработници во училиштето; 

-Советот на годината, кој го сочинуваат наставниците кои изведуваат настава и стручните соработници; 

-Совет на паралелката, кој го сочинуваат наставниците кои изведуваат настава во паралеката и стручни соработници;  

 -Раководител на паралелката и; 

-Стручни активи на наставници по одредени стручни области. 

Член 116   

Наставнички совет 

        Наставничниот совет работи на седници. 

         Седниците на Наставничкоит совет ги свикува и со нив раководи директорот на училиштето. 

        Од седниците на Наставничкиот совет се води записник за работата на истиот. 

         Наставничкиот совет своите одлуки ги донесува со мнозинство гласови од вкупниот број на присутни наставници, кои 

во целост правата и обврските од работен однос ги остваруваат во учлилштето. 

Член 117   

 Наставничкиот совет ги врши следниве работи: 

-дава мислења по предлогот на Годишната програма за работа и го следи нејзиното извршување; 

-го разгледува и утврдува успехот на учениците и работата на други стручни органи и тела; 

-им одобрува на ученици завршување две години во една учебна година; 

-го разгледува остварувањето на планот и програмата и презема мерки за нивно извршување; 

-донесува одлуки по приговори на ученици за утврдени оценки; 

-избира свои преставници за членови на Училишниот одбор, и има право да предлага нивно предвремено разрешување; 

-донесува одлука за запишување ученици; 

-изрекува педагошки мерки на ученици, опомена пред странување и остранување; 

-одобрува отсуство на ученици од настава повеќе од 10 дена; 

-ги рагледува предлозите на родителите, учениците, стручните органи и тела кои се однесуваат на подобрувањето на 

воспитно-образовната процес и донесува соодветни мерки;                                                                                                                                                                                                                                                     

-формира стручни активи на наставниците по одредени стручни области; 

-пофалува и наградува ученици; 

-ги одобрува училишните екскурзии и стручни посети; 

-дава стручно мислење за снабдувањето со учебници и други наставни седства; 

-избира испитен одбор за спроведување на матурски и завршен испит;    

-го разгледува извештајот за извршен стручен надзор, предлага соодветни мерки и; 

 -формира комисии; 

- дава мислење на приправниците за нивната воспитно-образовна работа; 

-врши и други работи утврдени со статутот и законот. 

 

Совет на годината 

Член 118   

 Советот на годината по правило го свикува и со него  раководи Директорот на училиштето. 

 Советот на годината по правило ги врши следните работи: 

 -ја организира и спроведува воспитно-образовната работа на годината и се грижи за нејзино усовршување; 

           -ги разгледува резултатите во работата и постигнатиот успех на ниво на година; 

 -решава по прашања предложени од Советот на паралелката  и раководителите на паралелките; 

 -соработува со Советот на родители за рашавање на прашања за успехот и поведението на учениците на годините; 

 -го утврдува успехот и поведението на учениците по класификациони периоди; 

           -дава предлог за пофалување и наградување на ученици; 

 -предлага на Наставничкиот совет работи за кои треба да донесе одлука; 

 -решава по барање на родителите и учениците во доменот на неговата надлежност; 
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 -врши други работи. 

 

Совет на паралелката 

Член 119   

 Советот на паралелката по правило го свикува и со него раководи директорот на училиштето. 

          Советот на паралалката ги врши следните работи: 

-напоредно ја организира и спроведува воспитно-обрзовната работа во паралелките и се грижи за нејзино усовршување; 

-ги утврдува полугодишните и годишни оценки на учениците по предлог на прдметниот наставник; 

-соработува со класниот раководител за решавање на прашања за успехот и поведението учениците во паралелката;  

-дава предлог за пофалување и наградување на ученици; 

-за повреда на ученичките должности и одговорности изрекува воспитно педагошка мерка- писмена опомена спрема ученик; 

-му предлага на Советот на годината и Наставничкиот совет работи за кои терба да се донесе одлука; 

-донесува одлука за полагање на испит на годината во случаи утврдени со закон, 

-врши други работи. 

 

                                                Раководител на паралелката 

Член 120 

      Раководителот на паралалката ги врши следните работи: 

          -ја следи работата и дисциплината на учениците; 

          -се грижи за редовно изведување на наставата во паралелката; 

          -свикува и одржува состаноци со родители и ученици од паралалката; 

          -ги оправдува изостаноците на учениците; 

          -одобрува отсуство на учениците до еден ден; 

          -пофалува и наградува ученици; 

          -за повреда на ученичките должности и одговорности изрекува усна опомена и воспитно - педагошка мерка - писмена 

опомена кон ученик; 

          -ја води класната администрација, ги пишува ученичките книги и свидетелства; 

          -се грижи за воннаставна активност за учениците од паралалката; 

          -соработува со Советот на родителите; 

          -го води е-дневникот за паралелката. 

 

                                                 Стручни активи на училиштето 

Член 121 

 Стручни активи на училиштето ги вршат следните работи:   

 -ги утврдуваат основите за годишен план за работа и ја усогласуваат работата на наставниците од исти или сродни 

предмети; 

 -до наставничкиот совет предлага наставници за именување во Училишниот одбор; 

 -ги усоглсува индивидуалните планови за работа на наставниците; 

 -се грижи за изедначување на критериумите за следење и оценување на учениците; 

 -предлага мерки за унапредување на на воспитно-образовната работа; 

 -предлага учебници и учебни помагала; 

 -ја следи реализацијата на наставните планови и програми и даваат предлози за нивната измена и дополнување; 

 -до Директорот на училиштето доставува извештај за реализацијата на програмите на стручните активи;   

           -врши и други работи утврдени со програмата и одлуките на Наставничкиот совет. 

Записник 

Член 122   

         На секој состанок- седница на органите и телата во училиштето задолжително се води записник. 

 

          Записникот особено содржи: назив на органот кој ја одржува седницата, бројот на седницата, дневен ред, место, ден и 

време на одржувањето, број, име и презиме на присутни и отсутни, содржина на дискусиите, донесени одлуки и заклучоци, 

број на гласови со кои се донесени, време на завршување на состанокот и потпис на претседавачот и записничарот. 

 

         Записникот уредно се заверува во архивата на училиштето. 

 

XIV. СОВЕТ НА РОДИТЕЛИ 

Член 123 

 Во Училиштето се избира Совет на родители кој го сочинуваат преставници на родителите на учениците. 

Претставниците на родителите на учениците не смеат да се вработени во учлилиштето. 

 Советот на родители брои 8 члена и тоа:  по два претставника на родители на учениците од прва, втора, трета и 

четврта година. 

 Кога членот на советот престанува да биде родител на ученик во училиштето, се избира друг родител од истата 

година, а со завршување на учениците во училиштето се врши кооптирање на родителите на учениците од прва година. 

 

                                     Избор на членови на Советот на родители 
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Член 124 

 На родителска средба во секоја паралелка се избира одбор на родители од 3 члена (претседател и двајца членови). 

 Претседателите  на одборите на паралалката се членови на одборите на родителите на годините. 

 Одборите на родителите на годините избираат членови за советот на родители на училиштето, кој од своите членови 

избира претседател. 

 Советот на родители на училиштето од своите редови  на седница по пат на предлагање и со јавно гласање избира 3 

претставници на родители на ученици за Училишен одбор. 

Член 125 

 Советот на родителите по пат на предлог и јавно гласање со мнозинство на гласови избира претседател и негов 

заменик. 

 Седницата на советот на родители ги свикува и со нив раководи претседателот. 

 Претседателот ги свикува седниците по своја иницијатива, по барање на директорот, по барање на повеќе од една 

третина на членовите на советот, по барање на одборите на паралалките  или одборите на годините  кои се негови помошни 

тела. 

                                              Надлежност на Советот на родители 

Член 126 

 Советот на родители ги врши следниве работи: 

 -разгледува прашања од работата на училиштето и дава мислење за подобрување на воспитно-образобвната работа; 

 -го разгледува успехот и поведението на учениците и дава мислење за подобруввање на истите; 

 -ја следи радовноста на учениците и дава мислење за нејзиното подобрување; 

 -соработува со Наставничкиот совет; 

 -именува свои преставници, учествува во Училишниот одбор; 

 -се грижи за обебедување на материјални средства преку спонзорства за осовременување на наставата, изведува 

екскурзии со учениците, дава награди на учениците, посети и подобрувања на условите за работа; 

 -се грижи за обебедување на средства на ученици-социјални случаи; 

 -дава мислење за висината на партиципацијата до Училишниот одбор, одобрува по кои основи и за какви потреби ќе 

се користат сретствата определени од партиципација; 

 -врши и други работи од интерес на унапредување на дејноста на училиштето. 

Член 127 

 Одборот на родители на годината ги врши следните работи: 

 -рагледува прашања за остварување на воспитно-образовната работа на годината; 

 -го рагледува успехот и поведението на учениците од годината и дава мислење; 

 -ја разгледува редовноста на учениците од годината и дава мислење; 

 -соработува со советот на годината; 

 -се грижи за обебедување на средства за осовременување на наставата. 

Член 128 

 Одборот народители на паралелката ги врши следите работи: 

 -рагледува прашања од животот и работата на учениците во паралелката и дава мислење за подобрување; 

 -го раглледува успехот и поведението  на учениците и дава мислење; 

 -ја разгледува редовноста на учениците во паралелката и дава мислење; 

 -соработува со Советот на паралелката и раководителот на паралелката; 

 -се грижи за обебедување на средства за осовременување на наставата, се ангажира во помагање на ученици-

социјални случаи. 

XV. ИНФОРМИРАЊЕ 

Член 129   

 За работата на училиштето и органите на управување работниците се информираат преку огласна табла или службен 

маил. 

 Информирањето го врши Директорот на училиштето и Претседателот на Училишниот одбор, преку објавување на 

одлуките, решенијата, извештаите, информациите и др. 

 Информирањето може да се врши и преки издавање на училишен весник, билтен, веб страната на училиштето и сл.                                                                                                            

         За вистинитоста на информирањето одговорен е органот кој го дава. 

 

              XVI. ТАЈНОСТ И ЗАШТИТА НА ОБРАБОТКАТА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 

Член 130   

            Средното училиште собира, обработува, чува, испраќа и користи податоци содржани во збирките на податоци 

согласно со прописите за заштита на личните податоци, за потребите на интегрираната база на податоци која ја води 

Министерството. 

          Збирките на податоци од ставот (1) на овој член се водат за следниве цели: 

-унапредување на процесите и процедурите потребни за управувањето со човечките ресурси, финансиите и 

инфраструктурата во средните училишта, 

-обезбедување навремени, конзистентни, целосни и точни податоци што ќе претставуваат поддршка на процесот на 

донесување одлуки, спроведувањето на образовната политика и планирањето на реформите во средното образование,  

-обезбедување на податоци неопходни за функционирање на други потсистеми (електронски дневник, државна матура, 

училишна матура, завршен испит и екстерно проверување на постигањата на учениците) во средното образование и 
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-ефикасно управување со распределбата на средствата во децентрализираниот образовен систем, планирањето на изградба и 

реконструкцијата на училишната инфраструктура и унапредувањето на професионалниот развој на вработените во средните 

училишта. 

Член 131 

            Во средното училиште се водат следниве збирки на податоци: 

1.збирка на податоци за учениците запишани во средното училиште; 

2.збирка на податоци за родители/старатели на учениците кои се запишани во училиштето; 

3.збирка на податоци за вработените во училиштето; 

4.збирка на податоци за платите на сите вработени во училиштето. 

Член 132 

          Збирката на податоци за учениците запишани во средното училиште опфаќа ЕМБГ, презиме, татково име и име на 

ученикот, датум и место на раѓање, пол, припадност на заедница, мајчин јазик на ученик, адреса, место на живеење, контакт 

телефон, е-меил адреса, посебна образовна потреба, статус на ученикот (редовен/вонреден). 

Збирката на податоци за податоци за родители, односно старатели на ученици запишани во средно училиште, опфаќа 

сродство со ученикот, име и презиме, датум и место на раѓање, пол, припадност на заедница, адреса   и место на живеење, 

контакт телефон, е-меил адреса, степен на образование. 

Збирка на податоци за вработените во училиштето опфаќа  ЕМБГ,  презиме,  татково  име  и  име  на  вработениот, пол, 

припадност на заедница, датум и место на раѓање, адреса, место на живеење, општина, привремена адреса и место на 

живеење, државјанство, вид и степен на образование, последно завршено училиште/факултет, претходно работно искуство, 

категорија на вработен, работно место со фонд на часови, контакт телефон, број на службен телефон, е-меил адреса, вид на 

транспорт до работното место кој користи вработениот, инвалидитет, ФЗО подрачна единица, ПИОМ број, датум на 

вработување, датум на престанок на работен однос, основ за престанок на работен однос, статус на вработен (на 

неопределено/определено време). 

Лични податоци од ставовите (1) и (2) на овој член средното училиште ги добива од родителите/старателите на учениците, а 

личните податоци од ставот (3) на овој член ги добива од вработените во училиштето. 

Член 133 

Родителот или вработен во училиштето во случај на промена на податок е должен да го извести училиштето во рок од седум 

дена од денот на настанатата промена, а училиштето е должно во рок од три дена да изврши промена во збирката на 

податоци. 

Родителот или вработениот во училиштето има право на пристап до личните податоци, како и да добијат препис или да ја 

копираат информацијата за личниот податок. 

Родителот или вработениот во училиштето има право да бара исправка на личен податок, со поднесување на писмено барање 

до училиштето. 

            Училиштето е должно во рок од 30 дена да направи исправка и да го извести родителот, односно вработениот во 

училиштето за направената исправка. 

Член 134 

        Директорот на училиштето, од редот на вработените во училиштето овластува две лице, за обработка на личните 

податоци. 

        Лицата од ставот (1) на овој член имаат обврска личните податоци да ги чуваат во тајност. До личните податоци 

пристап можат да имаат и други овластени стручни лица овластени од министерот, на кои овие податоци им се потребни 

заради реализација на државната матура, училишната матура, завршниот испит на постигањата на учениците и електонскиот 

дневник, согласно со закон. 

Член 135 

         За целите на научните истражувања и подготовка на статистички анализи, личните податоци можат да се користат, 

објават и чуваат, но не во форма која овозможува идентитификација на лицето на кое се однесуваат личните податоци. 

Член 136 

          Збирката на податоци за учениците и збирката на податоци за родители, односно старатели на ученици кои ги води 

средното училиште се чуваат една година по завршувањето на средното образование на ученикот, односно една година по 

негово испишување од средното училиште. 

Збирката на податоци за вработените кои ги води средното училиште се чуваат до престанокот на работниот однос на 

вработениот во средното училиште. 

Член 137 

Начинот на обработка на личните податоци, лицата кои се овластени да ги користат податоците содржани во поединечните 

збирки на лични податоци, критериумите според кои се утврдува нивото на пристап на лицата кои се овластени да ги 

обработуваат личните податоци, техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на 

личните податоци, начинот на уништување по истекувањето на рокот на чување на личните податоци и други мерки ги 

пропишува Министерот. 

XVII. ОДБРАНА 

Член 138 

         Во воена состоба училиштето продолжува со остварување на воспитно-образовната дејност, заради што во рамките на 

своето редовно работење во мир, во согласност со Законот за одбрана и другите спроведува соодветни подготовки и 

изработува документи за работа во воена состојба. 

        Со спроведување на подготовките и изработката на документите за работа во воена состојба раководи Директорот на 

училиштето. 
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Член 139 

         Заради заштита на тајните податоци и информации од областа на одбраната училиштето спроведува мерки за заштита 

на тајноста на податоците од значење за одбраната. 

                                                         XVIII. ДЕЛОВНА ТАЈНА 

Член 140 

 Заради заштита на интеесите на училиштето и пошироката заедница, во училиштето се превземаат мерки за чување, 

ракување и соопштување на податоците кои се сметаат како деловна тајна. 

 Сите документи и податоци кои се пропишани како деловна тајна задолжително имаат ознака деловно или строго 

доверливо. 

 Обврската за чување на деловната тајна трае, се додека директорот на училиштето или органот кој ги доставил 

податоците не даде согласност за ослободување од чување на деловната тајна. 

Член 141 

 Податоците и документите што преставуваат деловна тајна се заведуваат во посебен деловен протокол и како такви 

се архивираат. 

Член 142 

 Податоците и документите кои се дловна тајна се чуваат во посебно определена просторија и нив ги чува и со нив 

ракува овластен работник од страна на директорот на училиштето со посебно решение. 

 Заверувањето, архивирањето и уништувањето на материјалите кои преставуваат деловна тајна го извршува 

директорот на училиштето по наредба на надлежен орган. 

 Одавањето на деловна тајна преставува тешка повреда на работната должност.   

 

XIX.ФИНАНСИРАЊЕ 

Член 143 

 Средствата за остварување на дејноста на средното општинско училиште од буџетот на Република Северна 

Македонија, на начин и по постапка утврдена со Закон на  буџетите на Република Северна Македонија и Закон за 

финансирање на единиците на Локалната самоуправа.  

 Средствата од став еден на овој член се распределуваат на општините по пат на блок дотации и намемски дотации 

согласно со Уредбата за методологија за утврдување на критериумите за распределбата на блок дотациите и уредбата за 

распределбата на капиталните и наменските дотации утврдени во Законот за финансирање на единиците на Локална 

самоуправа.  

 Општината средствата од став два на овој член ги расптерделува на училиштето за обезбедување на реализација на 

на реализација на воспитно-образовниот процес, а во согласност со утврдените стандарди и нормативи.  

 Со уредбата од став два на овој член се уредува распределбата на сретствата од блок дотациите и од наменската 

дотација која се врши врз основа на формула и согласно со фазите за фискална децентрализација утврдени со Закон за 

финансирање на единиците на Локална самоуправа.  

 Формулата од став четири на овој член за расптеделба на средства  се изведува основно од бројот на ученици во 

училиштето.  

 Врз изведувањето на формулата може да имаат влијание и следните фактори: возраста на учениците, планот и 

програмите коуи се реализираат во училиштето, типот на училишниот објект, локацијата на училиштето и др.  

Член 144  

 Општината може да ја дополни добиената блок дотација, односно наменстата дотација за образование со средства од 

сопствени извори, освен за платите на вработените во училиштата.  

Член 145  

 Податоците од завршната сметка и годишниот финансиски план на училиштето општината ги објавува во своето 

гласило.  

Член 146  

 Училиштето може да стекнува средства и од:  

 -партиципација на корисниците на услуги;  

 -продажба на производи и услуги кои се резултат на вршењето на основната дејност:  

 -трговски друштва, јавни претпријатија, установи и органи на државна управа во кои се остварува практична обука 

на учениците; 

 -проекти одобрени од министерот или градоначалникот на општината;  

 -камати и девиденди на пласирани сретства;  

 -легати, подароци, завештенија и др;  

 -други извори.  

 Средствата од став еден на овој член ќе бидат наменети за унапредување, осовременување и  развој на дејноста на 

училиштето за што се поднесува извештај до Министерството односно надлежниот орган на општина Радовиш.  

 Посебен пропис за условите за стекнување и распределба на средствата од став еден на овој член донесува 

надлежниот орган на општина Радовиш. 

XX. ОРГАН ЗА ВНАТРЕШНА КОНТРОЛА 
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Член 147 

         За вршење на внатрешна контрола на работењето на училиштето се формира орган за надзор.  

          Органот за надзор има три члена кои ги именува основачот. 

Член 148 

Членови на оргнот за надзор 

 За члинови на органот за надзор може да се именуваат лица кои немаат засновано работен однос во училиштето, 

имаат високо образование и поседуваат знаења и искуство од областа на образованието.   

 

                                             XXI. ДИСЦИПЛИНСКА ПОСТАПКА 

Член 149 

            За наставникот  и стручниот соработник коишто не го почитуваат распоредот на работното време и прават потешки 

прекршувања на Етичкиот кодекс за наставниците и стручните соработници  се поведува дисциплинска постапка. 

Дисциплинската постапка ја води дисциплинска комисија, која ја формира директорот на училиштето. 

Дисциплинската комисија е составена од три члена. 

Членовите имаат свои заменици. 

Претседателот на дисциплинската комисија е од редот на наставниците, еден член е од редот на стручните соработници и 

еден член е од редот на наставниците во училиштето. 

Дисциплинската  постапка се спроведува врз начелото на праведност и сослушување од страна на дисциплинската комисија. 

Со цел за индивидуализација во определување на  дисциплинските мерки, се води сметка за приспособување на изречената 

мерка според тежината на сторената дисциплинска повреда. 

Член 150 

           Дисциплинската постапка се поведува со писмено барање. 

           Писменото барање се предава во архивата на училиштето, која ја доставува директорот на училиштето. 

Барањето за поведување на дисциплинска  постапка може да поднесе директор, наставник, стручен соработник, други 

вработени во училиштето, ученик, родител/старател на ученик во училиштето. 

Член 151 

Барањето за поведување на  постапката  се поднесува во писмена форма и мора да содржи: име и презиме на лицето што ја 

пријавува дисциплинската повреда; податоци за сторителот на повредата; опис на настанот и докази за утврдување 

одговорност. 

Член 152 

Врз основа на писменото барање  за поведување постапката, најдоцна во рок од три работни дена  од денот на приемот на 

барањето за поведување на дисциплинска постапка, директорот со решение формира дисциплинска комисија. 

Дисциплинската комисија, најдоцна во рок од три работни дена од денот на нејзиното формирање, донесува решение за  

поведување на дисциплинска постапка. 

Решението од ставот 2 на овој член се доставува до подносителот на барањето за поведување на постапката и до лицето 

против кое се поведува дисциплинската постапка-на рака или со препорачана пратка на домашна адреса. 

Член 153 

Пред изрекувањето на дисциплинската мерка, лицето против кое се поведува дисциплинската постапка се сослушува во 

врска со настанот од страна на дисциплинската комисија. 

Лицето против кое се поедува дисциплинската постапка за сослушувањето се известува усно или со покана преку 

препорачана пратка на домашна адреса. 

Доколку лицето против кое се поведува  дисциплинската постапка не се појави пред дисциплинската комисија и не го 

оправда отсуството, комисијата  ќе донесе соодветна одлука врз основа на достапниот доказен  материјал. 

Доколку лицето против кое се поведува дисциплинската постапка поднел писмена изјава преку архивата на училиштето до 

дисциплинската комисија, таа цени дали неговото повикување е неопходно. 

Член 154 

Дисциплинската комисија, може да донесе една од следниве одлуки: 

            -   отфрлање на барањето за поведување на постапката поради застареност, или  

             - одбивање на барањето поради недоволно докази за сторена дисциплинска повреда, или   

            -  предлог за изрекување на дисциплинска мерка. 

             Врз основа на одлуката на дисциплинската комисија, директорот на училиштето донесува соодветно решение. 

Член 155 

           Донесеното решение од став 2 на член 154 од овој статут се доставува на лично на рака или по препорачана пратка на 

домашна адреса до подносителот на барањето и до лицето против кое била поведена дисциплинската постапка. 

           Решението за изрекување на дисциплинска мерка се чува во досието на лицето на кое му е изрешена дисциплинска 

мерка. 

Член 156 

           Против решението за изрекување на дисциплинската мерка, лицето на кое му е изречена дисциплинска мерка може да 

поднесе жалба до училишниот одбор, како второстепен дисциплински орган, во рок од осум дена од денот на прием на 

решението за изрекување на дисциплински мерки. 

Член 157 

           Училишниот одбор ја разгледува жалбата  на првата седница по поднесувањето жалбата и може да донсе одлука со 

која: 

           - го потврдува решението за изрекување на дисциплинската мерка донесена од директорот; 
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          -  ја отфрла жалбата како недозволена или ненавремена; 

          -  ја прифаќа жалбата како основна и го преиначува диспозитивот на решението за изрекување дисциплинска мерка. 

Член 158 

Покренувањето на дисциплинската постапка застарува во рок од шест месеци од сторувањето, односно 30 дена од 

дознавањето за сторената дисциплинска повреда. Дисциплинската постапка е итна. 

 

XXII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 159 

 Статутот и другите општи акти во училиштето ги донесува Училишнуиот одбор на училиштето. 

 Статутот се смета за донесен ако за него гласале повеќе од половината од членовите на Училишниот одбор.    

Член 160 

 Измените и дополнувањето на Статутот се вршат на ист начин како и неговото донесување. 

Член 161 

          Општите акти на училиштето ќе се усогласат со овој Статут во рок од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на 

Статутот. 

Член 162 

        Со денот на влегување во сила  на овој Статут престанува да важи Статутот број  02-2574/2 од 26.12.2005 год. 

Член 163 

           Овој Статут влегува во сила со денот на објавувањето на огласна табла на училиштето, а ќе се објави на огласна табла 

по добивањето на согласност од Советот на општина Радовиш. 

 

 

Бр. 02 – 311 / 2                                                                  Претседател на Училишен одбор 

23.03. 2022 год.                                    Нина Железарска  

 

 

Врз основа на чл.19 од Законот за Јавни претпријатија(Сл.весник на РМ бр.38/96, 49/06.........89/2022) и Законот за 

изменување и дополнување на Законот за јавните претпријатија (Сл.весник на РСМ бр.89/2022) и чл.15 од Статутот на Јавно 

претпријатие за комунални дејности ПЛАВАЈА ПО Радовиш, Управниот Одбор на ЈП ,,Плаваја,,-Радовиш на седницата 

одржана на ден  06.06.2022  година ја донесе следната: 

 

 

СТАТУТАРНА ОДЛУКА 

за изменување и дополнување на Статутот на ЈП Плаваја-Радовиш 

 

Член 1 

 Се врши изменување и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за комунални дејности ПЛАВАЈА ПО 

Радовиш бр.01-1 од 13.08.2008 година заради измени и дополнувања во Законот за јавните претпријатија и тоа во делот на 

Глава V Органи на претпријатието, под точка 1. Управен одбор  чл.13 од Статутот се менува и гласи : 

 

  ,, Управниот одбор на јавното претпријатие се состои од пет членови.  

Членовите на управниот одбор на јавното претпријатие ги именува, односно разрешува основачот на јавното 

претпријатие според утврдена постапка по закон. 

За член на управниот одбор на јавното претпријатие може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови: 

-   е државјанин на Република  Северна Македонија, 

-   има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование и 

-   во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција 

забрана за вршење на професија, дејност или должност. 

Освен условите од ставот 4 на овој член, членовите на управниот одбор во јавното претпријатие треба да имаат и 

соодветно работно искуство, и тоа: 

-  два члена на управниот одбор треба да имаат најмалку пет години работно искуство од областа на дејноста на 

јавното претпријатие, согласно со Националната класификација на дејностите публикувана од страна на Државниот 

завод за статистика, 

- најмалку еден член на управниот одбор треба да има најмалку три години работно искуство од областа на 

финансиско работење, 

- најмалку еден член на управниот одбор треба да има најмалку три години работно искуство од областа на правните 

работи и 

- најмалку еден член на управниот одбор треба да има најмалку три години работно искуство од областа на 

техничките науки. 

Времетраењето на мандатот на членовите на управниот одбор на јавното претпријатие изнесува четири години, со 

право на уште еден последователен мандат. “ 

Член 2 

Во членот 15 од Статутот на ЈП Плаваја Радовиш се врши дополнување на тој начин што по ставот 2 се додава нов став 

кој гласи “Претседателот на управниот одбор или доколку претседателот од оправдани причини не е во можност 
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да присуствува  членот на управниот одбор овластен од претседателот,  е должен да присуствува на седницата на 

Советот на општината, кога се дискутира и се одлучува за работи и документи од надлежност на управниот одбор 

на јавното претпријатие “ 

Член 3  

 Во членот 16 од Статутот се врши измена на тој начин што ставот 4 се менува и гласи: 

 ,, Претседателот и членовите на управниот одбор на јавното претпријатие имаат право на месечен надоместок за 

својата работа, врз основа на присуство на седници на управниот одбор на јавното претпријатие. 

Вкупниот месечен надоместок на претседателот и членовите  на управниот одбор поединечно, не смее да го надмине 

износот од една половина од просечната нето-плата на вработените во јавното претпријатие исплатена во 

претходната година. Висината на месечниот надоместок за претседателот и членовите на управниот одбор на јавното 

претпријатие со одлука го утврдува основачот на јавното претпријатие.,,  

Член 4 

Се врши измена и дополнување во глава V  точка 2 од Статутот, Надзорен одбор за контрола на материјално – финансиско 

работење во член 18 се менуваат ставовите 1,2,и 3 кои  гласат :  

“За вршење контрола на материјално - финансиското работење на јавните претпријатија се формира надзорен одбор 

за контрола на материјално - финансиското работење составен  од три члена кои ги именува, односно разрешува 

основачот на јавното претпријатие според утврдена постапка по закон. 

За член на надзорниот одбор може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови: 

-  е државјанин на Република  Северна Македонија, 

-   има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование од областа на правните 

науки, економските науки или од областа на дејноста на јавното претпријатие и 

-   во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција 

забрана за вршење на професија, дејност или должност. 

Освен условите од ставот 2 на овој член, членовите во надзорниот одбор на јавните претпријатија треба да имаат и 

соодветно работно искустви и тоа: 

-   еден член на надзорниот одбор треба да има најмалку пет години работно искуство од областа на дејноста на 

јавното претпријатие, согласно Националната класификација на дејностите на Државниот завод за статистика, 

- еден член на надзорниот одбор треба да има најмалку пет години работно искуство од областа на финансиското 

работење и 

-  еден член на надзорниот одбор треба да има најмалку пет години работно искуство од областа на правните работи. 

Времетраењето на мандатот на членовите во надзорниот одбор на јавното претпријатие изнесува четири години, со 

право на уште еден последователен мандат. “ 

  Во членот 18 се менува ставот 8 и гласи: ,,Претседателот и членовите на надзорниот одбор на јавното 

претпријатие за секоја седница на надзорен одбор на која присуствувале имаат право на надоместок во висина до 

една третина од просечната нето плата на вработените во јавното претпријатие исплатена во претходната 

година.Висината на надоместокот со одлука го утврдува основачот на јавното претпријатие.,, 

  Во истиот член по ставот 8 се додава нов став  9 кој гласи: ,, Претседателот на надзорниот одбор на јавното 

претпријтие или доколку претседателот од оправдани причини не е во можност да присуствува  членот на надзорниот 

одбор овластен од претседателот,  е должен да присуствува на седницата на Советот на општината кога се дискутира 

и се одлучува за работи и документи од надлежност на надзорниот одбор на јавното претпријатие. ,, 

Член 5 

 Оваа одлука да се достави до Советот на Општина Радовиш за давање на согласност. 

Член 6 

Оваа Статутарна одлука влегува во сила со денот на  добивање на согласност од страна на Советот на Општина Радовиш, a 

со денот на објавувањето во Службен Гласник на Општина Радовиш. 

Одредбите од членовите 1,2,3 и член 4 ќе се применуваат од денот на започнувањето на примената на Законот за изменување 

и дополнување на Законот за јавните претпријатија (,,Сл.весник на РМ бр.89/2022). 

 

 

         Претседател на У.О 

               Наце Димитријев 
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Врз основа на член 4и член 9 став 3  од Законот за јавни патишта ( Службен весник на Р. 

Македонијабр.84/08, ......174/2021), член 7 од Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата ( Службен весник 

на Р. Македонија бр.54/07, ....122/2021), Одлуката   за доделување на дејност и користење на јавниот простор за 

паркирање на подрачјето на општина Радовиш , донесена од Советот на Општина Радовиш под бр. 08-420/1 од 

28.02.2022  godina, член 15 од Статутот на ЈП Плаваја Радовиш, Управниот одбор на својатаседница одржана на 

ден 15.07.2022 година годонесе следниот: 

 

 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА ПАРКИРАЊЕ, ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА ПАРКИРАЊЕТО ОДНОСНО 

НЕГОВОТО ОГРАНИЧУВАЊЕ И ОЗНАЧУВАЊЕТО  НА ЈАВНИТЕ ПАРКИРАЛИШТА ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА 

ОПШТИНА РАДОВИШ 

 

Општи одредби 

Член 1 

Со овој Правилниксе определува начинот и условите на паркирање, времетраење на паркирањето, неговото 

ограничување преку дефинирање на степени на ограничување (зони) на паркирање, начинот на означување на 

ограничувањето на паркирањето, како и други прашање во врска со вршење на дејноста паркирање на јавните 

паркиралишта и јавните површини наменети за паркирање од значење за Општина Радовиш. 

Со јавните паркиралишта од значење за Општина Радовиш управува ЈП Плаваја Радовиш (во натамошниот текст: 

организатор на паркирањето).Изградбата, одржувањето и користењето на јавни паркиралишта од значење за 

Општина Радовиш се во надлежност на организаторот на паркирањето, односно се работи од јавен интерес од 

локално значење за Општина Радовиш. 

Член 2 

Јавно паркиралиште е посебно уреден и обележан простор наменет за паркирање на определен вид возила. 

Јавните паркиралишта можат да бидат надвор од површините опфатени со патиштата и улицитеили на самите 

патишта и улици. 

Сервисна улица е сообраќајница во населено место која ги поврзува собирните улици со станбените и локалните 

улици. 

Станбена улица е сообраќајница во населено место која ги поврзува станбените и деловните објекти со собирната 

и сервисната улица. 

Запуштено возило е моторно или приклучно возило кое било наменето за јавен патен сообраќај,паркирано на 

јавен или некатегоризиран пат, кое нема регистарски таблици, не е регистрирано и за кое  никој не води грижа, 

како и паркирано возило со странски регистарски таблици, оставено најмалку 30 дена без никој истото да го 

користи, ниту да се грижи. 

Запирање на возило е секој прекин на движењето на возилото на патот во траење до три минути,освен прекинот 

што се врши заради постапување според сообраќаен знак или правило со кое се регулира сообраќајот. 

Паркирање на возило е прекин на движењето на возилото во траење подолго од три минути, освен прекинот што 

се врши заради постапување според сообраќаен знак или правило со кое се регулира сообраќајот. 

Како корисник на паркиралиштето , во смисла на оваа одлука, се смета возачот или сопственикот на возилото 

доколку возачот не е идентификуван. 

Член 3 

Јавните паркиралишта од значење за Општина Радовиш се утврдени од страна на Советот на Општина Радовиш, 

а се уредени со Детален урбанистички план и уредна урбанистичко-градежна и техничка документација. 

Организаторот на паркирањето е должен да ги означи, обележи,уреди и одржува јавните паркиралишта на кои 

паркирањето се наплатува. 

Јавните паркиралишта се обележани со сообраќајна сигнализација во согласност со Законот за безбедност на 

сообраќајот на патиштата и Правилникот за сообраќајни знаци, опрема и сигнализација на патот. 

Јавните паркиралишта се користат од страна на физички и правни лица ( во понатамошниот текст: корисници) за 

паркирање на патнички моторни возила, со означување на категоријата на моторни возила кои можат да се 

паркираат на јавното паркиралиште со наплата. 

Член 4 

Јавните паркиралишта може да бидат јавни паркиралишта со наплата и јавни паркиралишта без наплата, во 

зависност од тоа дали за нивното користење се наплаќа одреден надоместок. 

На јавните паркиралишта со наплата задолжително на видно место е истакнато известување кое содржи 

информации за : зоната, категоријата на моторни возила кои можат да се паркираат, начинот на паркирање и 

наплата, работното време, висината на цената на услугата како и временското ограничување за користење на 

јавното паркиралиште. 
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Со паркирање на возилото на јавно паркиралиште , се смета дека возачот односно сопственикот на возилото се 

согласил и ги прифатилусловите за користење на јавното паркиралиште пропишани со оваа одлука или другите 

акти кои се однесуваат на јавните паркиралишта донесени од страна на организаторот на паркирањето, во 

согласност со Советот на Општина Радовиш. 

Член 5 

Јавните паркиралишта мора да се користат на начин со кој се обезбедува безбедно и економично групно 

стационирање на повеќе возила од определен вид, така што за секое возило да има паркинг место и независен , 

безбеден и прегледен сообраќаен пристап. 

Користењето на јавните паркиралишта мора да биде во согласност со предвидениот режим утврден со 

хоризонтална и вертикална сигнализација. 

На јавните паркиралишта, во зависност од потребите и условите за паркирање, како и фреквенцијата на 

сообраќајот, паркирањето може временски да биде ограничено. 

Член 6 

Овој Правилник не се однесува на површини во приватна сопственост наменети за паркирање во функција на 

станбени или деловни објекти, изградени и утврдени со документација како градежни парцели или градби во 

приватна сопственост. 

По исклучок, а по претходно поднесено барање на сопствениците од ставот 1 на овој член,за обезбедување на 

услугите што ги нуди организаторот на паркирањето(општина Радовиш), истиот е должен да ја обезбеди бараната 

услуга, за што потоа се склучува договор со ЈП Плаваја. 

Член 7 

На јавните паркиралишта може да се поставуваат рекламни објекти во согласност со сообраќајно-технички  

елаборат поднесен од организаторот  на паркирањето, а по претходно извршена заверка на истиот и добиена 

согласност за поставување на рекламните објекти од страна на Општина Радовиш. 

За  поставување на рекламни објекти во смисла на став 1 на овој член, организаторот  на паркирањето и 

сопственикот на рекламниот објект склучуваат договор. 

За поставување на рекламни објекти на јавните паркиралишта, организаторот  на паркирањето е должен на 

Општина Радовиш да и плати комунална такса, во висина утврдена во Одлуката за висина на комуналната такса 

донесена  од Советот на Општина Радовиш. 

Член 8 

Корисникот на јавните паркиралишта не смее да ги оштетува паркиралиштата или објектите на паркиралиштата. 

Член 9 

Возачот не смее да го запре или паркира возилото на место на кое тоа би ја загрозувало безбедноста на другите 

учесници во сообраќајот или би претставувало пречка за нормално одвивање на сообраќајот или за движењето на 

пешаците и велосипедистите. 

На простор наменет за запирање и паркирање на возила, како и на посебно уредена сообраќајна површина 

наменета за движење на пешаци и велосипедисти, е забрането да се остават возила кои заради 

оштетеност,односно дотраеност не се употребуваат во сообраќајот (хаварисани, запуштени возила и слично), 

како и други предмети со кои се попречува паркирањето. 

Возилата и предметите од ставот 2 на овој член сопствениците, по известување од организаторот на паркирањето, 

се должни да ги отстранат веднаш, односно во рок од 7 дена. 

Доколку сопствениците истите не ги отстранат, како и во случај кога тие се отсутни, возилата и предметите ќе 

бидат отстранети на трошок на нивните сопственици. 

Член 10 

Организаторот на паркирањето нема обврска за чување на паркираното возило и не одговара за оштетување и 

крадење на возилото. 

Член 11 

За користење на јавните паркиралишта корисникот е должен да плати соодветен паричен износ на име цена  на 

услуга за паркирање или надоместок за користење на јавните паркиралишта. 

Организаторот на паркирањето донесува Ценовник на услугите, а со претходна согласност на Советот на 

Општина Радовиш. 

Организаторот на паркирањето го определува системот на наплата и ги уредува сите други прашања поврзани со 

наплатата на паркирањето на јавните паркиралишта. 

Член 12 

За станарите, односно правните лица што имаат живеалиште, односно деловен простор во објекти во границите 

на чии парцели не е решено паркирањето, може да се утврдат  повластени услови за паркирање на нивните возила 

на јавните паркиралишта што се во непосредна близина, во поглед на бројот на возила, траење на паркирањето и 

цената на услугата и да им се издаде повластен паркирен билет.  

Правото на користење на повластени паркинг билети го утврдува организаторот на паркирањето. 
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Член 13 

Во зависност од контролата на влезот и излезот на јавното паркиралиште, јавните паркиралишта може да бидат 

од отворен и затворен тип. 

Јавните паркиралишта од отворен тип се паркиралишта без автоматски, полуавтоматски или рачно контролиран 

влез. 

Јавните паркиралишта од затворен тип се паркиралишта со автоматски, полуавтоматски или рачно контролиран 

излез. 

Контрола на влез и излез на затворените јавни паркиралишта се врши  со поставување на рампи и објект за 

наплата. 

Член 14 

Во зависност од периодот на наплата за користење на јавните паркиралишта, јавните паркиралишта со наплата 

можат да бидат постојани и привремени. 

Постојани  јавни паркиралишта со наплата се паркиралишта на кои паркирањето се наплатува во текот на целата 

календарска година. 

Привремени јавни паркиралишта со наплата се паркиралишта на кои паркирањето се наплатува во тек на 

привремено регулирање на режимот на сообраќајот, при организација на манифестации, настани, натпревари и 

слично. 

Член 15 

Во зависност од местоположбата на јавните паркиралишта, истите може да бидат улични или паркиралишта во 

резидентни џебови(паркиралишта кои се наменети само за жителите во зоната во која се наоѓа паркиралиштето 

или конкретната улица). 

Улични јавни паркиралишта со наплата се паркиралишта кои се наоѓаат на самата локална улична мрежа, 

односно на сервисните и станбените улици, а по исклучок и на тротоарите на локалната улична мрежа, во 

согласност со законски утврдените услови. 

Паркиралишта во резидентни џебови во наплата се паркиралишта кои се наоѓаат на патниот појас на сервисните 

или станбените улици. 

Член 16 

Јавните паркиралишта од отворен тип на територијата на Општина Радовиш се класифицираат во две паркинг 

зони утврдени според интензитетот и фреквенцијата на сообраќајот на територијата на Општина Радовиш. 

Првата паркинг зона е со ознака А, означена со црвен боја , која се наоѓа на најинтензивното и најфреквентното 

подрачје во кое се одвива сообраќајот на територијата на Општина Радовиш. 

Втората паркинг зона е со ознака Б, означена со зелена боја. 

1. Степен на ограничување- Зона А 

2. Степен на ограничување- Зона Б 

Член 17 

Прв степен на ограничување на паркирањето- Зона А – црвена зона се применува на јавните паркиралишта и 

површини кои се во граници на јавните сообраќајници: 

1. ЗОНА “А„ 

улица 8ми Септември (десен тек на река) од пресек со ул.Св.Спасо Радовишки до пресек со ул.Партизанска, 

 - улица Свети Спасо Радовишки почнувајќи од Парк на млади до пресек со ул. Партизанска 

 - улица Илинденска од пресек со ул. 8ми Септември до пресек со ул.15 Корпус 

 - улица 15 Корпус од пресек со ул.22 Октомври до пресек со ул.Илинденска  

- улица Плоштад Слобода од пресек со ул.15 Корпус до пресек со ул.8 Септември - улица Коста Сусинов по цела 

должина 

 - паркинг на улица 1 Мај од пресек со ул. Коста Сусинов до пресек со ул.Партизанска 

 - улица Партизанска од пресек со ул.1 Мај до пресек со ул.8ми Септември - улица 22 Октомври по цела должина  

- паркинзи пред згради на улица Самуилова од пресек со ул. 22 Октомври до пресек со ул. 8ми Септември  

- Јавен паркинг на ул.Самуилова (помеѓу стамбени згради и позади зграда на општина)  

- Јавен паркинг на ул. 22 Октомври (пред зграда до Основен суд)  

- Јавен паркинг на ул. Блаже Коневски (спроти зграда на ЈЗУ Здравствен дом). 

СОГЛАСНО ОСНОВЕН СООБРАЌАЕН ПРОЕКТ ЗА РЕЖИМОТ НА СООБРАЌАЈ ЗА ЗОНСКО ПАРКИРАЊЕ 

НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЈАВНИ ПОВРШИНИ ВО ОПШТИНА РАДОВИШ 

Во Зона “A„ вкупно обезбедени се 362 места за паркирање 

Втор степен на ограничување на паркирањето- Зона Б– зелена зона се применува на јавните паркиралишта и 

површини кои се во граници на јавните сообраќајници: 

ЗОНА “Б„ 

- улица 8ми Септември (лев тек на река) од пресек со бул.А.Македонски до пресек со ул.Плачковички одред 

 - улица 8ми Септември (десен тек на река) од пресек со ул. Партизанска до пресек со бул.А.Македонски 
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 - улица Илија Алексов од пресек со ул. 8ми Септември до пресек со бул. А. Македонски  

- бул. А.Македонски од пресек со ул.Илија Алексов во пресек со ул. Чеде Филиповски Даме 

 - улица Самуилова од пресек со ул. 22 Октомври до пресек со ул. Наум Наумовски Борче 

 - Јавен паркинг пред општинска зграда (бул. А.Македонски)  

- Јавен паркинг пред маркет Стокомак (ул.Самоилова)  

- Јавен паркинг на ул.1 Мај (позади зграда на Основен суд). 

СОГЛАСНО СООБРАЌАЕН ПРОЕКТ ЗА РЕЖИМОТ НА СООБРАЌАЈ ЗА ЗОНСКО ПАРКИРАЊЕ НА 

ОПРЕДЕЛЕНИ ЈАВНИ ПОВРШИНИ ВО ОПШТИНА РАДОВИШ 

Во зона “Б ” вкупно обезбедени се 617 места за паркирање 

Во двете зони за паркирање вкупно обезбедени се 979 места за паркирање. 

Во зоните паркирањето е временски неограничено, освен во Зона А каде по утврдена потреба паркирањето може 

да биде ограничено на најмногу 2 часа од страна на организаторот на паркирањето. 

Член 18  

Паркинг зоните, ограничување на времетраењето на паркирање, времето за наплата на паркирање, висината на 

цената на услуга за паркирање и надоместокот за паркирање и други работи поврзани со наплатата ги утврдува 

Советот на Општина Радовиш, по предлог на  организаторот на паркирањето , со посебен акт. 

Член 19 

Паркинг местата и режимот на сообраќај за секое јавно паркиралиште се одредуваат во согласност со посебен 

сообраќаен проект за утврдување режим на сообраќај, изготвена од стручно лице, за потребите на организаторот 

на паркирањето. 

Користењето на јавните паркиралишта мора да биде во согласност со предвидениот режим утврден со 

хоризонтална и вертикална сигнализација. 

Член 20 

Движењето на возилата и начинот на паркирање на секое јавно паркиралиште и површина наменета за паркирање 

се врши според сообраќајно-техничката документација, односно проект одобрени од надлежен орган. 

Член 21 

(1) На јавните паркиралишта и површини наменети за паркирање не е дозволено: 

- движење на возилата и спротивно на предвидениот режим утврден со хоризонтална и вертикална сигнализација 

- паркирање на возилата спротивно на предвидениот начин за паркирање, утврден со хоризонтална и вертикална 

сигнализација 

- паркирање на возила на места предвидени за возила на лице со попреченост, од страна на лица кои не спаѓаат во 

оваа категорија. 

- паркирање на нерегистрирани возила и хаварисани возила 

- трајно напуштање на паркираните возила 

- изведување на сервисни или хигиенски зафати од било каков вид на паркираните возила 

- поставување на други предмети на површините на јавните паркиралишта и површини со кои се отежнува или 

попречува движењето и паркирањето на возилата,  

- паркирање на простор обележано за паркирање на такси возила. 

(2) Во случај на паркирање на возила или поставување предмети спротивно на одредбите на овој член, ЈП 

„Плаваја„- Радовиш ќе побара нивно отстранување, односно ќе ги отстрани согласно техничките можности. 

Член 22 

(1) Корисникот на паркинг просторот е должен да: 

- го користи паркинг просторот во согласнот со сообраќајната сигнализација со која е означен 

- ја плати цената на услугата за паркирање во зависност од времето на задржување на паркинг просторот 

- важечкиот билет за користење на паркинг услугата да го чува до престанокот на истата 

- важечкиот билет за користење на услугата да го истакне на видно место на предното ветроранско стакло од 

возилото, доколку тоа го предвидува системот за наплата на паркинг услугата на јавно паркиралиште, односно 

јавната површина 

- да внесе потполно точни податоци во билетот доколку тоа системот за наплата на паркиралиштето го 

предвидува 

- важечкиот билет да го покаже на барање на контролорите 

- да го продолжи користењето на паркинг услугата во предвиденото време и на начин кој го предвидува системот 

за наплата на паркинг услугата на јавното паркиралиште 

(2) Со билетот корисникот на паркинг потврдува дека ја извршил обврската за плаќање за времетраењето на 

паркирањето. 

Член 23 
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Со купување на билетот или со паркирање на возилото на јавно паркиралиште и површина, се смета дека возачот, 

односно сопственикот на возилото се согласил и ги прифатил условите за користење на паркинг местото со 

Одлуката за јавни паркиралишта за Општина Радовиш или со акти на ЈП„Плаваја„- Радовиш. 

 ЈП „Плаваја„- Радовиш нема обврска за чување на паркираното возило и не одговара за оштетување или крадење 

на возилото. 

Член 24 

(1) Доколку корисникот на паркинг местото го пречекори предвиденото време за паркирање, а не го продолжи 

користењето на паркинг услугата, доколку таква можност е предвидена со системот за наплата на паркинг 

услугата на паркиралиштето, како и во случај на паркирање на возила на место предвидено за паркирање на лица 

со попреченост од страна на лица кои не спаѓаат во оваа категорија, тогаш корисникот  прави повреда на 

условите за користење на паркинг местото, за што е должен да плати доплатен билет за секој започнат час. 

(2) Висината на доплатниот билет се утврдува во Одлуката на ЈП „Плаваја„- Радовиш 

(3) Налогот за плаќање на доплатниот билет го издава контролорот и на соодветен начин го прицврстува за 

возилото 

(4) Доставувањето на налогот за плаќање на доплатниот билет на начин согласно став 3 на овој член се смета за 

уредно и подоцнешното оштетување или уништување на налогот нема влијаение на исправноста (уредноста) на 

доставувањето и не го одлага плаќањето на доплатниот билет  

(5) Корисникот на паркинг местото е должен да постапи по примениот налог и да го плати доплатниот билет, на 

начин назначен во налогот. 

Член 25 

Ако корисникот на паркиралиштето не го извршил плаќањето на пропишаниот начин и рокови (цена за 

паркирање, доплатен билет, други трошоци) на начин согласно овој Правилник, ќе се смета дека паркирањето е 

непрописно и овластеното лице (контролорот) може да побара блокирање на тркалата (лисици, блокатори на 

тркалата) или одстранување на возилото од паркиралиштето со Пајак возило. ЈП „Плаваја„- Радовиш може во 

свое име и за своја сметка да покрене против него и постапка за наплата за долгот. 

Времетраење на паркирањето 

Член 26 

(1) На јавните паркиралишта во сите зони, времетраењето на паркирањето е неограничено, освен ако се утврди 

потреба каде организаторот на паркирањето со одлука ќе утврди ограничување во Зона А од најмногу 2 часа, а 

услугата за паркирање се наплатува по час, при што режимот на наплата нема да се применува во недела и на 

државни празници и тоа на следниов начин за: 

- Зона А и Б – од 07:00ч – 21:00 ч 

- Сабота Зона А и Б  - од 08:00ч - 18:00ч 
СЛОБОДНО ПАРКИРАЊЕ: 

- Зона А – од 21:00ч – 07:00ч 

- Зона Б – од 21:00ч – 07:00ч 

- За време на празници и во недела. 
 (2) Јавните паркиралишта работат 6 дена во неделата (од понеделник до сабота) државните празници и недела се 

неработни денови со тоа што работното време ќе биде организирано во две смени и тоа: 

Од понеделник до петок :  

- 1 смена- од 07:00 часот до 14:00 часот 

- 2 смена- од 14:00 часот до 21:00 часот  

Во сабота  

- 1 смена- од 08:00 часот до 13:00 часот 

- 2 смена – од 13:00 часот до 18:00 часот 

Доколку се јави потреба заради подобро регулирање на паркирањето одредени места може да бидат ограничени 

со времетраење на паркирање со посебна Одлука на управниот одбор на ЈП Плаваја. 

Означување на јавните паркиралишта 

Член 27 

Јавните паркиралишта и површини наменети за паркирање морат да имаат ознака на ЈП „Плаваја„-Радовиш- 

известување за името на паркиралиштето, за зоната, работното време на паркиралиштето, начинот на паркирање, 

системот за наплата за паркирање и висина на цената на услугата за паркирање според единица час/паркирање. 

Систем на наплата 

Член 28 

Наплатата на паркирањето на јавните паркиралишта и површини се врши преку плаќање по електронски пат 

(преку мобилен телефон), фискални апарати, паркирен билет купен на овластени продажни места, односно на 

благајната на ЈП „Плаваја„- Радовиш. За услугата паркирање ЈП може да издаде и месечна електронска карта и 
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годишна електронска, согласно Ценовникот на услугите на ЈП „Плаваја„- Радовиш, со претходна согласност на 

Советот на Општина Радовиш. 

Член 29 

Паркирниот билет ги содржи следниве податоци: ознака на Општина Радовиш и ЈП „Плаваја„- Радовиш, 

серискиот, односно редниот број на билетот, ознака на зоната, времетраењето на паркирањето, дата и година, 

времето на започнување на паркирањето, висината на цената на услугата за паркирање според единица 

час/паркирање. 

Наплатата на цената на услугата или надоместокот за паркирање се врши на сервисни и станбени улици и други 

сообраќајни површини од интерес за Општина Радовиш, а во надлежност на организаторот на паркирање. 

Начинот на наплата на цената за услугата и надоместокот за користење на јавно паркиралиште со наплата може 

да се врши преку паркинг картичка купена кај овластени  продажни места или со плаќање со  испраќање на смс 

порака ( преку мобилен телефон ).    

Член 30 

Изгледот и содржината на паркинг картичка ги утврдува организаторот на паркирањето. 

Паркинг картичка ги содржи следните податоци: ознака на зоната ,ознака на организаторот на паркирање, 

сериски број на издадената паркинг билет,датумот на користење на јавното  паркиралиште, времетраењто на 

паркирање, дозволено време на паркирање, цена на услуга и други податоци. 

Паркинг картичка важи само за јавното паркиралиште со наплата за кое е купена и за временскиот  период за кој 

е издадена. 

Член 31 

Организаторот на паркирањето, во зависност од капацитетот на паркиралиштето, е должен да утврди и соодветно 

да обележи места за паркирање на возила во сопственост на лица со инвалидитет. 

Организаторот на паркирањето ги утврдува категориите на лица со инвалидитет кои може да ги користат паркинг 

местата определени во став 1 од овој член, како и условите за паркирање на нивните возила. 

Член 32 

Во зависност од капацитетот на паркиралиштето, може да се одобри и утврди резервација на места за паркирање 

на јавното паркиралиште за одреден број возила на правни и физички лица. 

Бројот на резервираните места од ставот 1 на овој  член и условите за нивно користење ги утврдува 

организаторот на паркирањето, во согласност со одделението за сообраќај и работите од областа на сообраќајот 

на Општина Радовиш. 

Резервираните паркинг места може да бидат обележани или необележани како резервирани паркинг места, во 

зависност од потребите на корисникот на јавното паркиралиште. 

За користење на резервирани паркинг места организаторот на паркирањето и корисникот на резервираните 

паркинг места склучуваат договор, во кој подетално се утврдуваат правата и обврските на корисникот и 

организаторот на паркирањето. 

Резервираните паркинг места важат во сите зони за паркирање 24 часа, а организаторот на паркирањето одговара 

само за време на траење на работното време. 

Член 33 

Корисници на јавни паркиралишта со наплата може да се: 

1.КОРИСНИЦИ НА ПОВЛАСТЕНИ ПАРКИНГ БИЛЕТИ 

2. КОРИСНИЦИ НА УСЛУГИ СО КУПУВАЊЕ НА ПАРКИНГ КАРТИЧКА СО ВАЖЕЊЕ НА ЧАС И 

РЕГУЛИРАЊЕ НА ПАРКИРАЊЕ ПРЕКУ СМС 

3. КОРИСНИЦИ НА УСЛУГИ СО ИЗДАВАЊЕ НА ДОПЛАТЕН БИЛЕТ 

 

1.КОРИСНИЦИ НА ПОВЛАСТЕНИ ПАРКИНГ БИЛЕТИ 

Член 34 

Корисници на повластени паркинг билети, односно корисници на јавните паркиралишта поповластени услови се 

физички и правни лица, кои ги исполнуваат посебните услови определени со посебен акт на организаторот на 

паркирањето. 

 

А.Повластени паркинг билети за физички лица 

Член 35 

Физички лица-корисници на различните видови на повластени паркинг билети, односно корисници на јавните 

паркиралишта со наплата под повластени услови што ги издава ЈП Плаваја Радовиш, по принципот на една 

адреса- едно возило, а во зависност од условите кои поединечно ги исполнуваат се : 

1.Физичко лице-жител на Општина Радовиш со постојано/привремено живеалиште 

2. Физичко лице-кое не е жител на Општина Радовиш, а е со привремено живеалиште во Општина Радовиш 
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3. Физички лица- инвалидни лица, сопственици на патничко моторно возило или жители на Општина Радовиш со 

потреба од нега од трето лице. 

4. Физичко лице- вработен кај правен субјект со седиште  на подрачјето на зонското паркирање ( реонот на јавно 

паркиралиште ) на Општина Радовиш. 

Услов за стекнување повластени паркинг билет од став 1 на овој член е адресата на живеење на сопственикот на 

возилото наведена во личната карта да е идентична со адресата од сообраќајната дозвола или со имотниот лист за 

сопственост на објектот, адресата на привременото живеалиште се докажува со потврда издадена од МВР за 

привремено живаеалиште или  со договор за закуп заверен на нотар, а во случај кога автомобилот е набавен по 

пат на лизинг, адресата на живеење од личната карта да е идентична со адресата од договорот за лизинг. 

Лицата од став 1 од овој член кои користат службени возила во период од 24 часа се стекнуваат со право на 

користење повластени услови за паркирање врз основа на заверен документ издаден од правното лице- 

сопственик на возилото. 

Користењето на повластени услови за паркирање по основите од ставовите 1 и 3 на овој член меѓусебно се 

исклучува односно вкупниот број на возила со режимот на повластено паркирање по двата основи не смее да го 

надмине лимитот од став 1 од овој член. 

Услов за стекнување повластени паркинг билет за физички лица- инвалидни лица, сопственици на патничко 

моторно возило или жители на Општина Радовиш со потреба од нега од трето лице е да поседуваат важечка 

инвалидска книшка или со документ издаден од надлежен орган каде што е утврдено инвалидитет кај лица со 

оштетување со дистрофија, мултиплекс склероза, церебрална парализа, параплегија , хемиплегија,квадриплемија, 

детска парализа(полиомиелитис),лица на дијализа и лица со ампутација на рака или нога со признато телесно 

оштетување од над 80%. 

Физичко лице- вработен кај правен субјект со седиште  на подрачјето на зонското паркирање ( реонот на јавно 

паркиралиште ) на Општина Радовиш може да му се издаде повластен паркинг билет  ако докаже со потврда за 

постојан  работен однос и потенцирано работно време кај правниот субјект и образец М-1/М-2. 

Член 36 

Повластените паркинг билети за физички лица, односно условите за склучување на кориснички договор и 

издавање на повластен паркинг билети за јавни паркиралишта се пропишани со Правилник за начинот и 

постапката за издавање на повластен паркинг билет за јавни паркиралишта со наплата, донесен од страна на 

организаторот на паркирање. 

 

Б. Повластени паркинг билетиза правни  лица 

Член 37 

Правните лица-корисници на различните видови на повластени паркинг билети, односно корисници на јавните 

паркиралишта со наплата под повластени услови што ги издава ЈП Плаваја Радовиш,  по принципот еден деловен 

простор – едно  возило, а во зависност од условите кои поединечно ги исполнуваат се : 

1.Правните лица со седиште или поседуваат или имаат под закуп деловни простории на територијана зонското 

паркирањена Општина Радовиш кои немаат сопствен простор за паркирање 

2. Правните лица со седиште на територија на зонското паркирањена Општина Радовиш кои имаат во 

сопственост патничко моторно возило. 

Услов за стекнување повластени паркинг билети од став 1 на овој член е седиштето од решението за 

упис во Централниот регистар или од договорот за закуп да е идентично со адресата од сообраќајната 

дозвола, а во случај кога автомобилот е набавен по пат на лизинг, седиштето од решението за упис во 

Централниот регистар да е идентично со адресата од договорот за лизинг. 
Повластените паркинг билетиза правни лица, односно условите за склучување на кориснички договор и издавање 

на повластени паркинг билети ќе бидат пропишани со Правилник за начинот и постапката за издавање на 

повластена паркинг билети за јавни паркиралишта со наплата, донесен од страна на организаторот на паркирање. 

Член 38 

Изгледот, содржината и времето на важност на повластени паркинг билети ги утврдува организаторот на 

паркирање со посебен акт, донесен во согласност со закон. 

Член 39 

Ако корисникот на повластен паркинг билет го промени возилото за кое што е издаден билетот, истиот е  должен 

во рок од 3 дена да го извести организаторот на паркирањето, по што ќе се изврши промена  на податоците во 

евиденцијата на издадени паркинг билети. 

Доколку корисникот не постапи во согласност со став 1 од овој член, договорот за издавање на повластен 

паркинг билетќе се смета за раскинат и истиот нема да произведува правно дејство. 

Член 40 

Со повластен паркинг билет може да се стекне секое физичко или правно лице кое: 

-ги исполнува посебните услови за издавање на повластени паркинг билети, 
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-го продолжува времетраењето на корисничкиот договор за издавање на повластен паркинг билет, а договорот го 

обновил во рок од 30 дена од денот на истекот на важноста  на тековниот договор и  

-кој до денот на продолжување на важноста на веќе издадениот  повластен паркинг билет нема заостанати 

обврски кон организаторот на паркирање. 

 

2.КОРИСНИЦИ НА УСЛУГИ СО КУПУВАЊЕ НА ПАРКИНГ КАРТИЧКА СО ВАЖЕЊЕ НА ЧАС И 

РЕГУЛИРАЊЕ НА ПАРКИРАЊЕ ПРЕКУ СМС 

Член 41 

За оваа категорија на корисници се утврдуваат цени за час за користење на јавните паркиралишта од значење за 

Општина Радовиш, во зависност од паркинг зоната, определени со посебен акт донесен од Советот на Општина 

Радовиш, по предлог на  организаторот на паркирањето. 

3. КОРИСНИЦИ НА УСЛУГИ СО ИЗДАВАЊЕ НА ДОПЛАТЕН  БИЛЕТ  

Член 42 

 Доколку корисникот на паркинг место го пречекори предвиденото време за паркирање, а не го  продолжи 

користењето на паркинг услугата,доколку таква можност е предвидена со системот за наплата на паркинг 

услугата на паркиралиштето,како и во случај на паркирање на возила на места предвидени за паркирање на 

возила на лица со посебни потреби, од страна на лица кои не спаѓаат во оваа категорија, прави повреда на 

условите за користење на паркинг местото (не го регулирал паркирањето,не го истакнал билетот,не е корисник на 

истакнатиот билет,не извршил плаќање во предвидениот рокили пак доколку при паркирањето не ја почитува 

хоризонталната и вертикалната сигнализација) за што е должен да плати доплатен билет за секој започнат час. 

Висината на доплатниот билет се утврдува вo Ценовникот на ЈП Плаваја Радовиш. 

Известување за доплатниот билет го издава овластено вработено лице кај организаторот на паркирањето и на 

соодветен начин го прицврстува на возилото. 

Доставувањето на известување за доплатниот билет на начин согласно став 3 на овој член се смета за уредно и 

подоцнешното оштетување или уништување на известување нема влијание на исправноста (уредноста) на 

доставувањето и не го одлага плаќањето на доплатниот билет. 

Корисникот на паркинг местото е должен да го плати доплатниот билет, на начин назначен во известување. 

Член 43 

Ако корисникот на паркиралиштето не го изврши плаќањето на пропишаниот начин и рокови. ЈП Плаваја 

Радовиш, во свое име и за своја сметка, ќе покрене против него постапка за наплата на  долгот. 

Член 44 

Надзор над правилно и прописно користење на јавни паркиралишта со наплата – плаќање на цената и  

надоместокот за паркирање и дозволеното време на задржување го врши овластено лице вработено кај 

организаторот на паркирањето. 

Овластеното  вработено лице кај организаторот на паркирањето користи соодветна техничка опрема која 

овозможува евиденција на паркинг места  и време на паркирање, марка, тип и регистарски број на 

возило,издавање на паркинг карта во согласност со одредбите – ОПШТИ УСЛОВИ НА ДОГОВОРОТ ЗА 

КОРИСТЕЊЕ НА ЈАВНИ ПАРКИРАЛИШТА СО НАПЛАТА пропишани од страна на организаторот на 

паркирањето. 

Член 45 

Меѓусебните односи помеѓу организаторот на паркирањето и корисникот на јавно паркиралиште со наплата се 

утврдуваат со општи услови определени во договор за користење на јавни паркиралишта со наплата  пропишани 

од страна на организаторот на паркирањето. 

 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЈАВНИ ПАРКИРАЛИШТА СО НАПЛАТА 

Член 46 

Во моментот на запирање или паркирање на јавното паркиралиште со наплата, се смета дека корисникот 

склучува Договор за користење на  јавното паркиралиште со наплата и ги прифаќа општите услови пропишани од 

оганизаторот на паркирањето. 

Паркинг картичка може да биде за час, купен кај овластени продажни места или со плаќање со  испраќање на смс 

порака ( преку мобилен телефон ).    

Паркинг картичка ги содржи следните податоци: ознака на зоната, ознака на организаторот на 

паркирањето,сериски број на паркинг картата, датата и годината, време на почеток на паркирањето, дозволено 

време на  паркирање, цена на услугата и други податоци. 

Паркинг картичкаважи само за јавното паркиралиште со наплата за кое е купена и за временскиот период за кој е 

издадена. 

Изгледот и содржината на паркинг картичкаги утврдува организаторот на паркирањето. 
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Организаторот на паркирање е должен да организира продажба на паркинг картичка на достапен начин за сите 

корисници и тоа: 

-преку овластенипродажни места или 

-на друг соодветен начин. 

По исклучок, корисниците на јавните паркиралишта користењето на јавното паркиралиште може да го  

регулираат и преку СМС, како дополнителен начин на наплата за користење на услугите од оганизаторот на  

паркирањето. 

Член 47 

Услугата паркирање на јавно паркиралиште се наплаќа на: 

1. Јавните паркиралишта од отворен тип 

Јавните паркиралишта од отворен тип се јавните паркиралишта од значење за Општина Радовиш кои се 

наоѓаат на подрачјето на Зона А каде што паркирањето е со неограничено времетраење, освен ако со 

одлука на организаторот на паркирање по одредени потреби е ограничено со одлука до најмногу 2 

часа,освен за резервираните паркинг места, а  за Зона Б паркирањето е со неограничено времетраење на 

користење на услугата паркирање.  

Член 48 
Цената на паркинг картичкаво паркинг зоните, односно на јавните паркиралишта се утврдува со Ценовник на  

услугите на ЈП Плаваја Радовиш, по предлог на  организаторот на паркирањето, со добиена согласност од 

Советот на Општина Радовиш.  

Член 49 

За жителите на Општина Радовиш, како и за деловните субјекти кои имаат седиште на јавните 

паркиралишта со наплата може да се воведат повластени услови за паркирање во однос на цената и 

времето на користење. 

За одредени субјекти кои не се определени во ставот 1 на овој член  може да се воведат повластени 

услови за користење на јавните паркиралишта, врз основа на предлог од организаторот на паркирањето, 

а по добиена согласност од Советот на Општина Радовиш.   

Член 50 
Корисникот на јавното паркиралишта е должен да го регулира паркирањето на возилото со испраќање на смс 

порака или да извади паркинг картичка. 

Со истакнување на паркинг картичкаод внатрешната страна на ветробранското стакло од возилото или со 

испраќање на смс порака, односно  со запирање на возилото на паркинг место, се смета  дека корисникот и 

организаторот на паркирање склучиле Договор за користење на јавното паркиралиште со наплата, врз основа на 

кој ги прифатиле општите услови за паркирање, пропишани од организаторот на паркирањето. 

Паркинг картичка е исправа со која корисникот на јавното паркиралиште со наплата докажува дека ја платил 

утврдената цена за користење на јавното паркиралиште во конкретната паркинг зона, а истото ќе го користи во 

рамките на дозволеното време за паркирање на јавното паркиралиште од значење за Општина Радовиш. 

 

РЕЗЕРВИРАНО ПАРКИНГ МЕСТО 

Член 51 

По барање на корисник најавното паркиралиште со наплата може да се одобри резервирано паркинг 

место, за што на корисникот организаторот на паркирањето му издава паркинг карта или се склучува 

договор за резервирано паркинг место на јавно паркиралиште со наплата помеѓу корисникот и 

организаторот на паркирање, во зависност од потребите на корисникот и капацитетот на слободни 

паркинг места на јавното паркиралиште. 

Паркинг место може да се резервира: 

1.За период од една година. 
Надоместокот за користење на јавните паркиралиште со наплата по основ на резервирано паркинг место е 

определено со Ценовник на  услугите на ЈП Плаваја Радовиш, по предлог на  организаторот на паркирањето, со 

добиена согласност од Советот на Општина Радовиш. 

Член 52 

За резервирано паркинг место од член 51 став 2 точка 1 се склучува Договор помеѓу корисникот на 

јавното паркиралиште со наплата и организаторотна паркирањето. 

Со Договор на резервирано паркинг место се уредуваат односите помеѓу корисникот и  

организаторот на паркирањето, во согласност со условите утврдени во овој Правилник и законските 

прописи со кои се регулира правото на закуп. 
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Договор на резервирано паркинг место се склучува за одреден временски период пресметан  по месеци, 

а конкретното времетраење се определува во моментот на склучување на договорот. 

Организаторот на паркирањето го означува резервираното паркинг место со соодветна сообраќајна 

сигнализација или со  поставување блокатор на резервираното  паркинг место или без посебно 

обележување на резервираното паркинг место, но со обврска од страна на организаторот на 

паркирањето да обезбеди слободно паркинг место во согласност со условите определени во Договорот. 

Од моментот на склучување на Договорот, за исправната состојба на обележаното резервирано паркинг 

место одговорен е корисникот. 

ОСТАНАТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

Член 53 

Ако корисникот на паркиралиштето не го изврши плаќањето ( цена на паркирање,доплатен билет, други 

трошоци ) во рок од 3 (три) часа на начин согласно овој правилник ,во име и за сметка на корисникот на 

јавното паркиралиште со наплата, овластено вработено лице кај организаторот на паркирањето ќе го 

отстрани возилото и истото ќе биде транспортирано во местото што ќе биде определено од страна на 

Општина Радовиш за депонирање на тие возила, но сето тоа согласно можностите и техничките услови 

со кои располага ЈП Плаваја Радовиш. 

Трошоците за отстранување и преместување на возилото, корисникот за да го преземе возилото од 

депото, задолжително ќе мора да ги плати. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 54 

Надзор над примената на овој Правилник врши секторот за инспекциски надзор, одделение за работите 

од областа на сообраќајот  на Општина Радовиш и Одделение за комунални работи. 

Член 55 

Дополнителните акти од овој Правилник ќе бидат донесени во текот на три месеци од денот на 

донесување на овој Правилник. 

Член 56 

Овој Правилник влегува на сила со денот на неговото донесување, а ќе се  применува од денот на 

добивањето на согласност од Советот на Општина Радовиш и истата се објавува во ,, Службен гласник 

на Општина Радовиш. 

 

 Управен одбор на ЈП Плаваја 

                Претседател 

           Наце Димитријев 
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Врз основа на член 11 и член 12 од Законот за јавни претпријатија, член 7 од Законот за безбедност на 

сообраќајот на патиштата, а согласно член 12 од  Одлуката   за доделување на дејност и користење на 

јавниот простор за паркирање на подрачјето на општина Радовиш , донесена од Советот на Општина 

Радовиш под бр. 08-420/1 од 28.02.2022  godina, член  15 од Статутот на ЈП ,,Плаваја,, - Радовиш, 

Управниот одбор на седницата одржана на ден 15.07.2022 година донесе: 

 

ОДЛУКА 

за  цени  на јавни паркиралишта и јавните површини наменети за паркирање 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се утврдува надоместок за користење на услуги   на јавни паркиралишта и јавните 

површини наменети за паркирање по зони со кои стопанисува ЈП ,, Плаваја,, Радовиш, согласно 

Одлуката   за доделување на дејност и користење на јавниот простор за паркирање на подрачјето на 

општина Радовиш донесена од Советот на Општина Радовиш под бр. 08-420/1 од 28.02.2022  godina. 

Член 2 

Цените на услугите и надоместоците се однесуваат на сите јавни паркиралишта со кој управува ЈП 

Плаваја Радовиш.  

Член 3 

Нивото на гравитирање на корисниците, процентуалниот сооднос, бројот на слободни паркинг места 

наменети за комерцијална продожба, како и потребата од временско ограничување на паркирањето го 

утврдува Управниот одбор на ЈП,, Плаваја,, Радовиш за секое јавно паркиралиште, односно јавна 

површина наменета за паркирање поединечно. 

Член 4 

Кај категоријата корисници на услуга вработени кај правно лице кое со седиштето гравитира кон 

јавното паркиралиште, односно јавната површина наменета за зонско паркирање, услугата се врши со 

временско ограничување  на користење на користење на паркинг местото. Временското ограничување 

кај оваа категорија корисници на услуга  е во согласност со работното време на правното лице и истото 

се утврдува дополнително со договор за користење на услуга, со секое правно лице одделно. 

Член 5 

Кај категоријата корисници на услуга лица со посебни потреби, услугата им се издава без надомест, и 

истата важи за сите паркиралишта со кои стопанисува ЈП,, Плаваја,, Радовиш, а кои се посебно означени 

како паркинг места за оваа категорија на лица со хоризонтална и вертикална сигнализација. 

Член 6 

Цената на услугата паркирање на јавно паркиралиште по зони на подрачјето на Општина Радовиш со 

пресметан ДДВ изнесува   : 

 

УСЛУГА Зона А Зона Б 

Паркирање 

денари/час 

30 денари 20 денари 

Цена за секој час паркирање  за тешки товарни 

возила и автобуси          

100 денари 100 денари 

Дневна карта за паркирање  за тешки товарни 

возила                                

600 денари 600 денари 

Месечна карта за паркирање  за тешки  

товарни возила                                

6000 денари 6000 денари 

Дневна карта за паркирање  за автобуси      600 денари 

Месечна карта за  

паркирање  за автобуси                                                     

 12000 денари 

Месечна повластена карта за станари на  

општина Радовиш  

300 ден. прво возило 250 ден прво 

возило 

500 ден второ возило 400 ден второ 

возило 

Месечна повластена карта за станари на  300 ден  250 ден 
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општина Радовиш кои користат службено  

возило за приватни цели  

Месечна дозвола за правни и физички лица 

 кои не се станари 

2000 ден 1800 ден 

Годишна дозвола за правни и физички лица 

 кои не се станари   

20000 ден 18000 ден 

Месечна паркинг карта за вработени 300 ден 250 ден 

Годишна карта за резервирано паркинг место 40000 ден 30000 ден 

Гостинска паркинг карта која трае 

 најмногу 3 дена и секој нареден ден се 

доплака 

200 ден/100 ден 150 ден/70 ден 

Доплатен билет за паркирање на паркинг 

место 

означено за лица со посебни потреби. 

6000 ден 6000 ден 

Доплатен билет  2000 ден 2000 ден 

Годишна паркинг карта за инвалиди  Без надомест Без надомест 

Откраден или оштетен блокатор за тркало Набавна цена на 

блокаторот + 50% од 

истата цена 

 

                                                                               

Член 7 

    Доколку доплатниот билет за паркирање на место за лица со посебни потреби истиот се плати во рок 

од 8 дена од денот на издавањето истиот ќе изнесува --- 3000 денари. 

Доколку доплатниот билет се плати во рок од 8 дена од денот на издавањето истиот ќе изнесува --- 1000 

денари 

Член 8 

Доплатен билет се издава доколку корисникот на услугата не го регулирал паркирањето, го надминал 

дозволеното време за паркирање, не го истакнал билетот, поставил неисправен билет,не е корисник на 

истакнат билет, не извршил плаќање во предвидениот рок, или при паркирањето не ја почитува 

хоризонталната и вертикалната сигнализација, односно доколку неинвалидизирано лице се паркира на 

место означено за лица со посебни потреби. 

Член 9 

Одлуката влегува  во сила по објавување на Одлуката за давање согласност од Советот на Општина 

Радовиш. 

                                                                                         Управен одбор на ЈП Плаваја Радовиш 

                                                                                                             Претседател 

                                                                                                         Наце Димитријев 
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SODR@INA: 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za davawe na soglasnost na Godi{niot 
plan za vrabotuvawe vo OOU Kosta Racin za 
2023 godina br. 08-71/20 od 13.05.2022 god. -------- 1 
Odluka za davawe na soglasnost na Godi{niot 
plan za vrabotuvawe vo OOU Kosta Racin za 
2023 godina br. 08-71/20 od 13.05.2022 god. -------- 1 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za davawe na soglasnost na Godi{niot 
plan za vrabotuvawe vo OOU Orce Nikolov za 
2023 godina br. 14-111/49 od 08.07.2022 god. ------- 1 
Odluka za davawe na soglasnost na Godi{niot 
plan za vrabotuvawe vo OOU Orce Nikolov za 
2023 godina br. 14-111/49 od 08.07.2022 god. ------- 1 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za davawe na soglasnost na Statutot na 
SOU Kosta Susinov Radovi{ ----------------------- 2 
Odluka za davawe na soglasnost na Odlukata za 
donesuvawe na Statutot na SOU Kosta Susinov 
Radovi{ donesena od U~ili{niot odbor br. 02-
308/6 od 23.03.2022 god. ---------------------------------- 2 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za davawe na soglasnost na Statutarna 
Odluka za izmenuvawe i dopolnuvawe na 
Statutot na JP Plavaja Radovi{ ------------------- 2 
Odluka za davawe na soglasnost na Statutarna 
Odluka za izmenuvawe i dopolnuvawe na 
Statutot na JP Plavaja Radovi{ br. 0202-421/2 
od 07.06.222 god. ------------------------------------------- 2 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za formirawe Koordinativno telo ----- 3 
Odluka za formirawe Koordinativno telo ----- 3 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za vospostavuvawe na me|uop{tinska 
sorabotka --------------------------------------------------- 3 
Odluka za vospostavuvawe na me|uop{tinska 
sorabotka --------------------------------------------------- 3 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za utvrduvawe na prioritet na proekt - 4 
Odluka za utvrduvawe na prioritet na proekt -4 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za davawe soglasnost za namenata na 
investicijata ---------------------------------------------- 4 
Odluka za davawe soglasnost za namenata na 
investicijata ---------------------------------------------- 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za opredeluvawe na krajbre`en pojas  na 
reguliran vodotek reka ‘’Iwevska‘’ i reguliran 

vodotek ‘’Kanal 1‘’ vo s.Iwevo op{tina Radovi{, 
opfaten so urbanisti~ki plan za selo Iwevo, 
KO Iwevo, op{tina Radovi{  ----------------------- 4 
Odluka za opredeluvawe na krajbre`en pojas  na 
reguliran vodotek reka ‘’Iwevska‘’ i reguliran 

vodotek ‘’Kanal 1‘’ vo s.Iwevo op{tina Radovi{, 
opfaten so urbanisti~ki plan za selo Iwevo, 
KO Iwevo, op{tina Radovi{  ----------------------- 5 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za izdavawe pod zakup na deloven 
prostor ~ij sopstvenik e op{tina Radovi{ po 
pat na elektronsko javno nadavawe  ---------------- 5 
Odluka za izdavawe pod zakup na deloven 
prostor ~ij sopstvenik e op{tina Radovi{ po 
pat na elektronsko javno nadavawe  -----------------5 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za davawe Soglasnost za formirawe na 
paralelki so pomal broj na u~enici od 
zakonskiot predvideniot broj za u~ebnata 
2022/2023 vo OOU Orce Nikolov ------------------- 6 
Odluka za davawe Soglasnost za formirawe na 
paralelki so pomal broj na u~enici od 
zakonskiot predvideniot broj za u~ebnata 
2022/2023 vo OOU Orce Nikolov ------------------- 6 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za davawe Soglasnost za formirawe na 
paralelki so pomal broj na u~enici od 
zakonskiot predvideniot broj za u~ebnata 
2022/2023 vo OOU Kiril i Metodij ---------------- 6 
Odluka za davawe Soglasnost za formirawe na 
paralelki so pomal broj na u~enici od 
zakonskiot predvideniot broj za u~ebnata 
2022/2023 vo OOU Kiril i Metodij ---------------- 6 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za davawe Soglasnost za formirawe na 
paralelki so pomal broj na u~enici od 
zakonskiot predvideniot broj za u~ebnata 
2022/2023 vo OOU Kosta Racin ---------------------- 8 
Odluka za davawe Soglasnost za formirawe na 
paralelki so pomal broj na u~enici od 
zakonskiot predvideniot broj za u~ebnata 
2022/2023 vo OOU Kosta Racin ---------------------- 8 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za davawe Soglasnost za formirawe na 
paralelki so pomal broj na u~enici od 



Br. 9/2022 Str. 151                Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                                03.08.2022 god.  

  

zakonskiot predvideniot broj za u~ebnata 
2022/2023 vo OOU Nikola Karev -------------------- 8 
Odluka za davawe Soglasnost za formirawe na 
paralelki so pomal broj na u~enici i 
kombinirani paralelki vo OOU Nikola Karev 
Radovi{ za u~ebnata 2022/2023 ----------------------- 9 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za davawe Soglasnost za formirawe na 
paralelki so pomal broj na u~enici od 
zakonskiot predvideniot broj za u~ebnata 
2022/2023 vo OOU Krste P Misirkov ------------- 9 
Odluka za davawe Soglasnost za formirawe na 
paralelki so pomal broj na u~enici od 
zakonskiot predvideniot broj za u~ebnata 
2022/2023 vo OOU Krste P Misirkov ------------- 9 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za izbor na ~len na Sovetot na op{tina 
Radovi{ koj }e u~estvuva vo procesot na 
odlu~uvawe za pra{awa na konflikt na 
interesi na Gradona~alnikot na op{tina 
Radovi{ --------------------------------------------------- 10 

Odluka za izbor na ~len na Sovetot na op{tina 
Radovi{ koj }e u~estvuva vo procesot na 
odlu~uvawe za pra{awa na konflikt na 
interesi na Gradona~alnikot na op{tina 
Radovi{ --------------------------------------------------- 10 
IZJAVA --------------------------------------------------- 10 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za davawe Soglasnost na Odluka za 
usvojuvawe Pravilnikot za na~inot i uslovite 
na parkirawe, vremetraeweto na parkiraweto 
odnosno negovoto ograni~uvawe i ozna~uvawe na 
javnite parkirali{ta od zna~ewe za op{tina 
Radovi{ donesena od Upravniot odbor na JP 
Plavaja Radovi{ br. 0202-576/4 od 18.07.2022 god. ----11 
Odluka za davawe Soglasnost na Odluka za 
usvojuvawe Pravilnikot za na~inot i uslovite 
na parkirawe, vremetraeweto na parkiraweto 
odnosno negovoto ograni~uvawe i ozna~uvawe na 
javnite parkirali{ta od zna~ewe za op{tina 
Radovi{ donesena od Upravniot odbor na JP 
Plavaja Radovi{ br. 0202-576/4 od 18.07.2022 god. ----11 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za davawe na soglasnost na Odlukata za 
ceni na javni parkirali{ta i  javnite povr{ini 
nameneti za parkirawe doneseni od donesena od 
Upravniot odbor na JP Plavaja Radovi{ br. 
0202-576/3 od 18.07.2022 god. --------------------------11 
Odluka za davawe na soglasnost na Odlukata za 
ceni na javni parkirali{ta i  javnite povr{ini 
nameneti za parkirawe donesena od Upravniot 
odbor na JP Plavaja Radovi{ br. 0202-576/3 od 
18.07.2022 god. ---------------------------------------------11 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na  
Odlukata za utvrduvawe i naplat na 
komunalnata taksa vo op{tina Radovi{ ---------12  
Odlukata za utvrduvawe i naplat na 
komunalnata taksa vo op{tina Radovi{ -------- 12 

RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Re{enie za razre{uvawe na ~lenovi pri 
postojanite komisii na Sovetot na op{tina 
Radovi{ --------------------------------------------------- 14 
Re{enie za razre{uvawe na ~lenovi pri 
postojanite komisii na Sovetot na op{tina 
Radovi{ --------------------------------------------------- 14 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Re{enie za imenuvawe na ~lenovi pri 
postojanite komisii na Sovetot na op{tina 
Radovi{ --------------------------------------------------- 14 
Re{enie za imenuvawe na ~lenovi pri 
postojanite komisii na Sovetot na op{tina 
Radovi{ --------------------------------------------------- 14 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Re{enie za razre{uvawe na ~len vo Op{tinski 
sovet za prevencija na detsko prestapni{tvo vo 
op{tina Radovi{ --------------------------------------- 14 

Re{enie za razre{uvawe na ~len vo Op{tinski 
sovet za prevencija na detsko prestapni{tvo vo 
op{tina Radovi{ --------------------------------------- 15 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Re{enie za imenuvawe ~len vo Op{tinski sovet 
za prevencija na detsko prestapni{tvo vo 
op{tina Radovi{ --------------------------------------- 15 
Re{enie za imenuvawe ~len vo Op{tinski sovet 
za prevencija na detsko prestapni{tvo vo 
op{tina Radovi{ --------------------------------------- 15 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Programa za Izmena i dopuna na Programa za 
aktivnosti na op{tina Radovi{ vo oblasta na 
obrazovanieto vo op{tina Radovi{ za 2022 god. 
br. 08-1486/2 od 03.12.2022 god. ---------------------- 15 
Programa za Izmena i dopuna na Programa za 
aktivnosti na op{tina Radovi{ vo oblasta na 
obrazovanieto vo op{tina Radovi{ za 2022 god. 
br. 08-1486/2 od 03.12.2022 god. ---------------------- 16 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Programa za izmena i dopolnuvawe na 
Programata na potrebi za funkcionirawe na 
administracijata vo edinicata na lokalnata  
samouprava-Radovi{ za 2022 god. br.08-1607/2 od 
21.12.21 god. ----------------------------------------------- 18  
Programa za izmena i dopolnuvawe na 
Programata na potrebi za funkcionirawe na 
administracijata vo edinicata na lokalnata  
samouprava-Radovi{ za 2022 god. br.08-1607/2 od 
21.12.21 god. ----------------------------------------------- 18   
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Programa za izmena i dopolnuvawe na 
Programata za ureduvawe na grade`no zemji{te 
izgradba, rekonstrukcija i odr`uvawe na 
komunalni objekti i lokalni pati{ta za 2022 
godina vo op{tina Radovi{ br. 08-1603/2 od 
21.12.2021 god. -------------------------------------------- 18 
Programa za izmena i dopolnuvawe na 
Programata za ureduvawe na grade`no zemji{te 
izgradba, rekonstrukcija i odr`uvawe na 
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komunalni objekti i lokalni pati{ta za 2022 
godina vo op{tina Radovi{ br. 08-1603/2 od 
21.12.2021 god. -------------------------------------------- 19 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Programa za izmenai dopolnuvawe na 
Programata za javno osvetluvawe na podra~jeto 
na Op{tina Radovi{ za 2022 god. br.08-1604/2 od 
21.12.21 god. ----------------------------------------------- 26 
Programa za izmena i dopolnuvawe na 
Programata za javno osvetluvawe na podra~jeto 
na Op{tina Radovi{ za 2022 god. br.08-1604/2 od 
21.12.21 god. ----------------------------------------------- 27 
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. br.08-1605/2 od 21.12.21 god. ------------- 27  
Programa za Izmena i dopolnuvawe na 
Programata za izrabotka na  urbanisti~ki 
planovi na podra~jeto na op{tina Radovi{ za 
2022 god. br.08-1605/2 od 21.12.21 god. ------------- 27  
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Programa za izmena i dopolnuvawe na 
Programata za Lokalen ekonomski razvoj pri 
Op{tina Radovi{ za 2022 godina  br.08-1606/2 od 
21.12.21 god. ----------------------------------------------- 31 
Programa za izmena i dopolnuvawe na 
Programata za Lokalen ekonomski razvoj pri 
Op{tina Radovi{ za 2022 godina  br.08-1606/2 od 
21.12.21 god. ----------------------------------------------- 31 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Zaklu~ok  Za usvojuvawe na  Izve{tajot za 
realizacija na Programata za ureduvawe na 
grade`no zemji{te izgradba, rekonstrukcija i 
odr`uvawe na komunalni objekti i lokalni 
pati{ta vo op{tina Radovi{ od 01.01.2022 do 
30.06.2022 god. -------------------------------------------- 35 
Izve{tajot za realizacija na Programata za 
ureduvawe na grade`no zemji{te izgradba, 
rekonstrukcija i odr`uvawe na komunalni 
objekti i lokalni pati{ta vo op{tina Radovi{ 
od 01.01.2022 do 30.06.2022 god. ---------------------- 35 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za odobruvawe na finansiski sredstva 
na JPSSO Radovi{ 2014 Radovi{ za potro{ena 
elektri~na energija ----------------------------------- 37  
Odluka za odobruvawe na finansiski sredstva 
na JPSSO Radovi{ 2014 Radovi{ za potro{ena 
za elektri~na energija ------------------------------- 38  
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za odobruvawe na finansiski sredstva 
na JPSSO Radovi{ 2014 Radovi{ za комунални 
услуги ------------------------------------------------------- 38 
Odluka za odobruvawe na finansiski sredstva 
na JPSSO Radovi{ 2014 Radovi{ za комунални 

услуги ------------------------------------------------------- 38 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za odobruvawe na finansiski sredstva 

na JPSSO Radovi{ 2014 Radovi{ za potro{ena 
elektri~na energija na ime uli~no  
osvetluvawe------------------------------------------------38 
Odluka za odobruvawe na finansiski sredstva 
na JPSSO Radovi{ 2014 Radovi{ za potro{ena 
elektri~na energija na ime uli~no  
osvetluvawe------------------------------------------------39 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za odobruvawe na finansiski sredstva 
na MZ Vitibor s.Smiqanci ------------------------- 39 
Odluka za odobruvawe na finansiski sredstva 
na MZ Vitibor s.Smiqanci ------------------------- 39 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za izmena na Odlukata za izvr{uvawe na 
buxetot na op{tina Radovi{ za 2022 godina br. 
08-1686/1 od 28.12.2021 god.---------------------------- 39 
Odluka za izmena na Odlukata za izvr{uvawe na 
buxetot na op{tina Radovi{ za 2022 godina br. 
08-1686/1 od 28.12.2021 god. --------------------------- 40 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za doma{no dolgoro~no zadol`uvawe na 
op{tina Radovi{ za finansirawe na proekt 
”Gradski Pazar” ----------------------------------------- 40 
Odluka za doma{no dolgoro~no zadol`uvawe na 
op{tina Radovi{ za finansirawe na proekt 

”Gradski Pazar” ----------------------------------------- 40 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka Za usvojuvawe na Kvartalen izve{taj-
vtor kvartal od Buxetot na op{tina Radovi{ za 
2022 god. ---------------------------------------------------- 40 
Odluka Za usvojuvawe na Kvartalen izve{taj-
vtor kvartal od Buxetot na op{tina Radovi{ za 
2022 god. ---------------------------------------------------- 41 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za izmena i dopolnuvawe na Buxetot na 
op{tina Radovi{ za 2022 godina ------------------ 41 
Odluka za izmena i dopolnuvawe na Buxetot na 
op{tina Radovi{ za 2022 godina ------------------ 41 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Zaklu~okot za Usvojuvawe na Izve{taite od 
rabotnite tela na Sovetot na op{tina  
Radovi{---------------------------------------------------111 
Zaklu~okot za prifa|awe na Izve{taite na 
rabotnite tela na Sovetot na op{tina  
Radovi{---------------------------------------------------111 
 

DRUGI AKTI 
Statutot na SOU Kosta Susinov Radovi{  --- 112 
Statutarna Odluka za izmenuvawe i 
dopolnuvawe na Statutot na JP Plavaja------- 136 
Pravilnikot za na~inot i uslovite na 
parkirawe, vremetraeweto na parkiraweto 
odnosno negovoto ograni~uvawe i ozna~uvawe na 
javnite parkirali{ta od zna~ewe za op{tina 
Radovi{  ------------------------------------------------------- 138 
Odluka za ceni na javni parkirali{ta i  javnite 
povr{ini nameneti za parkirawe ----------------148  


