
SLU@BEN GLASNIK NA 
OP[TINA RADOVI[ 

 

 

Slu`ben glasnik na 
op{tina Radovi{ 

Izleguva po potreba 

Petok 02 Septemvri 
2022 godina 

Broj 10/2022 god. 

@iro smetka 
br: 758014072063018 

Dano~en br.: 4023005116486 
 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 
на Заклучок за усвојување на Извештај за 

состојбата во областа на јавниот ред и мир и 
безбедноста на сообраќајот на патиштата на 
подрачјето на ПС ОН Радовиш за период од  

01.01.2022 година до 30.06.2022 година 
 

Го прогласувам и објавувам Заклучокот за 
усвојување на Извештај за состојбата во областа 
на јавниот ред и мир и безбедноста на 
сообраќајот на патиштата на подрачјето на ПС ОН 
Радовиш за период од  01.01.2022 година до 
30.06.2022 година , бр.08-1379/1, што Советот на 
општина Радовиш го донесе на седница одржана 
на 26.08.2022 година.  

 
Br. 09-1379/2 

02 Septemvri 2022 g. 
Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 13 од 

Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 став 1 

точка 35 од Статутот на Општина Радовиш 

(„Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02), 

Советот на Општина Радовиш на XV-та седница 

одржана на ден 26.08.2022 година, донесе: 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на Извештај за состојбата во областа 

на јавниот ред и мир и безбедноста на сообраќајот на 

патиштата на подрачјето на ПС ОН Радовиш за 

период од  01.01.2022 година до 30.06.2022 година  

 

I. Се усвојува Извештајот за состојбата во 

областа на јавниот ред и мир и безбедноста на 

сообраќајот на патиштата на подрачјето на ПС ОН 

Радовиш за период од  01.01.2022 година до 

30.06.2022 година, бр.22.26.7.1-7/3879 од 05.07.2022 

година, наш бр.08-1233/1 од 21.07.2022 година 

II.  Oвој Заклучок влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавување во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,, . 

 

Br. 08-1379/1 
26 Avgust 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,,Кирил и 

Методиј,, с. Ораовица, Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

давање Согласност на Годишен план за вработување 

за 2023 година во ООУ,,Кирил и Методиј,, с. 

Ораовица, Радовиш, бр.08-1380/1, што Советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана на  

26.08.2022 година.  

 

Br. 09-1380/2 
02 Septemvri 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 XV седница 

одржана на ден 26.08.2022 година, донесе: 

 

ОДЛУКА 

за давање Согласност на Годишен план за 

вработување за 2023 година во ООУ,,Кирил и 

Методиј,, с. Ораовица, Радовиш 

 

Член 1 

 Се дава Согласност на Годишен план за 

вработување за 2023 година во ООУ,,Кирил и 

Методиј,, с. Ораовица, Радовиш бр.04-187/1 од 
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05.08.2022 година, наш бр.14-106/22 од 08.08.2022 

година. 

 

Член 2 

Oваа Одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавување во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,, а ќе почне да се применува по 

добивање на Согласност од Министерство за 

информатичко општество . 

 

Br. 08-1380/1 
26 Avgust 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,,Крсте Петков 

Мисирков,, , Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

давање Согласност на Годишен план за вработување 

за 2023 година во ООУ,,Крсте Петков Мисирков,,, 

Радовиш, бр.08-1381/1, што Советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на  

26.08.2022 година.  

 

Br. 09-1381/2 
02 Septemvri 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 XV-та седница 

одржана на ден 26.08.2022 година, донесе: 

 

ОДЛУКА 

за давање Согласност на Годишен план за 

вработување за 2023 година во ООУ,,Крсте Петков 

Мисирков,, , Радовиш 

 

Член 1 

 Се дава Согласност на Годишен план за 

вработување за 2023 година во ООУ,,Крсте Петков 

Мисирков,, Радовиш бр.01-187/1 од 10.08.2022 

година, наш бр.08-112/33 од 10.08.2022 година. 

 

Член 2 

Oваа Одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавување во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,, а ќе почне да се применува по 

добивање на Согласност од Министерство за 

информатичко општество  . 

 

Br. 08-1381/1 
26 Avgust 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 ОНБ,,Браќа 

Миладиновци” Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

давање Согласност на Годишен план за вработување 

за 2023 година во ОНБ,,Браќа Миладиновци” 

Радовиш,  бр.08-1382/1, што Советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на  

26.08.2022 година.  

 

Br. 09-1382/2 
02 Septemvri 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 XV-та седница 

одржана на ден 26.08.2022 година, донесе: 

 

ОДЛУКА 

за давање Согласност на Годишен план за 

вработување за 2023 година во ОНБ,,Браќа 

Миладиновци” Радовиш 

 

Член 1 

 Се дава Согласност на Годишен план за 

вработување за 2023 година во ОНБ,,Браќа 

Миладиновци” Радовиш бр.01-110/1 од 12.08.2022 

година, наш бр.17-136/102 од 15.08.2022 година. 

 

Член 2 

Oваа Одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавување во ,,Службен гласник на 
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општина Радовиш,, а ќе почне да се применува по 

добивање на Согласност од Министерство за 

информатичко општество  . 

 

Br. 08-1382/1 
26 Avgust 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 Општинска установа 

Центар за култура ,,Ацо Караманов” Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

давање Согласност на Годишен план за вработување 

за 2023 година во Општинска установа Центар за 

култура ,,Ацо Караманов” Радовиш, бр.08-1383/1, 

што Советот на општина Радовиш ја донесе на 

седница одржана на  26.08.2022 година.  

 

Br. 09-1383/2 
02 Septemvri 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 XV-та седница 

одржана на ден 26.08.2022 година, донесе: 

 

ОДЛУКА 

за давање Согласност на Годишен план за 

вработување за 2023 година во Општинска установа 

Центар за култура ,,Ацо Караманов” Радовиш 

 

Член 1 

 Се дава Согласност на Годишен план за 

вработување за 2023 година во Општинска установа 

Центар за култура ,,Ацо Караманов” Радовиш бр.01-

99/1 од 15.08.2022 година, наш бр.08-118/15 од 

16.08.2022 година. 

 

Член 2 

Oваа Одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавување во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,, а ќе почне да се применува по 

добивање на Согласност од Министерство за 

информатичко општество . 

 

Br. 08-1383/1 
26 Avgust 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,,Никола Карев,, 

Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

давање Согласност на Годишен план за вработување 

за 2023 година во ООУ,,Никола Карев,, Радовиш, 

бр.08-1384/1, што Советот на општина Радовиш ја 

донесе на седница одржана на 26.08.2022 година.  

 

Br. 09-1384/2 
02 Septemvri 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 XV-та седница 

одржана на ден 26.08.2022 година, донесе: 

 

ОДЛУКА 

за давање Согласност на Годишен план за 

вработување за 2023 година во ООУ,,Никола Карев,, 

Радовиш 

 

Член 1 

 Се дава Согласност на Годишен план за 

вработување за 2023 година во ООУ,,Никола Карев,, 

Радовиш бр.04-288/1 од 18.08.2022 година, наш 

бр.08-50/53 од 23.08.2022 година. 

 

Член 2 

Oваа Одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавување во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,, а ќе почне да се применува по 

добивање на Согласност од Министерство за 

информатичко општество  . 
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Br. 08-1384/1 
26 Avgust 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 формирање на заедничка комисија за 

меѓуопштинска соработка помеѓу општина Радовиш 

и општина Штип 

 

Ја прогласувам и објавувам одлуката за 

формирање на заедничка комисија за меѓуопштинска 

соработка помеѓу општина Радовиш и општина 

Штип,  бр.08-1385/1, што Советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на 26.08.2022 

година.  

 

Br. 09-1385/2 
02 Septemvri 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Vrz osnova na ~len 8 od zakonot za 
me|uop{tinska sorabotka(Sl.vesnik na RM br. 
79/09) i ~len 14 stav 1 i ~len 36 stav 1 to~ka 15 
od Zakonot za lokalna samouprava ( Slu`ben 
vesnik na RM broj 05/02) i ~len 21 to~ka 43 od 
Statutot na op{tina Radovi{ ( Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{ 5/02,),  Sovetot na 

op{tina Radovi{ na XV-ta sednica odr`ana na 
den 26.08.2022 god., donese 

 
ODLUKA 

Za formirawe na zaedni~ka Komisija za 
me|uop{tinska sorabotka pome|u op{tina 

Radovi{ i op{tina [tip 
 

^len 1 
Se formira zaedni~ka komisija za 

me|uop{tinska sorabotka pome|u op{tina 
Radovi{ i op{tina [tip. 

 
^len 2 

 Zaedni~kata komisija za me|uop{tinska 
sorabotka pome|u op{tina Radovi{ i op{tina 
[tip }e izgotvi predlog akti za osnovawe ili 
formirawe oblici preku koi }e se ostvaruva 
me|uop{tinska sorabotka pome|u op{tina 
Radovi{ i op{tina [tip. 
 

^len 3 
Zaedni~kata komisija e sostavena od 4 ( 

~etiri) ~lena, od koi po 2 (dva) ~lena od sekoja 

op{tina koi vospostavuvaat me|uop{tinska 
sorabotka. 

Komisijata od svoite redovi izbira 
pretsedatel, koj ja koordinira rabotata na 
komisijata. 

Vo rabotata na komisijata mo`at da 
u~estvuvaat i stru~ni lica od oblastite vo koi 
se vospostavuva me|uop{tinska sorabotka. 

^len 4 
Komisijata od ~len 1 na ova Odluka, 

predlozite na aktite gi podgotvuva vrz osnova 
na predhodno napravena analiza. 

^len 5 
Ovaa Odluka vleguva vo sila naredniot 

den od denot na objavuvaweto vo <Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{<. 

 
Br. 08-1385/1 

26 Avgust 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 на заедничка 

комисија за меѓуопштинска соработка помеѓу 

општина Радовиш и општина Штип 

 

Го прогласувам и објавувам Решението за 

именување на членови на заедничка комисија за 

меѓуопштинска соработка помеѓу општина Радовиш 

и општина Штип, бр.08-1386/1,   што Советот на 

општина Радовиш го донесе на седница одржана на  

26.08.2022 година.  

 

Br. 09-1386/2 
02 Septemvri 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Vrz osnova na ~len 8 od zakonot za 
me|uop{tinska sorabotka(Sl.vesnik na RM br. 
79/09) i ~len 21 stav 1 to~ka 42 od Statutot na 
op{tina Radovi{ ( Slu`ben glasnik na 
op{tina Radovi{ 5/02,), Sovetot na op{tina 
Radovi{ na XV -ta sednica odr`ana na den 
26.08.2022 god., donese 
 

ODLUKA 
Za imenuvawe na ~lenovi na zaedni~ka Komisija 

za me|uop{tinska sorabotka pome|u op{tina 
Radovi{ i op{tina [tip 

 
1. Za ~lenovi na zaedni~kata komisija za 
me|uop{tinska sorabotka pome|u op{tina 



Br. 10/2022 Str. 5             Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                                  02.09.2022 god.  

  

Radovi{ i op{tina [tip, od redot na 
vrabotenite od op{tinskata administacija na 
Op{tina Radovi{ se imenuvaat: 
- Dobrila Stoimenova 
- Aleksandra Tegov 
2. Ovaa Re{enie vleguva vo sila naredniot den 
od denot na objavuvaweto vo <Slu`ben glasnik 
na op{tina Radovi{<. 
 

Br. 08-1386/1 
26 Avgust 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 Годишен извештај за 

работата на ООУ ,,Кирил и Методиј” с.Ораовица, 

Радовиш за учебната 2021/2022 година 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

усвојување на Годишен извештај за работата на ООУ 

,,Кирил и Методиј” с.Ораовица, Радовиш за учебната 

2021/2022 година, бр.08-1387/1, што Советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана на  

26.08.2022 година.  

 

Br. 09-1387/2 
02 Septemvri 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

 
Врз основа на член 22 од Законот за локална 

самоуправа(„Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 5/2002) а согласно член 21 став 1 

точка 31 од Статутот на Општина Радовиш 

(„Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02), 

Sovetot na op{tina Radovi{ na XV -ta sednica 
odr`ana na den 26.08.2022 god., donese 
 

ОДЛУКА 

за усвојување на Годишен извештај за работата на 

ООУ ,,Кирил и Методиј” с.Ораовица, Радовиш за 

учебната 2021/2022 година 

 

Член 1 

 Со оваа Одлука Советот на општина 

Радовиш го усвојува Годишниот извештај за работа 

на ООУ ,,Кирил и Методиј” с.Ораовица, Радовиш за 

учебната 2021/2022 година, број 01-165/1 од 

30.06.2022 година и 01-165/2 од 30.06.2022 година, 

наш број 14-106/20 од 04.07.2022 година. 

 

 

 

Член 2 

Oваа Одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавување во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,, . 

 

Br. 08-1387/1 
26 Avgust 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 Годишен извештај за 

работата на ООУ ,,Орце Николов” с.Ињево, Радовиш 

за  учебната 2021/2022 година 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

усвојување на Годишен извештај за работата на ООУ 

,,Орце Николов” с.Ињево, Радовиш за  учебната 

2021/2022 година, бр.08-1388/1, што Советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана на  

26.08.2022 година.  

 

Br. 09-1388/2 
02 Septemvri 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 22 од Законот за локална 

самоуправа(„Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 5/2002) а согласно член 21 став 1 

точка 31 од Статутот на Општина Радовиш 

(„Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02), 
Советот на општина Радовиш на XV-та седница 

одржана на 26.08.2022 година, донесе  

 

ОДЛУКА 
за усвојување на Годишен извештај за работата 

на ООУ ,,Орце Николов” с.Ињево, Радовиш за  
учебната 2021/2022 година 

 
Член 1 

 Со оваа Одлука Советот на општина 
Радовиш го усвојува Годишниот извештај за 
работата на ООУ ,,Орце Николов” с.Ињево, 
Радовиш за  учебната 2021/2022 година, број 01-
163/1 од 04.07.2022 година, наш број 14-111/48 
од 08.07.2022 година. 

 

Член 2 

Oваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавување во ,,Службен гласник 
на општина Радовиш,, . 
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Br. 08-1388/1 
26 Avgust 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 Годишен извештај за 

работата на ООУ ,,Коста Рацин” с.Подареш, 

Радовиш за учебната 2021/2022 година 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

усвојување на Годишен извештај за работата на ООУ 

,,Коста Рацин” с.Подареш, Радовиш за учебната 

2021/2022 година, бр.08-1389/1, што Советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана на  

26.08.2022 година.  

 

Br. 09-1389/2 
02 Septemvri 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 22 од Законот за локална 

самоуправа(„Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 5/2002) а согласно член 21 став 1 

точка 31 од Статутот на Општина Радовиш 

(„Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02), 

Советот на општина Радовиш на XV-та седница 

одржана на 26.08.2022 година, донесе  

ОДЛУКА 

за усвојување на Годишен извештај за работата на 

ООУ ,,Коста Рацин” с.Подареш, Радовиш за 

учебната 2021/2022 година 

 

Член 1 

 Со оваа Одлука Советот на општина 

Радовиш го усвојува Годишниот извештај за 

работата на ООУ ,,Коста Рацин” с.Подареш, 

Радовиш за учебната 2021/2022 година, број 01-35/3 

од 28.07.2022 година, наш број 14-136/101 од 

29.07.2022 год. 

 

Член 2 

Oваа Одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавување во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,, . 

 
Br. 08-1389/1 

26 Avgust 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 Годишен извештај за 

работата и постигнатите резултати на ООУ ,,Крсте 

Петков Мисирков” Радовиш за учебната 2021/2022 

година 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

усвојување на Годишен извештај за работата и 

постигнатите резултати на ООУ ,,Крсте Петков 

Мисирков” Радовиш за учебната 2021/2022 година, 

бр.08-1390/1, што Советот на општина Радовиш ја 

донесе на седница одржана на 26.08.2022 година.  

 

Br. 09-1390/2 
02 Septemvri 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 22 од Законот за локална 

самоуправа(„Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 5/2002) а согласно член 21 став 1 

точка 31 од Статутот на Општина Радовиш 

(„Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02),  

Sovetot na op{tina Radovi{ na XV -ta sednica 
odr`ana na den 26.08.2022 god., donese 
 

ОДЛУКА 

за усвојување на Годишен извештај за работата и 

постигнатите резултати на ООУ ,,Крсте Петков 

Мисирков” Радовиш за учебната 2021/2022 година 

 

Член 1 

 Со оваа Одлука Советот на општина 

Радовиш го усвојува Годишниот извештај за работа 

и постигнатите резултати на ООУ ,,Крсте Петков 

Мисирков” Радовиш за учебната 2021/2022 година, 

број 01-184/1 од 26.07.2022 година, наш број 08-

112/32 од 28.07.2022 година. 

 

Член 2 

Oваа Одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавување во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,, . 

 

Br. 08-1390/1 
26 Avgust 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 
 

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

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

во врска со член 44 од Статутот на општина 

Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш 

донесува 
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Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Одлука за усвојување на Годишен извештај за 

реализација на Програма за работата на СОУ ,,Коста 

Сусинов” Радовиш за учебната 2021/2022 година 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

усвојување на Годишен извештај за реализација на 

Програма за работата на СОУ ,,Коста Сусинов” 

Радовиш за учебната 2021/2022 година, бр.08-1391/1, 

што Советот на општина Радовиш ја донесе на 

седница одржана на 26.08.2022 година.  

 

Br. 09-1391/2 
02 Septemvri 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 22 од Законот за 
локална самоуправа(„Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 5/2002) а согласно 
член 21 став 1 точка 31 од Статутот на Општина 
Радовиш („Службен гласник на Општина 
Радовиш“ бр.5/02), Sovetot na op{tina Radovi{ 
na XV -ta sednica odr`ana na den 26.08.2022 god., 
donese 

 
ОДЛУКА 

за усвојување на Годишен извештај за реализација 

на Програма за работата на СОУ ,,Коста Сусинов” 

Радовиш за учебната 2021/2022 година 

 

Член 1 

 Со оваа Одлука Советот на општина 

Радовиш го усвојува Годишниот извештај за 

реализација на Програма за работата на СОУ ,,Коста 

Сусинов” Радовиш за учебната 2021/2022 година, 

број 01-833/2 од 15.08.2022 година, наш број 14-

136/104 од 16.08.2022 година. 

 

Член 2 

Oваа Одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавување во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,, . 

 

Br. 08-1391/1 
26 Avgust 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 Годишен извештај за 

работата на ЈОУДГ ,,Ацо Караманов” Радовиш за 

2021/2022 година 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

усвојување на Годишен извештај за работата на 

ЈОУДГ ,,Ацо Караманов” Радовиш за 2021/2022 

година, бр.08-1392/1, што Советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на 26.08.2022 

година.  

Br. 09-1392/2 
02 Septemvri 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 22 од Законот за локална 

самоуправа(„Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 5/2002) а согласно член 21 став 1 

точка 31 од Статутот на Општина Радовиш 

(„Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02),  

Sovetot na op{tina Radovi{ na XV -ta sednica 
odr`ana na den 26.08.2022 god., donese 

 

ОДЛУКА 

за усвојување на Годишен извештај за работата на 

ЈОУДГ ,,Ацо Караманов” Радовиш за 2021/2022 

година 

 

Член 1 

 Со оваа Одлука Советот на општина 

Радовиш го усвојува Годишниот извештај за 

работата на ЈОУДГ ,,Ацо Караманов” Радовиш за 

2021/2022 година број 01-230 од 18.08.2022 година, 

наш број 08-104/33 од 19.08.2022 година. 

 

Член 2 

Oваа Одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавување во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,, . 

 

Br. 08-1392/1 
26 Avgust 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 Годишен извештај за 

работата на ООУ ,,Никола Карев”, Радовиш за 

учебната 2021/2022 година 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

усвојување на Годишен извештај за работата на ООУ 

,,Никола Карев”, Радовиш за учебната 2021/2022 
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година, бр.08-1393/1, што Советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на 26.08.2022 

година.  

 

Br. 09-1393/2 
02 Septemvri 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

                 
Врз основа на член 22 од Законот за локална 

самоуправа(„Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 5/2002) а согласно член 21 став 1 

точка 31 од Статутот на Општина Радовиш 

(„Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02), 

Советот на Општина Радовиш на седницата 
одржана на ден 26.08.2022 година, донесе: 
 

ОДЛУКА 

за усвојување на Годишен извештај за работата на 

ООУ ,,Никола Карев”, Радовиш за учебната 

2021/2022 година 

 

Член 1 

 Со оваа Одлука Советот на општина 

Радовиш го усвојува Годишниот извештај за работа 

на ООУ ,,Никола Карев”, Радовиш за учебната 

2021/2022 година, број 08-50/54, наш број 25.08.2022 

година. 

 

Член 2 

Oваа Одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавување во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,, . 

 

Br. 08-1393/1 
26 Avgust 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 Годишна Програма за 

работата на ООУ ,,Коста Рацин” с.Подареш, 

Радовиш за учебната 2022/2023 година 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

усвојување на Годишна Програма за работата на 

ООУ ,,Коста Рацин” с.Подареш, Радовиш за 

учебната 2022/2023 година, бр.08-1394/1 , што 

Советот на општина Радовиш ја донесе на седница 

одржана на  26.08.2022 година.  

 

 

 

Br. 09-1394/2 
02 Septemvri 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 22 од Законот за локална 

самоуправа(„Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 5/2002) а согласно член 21 став 1 

точка 31 од Статутот на Општина Радовиш 

(„Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02), 

Sovetot na op{tina Radovi{ na XV -ta sednica 
odr`ana na den 26.08.2022 god., donese 

 
ОДЛУКА 

за усвојување на Годишна Програма за работата на 

ООУ ,,Коста Рацин” с.Подареш, Радовиш за 

учебната 2022/2023 година 

 

Член 1 

 Со оваа Одлука Советот на општина 

Радовиш ја усвојува Годишната Програма за 

работата на ООУ ,,Коста Рацин” с.Подареш, 

Радовиш за учебната 2022/2023 година, број 01-35/4 

од 16.08.2022 година, наш број 14-71/36 од 

18.08.2022 год. 

 

Член 2 

Oваа Одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавување во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,, . 

 

Br. 08-1394/1 
26 Avgust 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 Годишна Програма за 

работа на ООУ ,,Орце Николов” с.Ињево, Радовиш 

за учебната 2022/2023 година 

 

 Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ 

,,Орце Николов” с.Ињево, Радовиш за учебната 

2022/2023 година, бр.08-1395/1, што Советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана на  

26.08.2022 година.  

 

Br. 09-1395/2 
02 Septemvri 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 („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 5/2002) а согласно член 21 став 1 

точка 31 од Статутот на Општина Радовиш 

(„Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02), 

Sovetot na op{tina Radovi{ na XV -ta sednica 
odr`ana na den 26.08.2022 god., donese 

 
 

ОДЛУКА 

за усвојување на Годишна Програма за работа на 

ООУ ,,Орце Николов” с.Ињево, Радовиш за учебната 

2022/2023 година 

 

Член 1 

 Со оваа Одлука Советот на општина 

Радовиш ја усвојува Годишната Програма за работа 

на ООУ ,,Орце Николов” с.Ињево, Радовиш за 

учебната 2022/2023 година, број 01-164/1 од 

04.07.2022 година, наш број 14-111/48 од 08.07.2022 

година. 

 

Член 2 

Oваа Одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавување во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,, . 

                                                            

Br. 08-1395/1 
26 Avgust 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 Годишна Програма за 

работа на ООУ ,,Крсте Петков Мисирков” Радовиш 

за учебната 2022/2023 година 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ 

,,Крсте Петков Мисирков” Радовиш за учебната 

2022/2023 година, бр.08-1396/1, што Советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана на  

26.08.2022 година.  

 

Br. 09-1396/2 
02 Septemvri 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 22 од Законот за локална 

самоуправа(„Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 5/2002) а согласно член 21 став 1 

точка 31 од Статутот на Општина Радовиш 

(„Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02),  

Sovetot na op{tina Radovi{ na XV -ta sednica 
odr`ana na den 26.08.2022 god., donese 

 
ОДЛУКА 

за усвојување на Годишна Програма за работа на 

ООУ ,,Крсте Петков Мисирков” Радовиш за 

учебната 2022/2023 година 

 

Член 1 

 Со оваа Одлука Советот на општина 

Радовиш ја усвојува Годишната Програма за работа 

на ООУ ,,Крсте Петков Мисирков” Радовиш за 

учебната 2022/2023 година, број 01-194/1 од 

15.08.2022 година, наш број 14-136/103 од 15.08.2022 

година. 

 

Член 2 

Oваа Одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавување во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,, . 

 

Br. 08-1396/1 
26 Avgust 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 Годишна Програма за 

воспитно-образовната дејност на училиштето  СОУ 

,,Коста Сусинов” Радовиш за учебната 2022/2023 

година 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

усвојување на Годишна Програма за воспитно-

образовната дејност на училиштето  СОУ ,,Коста 

Сусинов” Радовиш за учебната 2022/2023 година, 

бр.08-1397/1, што Советот на општина Радовиш ја 

донесе на седница одржана на 26.08.2022 година.  

 

Br. 09-1397/2 
02 Septemvri 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 22 од Законот за локална 

самоуправа(„Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 5/2002) а согласно член 21 став 1 

точка 31 од Статутот на Општина Радовиш 

(„Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02),  

Sovetot na op{tina Radovi{ na XV -ta sednica 
odr`ana na den 26.08.2022 god., donese 
 



Br. 10/2022 Str. 10             Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                                  02.09.2022 god.  

  

ОДЛУКА 

за усвојување на Годишна Програма за воспитно-

образовната дејност на училиштето  СОУ ,,Коста 

Сусинов” Радовиш за учебната 2022/2023 година 

 
Член 1 

 Со оваа Одлука Советот на општина 
Радовиш ја усвојува Годишната Програма за 
воспитно-образовната дејност на училиштето  
СОУ ,,Коста Сусинов” Радовиш за учебната 
2022/2023 година бр.01-834/2 од 15.08.2022 
година, наш бр.14-136/104 од 16.08.2022 година. 

 

Член 2 

Oваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавување во ,,Службен гласник 
на општина Радовиш,, . 

                               
Br. 08-1397/1 

26 Avgust 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 Годишна Програма за 

работата на JОУДГ ,,Ацо Караманов”, Радовиш за 

2022/2023 година 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

усвојување на Годишна Програма за работата на 

JОУДГ ,,Ацо Караманов”, Радовиш за 2022/2023 

година, бр.08-1398/1, што Советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана на 26.08.2022 

година.  

 

Br. 09-1398/2 
02 Septemvri 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 22 од Законот за локална 

самоуправа(„Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 5/2002) а согласно член 21 став 1 

точка 31 од Статутот на Општина Радовиш 

(„Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02),  

Sovetot na op{tina Radovi{ na XV -ta sednica 
odr`ana na den 26.08.2022 god., donese 
 

ОДЛУКА 

за усвојување на Годишна Програма за работата на 

JОУДГ ,,Ацо Караманов”, Радовиш за 2022/2023 

година 

 

Член 1 

 Со оваа Одлука Советот на општина 

Радовиш ја усвојува Годишната Програма за 

работата на JОУДГ ,,Ацо Караманов”, Радовиш за 

2022/2023 година година, број 01-229 од 18.08.2022 

година, наш бр.08-104/32 од 19.08.2022 година. 

 

Член 2 

Oваа Одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавување во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,, . 

 

Br. 08-1398/1 
26 Avgust 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 формирање на 

паралелки во прва година  со помал број на ученици 

во СОУ,,Коста Сусинов,,, Радовиш за учебната 

2022/2023 година 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

давање Согласност за формирање на паралелки во 

прва година  со помал број на ученици во 

СОУ,,Коста Сусинов,,, Радовиш за учебната 

2022/2023 година, бр.08-1399/1, што Советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана на  

26.08.2022 година.  

 

Br. 09-1399/2 
02 Septemvri 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 22 став 1 точка 8 од 

Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 5/02), член 15 точка 8 и 

член 21 од Статутот на Општина Радовиш 

(„Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02) а 

во врска со член 28 став 4 од Законот за средно 

образование („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 

29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 

49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 

51/11, 06/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 

10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18 и 

„Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр. 229/20) и добиено позитивно 

мислење од МОН бр.13-8231/2 од 28.07.2022 година, 

Sovetot na op{tina Radovi{ na XV -ta sednica 
odr`ana na den 26.08.2022 god., donese 
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ОДЛУКА 

за давање Согласност за формирање на паралелки во 

прва година  со помал број на ученици во 

СОУ,,Коста Сусинов,,, Радовиш за учебната  

2022/2023 година 

 

Член 1 

 Се дава Согласност за формирање на 

паралелки во прва година  со помал број на ученици 

во СОУ,,Коста Сусинов,,, Радовиш за учебната 

2022/2023 година и тоа: 

 

I-1 сo 16 ученика-македонски јазик-гимназиско 

образование/ОХ-А/Б/јазично 

I-2 сo 16 ученика-македонски јазик-гимназиско 

образование/ПМ-А/Б 

I-3 сo 16 ученика-македонски јазик-гимназиско 

образование/ПМ-А/Б 

I-4 сo 11 ученика- турски јазик- гимназиско 

образование /ОХ-А 

I-5 сo 13 ученика-македонски јазик- геолошко 

рударска и металуршка струка 

I-6 сo 13 ученика- македонски јазик-електро-

техничка струка 

I-7 сo 25 ученика- турски јазик- електро-техничка 

струка 

I-8 сo 9 ученика-македонски јазик-градежна струка 

Член 2 

Oваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавување во ,,Службен гласник на општина 

Радовиш,,. 

                                                

Br. 08-1399/1 
26 Avgust 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 формирање на 

паралелки од втора до четврта година  со помал број 

на ученици во СОУ,,Коста Сусинов,,, Радовиш за 

учебната 2022/2023 година 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

давање Согласност за формирање на паралелки од 

втора до четврта година  со помал број на ученици 

во СОУ,,Коста Сусинов,,, Радовиш за учебната 

2022/2023 година, бр.08- 1400/1, што Советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана на  

26.08.2022 година.  

 

 

Br. 09-1400/2 
02 Septemvri 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 22 став 1 точка 8 од 

Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 5/02), член 15 точка 8 и 

член 21 од Статутот на Општина Радовиш 

(„Службен гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02) а 

во врска со член 28 став 4 од Законот за средно 

образование („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 

29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 

49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 

51/11, 06/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 

10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18 и 

„Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр. 229/20), Sovetot na op{tina 
Radovi{ na XV -ta sednica odr`ana na den 
26.08.2022 god., donese 

 
ОДЛУКА 

за давање Согласност за формирање на паралелки од 

втора до четврта година  со помал број на ученици 

во СОУ,,Коста Сусинов,,, Радовиш за учебната  

2022/2023 година 

 

Член 1 

 Се дава Согласност за формирање на 

паралелки од втора до четврта година  со помал број 

на ученици во СОУ,,Коста Сусинов,,, Радовиш за 

учебната 2022/2023 година и тоа: 

 

II-1 сo 13 ученика-македонски јазик-гимназиско 

образование 

II-2 сo 18 ученика-македонски јазик-гимназиско 

образование 

II-3 сo 10 ученика-турски јазик-гимназиско 

образование 

II-4 сo 14 ученика-македонски јазик-геолошко 

рударска и металуршка струка 

II-5 сo 18 ученика-македонски јазик-

електротехничка струка 

II-6 сo 16 ученика-турски јазик-електротехничка 

струка 

II-7 сo 7 ученика-македонски јазик-машинска струка 

III-1 сo 15 ученика-македонски јазик-гимназиско 

образование 

III-2 сo 14 ученика-македонски јазик-гимназиско 

образование 

III-3 сo 22 ученика-македонски јазик-гимназиско 

образование 

III-4 сo 17 ученика-македонски јазик-гимназиско 

образование 

III-5 сo 13 ученика-турски јазик-гимназиско 

образование 

III-6 сo 10 ученика-македонски јазик-геолошко 

рударска и металуршка струка 
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III-7 сo 12 ученика-македонски јазик-

електротехничка струка 

III-8 сo 10 ученика-турски јазик-електротехничка 

струка 

IV-1 со 21 ученик-македонски јазик-гимназиско 

образование 

IV-2 со 22 ученик-македонски јазик-гимназиско 

образование 

IV-3 со 16 ученика-македонски јазик-гимназиско 

образование 

IV-4 со 15 ученика-македонски јазик-гимназиско 

образование 

IV-5 со 18 ученика-македонски јазик-гимназиско 

образование 

IV-6 со 23 ученика-турки јазик-гимназиско 

образование 

IV-7 сo 8 ученика-македонски јазик-геолошко 

рударска и металуршка струка 

IV-8 сo 18 ученика-македонски јазик-

електротехничка струка 

IV-9 сo 12 ученика-турски јазик-електротехничка 

струка 

 

Член 2 

Oваа Одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавување во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,,. 

 

Br. 08-1400/1 
26 Avgust 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 na Odlukata na  
U~ili{en odbor na SOU <Kosta Susinov< 

Radovi{ za ostranuvawe na iskoristen 
neupotrebliv laminat 

 
Ja proglasuvam i objavuvam Odlukata za  

davawe Soglasnost na Odlukata na U~ili{en 
odbor na SOU <Kosta Susinov< Radovi{ za 
ostranuvawe na iskoristen neupotrebliv 
laminat, broj 08-1401/1, {to Sovetot na op{tina 
Radovi{ ja donese na sednica odr`ana na 
26.08.2021 godina 
 

Br. 09-1401/2 
02 Septemvri 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

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

Sovetot na op{tina Radovi{ na XV-ta sednica 
odr`ana na 26.08.2022 god.donese 
 
 

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

U~ili{niot odbor na SOU Kosta Susinov za  
ostranuvawe na iskoristen neupotrebliv 

laminat 
 

^len 1 
 Se dava Soglasnost na Odlukata Odlukata 
na U~ili{niot odbor na SOU Kosta Susinov za 
ostranuvawe na iskoristen neupotrebliv 
laminat soglasno Odlukata broj 08-79/67 od 
16.08.2022 godina. 

 
^len 2 

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

 
^len 3 

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

Br. 08-1401/1 
26 Avgust 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 работа со 

поголем број деца во воспитни групи во Јавна 

општинска установа за деца детска градинка ,,Ацо 

Караманов,, Радовиш за 2022/2023 година 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

давање Согласност за работа со поголем број деца во 

воспитни групи во Јавна општинска установа за деца 

детска градинка ,,Ацо Караманов,, Радовиш за 

2022/2023 година, бр.08-1402/1, што Советот на 

општина Радовиш ја донесе на седница одржана на  

26.08.2022 година.  

 

Br. 09-1402/2 
02 Septemvri 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
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Врз основа на член 64 од Законот за заштита 

на децата („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 

25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 

и „Службен весник на Република Северна 

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

294/21 и 150/22), член 36 став 1 точка 4 од Законот за 

локална самоуправа(Сл.Весник на РМ бр.5/02) и 

член 15 точка 7 и член 21 став 1 точка 27 од 

Статутот на Општина Радовиш („Службен гласник 

на Општина Радовиш“ бр.5/02), Sovetot na 

op{tina Radovi{ na XV -ta sednica odr`ana na 
den 26.08.2022 god., donese 
 

ОДЛУКА 

за давање Согласност за работа со поголем број деца 

во воспитни групи во Јавна општинска установа за 

деца детска градинка ,,Ацо Караманов,, Радовиш за 

2022/2023 година 

 

Член 1 

 Се дава Согласност за работа со поголем број 

деца во воспитни групи (дополнителни 3-5 деца) во 

Јавна општинска установа за деца детска градинка 

,,Ацо Караманов,, Радовиш за 2022/2023 година. 

 

Член 2 

Oваа Одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавување во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,, . 

 

Образложение 

Поради зголемен интерес на родителите за 

престој на нивните деца во градинка, уште на самиот 

уписен рок се укажа потреба од давање Согласност 

за работа со поголем број деца во сите воспитни 

групи (од 3 до 5 деца) во Јавна општинска установа 

за деца детска градинка ,,Ацо Караманов,, Радовиш 

за што има просторни услови и опрема за 

изведување на дејноста, од кои причини се донесе 

одлука како во изреката. 

 

Br. 08-1402/1 
26 Avgust 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 на претставник во 

Управниот одбор на ОНБ,,Браќа Миладиновци” 

Радовиш 

 

Го прогласувам и објавувам Решението за 

разрешување на претставник во Управниот одбор на 

ОНБ,,Браќа Миладиновци” Радовиш, бр.08-1403/1, 

што Советот на општина Радовиш го донесе на 

седница одржана на 26.08.2022 година.  

 

Br. 09-1403/2 
02 Septemvri 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од 

Законот за локална самоуправа(Сл.Весник на 

РМ.5/2002) и член 21 став 1 точка 28 од Статутот на 

Општина Радовиш („Службен гласник на Општина 

Радовиш“ бр.5/02) и член 13   став 2 од Законот за 

библиотекарите („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 66/04, 89/08, 116/10, 51/11, 88/15, 

152/15 и 39/16 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија” бр. 122/21), Sovetot na 

op{tina Radovi{ na XV -ta sednica odr`ana na 
den 26.08.2022 god., donese 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

за разрешување на претставник во Управниот одбор 

на ОНБ,,Браќа Миладиновци” Радовиш 

 

Член 1 

Од претставник во Управниот одбор на ОНБ 

,,Браќа Миладиновци” Радовиш поради судир на 

интереси се разрешува: 

 

-Миле Арсов 

 

Член 2 

Oваа Решение влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавување во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,, . 

 

Br. 08-1403/1 
26 Avgust 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 претставник во 

Управниот одбор на ОНБ,,Браќа Миладиновци” 

Радовиш 

 

Го прогласувам и објавувам Решението за 

именување претставник во Управниот одбор на 

ОНБ,,Браќа Миладиновци” Радовиш, бр.08-1404/1,  
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што Советот на општина Радовиш го донесе на 

седница одржана на 26.08.2022 година.  

 

Br. 09-1404/2 
02 Septemvri 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од 

Законот за локална самоуправа(Сл.Весник на 

РМ.5/2002) и член 21 став 1 точка 28 од Статутот на 

Општина Радовиш („Службен гласник на Општина 

Радовиш“ бр.5/02) и член 13   став 2 од Законот за 

библиотекарите („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 66/04, 89/08, 116/10, 51/11, 88/15, 

152/15 и 39/16 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија” бр. 122/21), Sovetot na 

op{tina Radovi{ na XV -ta sednica odr`ana na 
den 26.08.2022 god., donese 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

за именување на претставник во Управниот одбор на  

ОНБ,,Браќа Миладиновци” Радовиш 

 

Член 1 

За претставник во Управниот одбор на ОНБ 

,,Браќа Миладиновци” Радовиш се именува: 

 

-Мите Трајков 

Член 2 

Oваа Решение влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавување во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,, . 

 

Br. 08-1404/1 
26 Avgust 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 на претставник од 

локалната самоуправа во Училишниот одбор на 

СОУ,,Коста Сусинов” Радовиш 

 

Го прогласувам и објавувам Решението за 

разрешување на претставник од локалната 

самоуправа во Училишниот одбор на СОУ,,Коста 

Сусинов” Радовиш, бр.08-1405/1, што Советот на 

општина Радовиш го донесе на седница одржана на  

26.08.2022 година.  

 

 

 

 

Br. 09-1405/2 
02 Septemvri 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од 

Законот за локална самоуправа(Сл.Весник на 

РМ.5/2002) и член 21 став 1 точка 28 од Статутот на 

Општина Радовиш („Службен гласник на Општина 

Радовиш“ бр.5/02) и член 88   од законот за средно 

образование (Сл.Весник 44/95,.........67/17 и 64/18 и 

Сл.Весник на РСМ бр.229/20),  Sovetot na 

op{tina Radovi{ na XV -ta sednica odr`ana na 
den 26.08.2022 god., donese 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

за разрешување на претставник од локалната 

самоуправа во Училишниот одбор на СОУ,,Коста 

Сусинов” Радовиш 

 

Член 1 

Од претставник на локалната самоуправа во 

Училишниот одбор на СОУ,,Коста Сусинов” 

Радовиш поради истек на мандат се разрешува: 

 

-Д-р Георги Долдуров 

 

Член 2 

Oваа Решение влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавување во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,, . 

 

Br. 08-1405/1 
26 Avgust 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 претставник од локалната 

самоуправа во Училишниот одбор на СОУ,,Коста 

Сусинов” Радовиш 

 

Го прогласувам и објавувам Решението за 

именување претставник од локалната самоуправа во 

Училишниот одбор на СОУ,,Коста Сусинов” 

Радовиш, бр.08-1406/1, што Советот на општина 

Радовиш го донесе на седница одржана на  

26.08.2022 година.  

 

Br. 09-1406/2 
02 Septemvri 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од 

Законот за локална самоуправа(Сл.Весник на 

РМ.5/2002) и член 21 став 1 точка 28 од Статутот на 

Општина Радовиш („Службен гласник на Општина 

Радовиш“ бр.5/02) и член 88   од законот за средно 

образование(Сл.Весник 44/95,.........67/17 и 64/18 и 

Сл.Весник на РСМ бр.229/20),  Sovetot na 
op{tina Radovi{ na XV -ta sednica odr`ana na 
den 26.08.2022 god., donese 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

за именување претставник од локалната самоуправа 

во Училишниот одбор на СОУ,,Коста Сусинов” 

Радовиш 

 

Член 1 

За претставник од локалната самоуправа во 

Училишниот одбор на СОУ,,Коста Сусинов” 

Радовиш се именува: 

 

-Наце Атанасов 

 

Член 2 

Oваа Решение влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавување во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,, . 

 

Br. 08-1406/1 
26 Avgust 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 втор квартален 

Извештај за настанати пожари и технички 

интервенции за период од 01.04.2022 година до 

30.06.2022 година 

 

Го прогласувам и објавувам Заклучок за 

усвојување на втор квартален Извештај за настанати 

пожари и технички интервенции за период од 

01.04.2022 година до 30.06.2022 година, бр.08-

1407/1, што Советот на општина Радовиш го донесе 

на седница одржана на 26.08.2022 година.  

 

Br. 09-13407/2 
02 Septemvri 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
                  

Врз основа на член 36 став 1 точка 9  од 

Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ 

бр.5/2002) а согласно член 21 став 1 точка 31 од 

Статутот на општина Радовиш, Sovetot na 

op{tina Radovi{ na XV -ta sednica odr`ana na 
den 26.08.2022 god., donese 

 

З А К Л У Ч О К 

за усвојување на втор квартален Извештај за 

настанати пожари и технички интервенции за период 

од 01.04.2022 година до 30.06.2022 година 

 

I. Се усвојува втор квартален Извештај за 

настанати пожари и технички интервенции за период 

од 01.04.2022 година до 30.06.2022 година број 24-

798/5 од 12.07.2022 година. 

  

II. Заклучокот влегува во сила наредниот ден  

од денот на објавувањето во Службен гласник на 

општина Радовиш. 

 

Br. 08-1407/1 
26 Avgust 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 ФА “Велигденски Цветови” од с.Јаргулица 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

одобрување финансиски средства  на ФА 

“Велигденски Цветови” од с.Јаргулица, бр.08-1408/1, 

што Советот на општина Радовиш ја донесе на 

седница одржана на  26.08.2022 година.  

 

Br. 09-1408/2 
02 Septemvri 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, Sovetot na op{tina Radovi{ na XV -ta 
sednica odr`ana na den 26.08.2022 god., donese 

 

О Д Л У К А 

за одобрување финансиски средства 

на ФА “Велигденски Цветови” од с.Јаргулица 

 

Член 1 

Се одобруваат финансиски средства на ФА 

“Велигденски Цветови” од с.Јаргулица во висина од 

12.000,00 денари наменети за набавка на носии за 
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активни играорци, по доставено барање бр.12-1324/1 

од 10.08.2022 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. 08-1408/1 
26 Avgust 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 
 

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

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

во врска со член 44 од Статутот на општина 

Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш 

донесува: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 

на Заклучок за усвојување на Извештаите на 

Работните тела на Советот на општина Радовиш 

 

Го прогласувам и објавувам Заклучок за 

усвојување на Извештаите на Работните тела на 

Советот на општина Радовиш, бр. 08-1409/1, што 

Советот на општина Радовиш го донесе на седница 

одржана на 02.09.2022 година.  

                                                            

Br. 09-1409/2 
02 Septemvri 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 XV-ta sednica odr`ana na 26.08.2022 god. 
donese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

na Sovetot na op{tina Radovi{ 
 

 I.  Se prifa}aat Izve{taite na 
rabotnite tela prilo`eni na sednica na 
Sovetot na op{tina Radovi{  odr`ana na den na 
26.08.2022  god. i toa: 
  

- Komisijata za javna bezbednost i 
bezbednost vo soobra}ajot i protivpo`arna 
za{tita, 7-ta sednica odr`ana na 26.07.2022 
godina; 

-Komisija za mandatni pra{awa, izbori i 
imenuvawa  13-ta sednica odr`ana na 18.08.2022 
godina; 

- Komisijata za zdravstvo i socijalna 
za{tita sednica 7-ta sednica odr`ana na den 
18.08.2022 godina; 

-Komisija za finansirawe, buxet i 
lokalen ekonomski razvoj sednica 14-ta sednica 
odr`ana na den 18.08.2022 godina; 

-Komisija za statut i propisi 11-ta 
sednica odr`ana na 19.08.2022 god.; 
 -Komisija za obrazovanie, sport i 
kultura, 10-ta sednica odr`ana na 22.08.2022 
godina; 

-Komisija za urbanizam, komunalni 
dejnosti i za{tita na `ivotnata sredina 13-ta 
sednica odr`ana na 24.08.2022 god. ; 

- Komisijata za javna bezbednost i 
bezbednost vo soobra}ajot i protivpo`arna 
za{tita, 8-ta sednica odr`ana na 25.08.2022 
godina; 

 

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

Br. 08-1409/1 
26 Avgust 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 
Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 
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SODR@INA: 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Izve{taj za sostojbata vo oblasta na javniot red 
i mir i bezbednosta na soobra}ajot na 
pati{tata na podra~jeto na PS ON-Radovi{ za 
periodot od 01.01.2022 do 30.06.2022 god. br. 08-
1233/1 od 21.07.2022 god.--------------------------------- 1 
Izve{taj za sostojbata vo oblasta na javniot red 
i mir i bezbednosta na soobra}ajot na 
pati{tata na podra~jeto na PS ON-Radovi{ za 
periodot od 01.01.2022 do 30.06.2022 god. br. 08-
1233/1 od 21.07.2022 god.--------------------------------- 1 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za davawe na soglasnost na Godi{niot 
plan za vrabotuvawe vo OOU Kiril i Metodij 
za 2023 godina br. 14-106/22 od 08.08.2022 god. --- 1 
Odluka za davawe na soglasnost na Godi{niot 
plan za vrabotuvawe vo OOU Kiril i Metodij 
za 2023 godina br. 14-106/22 od 08.08.2022 god. --- 1 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za davawe na soglasnost na Godi{niot 
plan za vrabotuvawe vo OOU Krste P Misirkov 
za 2023 godina br. 08-112/33 od 10.08.2022 god. --- 2 
Odluka za davawe na soglasnost na Godi{niot 
plan za vrabotuvawe vo OOU Krste P Misirkov 
za 2023 godina br. 08-112/33 od 10.08.2022 god. --- 2 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za davawe na soglasnost na Godi{niot 
plan za vrabotuvawe vo ONB Bra}a 
Miladinovci za 2023 godina br. 17-136/102 od 
15.08.2022 god. ---------------------------------------------- 2 
Odluka za davawe na soglasnost na Godi{niot 
plan za vrabotuvawe vo ONB Bra}a 
Miladinovci za 2023 godina br. 17-136/102 od 
15.08.2022 god. ---------------------------------------------- 2 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za davawe na soglasnost na Godi{niot 
plan za vrabotuvawe vo OU CK Aco Karamanov 
za 2023 godina br. 08-118/15 od 16.08.2022 god. --- 3 
Odluka za davawe na soglasnost na Godi{niot 
plan za vrabotuvawe vo OU CK Aco Karamanov 
za 2023 godina br. 08-118/15 od 16.08.2022 god. --- 3 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za davawe na soglasnost na Godi{niot 
plan za vrabotuvawe vo OOU Nikola Karev za 
2023 godina br. 08-50/53 od 23.08.2022 god. -------- 3 
Odluka za davawe na soglasnost na Godi{niot 
plan za vrabotuvawe vo OOU Nikola Karev za 
2023 godina br. 08-50/53 od 23.08.2022 god. -------- 3 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za formirawe na zaedni~ka komisija za 
me|uop{tinska sorabotka pome|u op{tina 
Radovi{ i op{tina [tip ----------------------------- 4  

 
 
 
 
 
Odluka za formirawe na zaedni~ka komisija za 
me|uop{tinska sorabotka pome|u op{tina 
Radovi{ i op{tina [tip ----------------------------- 4 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Re{enie za imenuvawe na ~lenovi na zaedni~ka 
komisija za me|uop{tinska sorabotka pome|u 
op{tina [tip i op{tina Radovi{----------------- 4 
Re{enie za imenuvawe na ~lenovi na zaedni~ka 
komisija za me|uop{tinska sorabotka pome|u 
op{tina [tip i op{tina Radovi{----------------- 4 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za usvojuvawe na   Godi{niot izve{taj za 
rabotata na OOU "Kiril i Metodij"-Radovi{ 
za u~ebnata 2021/22 god. -------------------------------- 5 
Odluka za usvojuvawe na   Godi{niot izve{taj za 
rabotata na OOU "Kiril i Metodij"-Radovi{ 
za u~ebnata 2021/22 god. -------------------------------- 5 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za usvojuvawe na  Godi{niot izve{taj za 
rabotata na OOU "Orce Nikolov"-Radovi{ za 
u~ebnata 2021/22 god. ------------------------------------ 5 
Odluka za usvojuvawe na  Godi{niot izve{taj za 
rabotata na OOU "Orce Nikolov"-Radovi{ za 
u~ebnata 2021/22 god. ------------------------------------ 5 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za usvojuvawe na  Godi{niot izve{taj za 
rabotata na OOU "Kosta Racin"-Radovi{ za 
u~ebnata 2021/22 god. ------------------------------------ 6 
Odluka za usvojuvawe na  Godi{niot izve{taj za 
rabotata na OOU "Kosta Racin"-Radovi{ za 
u~ebnata 2021/22 god. ------------------------------------ 6 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za usvojuvawe na  Godi{niot izve{taj za 
rabotata na OOU "Krste Petkov Misirkov"-
Radovi{ za u~ebnata 2021/22 god. -------------------- 6 
Odluka za usvojuvawe na  Godi{niot izve{taj za 
rabotata na OOU "Krste Petkov Misirkov"-
Radovi{ za u~ebnata 2021/22 god. -------------------- 6 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za usvojuvawe na  Godi{niot izve{taj za 
rabotata na SOU "Kosta Susinov"-Radovi{ za 
u~ebnata 2021/22 god. ------------------------------------ 7  
Odluka za usvojuvawe na  Godi{niot izve{taj za 
rabotata na SOU "Kosta Susinov"-Radovi{ za 
u~ebnata 2021/22 god. ------------------------------------ 7   
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za usvojuvawe na  Godi{niot izve{taj za 
rabota na JODG "Aco Karamanov"-Radovi{ za 
2021/2022 god. ---------------------------------------------- 7 
Odluka za usvojuvawe na  Godi{niot izve{taj za 
rabota na JODG "Aco Karamanov"-Radovi{ za 
2021/2022 god. ---------------------------------------------- 7 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
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Odluka za usvojuvawe na Godi{niot izve{taj za 
rabotata na OOU "Nikola Karev "-Radovi{ za 
u~ebnata 2021/22 god. ------------------------------------ 7 
Odluka za usvojuvawe na Godi{niot izve{taj za 
rabotata na OOU "Nikola Karev "-Radovi{ za 
u~ebnata 2021/22 god. ------------------------------------ 8 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za usvojuvawe na  Godi{nata Programa 
za rabotata na OOU "Kosta Racin"-Radovi{ za  
u~ebnata 2022/2023 god. --------------------------------- 8 
Odluka za usvojuvawe na  Godi{nata Programa 
za rabotata na OOU "Kosta Racin"-Radovi{ za  
u~ebnata 2022/2023 god. --------------------------------- 8  
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za usvojuvawe na  Godi{nata Programa 
za rabotata na OOU "Orce Nikolov"-Radovi{ 
za u~ebnata 2022/2023 god. ----------------------------- 8 
Odluka za usvojuvawe na  Godi{nata Programa 
za rabotata na OOU "Orce Nikolov"-Radovi{ 
za u~ebnata 2022/2023 god. ----------------------------- 9 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za usvojuvawe na  Godi{nata Programa 
za rabotata na OOU "Krste Petkov Misirkov"-
Radovi{ za u~ebnata 2022/2023 god. ----------------- 9 
Odluka za usvojuvawe na  Godi{nata Programa 
za rabotata na OOU "Krste Petkov Misirkov"-
Radovi{ za u~ebnata 2022/2023 god. ----------------- 9 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za usvojuvawe na  Godi{nata Programa 
za rabotata na SOU "Kosta Susinov"-Radovi{ 
za za u~ebnata 2022/2023 god. -------------------------- 9 
Odluka za usvojuvawe na Godi{nata Programa za 
rabotata na SOU "Kosta Susinov"-Radovi{ za 
za u~ebnata 2022/2022 god. ---------------------------- 10 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za usvojuvawe na  Godi{nata Programa 
za rabotata na JODG "Aco Karamanov"-Radovi{ 
za u~ebnata 2022/2023 god. ---------------------------- 10 
Odluka za usvojuvawe na  Godi{nata Programa 
za rabotata na JODG "Aco Karamanov"-Radovi{ 
za u~ebnata 2022/2023 god. ---------------------------- 10 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za davawe soglasnost za formirawe na 
paralelki so pomal broj na u~enici vo I (prva) 
godina vo SOU Kosta Susinov Radovi{ za  
u~ebnata 2022/2023 godina --------------------------- 10 
Odluka za davawe soglasnost za formirawe na 

paralelki so pomal broj na u~enici vo I (prva) 
godina vo SOU Kosta Susinov Radovi{ za  
u~ebnata 2022/2023 godina --------------------------- 11 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za davawe soglasnost za formirawe 
paralelki so pomal broj na u~enici vo SOU 
Kosta Susinov Radovi{ za u~ebnata 2022/2023 
godina; ------------------------------------------------------ 11 
Odluka za davawe soglasnost za formirawe 
paralelki so pomal broj na u~enici vo SOU 

Kosta Susinov Radovi{ za u~ebnata 2022/2023 
godina; ------------------------------------------------------ 11 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za davawe Soglasnost na Odlukata na 
U~ili{niot odbor na SOU Kosta Susinov za 
ostranuvawe na iskoristen neupotrebliv 
laminat ---------------------------------------------------- 12 
Odluka za davawe Soglasnost na Odlukata na 
U~ili{niot odbor na SOU Kosta Susinov za 
ostranuvawe na iskoristen neupotrebliv 
laminat ---------------------------------------------------- 12 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za davawe Soglasnost za rabota so 
pogolem broj deca vo vospitni grupi vo Javna 
op{tinska ustanova za deca detska gradinka 
<Aco Karamanov< Radovi{ za 2022/2023 god. --- 12 
Odluka za davawe Soglasnost za rabota so 
pogolem broj deca vo vospitni grupi vo Javna 
op{tinska ustanova za deca detska gradinka 
<Aco Karamanov< Radovi{ za 2022/2023 god.---  13 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Re{enie Za razre{uvawe ~len vo Upravniot 
odbor na ONB "Bra}a Miladinovci" Radovi{13 
Re{enie Za razre{uvawe ~len vo Upravniot 
odbor na ONB "Bra}a Miladinovci" Radovi{13 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Re{enie Za imenuvawe ~len vo Upravniot odbor 
na ONB "Bra}a Miladinovci" Radovi{ -------- 13 
Re{enie Za imenuvawe ~len vo Upravniot odbor 
na ONB "Bra}a Miladinovci" Radovi{ -------- 14 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Re{enie Za razre{uvawe ~len vo U~ili{niot 
odbor na SOU "Kosta Susinov" Radovi{ ------ 14 
Re{enie Za razre{uvawe ~len vo U~ili{niot 
odbor na SOU "Kosta Susinov" Radovi{ ------ 14 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Re{enie Za imenuvawe ~lenovi vo U~ili{niot 
odbor na SOU "Kosta Susinov" Radovi{ ------ 14 
Re{enie Za imenuvawe ~lenovi vo U~ili{niot 
odbor na SOU "Kosta Susinov" Radovi{ ------ 15 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Zaklu~ok za usvojuvawe na Izve{tajot za 
rabotata na TPPE-Radovi{ za vtoriot kvartal 
od 2022 god. br. 24-798/1 od 12.07.2022 god. ------- 15 
Zaklu~ok za usvojuvawe na Izve{tajot za 
rabotata na TPPE-Radovi{ za vtoriot kvartal 
od 2022 god. br. 24-798/1 od 12.07.2022 god. ------- 15 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Odluka za odobruvawe na finansiski sredstva 
na FA Veligdenski cvetovi s.Jargulica -------- 15 
Odluka za odobruvawe na finansiski sredstva 
na FA Veligdenski cvetovi s.Jargulica -------- 15 
RE[ENIE za proglasuvawe i objavuvawe na 
Usvojuvawe na Izve{taite od rabotnite tela na 
Sovetot na op{tina Radovi{.---------------------- 16 
Usvojuvawe na Izve{taite od rabotnite tela na 
Sovetot na op{tina Radovi{ ---------------------- 16 


