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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 одобрување на склучување на 
Договор за одобрување на долгорочен кредит 

помегу  општина Радовиш и Комерцијална 
банка АД Скопје за реализација на КАПИТАЛЕН 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ “ГРАДСКИ ПАЗАР” 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 
одобрување на склучување на Договор за 
одобрување на долгорочен кредит помегу  
општина Радовиш и Комерцијална банка АД 
Скопје за реализација на КАПИТАЛЕН 
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ “ГРАДСКИ ПАЗАР”. , 
бр.08-1625/1 што советот на општина Радовиш 
ја донесе на седница одржана на 26.10.2022 
година.  
      

Br. 09-1625/2 

28 Oktomvri 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 

na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

 
Врз основа на член 18  и 20 од Законот 

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)  и член 36 став 1 
точка 15 од Закон за локална самоуправа 
(Сл.Весник на РМ бр.5/02). Советот на општина 
Радовиш на XVIII седница одржана на 
26.10.2022 година донесе: 
 
 
 

ОДЛУКА 
за одобрување на склучување на Договор за 
одобрување на долгорочен кредит помегу  

општина Радовиш и Комерцијална банка АД 
Скопје за реализација на КАПИТАЛЕН 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ “ГРАДСКИ ПАЗАР”. 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука Советот на општина 
Радовиш одобрува долгорочно задолжување 
кое ке се оствари преку потпишување на 
Договор за одобрување на долгорочен кредит 
помегу општина Радовиш и Комерцијална банка 
АД Скопје во висина од 48.000.000,00 денари, со 
намена за реализација на КАПИТАЛЕН 
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ “ГРАДСКИ ПАЗАР”. 
 

Член 2 
Задолжувањето е во Комерцијална банка 

АД Скопје со рок на отплата 120(сто и дваесет) 
месеци од денот на првото користење, во кој е 
вклучен грејс период од 24(дваесет и четири) 
месеци. 
Краен рок за користење на кредитот е 
24(дваесет и четири) месеци од денот на првото 
користење. 
 

Член 3 
На искористениот кредит Банката ке пресметува 
и наплатува камата по каматна стапка во висина 
на референтна стапка зголемена за каматна 
маржа од 2.98 процентни поени годишно, но не 
помалку од 4,00% годишно. 

 
Член 4 

Се овластува Градоначалникот на 
Општина Радовиш да го потпише Договорот за 
одобрување на долгорочен кредит со 
Комерцијална банка АД Скопје за реализација 
на КАПИТАЛЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 
“ГРАДСКИ ПАЗАР”. 
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Член 5 
Oваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавување во ,,Службен 
гласник на општина Радовиш. 

 
Br. 08-1625/1 

26 Октомври 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 висината и начинот 
на плаќање на надоместокот за изградба и 

одржување на паркови и зеленило 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 
утврдување на висината и начинот на плаќање 
на надоместокот за изградба и одржување на 
паркови и зеленило, бр.08-1627/1 што советот 
на општина Радовиш ја донесе на седница 
одржана на 26.10.2022 година.  
 

Br. 09-1627/2 

28 Oktomvri 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 

na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

 
Врз основа на член 26 од Законот за 

комунални дејности (Сл.Весник на РМ бр.95/12, 
163/13, 42/14, 44/15, 147/15, 31/16), член 36 
став 1 точка 15 од Законот за локална самоупава 
(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 
21 став 1 точка 43 и член 53 од Статутот на 
општина Радовиш, Советот на општина Радовиш 
на XVIII седница одржана на 26.10.2022 година 
донесе: 
 

О Д Л У К А 
за утврдување на висината и начинот на 
плаќање на надоместокот за изградба и 

одржување на паркови и зеленило 
 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува висината на 

надоместокот за изградба и одржување на 
паркови и зеленило, начинот на плаќање и 
намената на средствата од надоместокот(во 
понатамошниот текст:надоместок). 

 
Член 2 

За изградба и одржување на паркови и 
зеленило се плаќа надоместок. 

Надоместокот ќе го плаќаат правните и 
физичките лица (дпмаќинства), корисници на 
јавното зеленило. 

 
Член 3 

Висината на надоместокот се утврдува на 
износ од 67 денари по корисник на услугите на 
ЈП,,Плаваја”Радовиш. 
Утврдувањето на висината на надоместокот ќе 
се врши секоја година по усвојување на 
Програмата за паркови и зеленило од страна на 
Советот на општина Радовиш. 
               

Член 4 
Наплатата на надоместокот ќе ја врши 
ЈП,,Плаваја” Радовиш. 
Надоместокот за изградба и одржување на 
паркови и зеленило ќе биде прикажан одвоено 
во месечните сметки за комунални услуги. 
                                             

Член 5 
Средствата собрани од надоместокот се 

приход на Буџетот на Општина Радовиш за кои 
ЈП ,,Плаваја”Радовиш е должно да врши 
месечен трансфер на наплатените средства. 
Пристигнатите средства по овој основ 
општината  е должна да ги намени за 
реализирање на Годишната програма за 
паркови и зеленило усвоена од Советот на 
општина Радовиш која ја спроведува 
ЈП,,Плаваја”, преку редовно плакање на 
фактурите кон  ЈП,,Плаваја за реализација на 
Програмата. 
 

Член 6 
Одлуката влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавување во ,,Службен гласник на 
општина Радовиш” а ќе се применува од 
31.10.2022 година. 
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Br. 08-1627/1 

26 Октомври 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 на времено користење и 
одржување на патничко моторно возило VOLEKS 

сопственост на Општина Радовиш на JП 
,,ПЛАВАЈА” Радовиш 

 
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

давање на времено користење и одржување на 
патничко моторно возило VOLEKS сопственост 
на Општина Радовиш на JП ,,ПЛАВАЈА” Радовиш 
, бр.08-1639/1 што советот на општина Радовиш 
ја донесе на седница одржана на 26.10.2022 
година.  
             

Br. 09-1639/2 

27 Oktomvri 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 

na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

    
Врз основа на член 36 став 1 точка 10, 

член 64, 65 од Законот за локална самоуправа 
(Службен весник на РМ  бр.5/02) и член 21 став 
1 точка 32 и член 85 од  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статутот на Општина Радовиш („Службен 
гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02). Советот 
на општина Радовиш на XVIII седница одржана 
на 26.10.2022 година донесе: 
 

ОДЛУКА 
за давање на времено користење и одржување 

на патничко моторно возило VOLEKS 
сопственост на Општина Радовиш на JП 

,,ПЛАВАЈА” Радовиш  
 

Член 1 
За потребите на јавното претпријатие 

,,ПЛАВАЈА”  чиј основач е Општина Радовиш, 
поради зголемен обем на работа се дава на 
времено користење и одржување патничко 
моторно возило VOLEKS со регистарски број RA 
0280 AB чиј сопстеник е општина Радовиш.  

Возилото ќе се користи додека има 
потреба. 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавување во ,,Службен гласник на 
општина Радовиш,, . 
                                                                         
 

Br. 08-1639/1 

26 Октомври 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina 

Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 
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одржување на патничко моторно возило VOLEKS 
сопственост на Општина Радовиш на JП 
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ОДЛУКА за давање на времено користење и 
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