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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 измена и допуна на Одлука за 

Општински линиски превоз на патници бр.07-1187/1 
од 11.06.2014 година 

 
Ја прогласувам и објавувам одлуката за 

измена и допуна на Одлука за Општински линиски 
превоз на патници бр.07-1187/1 од 11.06.2014 
година , бр.08-1537/1, што советот на општина 
Радовиш ја донесе на седница одржана на 
27.09.2022 година.  

 

Br. 09-1537/2 
28 Septemvri 2022g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 22 од Законот за превоз 
во патниот сообраќај („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 
140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 
187/13, 42/14, 112/14, 166/14, 44/15, 97/15, 124/15, 
129/15, 193/15, 37/16, 71/16, 64/18, 140/18 и 163/18 
и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 275/19 и 67/22), член 22 став 1 
точка 4 од Законот за локална самоуправа(Службен 
весник на РМ  бр.5/02) и член 21 став 1 точка 20 од 
Статутот на Општина Радовиш („Службен гласник на 
Општина Радовиш“ бр.5/02). Советот на Општина 
Радовиш на седница одржана на 27.09.2022 
г.донесе: 

 
 
 

ОДЛУКА 
за измена и допуна на Одлука за Општински линиски 

превоз на патници бр.07-1187/1 од 11.06.2014 
година 

 
Член 1 

-Во Одлуката за општински линиски превоз 
на патници донесена од Советот на Општина 
Радовиш бр.07-1187/1 од 11.06.2014 година се 
додава член 12-а. 

Член 12-a гласи: 
Доколку за времетраењето на Дозволата за 

доделување Општински патнички линии и 
регистриран возен ред настане промена во цената 
на горивата, Советот на Општината може да изврши 
времена промена со зголемување на висината на 
цената на возниот билет.                                                             

-Зголемувањето на цената на возниот билет 
ке важи за сите линии доделени од страна на 
Советот на општина Радовиш за општински линиски 
превоз на патници.  

Член 2 
Оваа Одлука стапува во сила наредниот ден 

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

 
Образложение 

Измената и дополнувањето на одлуката е на 
барање на превозниците кои имаат добиено 
Дозволата за Општински патнички линии и 
регистриран возен ред поради зголемување на 
цената на горивото од денот на доделување. 
                 

Br. 08-1537/1 
27 Septemvri 2022g. 

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 претставници во 
Управен одбор на ЈОУДГ “АЦО КАРАМАНОВ” 

Радовиш 
 

Го прогласувам и објавувам решението за 
разрешување претставници во Управен одбор на  
ЈОУДГ “АЦО КАРАМАНОВ” Радовиш, бр.08-1622/1 

 



Br. 14/2022 Str. 2            Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                   28.10.2022 god. 

  

што советот на општина Радовиш го донесе на 
седница одржана на  26.10.2022 година.  

 

Br. 09-1622/2 
28 Oktomvri 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 
бр.05/02), член 21 став 1 точка 28 од  Статутот на 
општина Радовиш (Сл.весник на општина Радовиш 
бр.5/02) и член 114 став  8 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) 
Советот на општина Радовиш на XVIII седница 
одржана на 26.10.2022 година донесе: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за разрешување претставници во Управен одбор на 
ЈОУДГ “АЦО КАРАМАНОВ” Радовиш 

 
Член 1 

  Од Управниот одбор на ЈОУДГ “АЦО 
КАРАМАНОВ” Радовиш, се разрешуваат:  
-Наташа Чапова-претставник од ЕЛС општина 
Радовиш 
-Фатиме Лиман- претставник од ЕЛС општина 
Радовиш 

Член 2 
  Решението влегува во сила наредниот ден од 

денот на  објавување во “Службен гласник на 
општина Радовиш”. 

 

Br. 08-1622/1 

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 Решение за именување  претставници во Управен 

одбор на ЈОУДГ “АЦО КАРАМАНОВ” Радовиш 
 

Го прогласувам и објавувам решението за 
именување  претставници во Управен одбор на 
ЈОУДГ “АЦО КАРАМАНОВ” Радовиш, бр.08-1623/1 
што советот на општина Радовиш го донесе на 
седница одржана на  26.10.2022 година.  

 

Br. 09-1623/2 
28 Oktomvri 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 
бр.05/02), член 21 став 1 точка 28 од  Статутот на 
општина Радовиш(Сл.весник на општина Радовиш 
бр.5/02) и член 114 став  8 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), 
Советот на општина Радовиш на XVIII седница 
одржана на 26.10.2022 година донесе: 
         

Р Е Ш Е Н И Е 
за именување  претставници во Управен одбор на 

ЈОУДГ “АЦО КАРАМАНОВ” Радовиш 
 

Член 1 
  За претставници од ЕЛС –Радовиш во 

Управниот одбор на ЈОУДГ “АЦО КАРАМАНОВ” 
Радовиш, се именуваат:  
-   Марге Јанева -претставник од ЕЛС општина 
Радовиш 
-   Јасмина Николова-претставник од ЕЛС општина 
Радовиш 

Член 2 
  Решението влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување  во “Службен гласник на 
општина Радовиш”. 

 

Br. 08-1623/1 

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 
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Р Е Ш Е Н И Е 
за прогласување и објавување 

на Одлука за одобрување финансиски средства на 
ЈПССО,,Радовиш-2014,, Радовиш наменети за 

фактури за комунални услуги за претходната година 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 
одобрување финансиски средства на ЈПССО 
,,Радовиш-2014,, Радовиш наменети за фактури за 
комунални услуги за претходната година, бр.08-
1624/1 што советот на општина Радовиш ја донесе 
на седница одржана на 26.10.2022 година.  

 

Br. 09-1624/2 
28 Oktomvri 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 XVIII 
седница одржана на 26.10.2022 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за одобрување финансиски средства 

на ЈПССО,,Радовиш-2014,, Радовиш наменети за 
фактури за комунални услуги за претходната година 
  

Член 1 
Се одобруваат финансиски средства на 

ЈПССО ,,Радовиш-2014,, Радовиш во износ од 
159.874,00 денари со намена за фактура за 
комунални услуги за месец: 
-месец 06/2021 година износ -19.692,00 денари; 
-месец 07/2021 година износ- 18.475,00 денари 
-месец 08/2021 година износ -12.159,00 денари; 
-месец 09/2021 година износ -13.682,00 денари; 
-месец 10/2021 година износ -24.341,00 денар; 
-месец 11/2021 година износ -48.173,00 денари; 
-месец 12/2021 година износ -23.352,00 денари; 

Барањето е составен дел од одлуката. 
Член 2 

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

Образложение 
Поради ненаменско користење на 

финансиски средства од страна на раководното 
лице на ЈПССО,,Радовиш-2014,, Радовиш одобрени 
од Советот на општина Радовиш од претходната 
година наменети за комунални услуги, Советот на 

општина Радовиш повторно одобрува 
дополнителни  средства наменети за плакање на 
заостанати фактури од ЈП Плаваја Радовиш за 
комунални услуги. 
 

Br. 08-1624/1 

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 определување на крајбрежен појас на 

нерегулиран водотек река ‘’Горелка’’, Општина 
Радовиш, опфатен со Урбанистички план со намена 

Е1.13 површински соларни и фотоволтаични 
електрани за фотонапонска електроцентрала со 

капацитет до 1 MW на дел од КП 1082 КО Сулдурци, 
Општина Радовиш 

 
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

определување на крајбрежен појас на нерегулиран 
водотек река ‘’Горелка’’, Општина Радовиш, 
опфатен со Урбанистички план со намена Е1.13 
површински соларни и фотоволтаични електрани за 
фотонапонска електроцентрала со капацитет до 1 
MW на дел од КП 1082 КО Сулдурци, Општина 
Радовиш, бр.08-1626/1 што советот на општина 
Радовиш ја донесе на седница одржана на 
26.10.2022 година.  

 

Br. 09-1626/2 
28 Oktomvri 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), 
член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл. 
Весник на РМ бр.5/2002) и член 21 став 1 од  
Статутот на општина Радовиш(Сл.весник на општина 
Радовиш бр.5/02)  Советот на општина Радовиш на 
XVIII седница одржана на 26.10.2022 година донесе: 
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ОДЛУКА 
за определување на крајбрежен појас на 

нерегулиран водотек река ‘’Горелка’’, Општина 
Радовиш, опфатен со Урбанистички план со намена 

Е1.13 површински соларни и фотоволтаични 
електрани за фотонапонска електроцентрала со 

капацитет до 1 MW на дел од КП 1082 КО Сулдурци, 
Општина Радовиш. 

 
Член 1 

Со оваа Предлог Одлука се определува 
ширината на крајбрежниот појас на водотекот : 
нерегулиран водотек река „ Горелка “Урбанистички 
план со намена Е1.13 површински соларни и 
фотоволтаични електрани за фотонапонска 
електроцентрала со капацитет до 1 MW на дел од 
КП 1082 КО Сулдурци, Општина Радовиш, на 
југоисток се движи во близина на границата со КП 
955 КО Сулдурци,  од стационажа Т1, 0+000.00, до 
Т2, 0+181.84, дефинирана со координати од Т1 x - 
4605520,62;  y - 7624067,06, до Т2 x - 4605688,11; y - 
7624117,93, во должина од 181,84м. 

Член 2 
Ширината на крајбрежниот појас на 

регулиран водотек река „Горелка“ покрај 
Урбанистички план со намена Е1.13 површински 
соларни и фотоволтаични електрани за 
фотонапонска електроцентрала со капацитет до 1 
MW на дел од КП 1082 КО Сулдурци, Општина 
Радовиш, од крајната линија на регулацијата на 
речното корито ќе изнесува најмалку 3 метри. 

Член 3 
Составен дел на оваа Предлог Одлука е 

графичкиот прилог Прегледна ситуација во размер 
1:2500 и геотески координати за опфатот. 

Член 4 
Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на  објавување во “Службен гласник на 
општина Радовиш” а по претходна добиена 
согласност од Министерството за животна средина 
и просторно планирање. 

 

Br. 08-1626/1 

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 Програмa 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 Програмaта 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 
21.12.2021година,  бр.08-1628/1 што советот на 
општина Радовиш ја донесе на седница одржана на  
26.10.2022 година.  
 

Br. 09-1628/2 
28 Oktomvri 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 XVIII 
седница одржана на ден 26.10.2022 год. донесе: 

 
Програмa 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. 
 

I. 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 склучување на 
Договорот за реализација на проектот “Изработка 
на комплетна техничка документација за 
изградба на градски рекреативен парк “Канлиева 
воденица” со пристапна инфраструктура, 
општина Rадовиш” склучен помеѓу Министерство 
за локална самоуправа – Биро за регионален развој 
и Градоначалникот на општина Радовиш Ацо Ристов 
со бр.03-786/4 од 04.10.2022г. во висина од 
1.800.000 денари од кои 1.400.000 се обезбедени од 
Биро за регионален развој а 400.000 се сопствени 
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средства. За оваа цел со пренамената од ставката 
надзор се земаат 200.000 денари, од Програмата за 
Урбанистчко планирање се земаат 63.942 денари,  
додека 136.058 денари ќе бидат предвидени во 
Програмата за уредување на градежно земјиште 
одржување на комунални објекти и локални патишта 
за 2023 година  
Исто така се јави потреба од корекција на 
предвидените средства за реализација на точка III.10 
Изградба на локален пат од село Дамјан до село 
Погулево, односно се зголемува за 2.836.058,00 
денари, и истите се предлага да бидат обезбедени 
од Програмата за Урбанистчко планирање.  
 Во Програмата се предлагаат измени и 
дополнувања во дел  

 Во точка I.2 Вршење на стручен надзор над изградба 
на градежни објекти, се намалува за 200.000,00 
денари.   

 Се додава нова точка I.21 “Изработка на комплетна 
техничка документација за изградба на градски 
рекреативен парк “Канлиева воденица” со 
пристапна инфраструктура, општина Радовиш” со 
вредност од 1.663.942,00 денари а остатокот од 
136.058 денари ќе бидат предвидени во Програмата 
за уредување на градежно земјиште одржување на 
комунални објекти и локални патишта за 2023 
година 

 Во извори на финансирање во точка Д - Агенција за 
рурален развој се зголемува за 1.400.000 денари. 

 Во точка III.10 Изградба на локален пат од село 
Дамјан до село Погулево, се зголемува за 
2.836.058,00 денари.  

Во прилог е пречистената табела. 

ПЛАНИРАНИ ОБЈЕКТИ И АКТИВНОСТИ 2022 год. Износ / денари 

I НОВОПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ВО 2022  

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. 

800.000,00 

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 
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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 

21 
Изработка на комплетна техничка документација за 
изградба на градски рекреативен парк "Канлиева 
воденица" со пристапна инфраструктура, општина Радовиш   

1.663.942,00 

ВКУПНО  I 31.262.718,87 

II  
ОБЈЕКТИ ДОНАЦИЈА ОД Рудник ''БУЧИМ'' ДООЕЛ (согласно потпишан 
меморандум) 

1 Уредување на речно корито на дел од Радовишка река 4.000.000,00 

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 
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9 Изградба на свлечиште на пат Подареш Смиљанци 5.000.000,00 

10 Изградба локален пат од село Дамјан до село Погулево 3.806.245,00 

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 40.198.007,00 

  
 
 

РЕКАПИТУЛАР Износ / денари 

I. НОВОПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ВО 2022  31.262.718,87 

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. 

40.198.007,00 

  СЕ ВКУПНО: 83.460.725,87 

   ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ Износ / денари 

А Надоместок за уредување на градежно земјиште  20.000.000,00 

Б Надоместок за експлоатација на минерални суровини 25.160.725,87 

В Јавно претпријатие за државни патишта 4.000.000,00 

Г Продажба на градежно земјиште 20.900.000,00 

Д Aгенција за рурален развој 1.400.000,00 

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

ВКУПНО: 83.460.725,87 

 
 
II. Програмата влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина 
Радовиш“. 
 
          Број 08-1628/1                                                                     Совет на општина Радовиш 
      Дата 26.10.2022 година                                                                         Претседател 
              Радовиш                                                                                          Моника Трајанова 
 

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 Програмa за измена и дополнување на 
Програмата за изработка на урбанистички планови 
на подрачјето на општина Радовиш за 2022 година 

Ја прогласувам и објавувам Програмaта за 
измена и дополнување на Програмата за изработка 
на урбанистички планови на подрачјето на општина 
Радовиш за 2022 година,  бр.08-1629/1 што советот 
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на општина Радовиш ја донесе на седница одржана 
на 26.10.2022 година.  

 

Br. 09-1629/2 
28 Oktomvri 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 
Врз основа на член 20 од Законот за 

урбанистичко планирање („Сл.в. на Р.М.“ бр.32/20), 
член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.в. на 
Р.М.“ бр.05/02) и член 21 точка1 и точка 43 од 
Статутот на општина Радовиш („Службен гласник на 
Општина Радовиш“ бр.05/02), Советот на општина 
Радовиш на XVIII седница, одржана на 26.10.2022 
година донесе:              

 
ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ПРОГРАМАТА 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 
барање за согласност од Министерството за 
транспорт и врски како надлежен орган за истото. 

 
2. Урбанистичко планирање 
  
Урбанистичко планирање                                                                                                                    11.600.000,оо ден. 

- Генерален урбанистички план                                     ..............................................................    7.100.000,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 

Р.Бр.  П (ha) Износ /денари 

1. 
Изработка и донесување на нов Генерален урбанистички 
план за град Радовиш 

600,0  

ВКУПНО:   7.100.000,00 

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  



Br. 14/2022 Str. 9            Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                   28.10.2022 god. 

  

 
 Програми за спроведување на Урбанистички планови 

 
 Урбанистичка планска документација со самофинансирање  

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  

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 
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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 град, општина 
Радовиш.  

Самофинансирање 

25.  
Урбанистички проект за КП 741 и КП 742 во КО  Радовиш вон град, 
општина Радовиш, за објекти со намена А4-4, А4.3 – викенд куќи и други 
објекти за времено сместување. 

Самофинансирање 

26.  
Урбанистички проект со план за парцелација за промена на граници на 
ГП 1.17, 1.18, 1.18.1 и 1.19 од ДУП за УБ дел 8 и 9 во Радовиш. 

Самофинансирање 

27.  
Урбанистички проект со план за парцелација за промена на граници на 
ГП 4.24 кон ГП 4.23 и ГП 4.25 од ДУП за УБ дел 8 и 9 во Радовиш 

Самофинансирање 

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

Самофинансирање 

29.  
Урбанистички проект  за изведба на фотоволтаична централа на  КП 
бр.3456/1 и 3454, КО Радовиш вон.гр. општина Радовиш  

Самофинансирање 

 30. 
Урбанистички проект за  промена на граници на градежна парцела 
според кастастерска КП 1711/2 КО  Радовиш, општина Радовиш , во ДУП 
за УБ28 Радовиш   

Самофинансирање 

 31. 
Урбанистички проект вон опфат за КП 900,901,902/1,902/2,903,904/1, 
872/1, 873/1 874/2,874/1,875,876,878, КО Калугерица,   општина 
Радовиш,  

Самофинансирање 

32. Урбаистички проект вон опфат за уредување на земјиште со намена Е1.13 Самофинансирање 
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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 

– 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 

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. 

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена 
Е1.13 -површински соларни панели и фотоволтаични електрани, за 
фотонапонска електроцентрала со кпацитет до 1 MW  на КП 
1238/1 КП 1238/2 и КП 1283/3 КО Раклиш вон град, општина 
Радовиш 

Самофинансирање   

37. 

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена 
Е1.13 -површински соларни панели и фотоволтаични електрани, за 
фотонапонска електроцентрала на КП 1096, КП 1097 КП 1098  КП 
1099 и КП 1100 КО Раклиш вон град, општина Радовиш 

Самофинансирање   

38. 

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена 
Е1.13 -површински соларни панели и фотоволтаични електрани, за 
фотонапонска електроцентрала на КП 2022 КО Калугерица, 
општина Радовиш 

Самофинансирање   

39. 
Детален Урбанистички план вон опфат на урбанистички план со намена 
домување на КП 221/1 КП 221/3 КО Радовиш вон град, општина Радовиш 

Самофинансирање   

О п и с Износ /денари 

Генерален урбанистички план на град Радовиш                 7.100.000,00 

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 :  11.600.000,00 
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правни лица, Југоисточен плански Регион преку БРР, 
преку АФПЗРР . 
 
4. ПРЕОДНИ И ЗАВРШИ ОДРЕДБИ 
       
       Во зависност од потребите на општината , како и 
на заинтересирани физички и правни лица тековно 
Програмата може да претрпи измени и дополнувања. 
Општина Радовиш како надлежен орган согласно 
Закон за урбанистичко планирање спроведува 
постапки за реализација и спроведување на 
урбанистичките планови, одобрувајќи постапки за 
различни видови урбанистички проекти пропишани 
во законот, урбанистички проекти  со план за 
парцелација и урбанистички проекти за 
инфраструктура . 
      Во процесот на донесување на урбанистички 
планови и урбанистички проекти  согласно Законот за 
урбанистичко планирање предвидени се 
прибавување на одредени документации како услови 
за планирање на просторот, трошоци за услуги од 
катастар, како и останати документи за кои трошоци 
се планираат средства. 
   Урбанистичките планови и урбанистички плански 
документации започнати пред донесување на 
Законот за урбанистичко планирање („Сл.в. на Р.М.“ 
бр.32/2020), се спроведуват и продолжуват согласно 
одредбите од истиот . 
    Оваа Програма задолжително се објавува во 
„Службен гласник на Oпштина Радовиш“, во 
електронка форма на веб страната на општината, на 
официјалните профили на социјалните мрежи, како и 
во информацискиот систем е-урбанизам. 
  5.    Програмата влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник на 
општина Радовиш“.        
 

Br. 08-1629/1 

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 Програмa за измена и дополнување на 

Програмата за активностите на општина Радовиш во 

областа на културата во 2022 година бр.08-1484/1 од 
27.09.2022 г. 

 
Ја прогласувам и објавувам Програмaта за 

измена и дополнување на Програмата за 
активностите на општина Радовиш во областа на 
културата во 2022 година бр.08-1484/1 од 27.09.2022 
година, бр.08-1630/1 што советот на општина 
Радовиш ја донесе на седница одржана на  
26.10.2022 година.  

 

Br. 09-1630/2 
28 Oktomvri 2022 g. 

Radovi{ 

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

 
Врз основа на член 36 од Законот за локална 

самоуправа(Сл.Весник на РМ бр.5/02),  член 21 став 1 
точка 11 од Статутот на општина Радовиш (Службен 
гласник бр. 05/02), Советот на општина Радовиш, на 
XVIII седницата одржана на ден 26.10.2022 година 
донесе : 

 
ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  

ПРОГРАМАТА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА 
РАДОВИШ ВО ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ВО 2022 год. 

бр. 08-1484/1 од 27.09.2022 год. 
 

I.  Се менува и дополнува Програмата за активностите 
во општина Радовиш од областа на културата за 2022-
ра бр. 08-1484/1 што ја донесе Советот на општина 
Радовиш на седницата одржана на ден 27.09.2022 
год. 
Предвидениот вкупен износ од 2,800,000 ден. во 
програмата К4 се намалува на вкупен износ од 
2.750.000 ден. 
II.  Предвидениот износ кај буџетот на донации се 
зголемува за 156.800 ден. и изнесува 956.800 ден. а 
предвидениот износ кај основниот буџет се намалува 
за 206.800 ден.  
Средствата од 206.800 ден. се префрлаат на програма 
К2 – Музичко и сценска уметничка дејност, за ОУ ЦК 
„Ацо Караманов“ за разни трансфери. 
III.    Програмата за измена и дополнување влегува во 
сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Радовиш“. 
 

Br. 08-1630/1 

26 Октомври 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 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.08-1631/1 што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на 26.10.2022 година.  

 

Br. 09-1631/2 
28 Oktomvri 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 XVIII 
седница одржана на 26.10.2022 година донесе: 

 
О Д Л У К А 

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

услуги 
  

Член 1 
Се одобруваат финансиски средства на 

ЈПССО,,Радовиш-2014,, Радовиш во износ од -
26.284,00 денари со намена за комунални услуги за 
месец 02/2022. 

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. 08-1631/1 

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 зголемување на цената на возниот 

билет на сите Дозволи за доделување  општински 
патнички линии и регистриран возен ред доделени 

од Советот на Општина Радовиш 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 
зголемување на цената на возниот билет на сите 
Дозволи за доделување  општински патнички линии 
и регистриран возен ред доделени од Советот на 
Општина Радовиш , бр.08-1632/1 што советот на 
општина Радовиш ја донесе на седница одржана на  
26.10.2022 година.  

 

Br. 09-1632/2 
28 Oktomvri 2022 g. 

Radovi{ 

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

 
Врз основа на член 22 од Законот за превоз 

во патниот сообраќај („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 
83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 
163/13, 187/13, 42/14, 112/14, 166/14, 44/15, 97/15, 
124/15, 129/15, 193/15, 37/16, 71/16, 64/18, 140/18 и 
163/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 275/19 и 67/22), член 22 став 1 
точка 4 од Законот за локална самоуправа(Службен 
весник на РМ  бр.5/02) и член 21 став 1 точка 20 од 
Статутот на Општина Радовиш („Службен гласник на 
Општина Радовиш“ бр.5/02)а во согласност со 
Одлука за Општински линиски превоз бр.07-1187/1 
од 11.06.2014 година и член 12-а од Одлука за 
измена и допуна на Одлуката за Општински 
линиски превоз на патници бр.08-1537/1 од 
27.09.2022 година Советот на општина Радовиш на 
XVIII седница одржана на 26.10.2022 година донесе: 

 
ОДЛУКА 

за зголемување на цената на возниот билет на сите 
Дозволи за доделување  општински патнички линии 

и регистриран возен ред доделени од Советот на 
Општина Радовиш  

 
Член 1 

Со оваа Одлука се зголемува цената на 
возниот билет за 40,00 денари на сите Дозволи за 
доделување  општински патнички линии и 
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регистриран возен ред од Советот на Општина 
Радовиш. 

Член 2 
Зголемувањето на цената на возниот билет 

за општински линиски превоз на патници во 
Општина Радовиш се врши времено поради 
зголемувањето на цената на горивото. 

Член 3 
Оваа Одлука стапува во сила наредниот ден 

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

 

Br. 08-1632/1 

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 усвојување на Квартален извештај за 

ТРЕТ КВАРТАЛ за извршување на буџетот на 
општина Радовиш за 2022 година 

од 01.01.2022 година до 30.09.2022 година 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 
усвојување на Квартален извештај за ТРЕТ КВАРТАЛ 
за извршување на буџетот на општина Радовиш за 
2022 година од 01.01.2022 година до 30.09.2022 
година, бр.08-1633/1 што советот на општина 
Радовиш ја донесе на седница одржана на  
26.10.2022 година.  

 

Br. 09-1633/2 
28 Oktomvri 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 XVIII седница одржана на 26.10.2022 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

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

Радовиш за 2022 година 
од 01.01.2022 година до 30.09.2022 година 

  
I.  Се усвојува Квартален извештај за ТРЕТ 

КВАРТАЛ за извршување на буџетот на општина 
Радовиш за 2022 година од 01.01.2022 година до 
30.09.2022 година, дел.бр.05-248/8 од 19.10.2022 
година. 

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

 

Br. 08-1633/1 

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 измена на распоредот на средствата 

на Буџетот на Општина Радовиш за 2022 година 
 
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

измена на распоредот на средствата на Буџетот на 
Општина Радовиш за 2022 година, бр.08-1634/1  
што советот на општина Радовиш ја донесе на 
седница одржана на 26.10.2022 година.  

 

Br. 09-1634/2 
28 Oktomvri 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
                                                      
Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од 

Законот за локална самоуправа ("Сл. Весник на РМ" 
бр. 5/2002 година), а во врска со член 34 од Законот 
за буџетите ("Сл. Весник на РМ" бр. 64/05, 04/08, 
103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 
167/16) и член 43 од Статутот на ЕЛС Радовиш 
("Службен гласник на општина Радовиш" бр. 5/2005 
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година)  
 

ODLUKA 
za izmena na rasporedot na sredstvata na 

Buxetot na Op{tina RADOVI[ 
za    2022  godina 

 

^len  1 
So ovaa odluka se vr{i izmena na rasporedot na sredstvata na Buxetot na Op{tina  RADOVI[ 

za    2022  godina na sledniot na~in : 
Potprograma 
Potstavka                      BUGET SAMOFIN.  DOTACII DONACII  KREDITI 

E00 
425980 

OP[TINSKA ADMINISTRACIJA 
Nadzor nad odr`uvawe na izgradbata 

 
-200.000 

    

426410 Objavuvawe na oglasi 50.000 0 0 0 0 
464990 Drugi transferi -50.000 0 0 0 0 
F10 
425640 

URBANISTI^KO PLANIRAWE 
Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki 
planovi 

 
-2.900.000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

JD0 
482120 

IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA 
NA LOKALNI 
Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati 

PATI[TA 
2.836.058 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

482910 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i 
dizajn na dru 

263.942 0 0 0 0 
K20 
464990 

MUZI^KA I SCENSKO - 
UMETNI^KA DEJNOST 
Drugi transferi 

 
206.800 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

K40 
464990 

KULTURNI MANIFESTACII I 
TVORE[TVO 
Drugi transferi 

 
-206.800 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

N10 
401130 

OSNOVNO OBRAZOVANIE 
Osnovni plati - drugi vraboteni 

 
0 

 
0 

 
-1.370.000 

 
0 

 
0 

421220 Drva 0 0 550.000 0 0 
421240 Te~ni goriva 0 0 220.000 0 0 
480160 Kupuvawe na oprema za greewe i 

klimatizacija 
0 0 400.000 0 0 

482920 Izgradba na drugi objekti 0 0 200.000 0 0 

  0      0 0 0 0 

 

^len 2 
Ovaa odluka vleguva vo sila naredniot 

den od denot na objavuvawe vo "Slu`ben glasnik 
na op{tina Radovi{" i istata stanuva sostaven 
del na Buxetot na op{tinata za 2022 god. 

 

Br. 08-1634/1 

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 проширување на средствата на Буџетот 

на Општина Радовиш за 2022 година 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 
проширување на средствата на Буџетот на Општина 
Радовиш за 2022 година, бр.08-1635/1 што советот на 
општина Радовиш ја донесе на седница одржана на  
26.10.2022 година. 
 

Br. 09-1635/2 
28 Oktomvri 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од 

Законот за локална самоуправа ("Сл. Весник на РМ" 
бр. 5/2002 година), а во врска со член 34 од Законот 
за буџетите ("Сл. Весник на РМ" бр. 64/05, 04/08, 
103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 
167/16) и член 43 од Статутот на ЕЛС Радовиш 
("Службен гласник на општина Радовиш" бр. 5/2005 
година)  
 

ODLUKA 
Za pro{iruvawe na sredstvata na Buxetot na 

Op{tina RADOVI[ Za 2022  godina 
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0 0 156.800 0 

0 0 156.800 0 

 

 
^len 1 

So ovaa odluka se vr{i pro{iruvawe na sredstvata na Buxetot na Op{tinaRADOVI[ 

za   2022  godina, na sledniot na~in : 

 
Potprograma 

Potstavka                                                            SAMOFINAN. DOTACII DONACII KREDITI 

Se zgolemuvaat prihodite na slednite potastavki : 

A00    SOVET NA OP[TINA  

744111 Donacii od privatni kompanii 0 0 156.800 0 

 
i se raspreduvaat na slednite rashodni potastavki : 

0 0 156.800 0 

K40       KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVO 
464990   Drugi transferi 

 
 

 
 

^len 2 
Ovaa odluka vleguva vo sila naredniot den od 
denot na objavuvawe vo "Slu`ben glasnik na 
op{tina Radovi{" i istata stanuva sostaven del 
na Buxetot na op{tinata za 2022 god. 

 

Br. 08-1635/1 

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 Заклучок за прифаќање на Иницијатива за 

изготвување на Предлог Програма за новогодишни и 
божикни празници 

 
Го прогласувам и објавувам заклучокот за 

прифаќање на Иницијатива за изготвување на 
Предлог Програма за новогодишни и божикни 
празници, бр.08-1636/1 што советот на општина 
Радовиш го донесе на седница одржана на 
26.10.2022 година.  

 

Br. 09-1636/2 
28 Oktomvri 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 самоупава (Сл.весник на РМ 
бр.5/2002), и член 21 ст. 1 т. 43 од Статутот на 
општина Радовиш, Советот на општина Радовиш на 
XVIII седница одржана на 26.10.2022 година, донесе 
 

ЗАКЛУЧОК 
за прифаќање на Иницијатива за изготвување на 
Предлог Програма за новогодишни и божикни 

празници 
 

Член 1 
Советот на Општина Радовиш ја прифаќа 

Иницијативата за изготвување на Предлог Програма 
за новогодишни и божикни празници. 

Член 2 
Овој Заклучок стапува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во “Службен гласник на 
општина Радовиш” 

 

Br. 08-1636/1 

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 
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на Заклучок за прифаќање на Иницијатива за 
субвенционирање на социјално ранливи категории 
на територијата на општина Радовиш опфатени со 

Општински линиски превоз на патници и регистриран 
возен ред 

 
Го прогласувам и објавувам заклучокот за 

прифаќање на Иницијатива за субвенционирање на 
социјално ранливи категории на територијата на 
општина Радовиш опфатени со Општински линиски 
превоз на патници и регистриран возен ред, бр.08-
1637/1 што советот на општина Радовиш го донесе на 
седница одржана на  26.10.2022 година.  
                                                

Br. 09-1637/2 
28 Oktomvri 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 самоупава (Сл.весник на РМ 
бр.5/2002), и член 21 ст. 1 т. 43 од Статутот на 
општина Радовиш, Советот на општина Радовиш на 
XVIII седница одржана на 26.10.2022 година, донесе 
 

ЗАКЛУЧОК 
за прифаќање на Иницијатива за субвенционирање 
на социјално ранливи категории на територијата на 
општина Радовиш опфатени со Општински линиски 

превоз на патници и регистриран возен ред 
 

Член 1 
Советот на Општина Радовиш ја прифаќа 

Иницијативата за субвенционирање на социјално 
ранливи категории на територијата на општина 
Радовиш опфатени со Општински линиски превоз на 
патници и регистриран возен ред. 

Член 2 
Овој Заклучок стапува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во “Службен гласник на 
општина Радовиш” 
 

Br. 08-1637/1 

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 Заклучок за прифаќање на Иницијатива за 
одржување на Шестоноемвриски турнир во мал 

фудбал 
 

Го прогласувам и објавувам заклучокот за 
прифаќање на Иницијатива за одржување на 
Шестоноемвриски турнир во мал фудбал, бр.08-
1638/1што советот на општина Радовиш го донесе на 
седница одржана на 26.10.2022 година.  
 

Br. 09-1638/2 
28 Oktomvri 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 самоупава (Сл.весник на РМ 
бр.5/2002), и член 21 ст. 1 т. 43 од Статутот на 
општина Радовиш, Советот на општина Радовиш на 
XVIII седница одржана на 26.10.2022 година, донесе 

 
                                      ЗАКЛУЧОК 

за прифаќање на Иницијатива за одржување на 
Шестоноемвриски турнир во мал фудбал 

 
Член 1 

Советот на Општина Радовиш ја прифаќа 
Иницијативата за одржување на Шестоноемвриски 
турнир во мал фудбал 

Член 2 
Овој Заклучок стапува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во “Службен гласник на 
општина Радовиш” 
 

Br. 08-1638/1 

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 Заклучок за усвојување на Извештаите на 
Работните тела на Советот на општина Радовиш 

 
Го прогласувам и објавувам заклучокот за 

усвојување на Извештаите на Работните тела на 
Советот на општина Радовиш, бр.08-1640/1 што 
советот на општина Радовиш го донесе на седница 
одржана на 26.10.2022 година.  
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Br. 09-1640/2 
28 Oktomvri 2022 g. 

Radovi{ 

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

 
               Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од 
Статутот на општина Радовиш, Советот на општина 
Радовиш на XVIII седница одржана на 26.10.2022 
година, донесе: 
                                                                                                                          

ЗАКЛУЧОК 
за усвојување на Извештаите на Работните тела на 

Советот на општина Радовиш 
 

Член 1 
Се усвојуваат Извештаите на работните тела 

приложени на седница на Советот на општина 
Радовиш одржана на 26.10.2022 година и тоа: 
 
-Комисија за награди и признанија, 1 седница 
одржана на 18.10.2022 година  
-Комисија за култура, образование и спорт, 12-та 
седница одржана на 18.10.2022 година  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Комисија за јавна безбедност и безбедност во 
сообраќајот и противпожарна заштита, 10-та седница 
одржана на 18.10.2022 година  
-Комисија за здравство и социјална заштита, 8 
седница одржана на 19.10.2022 година  
-Комисија за финансирање, Буџет и Локален 
економски развој, 16-та седница одржана на 
21.10.2022 година  
-Kомисија за мандатни прашања, избори и 
именувања, 14-та седница одржана на 21.10.2022 
година 
-Комисија за урбанизам, комунални дејности и 
заштита на животна средина, 15-та седница одржана 
на 21.10.2022 година  

Член 2 
Овој Заклучок влегува во сила од денот на 

објавување во ,,Службен гласник на општина 
Радовиш,, . 
 

Br. 08-1640/1 

26 Октомври 2022 g. 
Radovi{ 

Sovet na op{tina 
Radovi{ 

Pretsedatel 
Monika Trajanova s.r. 
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СОДРЖИНА: 
РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука 
за измена и допуна на Одлука за Општински 
линиски превоз на патници бр.07-1187/1 од 
11.06.2014 година ---------------------------------------------- 1 
ОДЛУКА за измена и допуна на Одлука за Општински 
линиски превоз на патници бр.07-1187/1 од 
11.06.2014 година ----------------------------------------------- 1 
РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Решение 
за разрешување претставници во Управен одбор на 
ЈОУДГ “АЦО КАРАМАНОВ” Радовиш --------------------- 2 
РЕШЕНИЕ за разрешување претставници во Управен 
одбор на ЈОУДГ “АЦО КАРАМАНОВ” Радовиш -------- 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Решение 
за именување  претставници во Управен одбор на  
ЈОУДГ “АЦО КАРАМАНОВ” Радовиш --------------------- 2 
РЕШЕНИЕ за именување  претставници во Управен 
одбор на ЈОУДГ “АЦО КАРАМАНОВ” Радовиш -------- 2 
РЕШЕНИЕ  за прогласување и објавување на Одлука 
за одобрување финансиски средства на ЈПССО 
,,Радовиш-2014,, Радовиш наменети за фактури за 
комунални услуги за претходната година ------------ 3 
ОДЛУКА за одобрување финансиски средства на 
ЈПССО ,,Радовиш-2014,, Радовиш наменети за 
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фактури за комунални услуги за претходната  
година---------------------------------------------------------------3 
РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука 
за определување на крајбрежен појас на 
нерегулиран водотек река ‘’Горелка’’, Општина 
Радовиш, опфатен со Урбанистички план со намена 
Е1.13 површински соларни и фотоволтаични 
електрани за фотонапонска електроцентрала со 
капацитет до 1 MW на дел од КП 1082 КО Сулдурци, 
Општина Радовиш-------------------------------------------- 3 
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