
SLU@BEN GLASNIK NA 
OP[TINA RADOVI[ 

 

 

Slu`ben glasnik na 
op{tina Radovi{ 

Izleguva po potreba 

Petok 04 Noemvri 
2022 godina 

Broj 15/2022 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 Одлука за доделување Шестоноемвриски 

признанија за 2022 година 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 
доделување Шестоноемвриски признанија за 
2022 година, бр.08-1692/1 што советот на 
општина Радовиш ја донесе на седница 
одржана на 04.11.2022 година.  

 
Br. 09-1692/2 

04 Noemvri 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), член 5 и член 8 став 2 од Одлуката за 
востановување на општински награди и 
признанија број 08-262/1 од 08.07.1997 година, 
како и двете измени и дополнувања на 
Одлуката број 07-1470/1 од 20.08.2010 година и 
број 07-990/1 од 20.05.2013 година,  

Советот на општина Радовиш по повод 
одбележувањето на празникот ,,6-ти Ноември-
78-години од ослободувањето на Радовиш,, на 
седница одржана на 04.11.2022 година донесе 

 
О Д Л У К А 

за доделување Шестоноемвриски признанија за 
2022 година 

  
Член 1 

Со оваа Одлука се доделуваат следните 
Шестоноемвриски признанија 

 

1. ФА „ЗЛЕВСКИ БИСЕРИ – За достигнување 
во областа на фолклорот, културата и 
афирмација на општина Радовиш; 

2. ЗДРУЖЕНИЕ „НЕВЕНА ЗА ТЕБЕ ЗА МЕНЕ, 
ЗА НАС“ – За успешна културна 
промоција на општина Радовиш преку 
манифестацијата „Пролет на сребрените 
соништа“; 

3. ОЛИВЕР БОЈАЏИЕВ - За афирмација на 
општина Радовиш во областа на 
издаваштвото и културата; 

4. ПАВЛИНА КОШЕВЕЦ - За афирмација на 
општина Радовиш во областа на 
издаваштвото и културата; 

5. ЈОРДАН МИТЕВ - За афирмација на 
општина Радовиш во областа на 
музичката уметност; 

6. ПИЦЕРИЈА „МЕРИ ЏЕИН“ – За 25 години 
успешна угостителска дејност и 
зачувување на традицијата; 

7. ПИЦЕРИЈА „ГЕТСБИ“ – За долгогодишна 
успешна дејност и чување на 
традицијата; 

8. СЛАТКАРНИЦА „МАКЕДОНИЈА“ – За 
долгогодишна успешна дејност и чување 
на традицијата; 

9. ФРИЗЕРСКИ САЛОН „БОНСАИ“ – За 
долгогодишна успешна дејност и чување 
на традицијата; 

10. БЕРБЕРНИЦА „КОКО“ – За долгогодишна 
успешна дејност и чување на 
традицијата; 

11. ЗАНАЕТЧИЈА-КОНДУРАЏИЈА „ТРАЈЧО“ – 
ТРАЈЧО С.ПЕТРОВ – За долгогодишна 
успешна самостојна дејност и чување на 
традицијата; 

12. ВАСКО ТОДОРОВ – За негување на 
радовишкиот дијалект и афирмација на 
општина Радовиш; 

13. МАКОМ ТРЕФ ПЛУС ДОО – За 
долгогодишна успешна трговска дејност 
и чување на традицијата; 
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14. ДИЈАР ЈАШАРОВ – За развој на 
земјоделството и сточарството и 
афирмација на општина Радовиш; 

15. МИТЕ ЈЕФРЕМОВ - ЦРКОВЕН ХОР 
„СВ.ЈОВАН ДАМАСКИН“ – За особен 
придонес во хуманоста, културата и 
афирмацијата на општина Радовиш; 

16. ЗОРАН МАЈСТОРСКИ – За особен 
придонес во спортот и афирмацијата на 
општина Радовиш; 

17. ДРАГАН СТАНИШКОВ – За особен 
придонес во спортот и афирмацијата на 
општина Радовиш; 

18. ТОНИ ТАНЧЕВ – За особен придонес во 
спортот и афирмацијата на општина 
Радовиш; 

19. ДР.ВЛАДИСЛАВ БОГАТАЈ – За особена 
хуманост и грижа за здравјето на 
граѓаните; 

20. ПЕРСА ЧУЧКОВА – За особена хуманост и 
грижа за здравјето на граѓаните; 

 
Br. 08-1692/1 

04 Noemvri 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 и дополнување на 

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”. 

 
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

измена и дополнување на 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.08-1693/1 што советот на општина Радовиш 
ја донесе на седница одржана на 04.11.2022 
година.  

 
Br. 09-1693/2 

04 Noemvri 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 XIX седница 
одржана на 04.11.2022 година донесе: 
 

ОДЛУКА 
за измена и дополнување на 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”. 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се врши измена и 

дополнување на 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 од 26.10.2022 
година донесена од Советот на Општина 
Радовиш, така што член 4 од истата се менува и 
гласи: 
 
Се дава согласност заради обезбедување на 
Договорот наведен во член 1 од оваа одлука 
Општината да издаде 3 (три) бланко сопствени 
акцептирани меници со менична изјава-
согласност Банката да ги пополни и употреби за 
наплата на своите побарувања  без протест, 
уредени со нотарски акт и клаузула за 
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извршност-акцептирани и трасирани од 
Корисникот на кредитот-Општина Радовиш. 

Член2 
Членот 5 од истата Одлука се менува и гласи: 
Се овластува Градоначалникот на Општина 
Радовиш да го потпише Договорот  за 
одобрување на долгорочен кредит во висина од 
48.000.000,00 денари, со намена за реализација 
на КАПИТАЛЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 
“ГРАДСКИ ПАЗАР“ како и да го склучи и потпише 
Нотарскиот акт за меници и меничните 
бланкети со клаузула за извршност со кои 
Општината гарантира со целокупниот свој имот 
и средстава на сметки. 

Член3 
По членот 5 од истата Одлука се додава 

нов член 6 кој гласи: 
Со донесување на оваа одлука се потврдува 
дека се исполнети условите за полноважно 
донесување на одлуки согласно важечките акти 
на Општина Радовиш и законските одредби,  се 
потврдува дека дополнителни согласности од 
други органи и лица, освен Согласноста од 
Министерството за финансии бр.15-7200/2 од 
30.08.2022 година и Одлуката од Влада на РСМ 
не се потребни, односно нема правни или било 
какви други пречки за реализирање на 
конкретната правна работа одобрена согласно 
оваа Одлука. 

Член 4 
По членот 6 од истата Одлука се додава 

нов член 7 кој гласи: 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на Општина Радовиш и произведува 
правно дејство со денот на донесувањето на 
Одлуката од Влада на РСМ “ за давање 
согласност. 
 

Br. 08-1693/1 

04 Noemvri 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina 

Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 

 
Врз основа на член 50 став 1 т.3 од 

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

 

општина Радовиш, Градоначалникот на 
општина Радовиш донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 
на Заклучок за усвојување на Извештај на 

Работното тело на Советот на општина Радовиш 
 

Го прогласувам и објавувам 
заклучокот за усвојување на Извештај на 
Работното тело на Советот на општина 
Радовиш, бр.08-1694/1 што советот на 
општина Радовиш го донесе на седница 
одржана на 04.11.2022 година.  

 
Br. 09-1694/2 

04 Noemvri 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 XIX седница одржана на 
04.11.2022 година, донесе: 
                                                                     

ЗАКЛУЧОК 
за усвојување на Извештаj на Работнoто тело на 

Советот на општина Радовиш 
 

Член 1 
Се усвојува Извештајот на работното тело 

приложен на седница на Советот на општина 
Радовиш одржана на 04.11.2022 година и тоа: 

-Комисија за награди и признанија, 2 
седница одржана на 31.10.2022 година  

Член 2 
Овој Заклучок влегува во сила од денот 

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

Br. 08-1694/1 

04 Noemvri 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina 

Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 
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