
SLU@BEN GLASNIK NA 
OP[TINA RADOVI[ 

 

 

Slu`ben glasnik na 
op{tina Radovi{ 

Izleguva po potreba 

Petok 28 Septemvri 
2022 godina 

Broj 11/2022 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 давање Согласност на Годишен план за 
вработување за 2023 година во ЈП Плаваја, Радовиш 

 
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

давање Согласност на Годишен план за вработување 
за 2023 година во ЈП Плаваја, Радовиш, бр.08-
1515/1, што советот на општина Радовиш ја донесе 
на седница одржана на 27.09.2022 година.  

 
Br. 09-1515/2 

28 Septemvri 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 

na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

 
Врз основа на член 20-б 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 XVI седницата 
одржана на ден 27.09.2022 година, донесе: 
 

ОДЛУКА 
за давање Согласност на Годишен план за 

вработување за 2023 година во  
ЈП Плаваја, Радовиш 

 
Член 1 

 Се дава Согласност на Годишен план за 
вработување за 2023 година во ЈП Плаваја, Радовиш 
бр.0102-645/1 од 23.08.2022 година, наш бр.08-
136/110 од 25.08.2022 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. 08-1515/1 

27 Septemvri 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 ЈОУДГ ,,Ацо 
Караманов”, Радовиш 

 
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

давање Согласност на Годишен план за вработување 
за 2023 година во ЈОУДГ ,,Ацо Караманов”, Радовиш, 
бр.08-1516/1, што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на 27.09.2022 година.  

 
Br. 09-1516/2 

28 Septemvri 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 

na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

 
Врз основа на член 20-б 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 XVI седницата 
одржана на ден 27.09.2022 година, донесе: 
 

ОДЛУКА 
за давање Согласност на Годишен план за 

вработување за 2023 година во  
ЈОУДГ ,,Ацо Караманов”, Радовиш 

 
Член 1 

 Се дава Согласност на Годишен план за 
вработување за 2023 година во ЈОУДГ ,,Ацо 
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Караманов”, Радовиш бр.01-158 од 26.06.2022 
година, наш бр.08-104/40 од 13.09.2022 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. 08-1516/1 

27 Septemvri 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 Општина Радовиш 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 
давање Согласност на Годишен план за вработување 
за 2023 година во Општина Радовиш, бр.08-1517/1, 
што советот на општина Радовиш ја донесе на 
седница одржана на  27.09.2022 година.  

 
Br. 09-1517/2 

28 Septemvri 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 

na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

 
Врз основа на член 20-б 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 XVI седницата 
одржана на ден 27.09.2022 година, донесе: 
 

ОДЛУКА 
за давање Согласност на Годишен план за 

вработување за 2023 година во  
Општина Радовиш 

 
Член 1 

 Се дава Согласност на Годишен план за 
вработување за 2023 година во Општина Радовиш 
бр.09-1424/1 од 31.08.2022 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. 08-1517/1 

27 Septemvri 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 ,,Кирил и Методиј” с.Ораовица, 
Радовиш за учебната 2022/2023 година 

 
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ 
,,Кирил и Методиј” с.Ораовица, Радовиш за учебната 
2022/2023 година, бр.08-1518/1, што советот на 
општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 
27.09.2022 година.  

 
Br. 09-1518/2 

28 Septemvri 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 

na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

 
Врз основа на член 36 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 
27.09.2022 година, донесе: 
 

ОДЛУКА 
за усвојување на Годишна Програма за работа на 
ООУ ,,Кирил и Методиј” с.Ораовица, Радовиш за 

учебната 2022/2023 година 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука Советот на општина Радовиш 
ја усвојува Годишната Програма за работа на ООУ 
,,Кирил и Методиј” с.Ораовица, Радовиш за учебната 
2022/2023 година, број 01-208/1 од 25.08.2022 
година, наш број 08-106/26 од 29.08.2022 година. 
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Член 2 
Oваа Одлука влегува во сила наредниот ден 

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

Br. 08-1518/1 

27 Septemvri 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 ,,Никола Карев”, Радовиш за учебната 
2022/2023 година 

 
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ 
,,Никола Карев”, Радовиш за учебната 2022/2023 
год., бр.08-1519/1, што советот на општина Радовиш 
ја донесе на седница одржана на 27.09.2022 година.  

 
Br. 09-1519/2 

28 Septemvri 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 

na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

 
Врз основа на член 36 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 
27.09.2022 година, донесе: 
 

ОДЛУКА 
за усвојување на Годишна Програма за работа на 

ООУ ,,Никола Карев”, Радовиш за учебната 
2022/2023 година 

 
Член 1 

 Со оваа Одлука Советот на општина Радовиш 
ја усвојува Годишната Програма за работа на ООУ 
,,Никола Карев”, Радовиш за учебната 2022/2023 
година, број 02-342/1 од 09.09.2022 година, наш број 
08-50/58 од 09.09.2022 год. 

Член 2 
Oваа Одлука влегува во сила наредниот ден 

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

Br. 08-1519/1 

27 Septemvri 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 користење училишна зграда 
во ПУ Калаузлија на ООУ ,,Крсте Петков Мисирков,, 

Радовиш 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 
давање на користење училишна зграда во ПУ 
Калаузлија на ООУ ,,Крсте Петков Мисирков,, 
Радовиш, бр.08-1520/1, што советот на општина 
Радовиш ја донесе на седница одржана на 
27.09.2022 година.  

 
Br. 09-1520/2 

28 Septemvri 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 

na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

 
Врз основа на член 64, 65, 66 и 67од Законот 

за локална самоуправа и член 21 став 1 точка 32 и 
член 86 од Статутот на Општина Радовиш („Службен 
гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02), Советот на 
Општина Радовиш на XVI седницата одржана на ден 
27.09.2022 година, донесе: 
 

ОДЛУКА 
за давање на користење училишна зграда во ПУ 

Калаузлија на ООУ ,,Крсте Петков Мисирков,, 
Радовиш 

 
Член 1 

 Новоизградената училишна зграда каде е 
сместено подрачното училиште во с.Калаузлија, 
Општина Радовиш како основач на основните 
општински училишта, го дава на користење на ООУ 
,,Крсте Петков Мисирков,, Радовиш. 
 Новоизградената училишна зграда се наоѓа 
на КП бр.17/1, м.в,,Село,, и впишана во имотен лист 
1 КО Калаузлија-општина Радовиш. 

Член 2 
Oваа Одлука влегува во сила наредниот ден 

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

 
 



Br. 11/2022 Str. 4            Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                                    28.09.2022 god. 

 
 

Br. 08-1520/1 

27 Septemvri 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 

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

локална самоупава(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во 
врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, 
Градоначалникот на општина Радовиш донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 
на Програма за измена и дополнување на 

Програмата за потребите на спортот во општина 
Радовиш за 2022 год. бр.08-1485/1 од 03.12.2021 

год., бр.08-1610/1од 21.12.2021 год. и бр 08-728/1 од 
13.04.2022 год. 

 
Ја прогласувам и објавувам Програмата за 

измена и дополнување на Програмата за потребите 
на спортот во општина Радовиш за 2022 год. бр.08-
1485/1 од 03.12.2021, бр.08-1610/1од 21.12.2021 год. 
и бр 08-728/1 од 13.04.2022 год. што советот на 
општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 
27.09.2022 година.  

 
Br. 09-1521/2 

28 Septemvri 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 15 и 
член 21 став 1 точка 11 од Статутот на општина 
Радовиш (Службен гласник бр. 05/02),  Советот на 
општина Радовиш, на XVI седницата одржана на ден 
27.09.2022 година донесе : 
 

Програма 
за измена и дополнување на Програмата за 

потребите на спортот во општина Радовиш за 2022 
год.  бр.08-1485/1 од 03.12.2021 год., 08-1610/1од 

21.12.2021 год. и бр 08-728/1 од 13.04.2022 год. 
 

I. Се менува и дополнува Програмата за 
потребите на спортот во општина Радовиш за 2022 
год.  бр.08-1485/1 од 03.12.2021 год., 08-1610/1од 
21.12.2021 год. и бр 08-728/1 од 13.04.2022 год. во 
делот на планирани финансиски средства. 
Во Програмата беа планирани вкупно 6.500.000 ден. 
на буџетската програма Л0 за поддршка на спортски 
клубови, турнири и сл. 
Планираниот износ се намалува за 400,000 денари и 
Програмата за јавните потреби на спортот во 

општина Радовиш 2022 година изнесува 6.100.000 
ден. 
Износот од 400,000 ден. од буџетската програма Л0 
– Спорт и рекреација се префрла на буџетска 
програма К4 – Културни манифестации и творештво. 

II. Програмата влегува во сила со денот на 
донесување а ке биде објавена во „Службен гласник 
на општина Радовиш“. 

 
Br. 08-1521/1 

27 Septemvri 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 

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

локална самоупава(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во 
врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, 
Градоначалникот на општина Радовиш донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 
на Програма за измена и дополнување на 

Програмата за активностите на општина Радовиш во 
областа на културата  во општина Радовиш за 2022 
год. бр.08-1484/2 од 03.12.2021 год и бр.08-1609/2 

од 21.12.2021 год. 
 

Ја прогласувам и објавувам Програмата за 
измена и дополнување на Програма за активностите 
на општина Радовиш во областа на културата во 
општина Радовиш за 2022г. бр.08-1484/2 од 
03.12.2021 год и бр.08-1609/2 од 21.12.2021 год. што 
советот на општина Радовиш ја донесе на седница 
одржана на 27.09.2022 година.  

 
Br. 09-1522/2 

28 Septemvri 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 XVI седницата одржана на 
ден 27.09.2022 година донесе : 
 

Програма 
за измена и дополнување на Програма за 

активностите на општина Радовиш во областа на 
културата  во општина Радовиш за 2022 год. 

бр.08-1484/2 од 03.12.2021 год и бр.08-1609/2 од 
21.12.2021 год. 

 
I. Се менува и дополнува Програмата за 

активностите во општина Радовиш од областа на 
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културата за 2022-ра година бр.08-1484/2 од 
03.12.2021 год и бр.08-1609/2 од 21.12.2021 год. 
што ги донесе Советот на општина Радовиш на 
седницата. 

II.Планираниот износ од 1,000,000 ден. во 
програмата К4 кој беше распореден врз основа на 
Одлука на Советот на општина Радовиш, се 
зголемува за 1.800.000 ден. од кои 800.000 ден. се 
предвидуват на донаторска сметка и 1.000.000 
ден. се предвидува на основниот буџет. 
Вкупната програма изнесува 2.800.000 ден. 
Средствата во програмата К4 во Буџетот на 
општина Радовиш ќе бидат предвидени наменски 
за реализација на манифестацијата „Самун ем 
Татлија“. 

III. Програмата влегува во сила од денот 
на донесување а ке биде објавена во „Службен 
гласник на општина Радовиш“. 

 
Br. 08-1522/1 

27 Septemvri 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 

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

локална самоупава(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во 
врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, 
Градоначалникот на општина Радовиш донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 
на Програма за измена и дополнување на 

Програмата на потреби за функционирање на 
администрацијата во единицата за локална 

самоуправа-Радовиш за 2022 година број 08-1607/1 
од 21.12.2021 година 

 
Ја прогласувам и објавувам Програмата за 

измена и дополнување на Програма на потреби за 
функционирање на администрацијата во единицата 
за локална самоуправа-Радовиш за 2022 година број 
08-1607/1 од 21.12.2021 година што советот на 
општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 
27.09.2022 година.  

 
Br. 09-1523/2 

28 Septemvri 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 

na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

 
Врз основа член 21 став 1 точка 43 од 

Статутот на општина Радовиш (Службен гласник бр. 
05/02), Советот на општина Радовиш, на XVI 
седницата одржана на ден 27.09.2022 година 
донесе: 
 

ПРОГРАМА  
за измена и дополнување на Програмата на потреби 

за функционирање на администрацијата во 
единицата за локална самоуправа-Радовиш за 2022 

година број 08-1607/1 од 21.12.2021 година 
 

Поради зголемени трошоци за работа оваа 
Програма се менува и дополнува во дел: 

 
II.Приоритети на општинската 

администрација 
се зголемуваат следните ставки 

 
 -Е0 421130 ѓубрарина------- 35.000 денари 

-Е0 421310 пошта----------- 210.000 денари 
-Е0 421410 гориво општинска 

администрација ---------------------------- 170.000 денари 
-Е0 421410 горивo  пожарна ------------------

------------------------------------------------------50.000 денари 
-Е0 426310 семинари и                    

конференции ---------------------------------- 50.000 денари 
-Е0 420210 патување во странство-

хранарина дневници------------------------ 15.000 денари 
-Е0420220 патување во странство-патни 

расходи------------------------------------------ 20.000 денари 
За реализација на ова зголемување на 

горенаведените ставки ќе се изврши намелување на 
ставките 

-Е0 426990-Други оперативни расходи 
 
III. Оваа измена и дополнување на Програма 

е составен дел на Буџетот за 2022 година 
 
IV. Оваа Програма влегува во сила наредниот 

ден од објавувањето во „Службен гласник на 
општина Радовиш“. 

 
Br. 08-1523/1 

27 Septemvri 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 донесување на Програма за 

манифестација ,,Самун ем Татлија” и Програма за 
манифестација ,,Самун ем Татлија” 
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Ја прогласувам и објавувам одлуката за 
донесување на Програма за манифестацијата 
,,Самун ем Татлија”, бр.08-1524/1, што советот на 
општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 
27.09.2022 година.  

 
Br. 09-1524/2 

28 Septemvri 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 

na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

 
Врз основа на член 36 од Законот за локална 

самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на 
Општина Радовиш („Службен гласник на Општина 
Радовиш“ бр.5/02), Советот на Општина Радовиш на 
XVI седницата одржана на ден 27.09.2022 година, 
донесе: 

 
ОДЛУКА 

за донесување на Програма за манифестација 
,,Самун ем Татлија” 

 
Член 1 

 Со оваа Одлука Советот на општина Радовиш 
донесува Програма за манифестација ,,Самун ем 
Татлија” по доставена Предлог Програма од 
Градоначалникот на општина Радовиш бр.08-
1443/12 oд 26.09.2022 година . 

Член 2 
Се овластува Градоначалникот на општина 

Радовиш да ја реализира оваа Програма за 
манифестацијата ,,Самун ем Татлија” и исплати 
финансиски средства согласно усвоената Програма 
бр.08-1443/12 oд 26.09.2022 година .   

Член 3 
По завршувањето на манифестацијата да се 

достави извештај до Советот на општина Радовиш. 
Член 4 

Oваа Одлука влегува во сила од денот на 
донесување а ќе биде објавена во ,,Службен гласник 
на општина Радовиш,, . 
 

Br. 08-1524/1 

27 Septemvri 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 интерес за основање 
Акционерско друштво за дејност производство на 

електрична енергија 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 
утврдување интерес за основање Акционерско 
друштво за дејност производство на електрична 
енергија, бр.08-1525/1 што советот на општина 
Радовиш ја донесе на седница одржана на 
27.09.2022 година,.  

 
Br. 09-1525/2 

28 Septemvri 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 

na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

 
Vrz osnova na ~len 36 od Zakonot za 

lokalnata samouprava, a vo vrska so ~len 32 i 65 
od Zakonot za trgovskite dru{tva (Slu`ben 
vesnik na RM br.28/04-------120/18 i Sl.vesnik na 
RSM br.290/20, 215/21 i 99/22)i ~len 21 stav1 
to~ka 43 od Statutot na op{tina Radovi{, 
Sovetot na op{tina Radovi{ na sednica 
odr`ana na 27.09.2022 godina, donese 

    
 O  D  L  U  K  A 

Za utvrduvawe interes za osnovawe 
Akcionersko dru{tvo za dejnost proizvodstvo 

na elektri~na energija 
 

^len 1 
 So ova odluka se utvrduva interes na 
op{tina Radovi{ da osnova i bide edinstven 
osnova~ na akcionerko dru{tvo za proizvodstvo 
na elektri~na energija ELRAD Radovi{. 

^len 2 
Akcionerskoto dru{tvo ima svojstvo na 

pravno lice i vo pravniot promet }e istapuva 
pod firmata; 

Dru{tvo za proizvodstvo na elektri~na 
energija ELRAD Radovi{. 

Skraten naziv: A.D. ELRAD Radovi{. 
Firmata glasi na makdonski jazik, so 

kirilsko pismo. 
^len 3 

Sedi{teto na dru{tvoto e na bul.<8-mi 
Septemvri< br.2 Radovi{. 

^len 4 
 Akcionerskoto dru{tvo }e vr{i 
prete`na dejnost: 
 35.11 Proizvodstvo na elektri~na 
energija 

^len 5 
Osnovnata glavnina iznesuva 25.000 evra 

vo denarska protivvrednost i }e ja  
obezbedi op{tina Radovi{. 
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Nominalen iznos na akcijata nemo`e da 
bide pomal od 1 Evro, spored sredniot kurs na 
taa valuta od Narodna banka na RSM, den pred 
usvojuvaweto na Statutot. 

^len 6 
 Upravuvaweto so Dru{tvoto }e se 
organizira spored ednostepeniot sistem na 
upravuvawe. 
 Organi na dru{tvoto se: 
  -Sobranie na dru{tvoto 
  -Odbor na direktori 

^len 7 
 So Dru{tvoto }e upravuva Odborot na 
direktori vo ramkite na ovlastuvawata 
opredeleni so Zakonot za trgovski dru{tva, 
Statutot i ovlastuvawata koi se izri~ito 
dadeni od Sobranieto na dru{tvoto. 
 ^lenovite na odborot na direktori gi 
izbora Sobranieto na dru{tvoto. 
 Mandatot i statusot na ~lenovite na 
Odborot na direktori }e se opredeli so 
statutot na dru{tvoto. 

^len 8 
 So Statutot poblisku }e se uredat 
firmata i sedi{teto, predmetot na rabota, 
osnova~ot,iznosot na osnovnata glavnina, 
nominalniot iznos na akciite i drugi pra{awa 
od zna~ewe na dru{tvoto utvrdeni so Zakonot za 
trgovskite dru{tva. 

^len 9 
Rabotite od nadle`nost na Sobranieto na 
dru{tvoto }e gi vr{i preku ovlasten 
pretstavnik. 

Ovlasteniot pretstavnik se ovlastuva: 
-da gi prezema site dejstvija i aktivnosti vo 
pretstavuvaweto na op{tina Radovi{ vo 
Sobranieto na akcioneri, kako id a gi prezema 
site potrbni dejstvija i aktivnosti za 
donesuvawe na potrebnite odluki za osnovawe na 
Dru{tvoto. 
-da go potpie{e Statutot; 
-da potpi{e Izjava za prezemawe na akciite; 
-da potpi{e Izjava deka osnovaweto e vo 
soglasnost so Zakon; 
-da donese odluka za izbor na organite na 
dru{tvoto; 
-kako i site potrebni dejstvija za osnovawe na 
Dru{tvoto soglasno Zakonot za trgovskite 
dru{tva. 

Za ovlasten pretstavnik na Sovetot na 
op{tinata koj }e gi vr{i rabotite od 
nadle`nost na Sobranie na akcioneri, Sovetot 
na op{tina Radovi{ go imenuva Strahil 
Gavritov - ~len na Sovetot na op{tina Radovi{ 

 
 
   

член 10 
Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

објавувањето во <Службен гласник на општина 
Радовиш<.  

 
Br. 08-1525/1 

27 Septemvri 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 како 

основачки влог на општина Радовиш за А.Д. за 
производство на електрична енергија ,,ЕЛРАД,, 

Радовиш 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 
одобрување финансиски средства како основачки 
влог на општина Радовиш за А.Д. за производство на 
електрична енергија ,,ЕЛРАД,, Радовиш, бр.08-
1526/1 што советот на општина Радовиш ја донесе 
на седница одржана на  27.09.2022 година.  

 
Br. 09-1526/2 

28 Septemvri 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 

na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

 
Врз основа на член 273 stav 1 od Zakonot za 

trgovskite dru{tva (Slu`ben vesnik na RM 
br.28/04-------120/18 i Sl.vesnik na RSM 

br.290/20, 215/21 i 99/22) kako i ~len 21 став 1 

точка 43 од Статутот на општина Радовиш, Советот 

на општина Радовиш на седница одржана на 
27.09.2022 год., донесе  
 

ОДЛУКА 
за одобрување финансиски средства  

како основачки влог на општина Радовиш 
 за A.D. za proizvodstvo na elektri~na enegija < 

ELRAD,, Радовиш 

 

Член 1 
Се одобруваат финансиски средства od 

Buxetot na op{tina Radovi{, во висина од 

денарска  противвредност на 25.000 евра по среден 

курс на Народна банка на денот на префрлањето на 
средствата, kako, osnova~ki vlog i edinstven 
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akcioner za formirawe na A.D. za proizvodstvo 

na elektri~na enegrija ,,ELRAD,, Радовиш. 

Член 2 
Средствата ќе се префрлат на сметка.  
Составен дел на Одлуката е барањето со 

податоците за корисникот.  
За одобрените и потрошените средства од 

буџетот на општината треба да се поднесе писмен 
извештај до Советот на општината за оправданост на 
потрошените средства.  

Член 3 
Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

објавувањето во <Службен гласник на општина 

Радовиш<.  
 

Br. 08-1526/1 

27 Septemvri 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 

 
Vrz osnova na ~len 29 i 32  od Zakonot za 

trgovskite dru{tva (Slu`ben vesnik na RM 
br.28/04-------120/18 i Sl.vesnik na RSM 

br.290/20, 215/21 i 99/22) kako i ~len 21 став 1 

точка 43 од Статутот на општина Радовиш, Strahil 

Gavritov od Radovi{ so `iveali{te na ul.< 15 
Korpus br.29 Radovi{, so l.k. br.M0219042 
izdadena od SVR Radovi{, kako i EMBS 6027741 
na op{tina Radovi{, na den 27.09.2022 godina ja 
dava slednata  

 
I  Z  J  A  V  A 

 
 Jas dolupotpi{aniot Strahil Gavritov 
od Radovi{, so `iveali{te na ul.< 15 Korpus br. 
29 Radovi{, so l.k. br.M0219042 izdadena od SVR 
Radovi{, vo svojstvo na zastapnik na op{tina 
Radovi{ i ~len na Sovetot na op{tina Radovi{ 
so sedi{te na bul. <Aleksandar Makedonski br.7 
Radovi{ , so EMBS 6027741 na op{tina 
Radovi{, pod polna krivi~na, naterjalna i 
moralna odgovornost 
 IZJAVUVAM deka ne postoi 
ograni~uvawe navedeno vo ~len 29 od Zakonot za 
trgovskite dru{tva ili drugo ograni~uvawe 
opredeleno so Zakon, op{tina Radovi{ da bide 
osnova~ na akcionersko dru{tvo proizvodstvo 
na elktri~na energija <ELRAD< Radovi{, i 
zapi{e vo trgovskiot registar. 

 
Br. 08-1527/1 

27 Septemvri 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Izjavil 

Strahil Gavritov s.r. 

 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 
на Одлука за давање Согласност на Одлука за 

промена на Правилникот бр.08-835/1 од 03.05.2022 
година за користење на површините за играње и 

пропратните простории на Градски стадион во 
Радовиш бр.02-42/2 од 25.05.2022година 

 
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

давање Согласност на Одлука за промена на 
Правилникот бр.08-835/1 од 03.05.2022 година за 
користење на површините за играње и пропратните 
простории на Градски стадион во Радовиш бр.02-
42/2 од 25.05.2022 година, што советот на општина 
Радовиш ја донесе на седница одржана на 
27.09.2022 година, бр.08-1528/1.  

 
Br. 09-1528/2 

28 Septemvri 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 05/02) и член 21 став 1 
точка 43 од Статутот на Општина Радовиш  Советот 
на Општина Радовиш на XVI седница одржана на 
27.09.2022 година донесе: 

 
О Д Л У К А 

за давање Согласност на Одлука за промена на 
Правилникот бр.08-835/1 од 03.05.2022 година за 

користење на површините за играње и пропратните 
простории на Градски стадион во Радовиш бр.02-

42/2 од 25.05.2022 година 
 

Член  1 
Се дава Согласност на Одлука за промена на 

член 12 од Правилникот бр.08-835/1 од 03.05.2022 
година за користење на површините за играње и 
пропратните простории на Градски стадион во 
Радовиш донесена од Управен одбор на Јавното 
претпријатие за стопанисување со спортски објекти 
,,Радовиш-2014,, бр.02-42/2 од 25.05.2022 година, 
наш бр.08-39/39 од 22.08.2022 година. 

Член 2 
Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во ,,Службен гласник на 
општина Радовиш,, . 
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Br. 08-1528/1 

27 Septemvri 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 

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

локална самоупава(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во 
врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, 
Градоначалникот на општина Радовиш донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 
на Одлука за давање Согласност на Одлука за 

промена на Тарифникот бр.08-619/1 од 29.03.2022 
година за користење на просторот и пропратни 

простории во склоп на СРЦ “25 МАЈ”, бр.02-42/1 од 
25.05.2022 година 

 
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

давање Согласност на Одлука за промена на 
Тарифникот бр.08-619/1 од 29.03.2022 година за 
користење на просторот и пропратни простории во 
склоп на СРЦ “25 МАЈ”, бр.02-42/1 од 25.05.2022 
година, што советот на општина Радовиш ја донесе 
на седница одржана на 27.09.2022 година, бр.08-
1529/1.  

 
Br. 09-1529/2 

28 Septemvri 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 05/02) и член 21 став 1 
точка 43 од Статутот на Општина Радовиш Советот на 
Општина Радовиш на XVI седница одржана на 
27.09.2022 година донесе: 
 

О Д Л У К А 
за давање Согласност на Одлука за промена на 

Тарифникот бр.08-619/1 од 29.03.2022 година за 
користење на просторот и пропратни простории во 

склоп на СРЦ “25 МАЈ”, бр.02-42/1 од 25.05.2022 
година 

 
Член  1 

Се дава Согласност на Одлука за промена на 
член 10 од Тарифникот бр.08-619/1 од 29.03.2022 
година за користење на просторот и пропратни 
простории во склоп на СРЦ “25 МАЈ” донесена од 
Управен одбор на Јавното претпријатие за 
стопанисување со спортски објекти ,,Радовиш-2014,, 
бр.02-42/1 од 25.05.2022 година, наш бр.08-39/38 од 
22.08.2022 година. 

 

Член 2 
Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

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

 
 

Br. 08-1529/1 

27 Septemvri 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 

Спортски Стрелачки клуб Рефлексшат 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката  за 
одобрување финансиски средства  на Спортски 
Стрелачки клуб Рефлексшат, бр.08-1530/1 што 
советот на општина Радовиш ја донесе на седница 
одржана на 27.09.2022 година.  

 
Br. 09-1530/2 

28 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, Советот на општина Радовиш на XVI 
седница одржана на 27.09.2022 година, донесе: 

 
О Д Л У К А 

за одобрување финансиски средства 
на Спортски Стрелачки клуб Рефлексшат 

 
Член 1 

Се одобруваат финансиски средства на 
Спортски Стрелачки клуб Рефлексшат во висина од 
25.000,00 денари наменети за редовни тренинзи и 
учество на светско првенство во Осијек, Хрватска, по 
доставено барање бр.12-1211/1 од 15.07.2022 
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,, . 
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Br. 08-1530/1 

27 Septemvri 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 

Риболовен клуб КРАП-Радовиш 
 
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

одобрување финансиски средства на Риболовен 
клуб КРАП-Радовиш, бр.08-1531/1 што советот на 
општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 
27.09.2022 година.  

 
Br. 09-1531/2 

28 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, Советот на општина Радовиш на XVI 
седница одржана на 27.09.2022 година, донесе: 
                                                                                                                            

О Д Л У К А 
за одобрување финансиски средства 

на Риболовен клуб КРАП-Радовиш 
 

Член 1 
Се одобруваат финансиски средства на 

Риболовен клуб КРАП-Радовиш во висина од 
25.000,00 денари наменети за опрема и учество на 
Светско првенство во риболов кое ке се одржи во 
Хрватска, по доставено барање бр.08-1323/1 од 
10.08.2022 год. 

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. 08-1531/1 

27 Septemvri 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 Извештај за работата со 
Финансов извештај на ЈП ,,Плаваја”  Радовиш за 

период од 01.01 2022 година до 30.06.2022 година 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 
усвојување Извештај за работата со Финансов 
извештај на ЈП ,,Плаваја” Радовиш за период од 
01.01 2022 година до 30.06.2022 година, бр.08-
1532/1 што советот на општина Радовиш ја донесе 
на седница одржана на  27.09.2022 година.  

 
Br. 09-1532/2 

28 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 ст. 1 т. 31 од Статутот на општина Радовиш, 
Советот на општина Радовиш на XVI седница 
одржана на 27.09.2022 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

за усвојување Финансов извештај на ЈП,,Плаваја” 
Радовиш за период од 01.01 2022 година до 

30.06.2022 година 
 

Член 1 
Се усвојува Финансов извештај на 

ЈП,,Плаваја” Радовиш за период од 01.01.2022 
година до 30.06.2022 година, бр.0102-600/1 од 
03.08.2022 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

 
Br. 08-1532/1 

27 Septemvri 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 Одлука за усвојување Финансов извештај на 
ЈП,,Плаваја” Радовиш  за период од 01.04 2022 

година до 30.06.2022 година 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлука за 
усвојување Финансов извештај на ЈП,,Плаваја” 
Радовиш за период од 01.04 2022 година до 
30.06.2022 годин, бр.08-1533/1 што советот на 
општина Радовиш ја донесе на седница одржана на  
27.09.2022 година.  

 
Br. 09-1533/2 

28 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 ст. 1 т. 31 од Статутот на општина Радовиш, 
Советот на општина Радовиш на XVI седница 
одржана на 27.09.2022 година, донесе 

                                         
О Д Л У К А 

за усвојување Финансов извештај на ЈП,,Плаваја” 
Радовиш за период од 01.04 2022 година до 

30.06.2022 година 
 

Член 1 
Се усвојува Финансов извештај на 

ЈП,,Плаваја” Радовиш за период од 01.04.2022 
година до 30.06.2022 година, бр.0102-599/1 од 
03.08.2022 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

 
Br. 08-1533/1 

27 Septemvri 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 

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

локална самоупава (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во 
врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, 
Градоначалникот на општина Радовиш донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување 
на Програма за измена и дополнување на 

Програмата за локален економски развој при 
општина Радовиш за 2022 година бр.08-1606/2 од 

21.12.2021 година 
 

Ја прогласувам и објавувам Програмата за 
измена и дополнување на Програма за локален 
економски развој при општина Радовиш за 2022 
година бр.08-1606/2 од 21.12.2021 година, бр.08-
1534/1, што советот на општина Радовиш ја донесе 
на седница одржана на 27.09.2022 година.  

 
Br. 09-1534/2 

28 Septemvri 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 

na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

 
Врз основа на член 22, став 1, точка 3, 6, 7 и 9 

од Законот за локална самоуправа (,,Сл.весник на 
Р.М,, бр: 5/02), а согласно чл. 21 став 1 точка 43  од 
Статутот на општина Радовиш, Советот на општина 
Радовиш на XVI-та седницата одржана на 27.09.2022 
година, донесе: 
 

PROGRAMA 
za izmena i dopolnuvawe na Programata za 

Lokalen ekonomski razvoj pri Op{tina 
Radovi{ za 2022 godina  br.08-1606/2 od 21.12.21 

god. 
 

Измената програмата се однесува на 
зголемување на ставката за реализација на проект: 
,,Општинско-корисна работа“ УНДП за 750.000 
денари. Ставката Формирање на комисија за избор 
на официјален сувенир(и) за општина Радовиш 
преку распишување на Јавен оглас и набавка нов 
пакет на промотивни материјали за општина 
Радовиш во износ од 150.000 денари се брише и 
средствата се пренаменуваат во ставка К4 за 
организација на манифестацијата ,,Самун ем 
Татлија“. Ставката достапни и ефикасни дигитални и 
социјални услуги на општините Радовиш и Конче се 
намалува за 100.000 денари од 1.000.000 денари на 
900.000 денари, средствата од 100.000 денари се 
наменуваат за манифестацијата ,,Самун ем Татлија“ 
на ставка К4 од буџетот на општина Радовиш. 
 Локалниот економски развој како 
надлежност на локалната самоуправа во најголем 
дел зависи од навремено планирање во локалната 
самоуправа, преку превземање на мерки и 
активности, форми и облици за овозможување 
услови за одржлив економски развој. 
  Мерките на национално ниво не секогаш се 
во можност прецизно да ги идентификуваат 
потребите на општините во Република Северна 
Македонија и за таа цел се изготвува на годишно 
ниво Програма за локален економски развој за 
секоја општина која е базирана врз основа на 
усвоените стратешки општински документи со што 
за секоја превземена активност се добива 
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легитимитет кој влијае позитивно кон општинскиот 
локален развој, изразена како алатка за планирање 
и истовремено дејствување и подршка кон 
локалната економија за нејзин одржлив развој. 

Локалниот економски развој ги подржува 
правните субјекти, граѓаните организирани во 
здружени разни секторски форми како и физичките 
лица кои се преставници од повеќе различни 
сектори, кои имаат можност меѓусебно да 
соработуваат со цел постигнување на економски 
просперитет во локалната заедница и одржлив раст 
кој носи економска корист и подобрување на 
квалитетот на животот воопшто. 

Процесот на планирање на програмата е 
базиран врз непосредно учество на претставниците 
од јавните институции, деловната заедница и 
невладиниот сектор кои преку воспоставена 
комуникација и соработка овозможуваат 
претпоставка за можно достигнување на 
заедничката зацртана визија, кон создавање на 
услови за градење на севкупен одржлив развој кој 
меѓудругото го промовира развојот на бизнисите 
кои пак истовремено ги овозможуваат условите за 
зголемување на вработувањето. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Програмата за работа на одделението за 
локален економски развој се подготвува и усвојува 
врз основа на надлежноста на локалната самоуправа 
која произлегува од Законот за локална самоуправа 
(Сл.весник на Р.Македонија бр.5 од 29.01.2002 год.), 
статутот на Општина Радовиш и законските одредби 
во Република Северна Македонија кои обработуваат 
економски теми согласно препораките на 
Европската унија во делот од процесот на 
децентрализација и креирање на буџетите на 
единиците на локалната самоуправа согласно 
начелата за транспарентност и  oтчетност  со 
усвојување на развојните плански документи.  
Подготовката на програмата се базира врз 
претходно изработени проценки и анализи во 
заедницата во кој локалната самоуправа има 
законски надлежности или е во фаза на нивно 
превземање.
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Предлог ставки/активности: 

Предлог Износ (МКД) 
Извор на 

финансирање 
Коментар/Статус на 

проект 

Временски 
период за 

отпочнување/
реализација 

ЕКОНОМИЈА     

Цел 3: Прилагодување  на човечки 
ресурси спрема стопанството 
3.1. Ставање во функција на 

локалниот економско-социјален 
совет (одржување на најмалку 6 

работни состаноци) 

50.000 
Општина 
Радовиш 

Комисијата е 
формирана 

Јануари-
Декември 

СРМА Потенцијално искористување 
на ресурсите 

Финансирано 
од УНДП 

УНДП 

Јакнење на 
капацитетите на 

општинската 
администрација 

Општината е 
пријавена се 
очекува во 

текот на 
месец март да 

отпочне со 
реализација. 
Проектот ќе 

трае 18 
месеци 

Европска ознака за извонредност на 
управувањето (ELoGE) проект во 

Македонија 

Финансирано 
од АЛДА 

АЛДА Скопје 

Општина Радовиш е 
член на Агенцијата 

АЛДА на нивна покана 
со цел подобрување 

на стандардите и 
обезбедување на 
висококвалитетни 

услуги во рамките на 
локалната самоуправа 

општината ќе го 
спроведе овој проект. 

Февруари-јуни 

СОЦИЈАЛНА И ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА 

    

Достапни и ефикасни дигитални и 
социјални услуги на општините 

Радовиш и Конче 
900.000 

Општина 
Радовиш 

Дигитализација на 
основните општински 

услуги со акцент на 
социјалната сфера, 

преку 
имплементирање на 

систем за управување 
со документи и 

создавање на услуги 
во рамките на 

воспоставување на 
меѓуопштинска 

соработка. 

Јануари-
Декември 

Реализација на проект: „Општинско-
корисна работа“ УНДП 

1.750.000 УНДП 

Проект на УНДП во 
социјалната сфера за 

посета и грижа за 
стари  и изнемоштени 

лица, лица со 

Јануари - 
Декември 
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попреченост и 
потешкотии во 

секојдневниот живот 
очекувана донација 

Реализација на проект: „Општинско-
корисна работа“ УНДП 

800.000 
Општина 
Радовиш 

Проект на УНДП во 
социјалната сфера за 

посета и грижа за 
стари  и изнемоштени 

лица, лица со 
попреченост и 
потешкотии во 

секојдневниот живот 
учество на општината 

Јануари - 
Декември 

Предвидување на средства кои ќе 
бидат наменети за ангажирање на 

лица од социјално ранливи категории 
за изведување на јавни работи во 

Општина Радовиш. 

1.000.000 
Општина 
Радовиш 

Во врска со активните 
мерки на Агенцијата 

за вработување и 
ангажирање на јавни 

работници според 
програма за 

извршување на јавни 
работи донесена од 
Совет на општината. 

Да се примат пет 
квалитетни лица со 

поголема плата 

Јануари-
Декември 

ФИНАНСИСКА ПОДРШКА ЗА НВО     

Финансиска подршка за проекти на 
граѓански здруженија според 

усвоената методологија за 
финансирање на проекти. Како 

посебни насоки во јавниот повик ке 
бидат предвидени: 

Акција за пошумување на околината. 
Промоција и популаризација на 

развој на органско производство. 
Одржување на работен состанок со 

земјоделци за подршка на 
земјоделски задруги. Физибилити 

студии и водич за инвестиции. 
Обнова на постојната туристичка 
информативна инфраструктура. 

1.500.000 
Општина 
Радовиш 

Распишување на јавен 
оглас согласно 

усвоена методологија 
за реализација на 

проекти за локален 
развој, а во согласност 

со стратешките 
документи на 

општина Радовиш, 
како и 

Пошумување на 
определени локации 

во град Радовиш 
Изработка на 

едноставен водич за 
земјодиелците за 

бенефитите од 
органското 

производство. 
Изработка на 

физибилити студија за 
развој на 

алтернативен туризам 
на општина Радовиш-

Смиланци. 
Обнова на инфотабли 
кои се веќе поставени 

Јануари-
Декември 
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и за кои постојат 
податоци. Изработка 

на водич за 
инвестиции и 

физибилити студии во 
делот на локалниот 

развој. 

Годишна членарина за Центарот за 
развој на Југоисточен плански регион 

во Струмица за 2022 
282.440 

Општина 
Радовиш 

Согласно законот за 
рамномерен 

регионален развој и 
претходно потпишан 
договор со Центарот 

за развој на 
Југоисточен плански 
регион во Струмица, 
општините основачи 
на Советот за развој 

на регионот се 
обврзани да ја 
кофинансираат 

работата на Центарот. 

Јануари-
Декември 

ЛАГ Плачковица 60.000 
Општина 
Радовиш 

Годишна членарина 
по договор 

Јануари - 
Декември 

Проект ,,Меден Радовиш 2022,, 107.000,00 МЗШВ 
По договор бр: 03-

772/5 од 09.06.2022 
год. 

Август-
Септември 

ЈАВНИ ПОВИЦИ     

Ревизија на стари или изработка на 
нови стратегии од: 

Локален одржлив развој 2022-2027 
Социјална инклузија 

Образование 
Енергетска ефикасност кои ќе бидат 
обновени и согласно важечките три 
ќе биде направена целина во делот 
на одржлив развој и предвидување 

на проекти за циркуларна економија 

165.200 
Општина 
Радовиш 

Подготовка и 
печатење на 
документи 

Идејата е  шесте 
постоечки да се 
вградат во една 

заедничка платфрма 
за ЛОКАЛЕН 
ЕКОНОМСКИ 

ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ 
Стратегијата ќе биде 

изработена со 
форумски пристап 

 
 
 

Јануари-
Декември 

Подршка на здруженија на граѓани од 
областа на социјала, здравство, 
хуманитарни активности и сл. 

 
200.000 

Општина 
Радовиш 

Подршка за 
функционирање на 

здруженијата 

Јануари-
Декември 

Се вкупно 6.814.690    

Донации 1.857.000    

Средства од општински буџет 4.957.690    

 
*Ставка која влегува во развојни програми-Регионален развој  

ИНФРАСТРУКТУРА     

 
IPA/2021/427-964 

Green Heat-introduction of efficient 
57.989.580 

EuropeAid/17
0320/DD/ACT/

MK-

Проектот предвидува 
изградба на мини-

систем за енергетско 

Пред фаза на 
имплементац
ија се очекува 
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customer-oriented 
small-grid district heating service based 

on renewable energy sources 
 

ИПА/2021/427-964 
Зелено греење- вовед во енергетски 

ефикасно ориентирано греење со 
мини централа 

Application 48 
EU for Mun 
icipalities. 
Improving 

Local 
Government 

Services 
through 

Innovative 
Concepts 

 

ефикасно греење кое 
во почетна фаза ќе ги 

опфати СРЦ,,25-ти 
Мај,, Детската 

градинка ,,Цветови“, 
ООУ,,Крсте П. 
Мисирков“, 

општинската зграда и 
СОУ,,Коста Сусинов,, 

Финансиските 
средства ке бидат на 
посебна донаторска 

сметка по фази и 
ПРАГ- ЕУ правилата 

склучување на 
договор во 

текот на 
месец 

декември 
Времетрање: 

3 год. 

Br. 08-1534/1 

27 Septemvri 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 Буџетот на 

општина Радовиш за 2022 
Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

измена и дополнување на Буџетот на општина 
Радовиш за 2022 година, бр.08-1535/1, што советот на 
општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 
27.09.2022 година.                                                  
 

Br. 09-1535/2 

28 Septemvri 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), Советот на ЕЛС 
Радовиш на XVI-та седница одржана на 27.09.2022  
година ја донесе следната  
 

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  
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Potprograma 
Potstavka 

БУЏЕТ САМОФИНА ДОТАЦИИ ДОНАЦИИ КРЕД
ИТИ 

E00 
420210 

OP[TINSKA ADMINISTRACIJA 
Patuvawe vo stranstvo - hranarina 

(dnevnica) 

15.000 0 0 0 0 

420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 20.000 0 0 0 0 
421130 \ubretarina 35.000 0 0 0 0 
421310 Po{ta 210.000 0 0 0 0 
421410 Goriva i masla (motorni vozila) 170.000 0 0 0 0 
426310 Seminari i konferencii 47.000 0 0 0 0 
426990 Drugi operativni rashodi -420.000 0 0 0 0 
464910 Pla}awe po sudski re{enija -477.000 0 0 0 0 
G10      PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ 

425990 Drugi dogovorni uslugi -250.000 0 0 0 0 

K40 
464990 

KULTURNI MANIFESTACII I 
TVORE[TVO 
Drugi transferi 

 
1.000.00

0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

L00 
463120 

SPORT I REKREACIJA 
Transferi do sportski klubovi 

-400.000 0 0 0 0 

V10 
420120 

DETSKI GRADINKI 
Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 

 
0 

 
-6.000 

 
0 

 
0 

 
0 

420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina 
(dnevnica) 

0 -4.000 0 0 0 

421110 Elektri~na energija 0 -240.000 0 0 0 

421120 Vodovod i kanalizacija 0 -100.000 0 0 0 

421310 Po{ta 0 -3.000 0 0 0 

421320 Telefon i telefaks 0 -22.000 0 0 0 

421390 Drugi tro{oci za komunikacija 0 -5.000 0 0 0 

423110 Kancelariski materijali 0 -36.000 0 0 0 

423190 Drugi administrativni materijali 0 -7.000 0 0 0 

423330 Postelnina 0 -12.000 0 0 0 

423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 0 -38.000 0 0 0 

423810 Siten inventar 0 -12.000 0 0 0 

423830 Rezervni delovi 0 -6.000 0 0 0 

423910 Drugi materijali za specijalna namena 0 -6.000 0 0 0 

424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i 
deratizacija 

0 -30.000 0 0 0 

424510 Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu 
zgradi 

0 -6.000 0 0 0 

425190 Iznajmuvawe na druga oprema i oprema 
za specij 

0 -3.000 0 0 0 

425490 Drugi zdravsteveni uslugi 0 -12.000 0 0 0 

427110 Privremeni vrabotuvawa 0 584.000 0 0 0 

VA0 
482910 

KAPITALNI RASHODI ZA 
DETSKI GRADINKI 
Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i 
dizajn na dru 

0 -12.000 0 0 0 

483110 Kupuvawe na kancelariski mebel 0 -24.000 0 0 0 

W00 
421410 

PROTIVPO@ARNA ZA[TITA 
Goriva i masla (motorni vozila) 50.000  0 0  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. 08-1535/1 

27 Septemvri 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 

mailto:PROTIVPO@ARNA
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Р Е Ш Е Н И Е 
за прогласување и објавување 

на Одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина Радовиш за 2022 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за проширување на средствата на Буџетот на општина Радовиш за 2022 
, бр.08-1536/1, што советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 27.09.2022 година.  

 
Br. 09-1536/2 

28 Septemvri 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), Советот на општина Радовиш на XVI-та седница одржана на 27.09.2022  година ја донесе следната  
 

ODLUKA 
Za pro{iruvawe na sredstvata na Buxetot na Op{tina RADOVI[ Za   2022  godina 

^len 1 
So ovaa odluka se vr{i pro{iruvawe na sredstvata na Buxetot na Op{tina    RADOVI[ za   2022  godina, na 
sledniot na~in : 

 
Se zgolemuvaat prihodite na slednite potastavki : 

 

Potprograma 

Potstavka 
SAMO

FINA

N. 

DOTACI

I 

DONACII KRE

DIT

I 
A00    SOVET NA OPШTINA 

741120 Blok dotacii na op{tinata po oddelni 
nameni 

 
 

0 

 
 

12.937.342 

 
 

0 

 
 

0 
742111 Prihodi od obedinetite nacii 0 0 750.000 0 

744111 Donacii od privatni kompanii 0 0 800.000 0 

 0 12.937.342 1.550.000 0 

i se raspreduvaat na slednite rashodni potastavki :     

 

G10       PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ 

 
425990 
K10 

Drugi dogovorni uslugi 
BIBLIOTEKARSTVO 

0 0 750.000 0 

420130 Patuvawe vo zemjata – smestuvawe 0 42.000 0 0 

421110 Elektri~na energija 0 100.000 0 0 
421320 Telefon i telefaks 0 7.000 0 0 
421410 Goriva i masla (motorni vozila) 0 10.000 0 0 
423110 Kancelariski materijali 0 10.000 0 0 
423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 0 5.000 0 0 
423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 0 10.288 0 0 
424210 Odr`uvawe na zgradi 0 30.000 0 0 
424410 Popravki i odr`uvawe na mebel 0 10.000 0 0 
424510 Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi 0 30.000 0 0 
425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 0 31.000 0 0 
426210 Rashodi za reprezentacija 0 45.000 0 0 
480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema 0 30.000 0 0 
481230 Rekonstrukcija na delovni objekti 0 60.000 0 0 

K20 MUZI^KA I SCENSKO - UMETNI^KA 
DEJNOST 

    
464990 Drugi transferi 0 108.054 0 0 
K40 KULTURNI MANIFESTACII I 

TVORE[TVO 
    



Br. 11/2022 Str. 19            Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                                    28.09.2022 god. 

 
 

464990 Drugi transferi 0 0 800.000 0 
N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE     
421290 Drugi materijali za greewe 0 150.000 0 0 
421440 Transport na lu|e 0 183.230 0 0 
423310 Uniformi 0 20.000 0 0 
423610 Nastavno-obrazovni pomagala 0 335.670 0 0 
424210 Odr`uvawe na zgradi 0 715.750 0 0 
424220 Uslugi za obezbeduvawe na objekti 0 50.000 0 0 
425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto 0 150.000 0 0 
480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema 0 160.000 0 0 
480160 Kupuvawe na oprema za greewe i 

klimatizacija 
0 1.450.000 0 0 

480190 Kupuvawe na druga oprema 0 68.190 0 0 
482910 Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i 

dizajn na drugi objekti 
 
 

0 70.000 0 0 

482920 Izgradba na drugi objekti 0 400.000 0 0 
482930 Rekonstrukcija na drugi objekti 0 1.700.000 0 0 

482940 Nadzor nad izgradbata 0 30.000 0 0 

483110 Kupuvawe na kancelariski mebel 0 260.160 0 0 
483120 Kupuvawe na u~ili{en mebel 0 300.000 0 0 
485710 Knigi za biblioteki i u~ebnici 0 20.000 0 0 
N20 SREDNO OBRAZOVANIE     
401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 0 350.000 0 0 

401310 Personalen danok na dohod od plata 0 35.000 0 0 
402110 Osnovni pridonesi za PIO 0 64.000 0 0 
402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 0 25.000 0 0 
402220 Osnoven pridones za profesionalno 

zaboluvawe 
0 2.000 0 0 

402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za 
vrabotuvawe 

0 4.000 0 0 
423110 Kancelariski materijali 0 100.000 0 0 
423610 Nastavno-obrazovni pomagala 0 100.000 0 0 
423990 Drugi materijali 0 60.000 0 0 
424510 Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi 0 20.000 0 0 
426990 Drugi operativni rashodi 0 300.000 0 0 
464990 Drugi transferi 0 140.000 0 0 
480190 Kupuvawe na druga oprema 0 100.000 0 0 
V10 DETSKI GRADINKI     
401310 Personalen danok na dohod od plata 0 191.267 0 0 

402220 Osnoven pridones za profesionalno 
zaboluvawe 

0 5.000 0 0 
421120 Vodovod i kanalizacija 0 20.000 0 0 
421310 Po{ta 0 1.000 0 0 
421320 Telefon i telefaks 0 15.000 0 0 
423190 Drugi administrativni materijali 0 32.000 0 0 
424210 Odr`uvawe na zgradi 0 4.628.233 0 0 
424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 0 10.000 0 0 
424420 Popravki i odr`uvawe na softverska i 

hardverska oprema 
0 10.000 0 0 

425290 Drugi finansiski uslugi 0 3.500 0 0 
425420 Primarna zdravstvena za{tita 0 65.000 0 0 
425490 Drugi zdravsteveni uslugi 0 30.000 0 0 
425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 0 15.000 0 0 
426410 Objavuvawe na oglasi 0 20.000 0 0 

  0 12.937.342 1.550.000 0 
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^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. 08-1536/1 

27 Septemvri 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 Листа за определување на имиња на улици, 
плоштади, мостови и на други инфраструктурни 

објекти во општина Радовиш 
 

Ја прогласувам и објавувам Листа за 
определување на имиња на улици, плоштади, 
мостови и на други инфраструктурни објекти во 
општина Радовиш, бр.08-1538/1, што советот на 
општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 
27.09.2022 година.  

 
Br. 09-1538/2 

28 Septemvri 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 

na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 

 
Vrz osnova na ~len 5 stav 2 od Zakonot za 

opredeluvawe na imiwa na ulici, plo{tadi i 
drugi infrastrukturni objekti (Slu`ben 
vesnik na RM br. 66/04, 55/07, 145/10, 136/11, 
163/13 i 147/15) i ~len 21 stav 1 i to~ka 25 od 
Statutot na op{tina Radovi{ ( Slu`ben 
glasnik  na op{tina Radovi{ br.5/02), Sovetot 

na op{tina Radovi{ na XVI -ta sednica odr`ana 

na den 27.09.2022 god., donese 
    

LISTA 
 za opredeluvawe na imiwa na ulici, plo{tadi, 
mostovi i na drugi infrastrukturni objekti vo 

op{tina Radovi{ 
 

I. Za imiwa na ulici, plo{tadi, mostovi i 
na drugi infrastrukturni  objekti vo op{tina 
Radovi{ se opredeluvaat: 
 

1. Ulici 

- Ул: ,,Киро Глигоров“  
- Ул:,,Борис Трајковски“  

- Ул:,,Мориц Романо“  
- Ул:,,Ката Лахтова“  
- Ул:,,Сотир Шукриев“  
- Ул:,,Илија Карпузов“  
- Ул:,,Миле Кукутанов“  
- Ул:,,Костадин Костов“  
- Ул:,,Милчо Ристов“  
- Ул:,,Илија Симеонов“  
- Ул:,,Димитар Томов-Мањифико“  
- Ул:,,Јован Карадачки“  
- Ул:,,Коста Газепов“  
- Ул:,,Димитар Келкоцев“  
- Ул:,,Илија Матрапазов“  
- Ул:,,Симеон Коцев“  
- Ул:,,Васил Василев“  
- Ул:,,Лазар Петров-Гајдаџијата“  
- Ул:,,Коста Мазнејков“  
- Ул:,,Станоја Бојович“  
- Ул:,,Ѓоѓи Здравев“  
- Ул:,,Борис Тодоров“  
- Ул:,,Милка Здравева“  
- Ул:,,Коце Крстев“  
- Ул:,,Милчо Ристов“  
- Ул:,,Коста Трпков“  
- Ул:,,Проф. Д-р Христо Карталов“  
- Ул:,,Коста Ефтимов“  
- Ул:,,Борислав Чапов“  
- Ул:,,Д-р Ристо Газепов-Рицко“  
- Ул:,,Д-р Андон Кочев“  
- Ул:,,Евлија Челебија“  
- Ул:,,Никола Тесла“  
- Ул:,,Ристо Шишков“  
- Ул:,,Гане Тодоровски“  
- Ул:,,Славко Јаневски“  
- Ул:,,Панко Брашнаров“  
- Ул:,,Методија Андонов-Ченто“  
- Ул:,,Тодор Проески-Тоше“  
- Ул:,,Питомец Тони Методов“  
- Ул:,,Ерол Готак“  
- Ул:,,Сашко Соколов“  
- Ул:,,Трајчо Атанасов-Коската“  
- Ул:,,Кирчо Поп-Лазаров“  
- Ул:,,Тони Танчев“  
- Ул:,,Зоран Мајсторски“  
- Ул:,,Кнегиња Рада“  
- Ул:,,Карши Маале“  
- Ул:,,Плаваја“  
- Ул:,,Кеј Ступница“  
- Ул:,,Ораовичка“  
- Ул:,,Подарешка“  
- Ул:,,Злевска“  
- Ул:,,Покрајчевска“  
- Ул:,,Раклишка“   
- Ул:,,Ињевска“  
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- Ул:,,Дединска“   
- Ул:,,Дамјанска“  
- Ул:,,Воиславска“  
- Ул:,,Сулдурска“  
- Ул:,,Калугеричка“  
- Ул:,,Бучимска“   
- Ул:,,Погулевска“  
- Ул:,,Козбунарска“  
- Ул:,,Смиланска“   
- Ул:,,Тополничка“  
- Ул:,,Скопска“  
- Ул:,,Битолска“   
- Ул:,,Штипска“   
- Ул:,,Охридска“  
- Ул:,,Струмичка“ 
- Ул:,,Кочанска“  
- Ул:,,Неготинска“  
- Ул:,,Гевгелиска“   
- Ул:,,Валандовска“   
- Ул:,,Кумановска“   
- Ул:,,Прилепска“   
- Ул:,,Беровска“  
- Ул:,,Делчевска“  
- Ул:,,Дебарска“   
- Ул:,,Струшка“   
- Ул:,,Ресенска“  
- Ул:,,Кичевска“  
- Ул:,,Паланечка“  
- Ул:,,Кратовска“  
- Ул:,,Виничка“  
- Ул:,,Велешка“ 
- Ул:,,Тетовска“  
- Ул:,,Гостиварска“  
- Ул:,,Пехчевска“  
- Ул:,,Вевчанска“  
- Ул:,,Кавадаречка“  
- Ул:,,Македонска“  
- Ул:,,Бриселска“  
- Ул:,,Белградска“  
- Ул:,,Загребска“  
- Ул:,,Љубљанска“  
- Ул:,,Виенска“  
- Ул:,,Женевска“  
- Ул:,,Варшавска“  
- Ул:,,Прагшка“  
- Ул:,,Софиска“  
- Ул:,,Атинска“  
- Ул:,,Сараевска“  
- Ул:,,Лондонска“  
- Ул:,,Анкарска“  
- Ул:,,Мустафа Кемал Ататурк“  
- Ул:,,Илхами Емин,,  
- Ул:,,Никола Кљусев,,  
- Ул:,,Јордан Мијалков,,  

- Ул:,,Жељу Желев,,  
- Ул: ,,Георги Димитров“  
- Ул:,,Зоран Џинџик“  
- Ул:,,Белишче“  
- Ул:,,Васлуј“  
- Ул:,,Проф.д-р Стојан Здравев“  
- Ул:,,Марлада“  

2. Plo{tadi 

-  
3. Mostovi 
- 
4. Drugi infrastrukturni objekti 
- 

II. Listata za opredeluvawe na imiwa na ulici, 
plo{tadi, mostovi i na drugi infrastrukturni 
objekti  se dostavuva do Vladata na Republika 
Severna Makedonija, za dobivawe na soglasnost. 

III. Listata za opredeluvawe na imiwa na ulici, 
plo{tadi, mostovi i na drugi infrastrukturni 
objekti  na podra~jeto na op{tina Radovi{ 
vleguva vo sila so denot na objavuvawe vo 
Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{, a }e se 
objavi po dobivawe na soglasnost od Vladata na 
Republika Severna Makedonija . 

 
Br. 08-1538/1 

27 Septemvri 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 

формирање на организационен одбор за 
справување со последиците од (не) работењето на 

рудниците Боров Дол и Бучим 
 

Го прогласувам и објавувам Заклучок за 
прифаќање на Иницијатива за формирање на 
организационен одбор за справување со 
последиците од (не) работењето на рудниците 
Боров Дол и Бучим, бр.08-1539/1, што советот на 
општина Радовиш го донесе на седница одржана на 
27.09.2022 година.  

 
Br. 09-1539/2 

28 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 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 
XVI седница одржана на 27.09.2022 година, донесе 
 

ЗАКЛУЧОК 
за прифаќање на Иницијатива за формирање на 

организационен одбор за справување со 
последиците од (не) работењето на рудниците 

Боров Дол и Бучим 
 

Член 1 
Советот на општина Радовиш ја прифаќа 

Иницијативата за формирање на организационен 
одбор за справување со последиците од (не) 
работењето на рудниците Боров Дол и Бучим . 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

 
Br. 08-1539/1 

27 Septemvri 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 

доделување на објект Стоковна куќа на управување 
и стопанисување на Општина Радовиш 

 
Го прогласувам и објавувам Заклучокот за 

прифаќање на Иницијатива за доделување на објект 
Стоковна куќа на управување и стопанисување на 
Општина Радовиш, бр.08-1540/1, што советот на 
општина Радовиш го донесе на седница одржана на  
27.09.2022 година.  

 
Br. 09-1540/2 

28 Septemvri 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 
XVI седница одржана на 27.09.2022 година, донесе 

ЗАКЛУЧОК 
за прифаќање на Иницијатива за доделување на 

објект Стоковна куќа на управување и 
стопанисување на Општина Радовиш 

 
Член 1 

Советот на Општина Радовиш ја прифаќа 
Иницијативата за доделување на објект Стоковна 
куќа на управување и стопанисување на Општина 
Радовиш. 

Член 2 
Овој Заклучок стапува во сила наредниот ден 

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

 
Br. 08-1540/1 

27 Septemvri 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.08-1541/1, што 
советот на општина Радовиш го донесе на седница 
одржана на 27.09.2022 година.  

 
Br. 09-1541/2 

28 Septemvri 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 XVI седница одржана на 27.09.2022 
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 27.09.2022 година и тоа: 
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-Комисија за култура, образование и спорт, 
11-та седница одржана на 22.09.2022 година  

-Комисија за статут и прописи, 12-та седница 
одржана на 23.09.2022 година  

-Комисија за урбанизам, комунални дејности 
и заштита на животна средина, 14-та седница 
одржана на 26.09.2022 година  

-Комисија за Финансирање, Буџет и Локален 
економски развој, 15-та седница одржана на 
26.09.2022 година  
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Радовиш------------------------------------------------------------1 
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Радовиш------------------------------------------------------------1 
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за давање Согласност на Годишен план за 
вработување за 2023 година во ЈОУДГ ,,Ацо 
Караманов”, Радовиш ---------------------------------------- 1 
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ООУ ,,Никола Карев”, Радовиш за учебната 
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Член 2 
Овој Заклучок влегува во сила од денот на 

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

 
Br. 08-1541/1 

27 Septemvri 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 

 
 
ПУ Калаузлија на ООУ,,Крсте Петков Мисирков,, 
Радовиш----------------------------------------------------------- 3 
ОДЛУКА за давање на користење училишна зграда 
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Радовиш----------------------------------------------------------- 3 
РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на 
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за потребите на спортот во општина Радовиш за 
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год. ------------------------------------------------------------------ 4 
РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на 
Програма за измена и дополнување на Програмата 
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21.12.2021 год. -------------------------------------------------- 4 
Програма за измена и дополнување на Програма за 
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21.12.2021 год. -------------------------------------------------- 4 
РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на 
Програма за измена и дополнување на Програмата 
на потреби за функционирање на администрацијата 
во единицата за локална самоуправа-Радовиш за 
2022 година број 08-1607/1 од 21.12.2021 година----5 
ПРОГРАМА за измена и дополнување на Програмата 
на потреби за функционирање на администрацијата 
во единицата за локална самоуправа-Радовиш за 
2022 година број 08-1607/1 од 21.12.2021 година----5 
РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука 
за донесување на Програма за манифестација 
,,Самун ем Татлија” и Програма за манифестација 
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ОДЛУКА за донесување на Програма за 
манифестација ,,Самун ем Татлија” ---------------------- 6 
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na elektri~na energija---------------------------------- 7 

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука 
за одобрување финансиски средства како основачки 
влог на општина Радовиш за А.Д. за производство на 
електрична енергија ,,ЕЛРАД,, Радовиш----------------- 7 
ОДЛУКА за одобрување финансиски средства како 
основачки влог на општина Радовиш  за A.D. za 

proizvodstvo na elektri~na enegrija  ELRAD,, 

Радовиш ----------------------------------------------------------- 8 

I  Z  J  A  V  A --------------------------------------------- 8 
Р Е Ш Е Н И Е  за прогласување и објавување на 
Одлука за давање Согласност на Одлука за промена 
на Правилникот бр.08-835/1 од 03.05.2022 година за 
користење на површините за играње и пропратните 
простории на Градски стадион во Радовиш бр.02-
42/2 од 25.05.2022година------------------------------------ 8 
О Д Л У К А за давање Согласност на Одлука за 
промена на Правилникот бр.08-835/1 од 03.05.2022 
година за користење на површините за играње и 
пропратните простории на Градски стадион во 
Радовиш бр.02-42/2 од 25.05.2022 година------------- 8 
РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука 
за давање Согласност на Одлука за промена на 
Тарифникот бр.08-619/1 од 29.03.2022 година за 
користење на просторот и пропратни простории во 
склоп на СРЦ “25 МАЈ”, бр.02-42/1 од 25.05.2022 
година-------------------------------------------------------------- 9 
ОДЛУКА за давање Согласност на Одлука за промена 
на Тарифникот бр.08-619/1 од 29.03.2022 година за 
користење на просторот и пропратни простории во 
склоп на СРЦ “25 МАЈ”, бр.02-42/1 од 25.05.2022 
година-------------------------------------------------------------- 9 
РEШЕНИЕ за прогласување и објавување                       
на Одлука за одобрување финансиски средства на                               
Спортски Стрелачки клуб Рефлексшат------------------- 9 
OДЛУКА за одобрување финансиски средства на 
Спортски Стрелачки клуб Рефлексшат------------------- 9 
РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука 
за одобрување финансиски средства на Риболовен 
клуб КРАП-Радовиш------------------------------------------ 10 
ОДЛУКА за одобрување финансиски средства         на 
Риболовен клуб КРАП-Радовиш-------------------------- 10 
РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука 
за усвојување Извештај за работата со Финансов 
извештај на ЈП ,,Плаваја” Радовиш за период од 
01.01 2022 година до 30.06.2022 година -------------- 10  

 
РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување  на Одлука 
за усвојување Финансов извештај на ЈП,,Плаваја” 
Радовиш за период од 01.04 2022 година до 
30.06.2022 година--------------------------------------------- 10 
ОДЛУКА за усвојување Финансов извештај на 
ЈП,,Плаваја” Радовиш за период од 01.04 2022 
година до 30.06.2022 година------------------------------ 10 
РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на 
Програма за измена и дополнување на Програмата 
за локален економски развој при општина Радовиш 
за 2022 година бр.08-1606/2 од 21.12.2021 година-11 
PROGRAMA za izmena i dopolnuvawe na 
Programata za Lokalen ekonomski razvoj pri 
Op{tina Radovi{ za 2022 godina  br.08-1606/2 od 
21.12.21 god. ----------------------------------------------- 11 

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука 
за измена и дополнување на Буџетот на општина 
Радовиш за 2022 ---------------------------------------------- 16 
ODLUKА za izmena na rasporedot na sredstvata 

na Buxetot na Op{tina RADOVI[ za    2022  
godina------------------------------------------------------- 16 

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука 
за проширување на средствата на Буџетот на 
општина Радовиш за 2022 --------------------------------- 18 
ODLUKA Za pro{iruvawe na sredstvata na 
Buxetot na Op{tina RADOVI[ Za   2022  
godina-------------------------------------------------------- 18 

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Листа за 
определување на имиња на улици, плоштади, 
мостови и на други инфраструктурни објекти во 
општина Радовиш--------------------------------------------- 20 
LISTA za opredeluvawe na imiwa na ulici, 
plo{tadi, mostovi i na drugi infrastrukturni 
objekti vo op{tina Radovi{------------------------ 20 

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Заклучок 
за прифаќање на Иницијатива за формирање на 
организационен одбор за справување со 
последиците од (не) работењето на рудниците 
Боров Дол и Бучим------------------------------------------- 21 
ЗАКЛУЧОК за прифаќање на Иницијатива за 
формирање на организационен одбор за 
справување со последиците од (не) работењето на 
рудниците Боров Дол и Бучим---------------------------- 22 
РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Заклучок 
за прифаќање на Иницијатива за доделување на 
објект Стоковна куќа на управување и 
стопанисување на Општина Радовиш------------------ 22 
РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Заклучок  
за усвојување на Извештаите на работните тела на 
Советот на општина Радовиш ---------------------------- 22 
РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Заклучок  
за усвојување на Извештаите на работните тела на 
Советот на општина Радовиш----------------------------- 22 


