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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 давање Согласност на 
изменување и дополнување на Годишен план 
за вработување за 2022 година во СОУ ,,Коста 

Сусинов,,Радовиш 
 

 
Ја прогласувам и објавувам Одлуката 

за давање Согласност на изменување и 
дополнување на Годишен план за 
вработување за 2022 година во СОУ ,,Коста 
Сусинов,,Радовиш, бр.08-1755/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
15.11.2022 година.  

                                                       
 

Број 09-1755/2                            Градоначалник                                                                  
дата 17.11.2022 г.              на Општина Радовиш                                                               
Радовиш                                         Ацо Ристов с.р.                                                                                       
 
 

Врз основа на член 20-б став 2 од 
Законот за вработените во јавниот сектор 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и 
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 143/19 и 14/20) и член 21 
став 1 точка 43 од Статутот на Општина 
Радовиш („Службен гласник на Општина 
Радовиш“ бр.5/02),  

Советот на Општина Радовиш на XX 
седницата одржана на ден 15.11.2022 година, 
донесе: 
 

ОДЛУКА 
за давање Согласност на изменување и 

дополнување на Годишен план за 
вработување за 2022 година во СОУ ,,Коста 

Сусинов,,Радовиш 
 

 
Член 1 

 Се дава Согласност на изменување и 
дополнување на Годишен план за 
вработување за 2022 година во СОУ ,,Коста 
Сусинов,,Радовиш бр.01-110/1 од 04.02.2022 
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  . 

                                                      
Број 08- 1755/1                      Совет на општина                                                          
 Дата 15.11. 2022 г.                        Радовиш                                                                                  
Радовиш                                       Претседател                                                               
                                                  Моника Трајанова с.р. 

 
 

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 СОУ ,,Коста Сусинов,,Радовиш 
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Ја прогласувам и објавувам Одлуката 

за давање Согласност на Годишен план за 
вработување за 2023 година во СОУ ,,Коста 
Сусинов,,Радовиш,  
бр.08-1756/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
15.11.2022 година.  
                                                   
Број 09-1756/2                          Градоначалник                                                                               
Дата 17.11.2022 г.              на Општина Радовиш                                                        
 Радовиш                                      Ацо Ристов с.р.                                                                                               
 

Врз основа на член 20-б став 2 од 
Законот за вработените во јавниот сектор 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и 
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 143/19 и 14/20) и член 21 
став 1 точка 43 од Статутот на Општина 
Радовиш („Службен гласник на Општина 
Радовиш“ бр.5/02),  

Советот на Општина Радовиш на XX 
седницата одржана на ден 15.11.2022 година, 
донесе: 

 
ОДЛУКА 

за давање Согласност на Годишен план за 
вработување за 2023 година  

во СОУ ,,Коста Сусинов,,Радовиш 
 

Член 1 
 Се дава Согласност на Годишен план за 
вработување за 2023 година во  
СОУ ,,Коста Сусинов,,Радовиш бр.01-555/1 од 
23.05.2022 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  . 

                                                            
Број 08- 1756/1                         Совет на општина                                                                                   
Дата 15.11. 2022 г.                          Радовиш      
Радовиш                                         Претседател 
                                                  Моника Трајанова с.р. 

  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 изменување и дополнување  на 

годишниот план за вработување за 2022 
година во Општина Радовиш 

 
Ја прогласувам и објавувам Одлуката 

за давање Согласност на Годишен план за 
изменување и дополнување  на годишниот 
план за вработување за 2022 година во 
Општина Радовиш, бр.08-1757/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
15.11.2022 година.  
                                                       

 
Број 09-1757/2                        Градоначалник                                                                                       
 Дата 17.11.2022 г.             на Општина Радовиш                                                              
 Радовиш                                      Ацо Ристов с.р.                                                                                                     
 
 
 

    Врз основа на член 20-б став 2 од 
Законот за вработените во јавниот сектор 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и 
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 143/19 и 14/20) и член 21 
став 1 точка 43 од Статутот на Општина 
Радовиш („Службен гласник на Општина 
Радовиш“ бр.5/02),  

Советот на Општина Радовиш на XX 
седницата одржана на ден 15.11.2022 година, 
донесе: 
 
 

ОДЛУКА 
за давање Согласност на Годишен план за 

изменување и дополнување  на годишниот 
план за вработување за 2022 година во 

Општина Радовиш 
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Член 1 
 Се дава Согласност на Годишен план за 
изменување и дополнување  на годишниот 
план за вработување за 2022 година во 
Општина Радовиш бр.09-241/4 од 02.11.2022 
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  

                                                       
Број 08- 1757/1                         Совет на општина                                                           
Дата 15.11. 2022 година               Радовиш                                                                                 
Радовиш                                           Претседател                                                                                  
                                                  Моника Трајанова с.р.    

  
 

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 
Оперативен план за заштита и одбрана од 
поплави за загрозени подрачја од општина 
Радовиш за 2023 година и Оперативен план 

за заштита и одбрана од поплави за 
загрозени подрачја од општина Радовиш за 

2023 година 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката 
за усвојување на Оперативен план за заштита 
и одбрана од поплави за загрозени подрачја 
од општина Радовиш за 2023 година , бр.08-
1758/1 и Оперативен план за заштита и 
одбрана од поплави за загрозени подрачја од 
општина Радовиш за 2023 година бр.08-
1758/2 

што советот на општина Радовиш ѓи 
донесе на седница одржана на 15.11.2022 год.     

                                          
 Број 09-1758/3                        Градоначалник                                                                                     
Дата 17.11.2022 г.              на Општина Радовиш                                                            
Радовиш                                       Ацо Ристов с.р.                                                                                                             

          Врз основа на член 36 од Законот 
за локална самоупава (Сл.весник на РМ 
бр.5/2002), а во врска со член 15 став 1 точка 
10 и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на 
општина Радовиш, 

Советот на општина Радовиш на XX 
седница одржана на 15.11.2022 година, 
донесе 

 
                       О Д Л У К А 

за усвојување на Оперативен план за 
заштита и одбрана од поплави за загрозени 

подрачја од општина Радовиш за 2023 година  
  

член 1 
Се усвојува Оперативен план за 

заштита и одбрана од поплави за загрозени 
подрачја од општина Радовиш за 2023 
година, бр.09-1698/6 од 11.11.2022 година. 
 

                            член 2 
Одлуката влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавување во ,,Службен 
гласник на општина Радовиш,, . 
 
Број 08-1758/1                      Совет на општина                                                                    
Дата 15.11.2022 г.                        Радовиш                                                                        
Радовиш                                       Претседател                                                                                            
                                                  Моника Трајанова с.р. 
   
                                                                                                     
 

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ЗАШТИТА И 
ОДБРАНА ОД ПОПЛАВИЗА ЗАГРОЗЕНИ 
ПОДРАЧЈА ОД ОПШТИНА РАДОВИШ ЗА 

2023 ГОДИНА 
 

 
СОДРЖИНА: 
1.Вовед 
2.Општи карактеристики на подрачјето на 
општина Радовиш: 
-Топографски карактеристики 
-Хидролошки карактеристики 
-Хидротехнички карактеристики 
-Демографска структура на населението 
-Стопански и други подлоги и податоци 
-Граници на загрозеното подрачје 
-Работи и мерки што се преземаат и 
извршуваат пред опасноста и за време на 
одбраната од поплави 
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-Органи надлежни за заштита и одбрана од 
поплави 
ВОВЕД 
Оперативниот план за заштита и одбрана од 
поплави на загрозените подрачја на општина 
Радовиш, е изработен врз основа на чл.126 од 
Законот за води (Сл. весник на РМ 
бр.87/2008), Процена за заштита и спасување 
од природни непогоди и други несреќи, 
донесена од Советот на општина Радовиш во 
2008 година, Процената на зaгрозеност на 
подрачјето на општина Радовиш од сите 
ризици и опасности, донесена од Советот на 
општина Радовиш во 2014 година, Планот за 
заштита и спасување од природни непогоди 
и други несреќa,Планот за заштита и 
спасување од поплави и уривање на високи 
брани донесени од Советот на општина 
Радовиш –Одлука бр.07-1622/1 од 31.10.2011 
година и годишен Оперативен план  за 
заштита и спасување од поплави и уривање 
на високи брани, изработени врз основа на 
Законот за заштита и спасување. 
Цел на Оперативниот план за заштита и 
одбрана од поплави на загрозените подрачја 
на општина Радовиш, е квалитативна и 
квантитативна анализа на податоците за 
можни опасности од поплави, предвидување 
на последиците и преземање на превентивни 
и оперативни мерки за заштита од поплави. 
Последиците од досегашните поплави на 
подрачјето на општина Радовиш, како што се: 
човечки жртви, уривање на мостови, 
оштетување на патна инфраструктура и  
улици, уривање на потпорни ѕидови, поплава 
на станбени и индустриски објекти, 
земјоделски обработливи површини и друго, 
имаат негативен одраз врз севкупната 
економска состојба во општината. 
Имајќи ја предвид оваа констатација се 
наметнува потреба од сеопфатно и 
комплексно согледување на состојбите и 
проблемите во областа на 
операционализацијата на заштита на 
населението и материјалните добра од 
поплави и тоа на планот на превентивните 
мерки и степенот на подготвеност на 
организираните сили за отстранување на 
последиците од поплавите. 
2.ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА 
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА РАДОВИШ 

 
-Географска положба и големина на 
подрачјето на општината: 
 
-Назив на општината 
...............................................................ЕЛС општина 
Радовиш 
-
Површина...............................................................................
.....608 км2 

-Број на жители на 
општината....................................................24122 
-Број на населени 
места.................................................................22 
-Густина на 
населеност...................................................................40 
ж. на км2 

Општина Радовиш е лоцирана во 
југоисточниот дел на територијата на РСМ. 
Територијата на регионот се простира меѓу 
планинскиот масив на север и североисток на 
пл.Плачковица, на југ и југосток со 
Струмичко поле, запад и југозапад со 
планината Смрдеш и северозапад со 
клисурата на Маденска река. 
Радовишката општина има мошне поволна 
географска положба, која е условена од 
просторно-рељефните и сообраќајните 
прилики.  
Конфигурацијата на земјиштето на 
подрачјето повеке е ридско-планинско со 
еден дел од рамничарски обработливи 
површини. 
 
-Топографски карактеристики 
 
Рељефот на подрачјето на општина Радовиш, 
го карактеризираат три важни елементи: 
ридско- планински, котлински и речни 
долини. 
Најголем дел од ридско-планинскиот рељеф 
го зазема масивот на планината Плачковица, 
со највисок врв Лисец од 1754 м.н.в. Највисок 
врв на територијата на општина Радовиш е 
Бел Камен, висок 1707 м. н.в.  Други повисоки 
врвови се: Влашки колиби 1607 м.н.в., 
Црквиште 1676 м.н.в.  Асанлија 1550 м.н.в.  
Џамија 1569 м.н.в. и др. Од овие височини 
како сртови,теренот се спушта кон 
Радовишко поле. Сртовите се расчленети со 
помали водотеци или суводолици, нивната 
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висина се намалува со доближувањето до 
полето. 
Такви сртови формирани се помеѓу 
Тополничка и Радовишка река, од кои 
највисок е Јајла со 1137 метри. Помеѓу 
Радовишка река и Ораовичка река се 
сртовите: Ајдудаш 1445 м.н.в.Бургас  965 
м.н.в. и Бујрук Бурин 720 метри. Помеѓу 
Ораовичка река и Плаваја се сртовите: 
Изведен 1332 м.н.в. и Чуј Петел 1324 метри. 
Помеѓу Плаваја и Нивичанска река се 
сртовите: Стар и Млад Готен со над 1400 
м.н.в. 
Северниот и источниот дел од општината го 
сочинуваат јужните и источните делови од 
Плачковичкиот масив, западниот дел го 
зазема планината Смрдеш, која ја одделува 
Радовишката од Криволакавичката котлина. 
На оваа планина нема врвови над 1000 м.н.в. 
највисок е врвот Краста со 951 м.н.в. 
На подрачјето на општината 
карактеристични се две котлини: 
Радовишката и Дамјанската. 
Радовишката котлина гравитира по 
течението на Радовишка река, со надморска 
височина од 260-350 метри. 
Дамјанската котлина се наоѓа на северозапад 
и гравитира по течението на Маденска река, 
со надморска височина од 440-480 метри. 
Речните долини како трет елемент од  
топографијата на општината, ја формираат 
хидрографската мрежа на оваа подрачје. 
 
Главни речни долини се долините на реките: 
Радовишка Река, Ораовичка и Плаваја. 
Изворите на овие реки се на планината 
Плачковица, долините во најголем дел се  
 
тесни клисури со голем пад, со што се 
вбројуваат и во категоријата на поројни реки. 
Спуштајки се кон полето, долините се шират 
и под влијание на наносниот материјал 
формирани се пространи и широки плавни 
површини. 
Покрај реките на подрачјето на општината се 
формирани и вододерини, суводолици, 
поројни водотеци и др. 
Ерозивните процеси на територијата на 
општината се присутни на голем дел од 
подрачјето, но, особено се изразени во 
околината на с.Калугерица, со површина од 

околу 13,5 ха, во околината на с.Подареш, 
како и блиската околина на градот. Под 
влијание на човечкиот фактор, преку 
непланско сечење и уништување на шумите, 
зголемување на обработливи површини и 
пасишта, реално е, да  се очекува 
зголемување на ерозивните подрачја. 
Шумите во општината спаѓаат во 
категоријата на отворени шуми со 
сообраќајници. Во ридско планинскиот дел 
заради рељефните и климатските 
карактеристики, најголем дел од 
површините се под шума. Во планинскиот 
дел застапена е претежно високостеблеста 
шума, најдоминантни се: даб, бука,четинари 
и други лисјари. Непошумените делови од 
планините се пасишта, богати со разновиден 
растителен свет: високи треви, папрат, 
грмушки и др. 
На ридските површини до 500 м.н.в. 
застапени се нискостеблени деградирани 
шуми (даб и габер), грмушки (смрека, трн) и 
трева. 
Вкупните шумски комплекси на подрачјето 
на општина Радовиш, се застапени на 
површина од околу 33000 ха. 
Во рамничарскиот дел се издвојуваат два 
типа на почви: неразвиени и 
развиени.Неразвиените почви се со наносно 
потекло и заземаат пространства околу 
коритата на водотеците, најмногу ги има по 
течението на Радовишка Река, Ораовичка и  
Плаваја. Значењето за земјоделието на овој 
тип на  почви во општината е мошне големо 
и се одликува со највисока производствена 
вредност. 
Развиените почви на подрачјето на 
општината се црвениците и смолниците, кој 
зафаќаат големи пространства и тоа помеѓу 
Раклиш-Ораовица - Подареш-Злеово и покрај 
патот за Штип. И овие почви имаат значајна 
улога во земјоделието. 
 
-Хидролошки карактеристики 
 
Хидролошките особености на подрачјето на 
општина Радовиш се разновидни, се 
среќаваат повеке хидрогравски објекти, од 
кои најзначајни се: водотеците, подземните 
води и изворите. 
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Водотеците или хидрографската мрежа 
припаѓа на два речни системи и тоа: реките 
Струмица и Брегалница.  Сливовите на 
Радовишка Река, Ораовичка Река и Плаваја се 
дел од речниот систем Струмица. Маденска 
река преку Крива Лакавица е дел од 
Брегалничкиот речен систем. 
Изворите на трите главни водотеци 
Радовишка Река, Ораовичка и Плаваја се 
наоѓаат во високите делови на планината 
Плачковица. 
Радовишка река се формира од три извори на 
надморска височина од над 1400 метри, 
должината и е 18,5 км и има највисок 
просечен пад во општината. 
Ораовичка река извира во месноста Џумаја, 
на 1380 м.н.в. долга е 18 км и се влева во 
Радовишка Река. 
Плаваја, во горниот тек го носи името 
Смиланска Река, извира на 1432 м.н.в. долга е 
26 км исто така се влива во Радовишка Река. 
Најголемо сливно подрачје има Плаваја, од 
140 км2, потоа Ораовичка Река со 51 км2 и 
Радовишка река со 50,8 км2 . 
Сите овие реки во текот на цела година 
имаат проток на води , но поради големиот 
пад во надолжен профил на коритото имаат и 
пороен карактер, повремено  носат големи 
количини наносен материјал. 
Водостоите на овие реки се највисоки во 
месеците Март и Април, како последица на 
топењето на снегот и пролетните дождови. 
Од Јуни до Октомври, водостојот 
перманентно се намалува, како последица од 
сушните лета и високите температури. 
Маденска река извира во Дамјанско поле, во 
неа се вливаат водите од околните, посебно 
од хидројаловиштето Тополница. 
Водосостојбата и протокот на реките се 
набљудуваат само за реките на сливот 
Струмица. 
На сливната површина на Радовишка Река, 
просечно годишно паѓаат врнежи од 827 мм, 
Ораовичка Река 947 мм и Плаваја 1180 мм. 
Количините на врнежи во регионот на 
општина Радовиш, се добиени од две 
дождомерни станици, Радовиш на кота 380 
м.н.в. и Ново село кота 860 метри. 
Котлинскиот дел од општината средно 
годишно добива  по 562 мм врнежи, додека 
висинскиот дел по 1292 мм. Најмалку врнежи 

паѓаат во месеците Август и Септември, во 
котлината просечни  22 мм, на високите 
места 54 мм. Најмногу врнежи паѓаат во 
месец Ноември, во котлината 66 мм, на 
високите места 171 мм. Според годишните 
времиња најмногу врнежи има зимските 
месеци 157 мм, пролет и есен  околу 150мм и 
на лето 106 мм. 
Подземните води на оваа подрачје се во тесна 
врска со изолаторските особености на 
оделни карпи. Длабочината на подземните 
води во најниските котлински делови е 
околу 2-4 метри,  доколку се оди кон работ на 
полето длабочината е се поголема, 
достигнувајки 18-20 метри. Тоа се должи на 
наклонот на рељефот кој е од периферијата 
кон средишните делови на полето, поради 
што е овозможено подземните води да 
гравитираат кон пониските коти. 
Изворите, како природна површинска 
манифестација на подземните води, бројот, 
типот, просторната распределеност и 
режимот на изворите зависат од геолошкиот 
состав, климатско и морфолошките 
особености на теренот и вегетацијата. На 
подрачјето на општината се јавуваат извори 
со издашност од 3 л/сек.Од нив повекето се 
наоѓаат во високите подрачја на Плачковица,  
кои се фактички и извори на водотеците 
Радовишка Река ,Ораовичка река и Плаваја. 
Постојат и помали извори до 1 л/сек. во 
шумските предели.  
Освен изворите со пивка вода има појава на 
минерални и термални извори. Минерални 
извори има во околината на селата Ињево и 
Калугерица, термални во околината на 
Раклиш. 
 
-Хидротехнички карактеристики 
На подрачјето на општина Радовиш, со водите 

стопанисува АД ”Водостопанство на Република  

Македонија,,- Скопје, подружница ”Радовишко 

Поле,, - Радовиш. 

Најголема акомулација во регионот е ,,Мантово” 

лоцирана на територијата на општина Конче. 

Водите од акомулацијата по канал и каналска 

мрежа се доведени и се користат на подрачјето 

на општина Радовиш.  

Постојат два магистрални канали со вкупна 

должина од околу 50 км.Каналска мрежа постои, 

но многу е оштетена. На подрачјето на 
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с.Подареш, има зафат на вода од  Плаваја, 

зафатот е северно од селото, каналската мрежа 

исто така е многу оштетена.Во категоријата на 

високи брани на подрачјето на општината е 

лоцирано хидројаловиштето Тополница. 

Речните корита, со исклучок на дел од коритото 

на Радовишка Река и Ступница (с.Подареш) кој 

се регулирани во урбаниот дел,со изградени 

кејови,  останатите корита не се регулирани, 

повремено се преземаат активности за чистење 

на делови и зајакнување на бреговите, порано 

преку Акциони Планови за чистење на речните 

корита од страна на МЖСПП , но тоа ни од 

далеку не е доволно, затоа што секоја година 

имаме поплавање.  

Не се регулирани поројните водотеци, проблеми 

има и со функционалноста на атмосферската 

канализација, која е изградена само на 

подрачјето на град Радовиш. 

Што се однесува до снабдувањето со вода за 

пиење, сите населени места имаат изградено 

водоводен систем, кој во најголем дел ги 

задоволува потребите со вода за пиење, со 

исклучок во сушните периоди, каде во некои 

населени места има недостаток на вода ,а додека 

во градот,со новата каптажа кај 

Куклевица,проблемот е подобрен  и само по 

потреба се воведува рестрикција на водата. 

Водоводите на подрачјето на општината ги 

одржува и со нив стопанисува ЈП ,,Плаваја” -

Радовиш. 

 
-Демографска структура на населението 
 
На подрачјето на општина Радовиш, се 
регистрирани 22 населени места со вкупен 
број на жители од 24122, од кои во град 
Радовиш живеат  /  жители. По населените 
места бројот на жители е следниот (според 
попис од 2002,бидејќи сеуште не располагаме 
со податоци по населени места од попис 
2021): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ре
д. 
Бр
. 

Населен
о место 

           
Број  
на   
населе
ние 

Ре
д. 
Бр
. 

Населе
но 
место 

          
Број  
  на   
населе
ние 

1. Раклиш 570 12
. 

Ињево 1624 

2. Калаузл
ија 

279 13
. 

Дамјан 311 

3. Ораови
ца 

1720 14
. 

Бучим 320 

4. Подаре
ш 

1572 15
. 

Тополн
ица 

562 

5. Смилан
ци 

39 16
. 

Прнали
ја 

122 

6. Јаргули
ца 

818 17
. 

Супурѓ
е 

56 

7. Покрајч
ево 

434 18
. 

Коџали
ја 

478 

8. Злеово 928 19
. 

Али 
Коч 

328 

9. Калугер
ица 

838 20
. 

Погуле
во 

15 

10
. 

Сулдур
ци 

228 21
. 

Штуро
во 

11 

11
. 

Воислав
ци 

796 22
. 

Козбун
ар 

17 

 
 
 
Според пописот од 2021г. и делумни 
статистички податоци со кои располагаме, 
според половата структура на подрачјето 
на општината живеат 12137 мажи и 11985 
жени. Според изјаснувањето за 
националната припадност, на подрачјето 
на општина Радовиш живеат вкупно 24122 
жители од кои: 
-Македонци ----------------------------------17278  
-Албанци--------------------------------------------24 
-Турци-------------------------------------------- 4 013 
-Роми------------------------------------------------261 
-Власи-------------------------------------------------14 
-Срби---------------------------------------------------25 
-Бошњаци----------------------------------------------2 
-Останати(неизјаснати,непознато)-------- 2505 
 
-Стопански и други подлоги и податоци 

 
Регионот на општина Радовиш, има 
материјална основа и стопанска 
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инфраструктура, која претставува солидна 
основа за стопански развој. Стопанската 
структура во општината по дејности  е 
следната: индустрија и рударство, 
земјоделство-сточарство, шумарство, 
водостопанство, градежништво, сообраќај и 
врски, трговија, угостителство и туризам и 
занаетчиство. 
Индустријата и рудараството покрај 
земјоделието се главни стопански гранки во 
кој се вработува населението. Од 
индустриските гранки застапени се: 
преработувачката индустрија и дрвно 
преработувачката индустрија. 
Рударството застапено е преку рудникот за 
бакар  ,,Бучим” и новиот рудник  за бакар 
,,Боров Дол” . 
Дрвно преработувачката индустрија врши 
обработка на техничко дрво. На територијата 
на општината има повеќе приватни 
претпријатија кој изработуваат режана граѓа, 
амбалажа, мебел и градежна столарија. 
Земјоделството и сточарството по значење се 
втора стопанска гранка во стопанството на 
регионот. Земјоделското земјиште е 
застапено на површина од 26 406 ха. Во 
обработка на земјоделските површини 
доминира приватниот сектор, кој релативно 
добро е опремен со земјоделска 
механизација. Во регионот нај застапени се: 
житарици,тутун, градинарство, лозарство, 
овоштарство, ливади и пасишта. 
Сточарството е сконцентрирано кај 
индивидуалниот сектор. Од сточниот фонд 
застапени се: говеда, овци, кози, свињи и 
живина. Од сточарските производи покрај 
месото, најчести се млечните производи, кои 
се преработуваат во мали приватни млекари. 
Со водата на подрачјето на општината 
стопанисува АД ”Водостопанство на 
Република Северна Македонија ,,- 
Скопје,подружница ”Радовишко Поле,, - 
Радовиш. 
Градежништвото е застапено преку повеќе 
мали приватни градежни претпријатија, кој 
воглавно се занимаваат со високоградба, но 
вршат и инсталациски и завршни работи. 
Во општината е развиен само патниот 
сообраќај за превоз на патници и стоки. 
Патниот сообраќај целосно е организиран од 
приватни претпријатија. Врските односно 

ПТТ  услугите ги врши Пошта Радовиш, која е 
организирана со помош на пошта во Подареш 
и Ињево и мобилни оператори.Трговијата 
како дејност ја вршат трговски 
претпријатија.Модните конфекции 
произведуваат машка и женска лесна 
конфекција, организирани се во мали и 
средни претпријатија со приватен капитал. 
Угостителството и туризмот се исклучиво во  
приватна сопственост. Угостителски-
сместувачки капацитети се хотелите:  ,,Бел 
Kамен”  и  помал капацитет има МАГ-МАР и 
хотел Дајмонд . Останатите угостителски 
објекти се: ресторани, кафеани, пицерии, 
кафулиња и др.Занаетчиската дејност спаѓа 
во редот на мали семејни бизниси.  
Најчесто има 1-3 вработени. Најзастапени 
занаети во општината се: автомехничари, 
бравари, ковачи, лимари, фризери, ѕидари, 
молери, електричари,кројачи, слаткари, 
фурнаџии и др. 
Патната  мрежа според категоризацијата на 
патишта се дели на следните видови 
патишта: магистрални, регионални , локални 
и некатегоризирани.  
Магистрален патен правец кој поминува низ 
општината е A-4  и ги поврзува Штип-
Радовиш-Струмица. 
Регионални патни правци се: Радовиш-
пл.Плачковица-Р 603, Радовиш-Подареш-
Злеово-Р 603 и Радовиш-Конче- Р-606. 
Локалните патни правци се дел од целиот 
систем на патната мрежа во општината, 
бидејки градот е поврзан со сите населби. Со 
некои од населбите поврзаноста е директна, 
а со некој со крак се отклонува од 
магистралниот и регионалниот пат. Сите 
локални патни правци се асфалтирани. 
Некатегоризирани патишта се: шумските, 
полските и пристапните надвор од 
населените места. 
 
-Граници на загрозеното подрачје 
 
ЕЛС општина Радовиш, врз основа на 
Процената на загрозеност од поплави на 
подрачјето на општината,ги има предвидено 
причините и сите критични места кој се 
потенцијално загрозени од поплави. 
Границите на загрозеното подрачје од 
поплави се протегаат по течението на 
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главните реципиенти за собирање и 
одведување на атмосферските води: 
Радовишка Река, Ораовичка и Плаваја, 
посебно потегот од вливот на Плаваја во 
Радовишка Река, односно на потегот 
Јаргулица – Злеово и понатаму кон 
општините Василево , Струмица, Босилово и 
Ново Село. 
 Исто така редовна опасност од поплави се и 
поројните водотеци чии води се влеваат во 
напред наведените речни корита. Такви 
водотеци се следните: Ињевска Река, 
Тополничка Река, Ступница. На подрачјето на 
град Радовиш поројни водотеци се: Илиница, 
Чам Баир, Коџа Баир, Корчо Маало,Шаин 
Маале и Калаузлиска –Ѓорче Петров- бул. 
А.Македонски. Скоро низ сите населени места 
минуваат поројни водотеци  како што се: 
Раклиш, Јаргулица, Покрајчево, Злеово, 
Калугерица, Сулдурци, Воиславци, Ињево, 
нас.Дамјан. 
Во случај на хаварија на хидројаловиштето 
,,Тополница,, границата на загрозеност се 
протега од с. Топoлница, по течението на 
Маденска река до вливот во река Крива 
Лакавица и понатаму кон Брегалница, со што 
е загрозен и магистралниот пат М-6. 
 
ПРИЛОГ: Мапа на општина Радовиш 
 
Радовишка Река 
Речното корито е делумно регулирано во 
должина од околу 2 км. Дел кој минува низ 
градот. Но, со поставувањето на инсталации, 
пропусната моќ на коритото е во голем 
степен намалена. Ако се има во предвид, 
нередовното чистење на коритото од 
наносен материјал, нискиот профил на дел од 
мостовите, оштетувањата на каскадите и 
ѕидовите на кејот, претставува постојана 
опасност од излевање на подрачјето на 
градот. Што се однесува за делот на коритото 
северно од градот и јужно до Злеово, 
пропусната моќ на коритото е намалена од 
следните причини: наноси од 
песок,вегетација  во коритото, фрлање на 
отпад, но, пред се, најголема причина е 
узурпацијата на речното корито и е основна 
причина за честите поплави, посебно на 
потегот Јаргулица – Злеово.  

Мора да се превземат мерки за одредување 
на границите на опфат на речниот појас, 
потоа редовно чистење на  коритото и со 
материјалот од коритото да се оформат и 
зајакнат бреговите на реката, обновување на 
обрушени каскади во коритото,со што 
излевањето ќе биде спречено, а со тоа и 
опасноста од оштетување на мостовите, 
патната инфраструктура и поплавувањето на 
обработливи земјоделски површини. 
Ораовичка Река 
Коритото повремено се чисти во делот низ 
населеното место Ораовица. Критични места 
од излевање и предизвикување на 
материјални штети се: северно од Ораовица 
во должина од околу 1км, низ Ораовица и кон 
вливот во Радовишка Река. Причини за 
излевањето се: нерегулирано речно корито, 
наносен материјал  и узурпации. 
Мора да се преземат истите мерки како и за 
Радовишка река. 
Плаваја 
Коритото повремено се чисти во делот низ 
населеното место Подареш. Критични места 
од излевање и предизвикување на 
материјални штети се: северно од Подареш 
во должина од околу 1,5 км низ Подареш и 
кон вливот во Радовишка Река. Причини за 
излевањето се: нерегулирано речно корито, 
наносен материјал, растенија во коритото и 
узурпации. 
Мора да се преземат истите мерки како и за 
предходно наведените реки. 
Поројни водотеци 
Сушица 
Тече низ индустрискиот дел од градот и е од 
пороен карактер, со големи количини на 
нанос. Порано,нерегулираното корито и 
нискиот профил на мостот на бул. 
,,Александар Македонски” беа причина за 
излевање на реката. Меѓутоа, изведено е 
регулирањето на коритото, од улица 
,,Св.Спасо Радовишки” особено окoлу 
мостовите на бул.,,А.Македонски “ по 
проектот за заштита од катстрофи 
имплементиран со Р.Бугарија, кое во 
значителна мера го заштитува тој дел од 
поплавање . Потребно е редовно чистење на 
коритото, а посебно редовнo чистење на 
отворите под  мостовите. 
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Ињевска река 
Тече низ с. Ињево, дел од коритото се чисти 
низ селото, но поплавува земјоделски 
површини по течението до вливот во 
Радовишка Река. Дел од коритотo  јужно од 
Ињево е оформенo, но останатиот дел не е. Не 
оформениот дел изобилува со растителна 
вегетацијa ,а има и узрпација на коритото. 
Ступница 
Тече низ с. Подареш, регулирана е во 
должина од околу 1 км. но, поради 
присуството на ерозивни процеси, носи 
големи количини на наносен материјал, кој 
се таложи во регулираниот дел. Растенијата и 
другата вегетација како и узурпацијата се 
причина за излевање на влезот во 
населеното место. 
Тополничка Река 
На оваа река е лоцирано хидројаловиштето 
од рудникот ,,Бучим”, поминува низ 
с.Тополница.Одржувањето на коритото е во 
склоп на хидројаловиштето, кое е обврска на 
рудникот. 
Суводолици 
Овој вид на поројни водотеци ги има скоро на 
целото подрачје на општината, но нај голем 
проблем се оние кои гравитираат и минуваат 
низ населените места, каде често прават 
штета на населението и инфраструктурата. 
Таквите водотеци се лоцирани на следните 
подрачја: 
 
Град Радовиш 
Во околината на градот има регистрирано 6 

поројни водотеци кој гравитираат кон 

урбаниот дел и тоа: Сушица- 5 км, Илиница- 2 

км, Чам Баир -2 км, Коџа Баир -1 км, Шаин 

Маале -0,5 км и делови од УЗ,,Куклевица”. 

 Водите од нив преку уличната мрежа се 
влеваат во Радовишка река.  
Овие водотеци мора да бидат регулирани, 
бидејки штетите од нив се многукратни како 
што се: поплава на објекти, оштетување на 
комунална инфраструктура и др. 
Раклиш 
Река Мaрлада, која ги одвојува Радовиш и 
Раклиш, како и водотекот ,,Беглички гумна,, 
критична точка е мостот помеѓу Радовиш и 
Раклиш особено до излезот од с.Раклиш. 
 

Јаргулица и Покрајчево  
Порои, кои минува низ селото.  
 
Злеово 
Злевска река, минува низ селото, дел од 
коритото се користи и како пристапен пат до 
станбени објекти. Во голем дел е узурпиран 
речниот опфат, посебно во населеното место. 
 
Калугерица 
Водотекот поминува по целата должина низ 
населеното место,  го пресекува на неколку 
места пристапниот пат до станбените 
објекти. За трајно решавање на овој проблем 
потребно е утврдување на границите на 
речниот опфат  и изработка на проект за 
регулација на коритото. 
 
Сулдурци 
Водотекот поминува низ селото. Решение 
исто како и за Калугерица. 
 
Воиславци 
Водотеците во оваа населено место се 
користат и како пристапни улици до 
станбените објекти и ја пресекуваат 
уличната мрежа. Решението  за овие 
водотеци е исто како и за Калугерица. 
 
Ињево 
Низ оваа населено место покрај Ињевска 
Река, кон него гравитираат неколку водотеци 
кој причинуваат големи штети на 
инфраструктурата и станбените објекти. Дел 
од нив се користат и како пристапни 
патишта. Решението  за овие водотеци е исто 
како и за Калугерица. 
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                                         Преглед на бројот на загрозено население од поплаваи 

 

Ред. 
бр. 

 
 

Место 

Број на 
загрозено 
население 

од 
прелевање 

и високи 
брани 

Број на 
загрозено 
население 

од 
излевање 

на реки 

Број на загрозено население 
загрозено од поројни водотеци 

1. Радовиш           ./. 100 50 
2. Ораовица           ./. 30 . /. 
3. Подареш           ./. 30 10 
4. Злеово           ./.  /. 80 
5. Ињево            ./.                        30 50 
6. Тополница 562 . /. . /. 
7. нас.Дамјан 100 . /. . /. 
 Вкупно 662 190 190 
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                                       Преглед на подрачја потенцијално загрозени од поплави 

Високи 
брани 

Акомулац. 
водопоила 

Речни 
корита 

Поројни 
водотеци 

Водостопански 
објекти 

Атмосферска 
канализација 

Хидро- 
јаловиште 
Тополница 

 -Радовишка 
река, по 
целата 
должина  
-Ораовичка  
река,  
низ 
Ораовица до  
Радовишка  
река 
-Плаваја, 
низ 
Подареш до 
Радовишка 
река 
-Мадемска 
река, 
Дамјанско  
поле 
-Ињевска 
река, 
низ Ињево  
до 
Радовишка  
река 
Тополничка 
река, низ 
Тополница 
до 
Мадемска 
река 

-Сушица 
-Илиница 
-Чам Баир 
-Коџа Баир 
-Шаин 
маало 
-Куклеви- 
ца Кирил и 
Методи 
-Марлада 
-Мршен дол 
-Ступница 
-помеѓу 
Подареш и 
Јаргулица 
-Јаргулица 
-помеѓу 
Јаргулица и 
Покрајчево 
Покрајчево 
-помеѓу 
Покрајчево 
и Злеово 
-Злеово 
Калугерица 
-помеѓу 
Калугерица 
и Сулдурци 
-Сулдурци 
-помеѓу  
Сулдурци и 
Воиславци 
-Воиславци 
-помеѓу 
Воиславци  
 и Ињево 
-Ињево 
-помеѓу 
Ињево 
и Дамјан 

Систем за  
наводнување 
-оштетени и  
не исчистени 
делови од 
системот 

Радовиш 
улици: 
-Плачковички 
одред 
-Дане Трајков 
-Лисец 
-11 Октомври 
-Илинденска 
-Мирче Ацев 
-Партизанска 
-Илија 
Алексов 
-Кирил 
и Методи 
-Ана Поцкова  
-Гоце Делчев   
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Податоците на загрозено земјоделско земјиште 

се менливи , во зависност од  интензитетот на 

врнежите, големината на поплавниот бран, во 

поплавите од 2008 година,поплавени се 2000 ха 

површини, 2013 година- 133 ха, 2015 година- 

220 ха. 

 
- Работи и мерки што се преземаат и 
извршуваат пред опасноста и за време на 
одбраната од поплави 

 
На подрачјето на општината не постои 
целосно изграден и функционален систем за 
заштита и спасување од поплави. 
Водостопанските објекти недоволно и не 
соодветно се одржуваат од причина што не 
постои целосна регулација на реките и 
водотеците, неуредени 
порои,ерозија,оштетен хидромелиоративен 
систем, канализација, шахти и др. 
Речните корита се обраснати со растителен 
свет, дел се узурпирани , оградени и засадени 
со тополи и друг вид на повекегодишни 
насади, покрај наносниот материјал, се фрла 
шут и ѓубре, што дополнително влијае на 
пропусната моќ. 
 Се поприсутна е и ерозијата, под влијание на 
човечкиот фактор, преку непланска и 
неконтролирана сеча на шумата. 
За надминување на ваквата состојба и 
намалување на последиците од поплави,  
ЕЛС општина Радовиш, во рамките на своите 
можности и Законски обврски, презема 
соодветни активности како што се: 
-Изработена е и донесена Процена за 
загрозеност на општината од природни 
непогоди и други несреќи. 
-Изработен е и донесен План за заштита и 
спасување од поплави и уривање на високи 
брани. 
-Изработен е и донесен годишен 
Оперативниот план за заштита и одбрана од 
поплави на загрозените подрачја на општина 
Радовиш 
 -Формиран е Општински штаб за заштита и 
спасување. 
-Формирани се просторни сили за заштита и 
спасување од поплави и уривање на високи 
брани (универзални и специјализирани). 

-Се склучуват договори со приватни фирми, 
за ангажирање на соодветна механизација во 
случај на природни непогоди и други 
несреки. 
-Врз основа на донесените документи 
преземени се првентивни и оперативни 
мерки.Напред наведените документи се 
изработени врз основа на Законот за заштита 
и спасување. Пред  опасноста и за време на 
одбрана од поплави ЕЛС општина Радовиш, 
презема превентивни и оперативни мерки. 
 

- Превентивни мерки  кои ги преземаме за 
заштита и спасување од поплави се: 

 
-обезбедување на потребни персонални и 
материјални ресурси; 
-склучување на договори утврдени со Закон, 
за расчистување на последици од поплави; 
-определување на локации на водотеци и 
акомулации каде најчесто се излева водата; 
-предвидува потребни хидротехнички  и 
други заштитни работи и мерки за 
спречување на излевањето; 
-изградба, одржување и санирање на 
оштетени објекти за заштита од поплави; 
-набљудување и извидување на состојбата со 
водостојот и 
-евакуација на населението и материјалните 
добра. 
Превентивно, во тек  се завршни  активности  
со комплетно пошумување на соодветни 
садници,поставување габиони,потпорни 
ѕидови  и терасирање на јужна и западна 
страна на реката во с.Коџалија, со цел  
намалување на последици од поплави и 
ерозија,во рамките на реализација на проект, 
финансиран од Владата на Јапонија во 
соработка со ЦУК ,за намалување на 
последиците од поплавање на Радовишка 
Река, со локацијата во атарот на селото 
Коџалија,во правец на Радовишка Река-Љути 
дол.  
Како продолжение на овие активности, за 
намалување на последици од поплавање од 
главниот реципијент Радовишка Река, 
Општина Радовиш  во соработка со 
Министерство за животна средина и 
просторно планирање, Центар за управување 
со кризи, Регионалата канцеларија за 
Источна Европа и Централа Азија на 
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Меѓународната унија за заштита на природата (ИУЦН) , одржа прва консултативна средба за 
заштита од поплави со примена на решенија, засновани врз природата во Радовиш, како пилот-
локација во рамките на проектот АДАПТ, со цел  намалување на  ризиците од природни 
катастрофи и прилагодувањето кон климатските промени. 
 
Материјални ресурси кој можат да бидат вклучени во случај на поплави се следните: 
 
 
Ред. 
број 

Возила Камиони 
кипери/цистерни 

Градежна 
механизација 

Други 
средства теренски патнички 

1. 1 2 ./. ./. ./. 
 
 
Ред. 
број 

Возила Камиони 
цистерни 

Градежна 
механизација 

Други 
средства теренски патнички 

 
1. 

 
1 

 
./. 

 
3 

 
./. 

-моторни 
пили 2 

 
 
 
 

2. 

    4-ПП гребули  
11-Грбни 
прскалки 
3- ПП гребла  
5- Вила 
1 - преносен 
ПП апарат S-
250  
3-Лопати и 
др. 

 
  
Ред. 
број 

Возила Камиони 
Цистерни/кипери 

Градежна 
механизација 

Други 
средства 

теренски патнички 
1.  1 Lada 

Niva 4x4 
    2 -  Специјално 
возило -цистерна                    
FAP 1213 

Булдожер TG 
80 

3 - Специјално      
возило 
(губрарка) 

2.  1  
SANGJONG    
KORANDO 

1 ТАМ 80Т 50 Е3.2 Ровокопач 
UNKNAUF 

770 

1 Специјално 
возило(погребно 

возило) 

3.   1 кипер 
MERCEDES 1213 

Скип 
PROGRES 
KRAMER 

 

4.   4 - Трактор IMT                 
539  (влечно   
возило) 
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П  Р  Е  Г  Л  Е  Д 

На персоналниот состав на просторна специјализирана единица за 
спасување од поплави во јачина на одделение во 

единицата на локална самоуправа општина Радовиш 
 
 

Ре
д.б
р. 

                                                                                                                            Персонален состав 
Должност Бр. Вид на образова. 

Вид на занимање 
Обвр
зни. 
*Во/

Ро 

Презиме,татково име и 
име 

Год. 
раѓа. 

Адреса 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- командир 
на 
одделение 
-извршител-
возач 
 
 
-Извршител-
нуркачи-
спасители 
 
-спасители 
 

 
1 
 
1 
 
 
 
2 
 
3 

 
*ВО-технички 
науки 
 
ССС- возач Ц 
категорија 
 
 
курс за нуркачи-
спасители 
курс за спасители 

 
 
 
 
 
 

 
Ципушев Ѓорги Никола 
 
Ацков Младен Мите 
 
 
Занев Раде Аце 
Јованов Трајче Марјан 
 
Лефков Лупчо Васе 
Манахов Ванчо Дејан 
Стоилковски Живко Ванчо 

 
1980 
 
1982 
 
 
1982 
1982 
 
1972 
1982 
1982 

 
Маршал Тито 52 
 
Калаузлиска 47 
 
 
Стив Наумов 15 
Плачковица 152 
 
А. Македонски 19-2/17 
Плачковица 134 
Маршал Тито 210/1 

ВКУПНО ВО 
ОДДЕЛЕНИЕ
ТО 

   
   7 
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П  Р  Е  Г  Л  Е  Д 

На персоналниот состав на просторна специјализирана едииница запрва медицинска помош во јачина на одделение 
во 

единицата на локална самоуправа општина Радовиш 
 

Ред.
бр. 

Персонален состав 

Должност Бр. Вид на образова. 
Вид на занимање 

Обвр
зни. 

*Во/
Ро 

Презиме,татково име 
и име 

Год. 
раѓа 

Адреса 

 
1. 
 

1.1. 
 
 
 
 
 

1.2. 
 
 
 

1.3 
 
 
 
 

 
- командир на 
одделение 
 
           1 екипа 
- водител 
- извршител 

 
1 
 
 
 

1 
2 
 

 
*ВО-лекар општа 
пракса 
 
ССС-
медиц.техничар 
ССС-
мед.тех./сестра 
 
 
ССС-
медиц.техничар 
ССС-
мед.тех./сестра 
 
 
 
ССС-
медиц.техничар 
ССС-
мед.тех./сестра 

 
 
 
 
 
 

 
Здравев Димитар 
Јован 
 
 
Анчев Владимир 
Драги 
Атанасов Аврам Јонче 
Мемедов Ариф 
Маарем 
 
 
          Ценев Крсто 
Роберт 
Василевски Ѓорѓи 
Зоран 
Дединец Костадин 
Гоце 
 
 
 
 
Димов Манас Златко 
Донев Ѓорѓи Иван 
Тамакаров Иван 
Ангел 

 
1962 
 
 
1963 
1972 
1967 
 
 
1963 
1966 
1973 
 
 
 
1978 
1977 
1977 
 
 
 
 

 
Кеј 8 Септември 
 
 
Васил Доганџиски 11 
Калаузлиска 84 
Ило Алексов 66/19 
 
 
Илинденска 32 
Ленинова 33 
Партизанска 31 
 
 
 
 
А. Македонски 36 
Серта 4 
Ленинова 34 

Вкупно во екипата 3 
            2 екипа 
- водител 
- извршител 

 
1 
2 

Вкупно во екипата 3 
3 екипа 
- водител 
- извршител 

 
1 
2 

Вкупно во екипата 3 

         
ВКУПНО ВО             
ОДДЕЛЕНИЕТО 

 
 

10 
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П  Р  Е  Г  Л  Е  Д 
На персоналниот состав на просторна специјализирана единица за 

извидување на теренот во јачина на одделение во 
единицата на локална самоуправа општина Радовиш 

 
Ред.
бр. 

Персонален состав 

Должност Бр. Вид на образова. 
Вид на занимање 

Обвр
зни. 

*Во/
Ро 

Презиме,татково име и 
име 

Год. 
раѓа 

Адреса 

 
1. 
 
 
 
 
1.1. 
 
. 
 
1.2 

- командир на 
одделение 
  за извидување 

 
1 
 
 

 
*ВО-тех.науки 
 
 
 
ССС-од областа 
ССС-од областа и 
возач Б 
категорија 
 
 
 
ССС-од областа 
ССС-од областа и 
возач Б 
категорија 

 
 
 
 
 
 

 
Атанасов Никола 
Стојанче 
 
 
 
Валазовски Драги Ванчо 
Ефтимов Ристе Петре 
Иванов Ивко Методи 
 
 
Манев Горги Тони 
Спасов Мите Драги 
Јашаров Абдул Ариф 

 
1979 
 
 
1979 
1963 
1976 
 
 
1966 
1980 
1964 

 
Стив Наумов 25 
 
 
В. С. – Бато 26 
Готен 12 
Корчо Маале 72 
 
 
Лисец 30 
Славчо Стојменов 29 
Корчо Маало 1 

1 екипа  
-водител-извидувач 
-извршител-извиду. 

 
1 
2 

Вкупно 
 во екипата 

 
3 

2 екипа 
-водител-извидувач 
-извршител-извиду. 

 
1 
2 

Вкупно 
 во екипата 

3 
 

 
ВКУПНО ВО     
ОДДЕЛЕНИЕТО 

 
 

7 
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П  Р  Е  Г  Л  Е  Д 
На персоналниот состав на просторна специјализирана единица за 

асанација на теренот во јачина на одделение во 
единицата на локална самоуправа општина Радовиш 

 
Ре
д.б
р. 

                                                                                                        Персонален состав 

Должност Бр. Вид на образова. 
Вид на занимање 

Обврз
ни. 

*Во/Ро 

Презиме,татково име и 
име 

Год. 
раѓа 

Адреса 

  1. 
 
 
 
 
1.1. 
 
 
 
1.2 
 
 
 
 
 

- командир на 
одделение за 
собирање и 
транспорт на 
загинати лица 

 
1 
 
 
 
 

1 
3 

 
ССС мед.техничар 
 
 
 
 
ССС-мед.насока 
ССС- болничар 
 
 
 
ССС-бол./возач “Ц” 
категорија 
Помош.мед.работн
ици 
 

 

 
 
 
 
 
 

Казанџиев Добрин Митко 
 
 
 
Атанасов Трајче Блаже 
Божинов Герас Петре 
Грабулев Трајче Ванче 
Милев Славчо Игор 
 
 
Манасиев Васил Живко 
Грујовски Киро Влатко 
Панов Андон Кирче 

 
1965 
 
 
1971 
1966 
1976 
1975 
 
 
1965 
1971 
1969 

 
Пл. Слобода 57 
 
 
Илинденска 71 
Коста Сусинов 22 
Јане Сандански 15 
М. Хаџивасилев 55 
 
 
М. Апостолски 32 
В.С. Бато 22 
8 Септември 128 

1 екипа за 
собирање 
-водител-
извршител 
-извршители 
Вкупно 
во екипата 

 
4 

2  екипа за 
транспорт на 
загинати лица 
-водител-возач 
-извршители 

 
 
 

1 
2 

Вкупно 
во екипата 

 
3 
 

 
ВКУПНО ВО     
ОДДЕЛЕНИЕТО 

 
 

8 
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П  Р  Е  Г  Л  Е  Д 

На персоналниот состав на просторна специјализирана единица за 
асанација на теренот во јачина на одделение во 

единицата на локална самоуправа општина Радовиш 
 

Ред.
бр. 

Персонален состав 

Должност Бр. Вид на образова. 
Вид на занимање 

Обв
рзн
и. 
*Во
/Ро 

Презиме,татково име и име Год. 
раѓа 

Адреса 

 
1. 
 
 
1.1. 
 
. 
 
 
 
1.2 
 
 
 
 
 

- командир на 
одделение за 
(водовод и 
канализации) 

 
1 
 
 
 

 
*ВО-тех.науки 
 
 
 
 
ССС-хидро насока 
ССС-
водоинсталатер 
 
 
 
 
 
ССС-хидро насока 
ССС-
водоинсталатер 
 

 
 
 
 
 
 

 
Крстев Јован Игор 
 
 
 
Илиев Драган Јовче 
Свирков Горги Игор 
Аврамов Томе Илија 
Арсов Ванчо Ацо 
 
 
Димов Димитар Александар 
Бајрамов Кашир Таарк 
Горунковски Мит. Николчо 
Иванов Ратко Стојанчо 

 
1976 
 
 
 
1979 
 
1981 
1981 
 
 
1981 
1981 
1981 
1971 

 
Ѓорче Петров 2 
 
 
 
Плачковички оддр. 16 
22 Октомври 
А. Македонски 15-1/18 
Мирче Ацев 26 
 
 
Горче Петров 99 
А. Македонски 74 
Вардарска 71 
Таско Андонов 21 

1  екипа за водовод и 
канализација 
-водител-извршител 
-извршители 

   1 
3 
 

Вкупно 
во екипата 

4 

 
2 екипа 
-водител-извршител 
-извршители 

 
 
1 
3 

Вкупно 
во екипата 

 
4 

ВКУПНО ВО     
ОДДЕЛЕНИЕТО 

9 
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П  Р  Е  Г  Л  Е  Д 

Персонален состав на унивезална единица за расчистување на последиците од поплави 

во јачина на вод формирана од единицата на локална самоуправа општина Радовиш 
 
 
Ре
д.б
р. 

Персонален состав 

Должност Бр. Вид на образова. 
Вид на занимање 

Обвр
зни. 
*Во/

Ро 

Презиме,татково име и 
име 

Год. 
раѓа 

Адреса 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
2.1. 
 
 
 
 
 
 
2.2 
 
 
 
 

Команда на водот 
- командир 
- зам. на командир 
-Извршител- 
возач-курир 

 
1 
1 
 

1 

*ВО-техничка насока 
 
*ВО-Техничка насока 
Логистичко 
обезбедување,ракувач 
со сресдства за врски 
и возач Б и Ц категор 
 
ВО-техенички науки 
 
 
ВО-технички науки 
ССС од областа 
ВО-лекар/мед.тех. 
 
 
ВО-технички науки 
ССС од областа 
ВО-лекар/мед.тех. 
 

 
 
 
 
 
 

Филипов Ванчо Слободан 
Василев Борис Јане 
 
Абдураманов Акија Енис 
 
 
 
 
Попангелов Илија Јован 
 
 
Андонов Стојчо Ацо 
Андонов Камче Тони 
Ашкилов Димитар Влатко 
Вучков Ванчо Стојанче 
 
 
Гогов Ацо Илија 
Ѓоргиев Атанас Владо 
Зафиров Атанас Ѓорге 
Иванов Ванчо Душко 

1974 
1973 
 
1963 
 
 
 
 
1982 
 
 
1962 
1964 
1965 
1967 
 
 
1967 
1963 
1968 
1963 
 

Самоилова 18 
Н.Н. Борче 4 
 
Партизанска 
62 
 
 
 
 
Самоилова 37 
 
 
Марксова 9 
Н.Н. Борче 14 
Ленинова 16 
Партизанска 
74 
 
 
Н.Н. Борче 1 
Ленинова 63 
Ленинова 30 
Ленинова 15 
 

Вкупно 3 
 
 

1 одделение 
- командир 
 
1 екипа 
-водител-извршител 
- извршители 

1 
 
 

    
1 
2 

извршители 1 

Вкупно во екипата 4 
2  екипа 
- водител-
извршител 
-извршители 

 
1 
2 
 

- извршители 1 

Вкупно во екипата 4 

 
2.3 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
3.1. 
 
 
 
 
3.2. 
 
 
 
3.3. 
 
 

 
3  екипа 
-водител-извршител 
-извршители 

 
 

1 
2 

 
 
ВО-технички науки 
ССС од областа 
ВО-лекар/мед.тех. 
 
 
 
 
 
ВО-технички науки 
 
 
ВО-технички науки 
ССС од областа 
ВО-лекар/мед.тех. 
 
 
 
ВО-технички науки 
ССС од областа 
ВО-лекар/мед.тех. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Јовевски Мојсо Мики 

Костадинов Славчо Ристе 
Коцев Ратко 

Михајлов Бранко Славчо 
 
 

Јованов Ацо Симе 
 
 

Кукутанов Миле Зоран 
Миладинов Трајан Живко 

Накев Славчо Ѓорге 
Николовски Лубомир Тони 

 
Павиќевиќ Душко Тони 

Поцев Александар 
Кирилчо 

Прастов Никола Петар 
Ристов Ристо Никола 

 
Сарамандов А. Љупче 

 
1964 
1967 
1964 
1963 
 
 
1962 
 
 
1966 
1967 
1971 
1969 
 
1965 
1964 
1974 
1970 
 
1964 
1974 

 
Н.Н. Борче 

Марксова 6 
Даме Груев 23 

Н.Н. Борче 
 
 

Самоилова 22 
 
 

Самоилова 21 
Самоилова 7 
Самоилова 

15/2 
Самоилова 

41/5 
 

22 Октомври 
3-2/16 

22 Октомври 
15 

22 Октомври 

-извршители 1 

Вкупно во екипата 4 

Вкупно во 
одделението 

13 

2  одделение 
- командир 
 
1  екипа 
-водител-извршител 
-извршители 

 
1 
 
 

1 
2 

-извршители 1 

Вкупно во екипата 4 

2  екипа 
-водител-извршител 
-извршители 

 
1 
2 

-извршители 1 
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4. 
 
 
4.1. 
 
 
4.2. 
 
4.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  екипа 
-водител-извршител 
-извршители 

 
1 
2 

 
ВО-технички науки 
ССС од областа 
 
ВО-лекар/мед.тех. 
 
 
 
 
ВО-технички науки 
 
ВО-технички науки 
ССС од областа 
ВО-лекар/мед.тех 
 
 
 
ВО-технички науки 
ССС од областа 
ВО-лекар/мед.тех. 
 
 
ВО-технички науки 
ССС од областа 
ВО-лекар/мед.тех. 

 
 
 
 

Тимов Гаврил Ѓокица 
Трајков Фено Ратко 
Чанчалов Боро Томе 

 
                 Рујков Трајчо 
 
 
 
 
 
Атанасов Јован Славчо 
Данаилов Ванчо Митко 
Иванов Ванчо Трајче 
Козовски Киро 
Слободанчо 
 
Арсов Јован Милош 
Левков Страхил Ристе 
Мајсторски Томе Зоран 
Манев Станимир Мите 
 
 
Пачемски Симеон 
Марјанчо 
Постолов Л. Александар 
Почивалец Илија Ѓорѓе 
Данаилов Ванчо Митко 

1964 
1964 
 
1962 
 
 
 
 
 
1964 
1976 
1967 
1966 
 
1961 
1965 
1976 
1966 
 
 
 
1966 
1976 
1975 
1976 

22 
Самоилова 32-

19 
 

Самоилова 45 
22 Октомври 

15 
22 Октомври 

28 
Самоилова 28 

 
       А. 
Македонски 7-
2/5 
 
 
 
 
Ацо 
Караманов  10 
Блаже 
Конески 8 
Блаже 
Конески 4 
А.Македонски 
1-1/17 
 
А.Македонски 
3-1/10 
Пере Тошев 6 
А.Македонски 
19-2/3 
Ацо 
Караманов 15 
 
 
8 Септември 
11 
Ванчо Прке 3 
А.Македонски 
9 
Блаже 
Конески 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-извршители 1 

Вкупно во екипата 4 

Вкупно 
водделение 
 
3 одделение  
-командир  
1 екипа 
-водител- 
извршител 
-извршител 

13 
 
 

1 
 

1 
2 

 

-извршители 1 

Вкупно во екипата 4 

2 екипа 
-водител-извршител 
-извршители 

 
1 
2 

-извршители 1 

3 екипа 
-водител-извршител 
-извршители 

 
  1 

2 

-извршители 1 

Вкупно во екипата 4 

Вкупно во 
одделението 

13 

ВКУПНО   
ВО ВОДОТ 

42 
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П  Р  Е  Г  Л  Е  Д 

Персонален состав на универзална единица за прва медицинска помош во јачина на вод 
формирана од единицата на локална самоуправа општина Радовиш 

 
 

Ре
д.б
р. 

Персонален состав 

         Должност Б
р. 

Вид на образова. 
Вид на занимање 

Обв
рзн
и. 

*Во
/Ро 

Презиме,татково име и име Год. 
раѓа 

Адреса 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
2.1. 
 
 
 
 
 
 
2.2 
 
 
 
 

Команда на водот 
- командир 
- зам. на комадир 
-Извршител-возач-
курир 

 
1 
1 
 

1 

 
*ВО-техничка насока 
*ВО-Техничка насока 
Логистичко 
обезбедување,ракувач 
со сресдства за врски 
и возач Б и Ц категор 
 
 
 
ВО-технички науки 
 
 
ВО-технички науки 
ССС од областа 
ВО-лекар/мед.тех. 
 
 
 
ВО-технички науки 
ССС од областа 
 
ВО-лекар/мед.тех. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Петров Никола Марјанчо 
Смилевски Атанас Васе 
Алексов Иван Александар 
 
 
 
 
 
Манев Ставруш Горги 
 
Ангелов Стојан 
Атанасов Киро Миле 
Бехлимов Славчо Ангел 
Божинов Љупчо Бошко 
 
 
Гавалугов Митко Ванче 
Димитриев Данаил Вано 
Јашкова Васко Петре 
Каракепелиев Атана Марјан 

 
1971 
1969 
1973 
 
 
 
 
 
1976 
 
1970 
1967 
1971 
1963 
 
 
1975 
1968 
1965 
1971 
 

 
Вардарска - 3 
Ѓорче Петров -22 
Герас Цунев - 10 
 
 
 
 
 
М.Хаџивасилев- 53 
 
Илија Алексов- 66/8 
Илија Алексов- 143 
Герас Цунев- 37 
Илија Алексов- 60 
 
 
Герас Цунев- 6 
Илија Алексов- 63 
Герас Цунев- 4 
Драмска- 13 
 

Вкупно 3 
1 одделение  
-командир  
 
1 екипа 
-водител- 
извршител 
-извршител 

 
1 

1 
2 

-извршители 1 

Вкупно во екипата 4 
2 екипа 
-водител-извршител 
-извршители 

 
 

1 
2 

-извршители 1 

Вкупно во екипата 4 

 
2.3 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
3.1. 
 
 
 
 
3.2. 
 

 
3 екипа 
-водител-извршител 
-извршители 

 
 

1 
2 

 
 
ВО-технички науки 
ССС од областа 
ВО-лекар/мед.тех. 
 
 
 
 
 
ВО-технички науки 
 
 
ВО-технички науки 
ССС од областа 
ВО-лекар/мед.тех. 
 

  
 
Тренчев Ристо 
Ужевски Љупчо Миле 
Чачаров Ѓорге Драган 
Џеков Костадин Симеон 
 
 
Шарковски Бранко Марјан 
 
Алексовски Драги Роберт 
Ангелов Димитар Тони 
Атанасов Ѓерасим Ванчо 
Василев Васил Зоран 
 
Велков Стефан Ѓорге 
Гонев Страхил Илчо 

 
 
1964 
1976 
1968 
1963 
 
 
1964 
 
1971 
1964 
1963 
1969 
 
1965 
1967 

 
 
А.Македонски- 23 
Илија Алексов- 135 
А.Македонски 16-3/9 
Илија Алексов- 54 
 
 
Ѓерас Цунев- 23 
 
Плачковица- 180 
В.С. Бато 
Партизанска- 86 
М. Хаџивасилев- 29 
 
В.С. Бато- 56 
Плачковица- 147 

-извршители 1 

Вкупно во екипата 4 

Вкупно во 
одделението 

1
3 

2 одделение 
- командир 
 
1 екипа 
-водител-извршител 
-извршители 

 
1 
 
 

1 
2 

-извршители 1 

Вкупно во екипата 4 
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3.3. 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 

2 екипа 
-водител-извршител 
-извршители 

 
1 
2 

 
 
ВО-технички науки 
ССС од областа 
ВО-лекар/мед.тех. 
 
ВО-технички науки 
ССС од областа 
 
ВО-лекар/мед.тех. 
 
 

Грујоски Киро Влатко 
Динов Никола Димчо 
 
Ѓоргиев Младен Тошо 
Здравковски Томе Зоранчо 
Ивановски Симеон Трајче 
Јованов Петре Јован 
 
 
 
Чурулинов Илија Игор 

1971 
1968 
 
1970 
1965 
1970 
1967 
 
 
 
1976 
 

В.С. Бато- 12 
Питу Гули -12 
 
Пиринска- 25 
М. Хаџивасилев- 57 
Плачковица- 168 
Вапцарова- 5 
 
 
 
Ѓерас Цунев- 20 
 
 
 
 
 

-извршители 1 

3 екипа 
-водител-извршител 
-извршители 

 
1 
2 

-извршители 1 

Вкупно во екипата 4 

Вкупно во 
одделението 

1
3 

 
3 одделение 
-командир 

 
 

1 

4.1. 
 
 
 
 
 
4.2. 
 
 
 
4.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 екипа 
-водител-извршител 
-извршители 

 
1 
2 

 
ВО-технички науки 
ССС од областа 
ВО-лекар/мед.тех 
 
 
 
ВО-технички науки 
ССС од областа 
ВО-лекар/мед.тех. 
 
 
 
ВО-технички науки 
ССС од областа 
ВО-лекар/мед.тех. 

  
Горанчо Козовски 
Атанасов Ристо Мите 
Берланчиќ Даниел Драганчо 
Божинов Сетрафим Тони 
 
Василев Славчо Петре 
Димитров Марјан 
Донев Коста 
Ѓоргиев Славко Јосиф 
 
 
Јанев Витан Блажо 
Коцев Петре Ангел 
Крстев Владо Зоранче 
Лазаров Митко Ристо 

 
1969 
1975 
1971 
1971 
 
1974 
1972 
1973 
1970 
 
 
1967 
1970 
1971 
1971 
 
 
 

 
Питу Гули- 4 
Калаузлиска- 46 
Вардарска- 14 
Вардарска- 31 
 
Стив Наумов- 30 
Кирил и Методи- 4 
Вардарска- 16 
Вардарска- 23 
 
 
Калаузлиска- 42 
Браќа Миладинови 44 
Вардарска- 35 
Калаузлиска- 44 
 

-извршители 1 

Вкупно во екипата 4 

2 екипа 
-водител-извршител 

-извршители 

 
 

1 
2 

-извршители 1 

3 екипа 
-водител-извршител 

-извршители 

 
 

1 
2 

-извршители 1 

Вкупно во екипата 4 

Вкупно во 
одделението 

 
1
3 

ВКУПНО 
ВО ВОДОТ 

 
4
2 

 
 
 

                                                                                     П  Л  А  Н 
за употреба на просторните единици за расчистување на 

последиците од поплави по реони 
 

Ред. 
бр. 

Вид на единицата 
за заштита од поплави 

Употреба на единиците по реони 

1.            ТППЕ-Радовиш Ке бидат употребени на целокупното 
подрачје на општина Радовиш. 

2. -Специјализирана 
единица за спасување 
од поплави 
-Специјализирана 
единица за прва меди- 
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цинска помош 
-Специјализирана  
единица за извидување 
на теренот 
-Специјализирана  
единица за асанација 
на 
теренот и  
-Специјализирана  
единица за комунални 
работи 

 
Ке бидат употребени на целокупното 
подрачје на општина Радовиш. 

3. Универзална единица 
за расчистување на 
последици од поплави 

Ке бидат употребени на целокупното 
подрачје на општина Радовиш 

 
План за врски 
Планот за врски се донесува врз основа на член 50 став 3 од Законот за заштита и спасување 
(Службен весник на Република Македонија бр.93/12) и Методологија за содржината и начинот на 
проценување на опасностите и планирање на заштитата и спасувањето (Службен весник на 
Република Македонија бр.76/06) 
 

1. Преглед на телефонски броеви на членовите на Штабот за заштита и спасување на ЕЛС 
општина Радовиш со План за повикување 

Ред. 
бр. 

Должност Име и презиме Телефонски 
број 

Адреса 

1. Командант на 
Штаб 

Ацо Ристов 
 

075/338-822  

2. Началник на 
Штаб 

Љупче 
Почивалец 

 

075/249-294  

3. Помошник  на 
Началник за 
оперативни 
работи 

 
Мане Манев 

 
075/499-513 

 

4. Помошник на 
Началник за ПМП 

       Ванчо Ристов 070/564-060  

5. Помошник на 
Началник за 
згрижување и 
евакуација 

 
Игор Чапов 

 
075/229-847 

 

6. Помошник на 
Началник за 
технички мерки 
за заштита и 
спасување 

 
       
        Игор Крстев 
 

 
  
075/357-753 
 
 

 
 

7. Помошник на 
Началник за 
технички мерки 
за заштита и 
спасување 

 
 

Васил Манев 

 
 

070/311-925 

 

8. Ракувач со    
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компјутeр и со 
средства за врски 

Васе Здравков 075/493-172 

9. Курир Боре Димитриев 
 

075/493-163  

10. Возач Ѓорги Димитров 
 

075/313-401  

 

План за повикување 

-Командантот на Штабот го повикува Началникот на штабот, курирот, возачот и ракувачот со 

компјутери  и со средства за врски. 

-Началникот на штабот ги повикува помошниците на началникот комбинирано преку средства за врски 

и курир. 

-Помошникот на началникот за оперативни работи, ги повикува командирите на просторните сили за 

заштита и спасување, комбинирано преку средства за врски и курир. 

 2.Преглед на телефонски броеви на командирите на просторните сили за заштита и спасување 

(специјализирани и  универзални) 

 

Просторни специјализирани сили за заштита и спасување во јачина на одделение 

 

Ред. 
бр. 

Должност Име и презиме Телефонски 
број 

Адреса 

1. Командир на одд. 
за ПМП 

Јован Здравев 075/489-794 Кеј 8 ми 
Септември 

2. Командир на одд. 
за ППЗ 

Горанчо Банов  11 Октомври 
бр.12 

3. Командир на одд. 
за спасување од  
поплави 

   Никола 
Ципушев 

070/247-120 Св.Спасо 
Радовишки 

бр.52 
4. Командир на одд. 

за РХБ  
декотаминација 

Илија Гаврилов 075/306-650 1 ви Мај 

5. Командир на одд. 
за комунални  
работи 

Игор Крстев 075/357-753 
 
 

 
 

Ѓорче Петров 
бр.2 

6. Командир на одд. 
за спасување на  
животни и  
производи од жив- 
отинско потекло 

 
Антоан 
Ковачев 

  
 

Благој 
Туфанов бр.7 

7. Командир на одд. 
за спасување на 
растенија и  
производи од 
растително 
потекло 

 
 

Борче Трајков 

  
Гоце Делчев 

бр. 69 

8. Командир на одд. 
за извидување на  
теренот 

   Стојанче 
Атанасов 

 Стив Наумов 
бр.25 

9. Командир на одд. Митко  Плоштад 
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за асанација на  
теренот 

Казанџиев Слобода -57 

10. Командир на одд. 
за засолнување 

Анѓел Панчев  Мирче Ацев 
бр.18 

 

Просторни универзални единици за заштита и спасување во јачина вод 
Ред. 
бр. 

Должност Име и презиме Телефонски 
број 

Адреса 

1. Командир на вод 
за евакуација и  
згрижување 

Петар Ѓозев  Гоце Делчев 
бр. 18 

2. Командир на вод 
за расчистување 
на последици од  
поплави 

Слободан 
Филипов 

 Самоилова 
бр.18 

3. Командир на вод 
за ПМП 
 

Марјанчо Петров  Вардарска 
бр.3 

4. Командир на вод 
за засолнување 
 

Сашко Панчев  Мирче Ацев 
бр.18 

5. Командир на вод 
за ППЗ 
 

    Ѓорги Божинов  Плачковица 
бр.183 

6. Командир на вод 
за спасување на 
загрозени и 
затрупани лица во 
плитки урнатини 

 
Коле Божинов 

  
 

с.Воиславци 

 
-Командирите на просторните сили за заштита и спасување ги повикуваат куририте на 
просторните сили за заштита и спасување (универзални единици во јачина на вод) и им ги даваат 
однапред подготвените покани, додека командирите на одделенијата на специјализираните 
единици ги повикуваат припадниците преку средствта за врски и систем на самоповикување. 
3.Преглед на телефонски броеви на раководители на трговски друштва, јавни 
претпријатија, установи и служби од значење на заштитата и спасувањето 
 
Ред. 
бр. 

Назив на ТД, ЈП, 
установи и служби 

Лице за контакт Телефонски број 

1. Алфа Инжинеринг Ацо Ристов 633-933, 075-338-822 
2. Техника Коле Петрушевски 630-055, 070-357-980 
3. Градба Т Живко Трендафилов 075-214-817 
4. ЈП Плаваја Дејан Крстев 070/763-616 
5. Бино Љупчо Тодоров 075-246-001 
6. Боров Дол Ивица Карапетров 075/293-249 
7. Радовишко Поле Сања Ристова 078/563-784 
8. ЈЗУ Здравствен дом Лимонка Илиевска 071/719-588 
9. ОВР Радовиш Октај Готак 634-105/106 

 

         4.Шема на врските со Дирекцијата за заштита и спасување п.о. Радовиш 
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-Градоначалник на ЕЛС општина Радовиш, тел.617-700; 075/338-822 

I 

-Командант на општински Штаб за заштита и спасување, тел.617-700 и 075/338-822 

I 

-Дирекција за заштита и спасување подрачно одделение Радовиш,  

тел.632-267, 075-457 578 

I 

-Дирекција за заштита и спасување,Скопје  тел. 02 3247 202 

5.Шема на врските со соседните единици на локална самоуправа  

 

- ЕЛС општина Радовиш, тел. 617-700 

I 

-ЕЛС општина Конче,тел. 032-630-325 

I 

-ЕЛС општина Василево,тел. 034-353-007 

I 

-ЕЛС општина Струмица,тел. 034-348-047 

                                                                                          I 

-ЕЛС општина Берово,тел. 033-471-102 

I 

                                                       -ЕЛС општина Виница,тел. 033-361-945 

I 

-ЕЛС општина Карбинци,тел. 032-300-300 

I 

                                                       -ЕЛС општина Штип,тел. 032-226-610 

 

               4.Шема на врските со ЦУК подрачно одделение РЦУК Радовиш 

 

ЕЛС општина Радовиш, тел. 617-700 
I 

-РЦУК ПО Радовиш, тел. 632-274,  075-328-848 
I 

-Бесплатен тел.бр. за итни случаи  -112 
I 

-РЦУК Струмица-034-334-431, 075-317-809 
 
Во спасувањето на луге, материјални и други добра од објектите и подрачјата загрозени од 
поплава ке се употребат сите напред расположиви ресурси, со вклучување и на останатите 
надлежни субјекти од подрачјето на општината. 
 
Оперативни мерки: 
-утврдување на водостоите и протоците на вода на водотеците и акомулациите, по потреба се 
прогласува состојба на непосредна опасност од поплави; 
-следење и известување на промените на водостојот; 
-отстранување на материјали што го попречуваат течењето на надојдените води; 
-воспоставување и активирање на системот за врски; 
-насочување и координирање на самозаштитните активности на населението; 
-евакуација на населението и материјалните добра од загрозеното подрачје; 
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-црпење на вода од поплавените објекти и 
извлекување на загрозените и настраданите; 
-снабдување на загрозеното население 
-санација на штетите од  поплави 
 
5.Органи надлежни за заштита и одбрана 
од поплави 
Надлежни органи за заштита и одбрана од 
полави на подрачјето на општина Радовиш 
се: 
-Градоначалник на ЕЛС општина Радовиш. 
-Општински штаб за заштита и спасување. 
-Водостопанство ,,Радовишко Поле,, 
-ЈП ,,Плаваја,, -Радовиш 
 Во рамките на законските надлежности ќе 
бидат вклучени и подрачните одделенија на: 
Дирекција за заштита и спасување, РЦУК, 
МВР-ПС Радовиш, МЗШВ, Министерство за 
здравство и др. 
                                                                                                   

Број 08-1758/2                       Совет на општина                                                                  
Дата 15.11.2022 година               Радовиш                                                                      
Радовиш                                           Претседател 
                                                 Моника Трајанова с.р.                                                
                                   

           

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 Општински 

оперативен план за заштита од пожари  за 
2023 година во општина Радовиш и 

Општински оперативен план за заштита од 
пожари за 2023 година во општина Радовиш 

 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлука за 
усвојување на Општински оперативен план 
за заштита од пожари  за 2023 година во 
општина Радовиш бр.08-1759/1 и Општински 
оперативен план за заштита од пожари за 
2023 година во општина Радовиш бр.08-
1759/2 
 

што советот на општина Радовиш ѓи 
донесе на седница одржана на  
15.11.2022 година.  

                                               
Број 09-1759/3                        Градоначалник                                                                                
 Дата 17.11.2022 г.             на Општина Радовиш                                                            
 Радовиш                                     Ацо Ристов с.р.      
 

 Врз основа на член 36 од Законот за 
локална самоупава (Сл.весник на РМ 
бр.5/2002), а во врска со член 15 став 1 точка 
10 и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на 
општина Радовиш, 

Советот на општина Радовиш на XX 
седница одржана на 15.11.2022 година, 
донесе 

 
                            О Д Л У К А 

за усвојување на Општински 
оперативен план за заштита од пожари 

 за 2023 година во општина Радовиш 
  

член 1 
Се усвојува Општински оперативен 

план за заштита од пожари за 2023 година во 
општина Радовиш, бр.09-1698/7 од 
11.11.2022 година. 
 

                           член 2 
Одлуката влегува во сила наредниот 

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

 
 Број 08-1759/1                       Совет на општина                                                               
Дата 15.11.2022 г.                          Радовиш                                                                         
Радовиш                                        Претседател                                                                                      
                                                 Моника Трајанова с. р.      
 
 

ОПШТИНСКИ ОПЕРАТИВЕН ПЛАН 

ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ ЗА 2023 

ГОДИНА 

 
 

С О Д Р Ж И Н А: 

 

1.Општи карактеристики на подрачјето на 

општина Радовиш: 

-Географска положба и големина на подрачјето 

на општината 

-Релјеф и пошуменост, 
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-Климатски услови, 

-Хидрографска мрежа, 

-Број и големина на населбите 

-Вид  и количина на атмосферски врнежи 

2.Процена на загрозеност на подрачјето на 

општината од пожари 

3.Заштита и спасување од пожари: 

-Превентивни мерки за заштита од пожари. 

-Оперативни мерки за заштита и спасување од 

пожари. 

-Расположиви ресурси за спречување и 

отстранување на последиците од пожари 

1.Општи карактеристики на подрачјето на 

општина Радовиш: 

   Географска положба и големина на подрачјето 

на општината 

-Назив на општината --------------------------

-Општина Радовиш 

-Површина---------------------------------------

--608 км
2 

-Број на жители---------------------------------

--24.122 

-Број на населени места-----------------------  

22 

-Густина на населеност-----------------------

-- 40 ж.км
2 

 

Општина Радовиш е лоцирана во југоисточниот 

дел на територијата на Република 

Македонија.Територијата на регионот се 

простира меѓу планинскиот масив на север и 

североисток со Плачковица, на југ и југоисток 

со Струмичко поле, запад и југозапад со 

пл.Смрдеш и северозапад со клисурата на 

Маденска река. 

Радовишка општина има мошне поволна 

географска положба,која е условена од 

просторно-релјефните погоднoсти и 

сообраќајните врски и можности. 

Конфигурацијата на земјиштето на оваа 

подрачје повеке е ридско-планинско со еден дел 

од рамничарски обработливи површини. 

Надморската височина на регионот се движи од 

260 м.н.в. по течението на Радовишка река до 

1707 м.н.в. на врвот Бел Камен на пл. 

Плачковица. Радовиш се наоѓа на 370 м.н.в. 

 

Релјеф и пошуменост 

Релјефот на подрачјето на општина Радовиш, го 

карактеризираат три важни елементи: 

 Ридско-планински, котлински и речни долини. 

Најголем  дел од ридско-планинскиот релјеф го 

зазема масивот на планината Плачковица, со 

највисок врв Лисец од 1754 м. Највисок врв на 

територијата на општината е Бел Камен со 1707 

метри, други повисоки врвови се: Црквиште 

1676 м. Влашки колиби 1607 м. Џамија 1569 м. 

Асанлија 1550 м. и др. Од овие височини како 

сртови, теренот се спушта кон Радовишко Поле. 

Сртовите се расчленети со помали водотеци или 

суводолици, нивната висина се намалува со 

доближувањето до полето. Сртови се 

формирани помеѓу Тополничка и Радовишка 

Река од кои највисок е Јајла со 1137 м. помеѓу 

Радовишка и Ораовичка Река се сртовите: 

Ајдудаш со 1445 м. Бургас 965 м. и Бујрук 

Бурин 720 м.помеѓу долините на Ораовичка 

Река иПлаваја се сртовите: Изведен 1332 м.Чуј 

Петел 1324 м и помеѓу Плаваја и Нивичанска 

река се сртовите на Стар и Млад Готен со на 

1400 м.н.в. 

Северниот и источниот дел од општината го 

сочинуваат јужните и источните делови од 

Плачковичкиот масив,западниот дел го зазема 

планината Смрдеш, која ја одделува 

Радовишката од Криволакавичката котлина. На 

оваа планина нема врвови од над 1000 метри, 

највисок врв е Краста со 951 м.н.в. 

На подрачјето на општината се карактеристични 

две котлини: Радовишката и Дамјанската. 

Радовишката котлина гравитира по течението на 

Радовишка Река, кон југоисток, со надморска 

височина од 260 до 350 метри. 

Дамјанската котлина се наоѓа на северозапад и 

гравитира по течението на Маденска река, со 

надморска височина од 440 до 480 метри. 

Речните долини како трет елемент од релјефот 

на општина Радовиш, ја формираат 

хидрографската мрежа на оваа подрачје. 

Главни речни долини се долините на Радовишка 

Река, Ораовичка Река и Плаваја. Долините на 

овие реки, чии извори се на планината 

Плачковица, во најголем дел се тесни клисури 

со голем пад. Спуштајки се кон полето, 

долините се шират и под влијание на наносниот 

материјал формирани се пространи и широки 

плавни површини. 

Покрај реките на подрачјето на општината се 

формирани и вододерини, суводолици, поројни 

водотеци и др. 

Ерозивни процеси на територијата на општина 

Радовиш, се присутни на голем дел од 

подрачјето, но особено се изразени во околината 
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на с.Калугерица, со површина од околу 13,5 ха, 

во околината на с.Подареш, како и блиската 

околина на градот.  

Под влијание на човечкиот фактор, преку 

непланско сечење и уништување на шумите, 

зголемување на обработливи површини и 

пасишта, реално е да се очекува зголемување на 

ерозивните подрачја. 

Шумите во општината спаѓаат во категоријата 

на отворени шуми со сообраќајници. Во ридско 

планинскиот дел заради релјефните и 

климатските карактеристики, најголем дел од 

површините се под шума. Во планинскиот дел 

застапена е претежно високостеблеста шума, 

најдоминантни се: даб, бука,четинари и други. 

Непошумените делови од планините се 

пасишта, богати со разновиден растителен свет: 

високи треви, папрат, грмушки и др. 

На ридските површини до 500 м.н.в. застапени 

се нискостеблени деградирани шуми (даб и 

габер), грмушки (смрека, трн) и трева. Вкупните 

шумски комплекси на подрачјето на општина 

Радовиш, се застапени на површина од околу 

33000 ха. Во рамничарскиот дел се издвојуваат 

два типа на почви: неразвиени и 

развиени.Неразвиените почви се со наносно 

потекло и заземаат пространства околу коритата 

на водотеците, најмногу ги има по течението на 

Радовишка Река, Ораовичка и  Плаваја. 

Значењето за земјоделието на овој тип на  почви 

во општината е мошне големо и се одликува со 

највисока производствена вредност. 

Развиените почви на подрачјето на општината 

се црвениците и смолниците, кој зафаќаат 

големи пространства и тоа помеѓу Раклиш-

Ораовица -Подареш-Злеово и покрај патот за 

Штип. И овие почви имаат значајна улога во 

земјоделието. 

 

Климатски услови 

Радовишкиот регион е под влијание на умерено 

континентална клима. Заради изразената 

висинска разлика, одделни климатски елементи 

варираат меѓу изменета медитеранска клима во 

полето и планинска клима на планините. 

Што се однесува до ружата на ветровите, 

нашето подрачје спаѓа во мошне ветровитите 

подрачја во републиката. Заради место 

положбата што ја зазема градот Радовиш во 

однос на останатиот дел од општината е мошне 

заштитен од дејството на повеке ветрови. 

Преовладуваат ветрови од западен, 

северозападен и источен правец. Најголема 

честина има западниот ветер, кој главно е 

зимски ветер, но е присутен и во останатиот 

период  од годината, со просечна брзина од 4,8 

м/сек. или максимална вредност од  22,5 м/сек. 

Вториот по  честина е северозападниот ветер, 

кој е присутен преку цела година,  со просечна 

брзина од 4,8 м/сек или максимална брзина од 

30,5 м/сек. и источниот ветер , со просечна 

брзина од 2,6 м/сек или со максимална брзина 

од 22,5 м/сек. Просечните годишни температури 

во рамничарскиот дел се движат до 13 
0
С, на 

највисоките планински масиви до 7,5 
0
С. 

Најтопли месеци во годината се Јули и Август 

со просечна температура од  23
 0

С, најстуден е 

месец  Јануари со 1,2 
0
С. Максималната 

температура изнесува 41 
0
С, минималната -21 

0
С. 

 

Хидрографска мрежа 

Хидрографските особености на територијата на 

општина Радовиш, се разновидни и се среќаваат 

повеќе хидрографски објекти, од кои 

најзначални се: водотеците,подземните води, 

изворите и хидројаловиштето Тополница. 

Хидрографската мрежа на општина Радовиш, 

припаѓа кон два речни слива и тоа на реките 

Струмица и Брегалница. 

Во речниот слив Струмица се влеваат реките: 

Радовишка, Ораовичка и Плаваја. 

Во Брегалничкиот слив се влева Маденска река, 

преку Крива Лакавица. 

Според правецот на течење тие се сосема 

спротивни.Од сливот на Струмица течата кон 

југ и југоисток, од сливот на Брегалница течат 

кон северозапад.  

Изворите на трите главни водотеци Радовишка 

Река,Ораовичка Река и Плаваја се наоѓаат во 

високите делови на планината Плачковица. 

Радовишка Река се формира од три извори на 

надморска височина од над 1400 метри, 

должината и е 18,5 км. има највисок просечен 

пад од сите водотеци во општината. 

Ораовичка Река извира во месноста Џумаја, на 

надморска височина од 1380 метри, долга е 18 

км. се влева во Радовишка Река. Плаваја во 

горниот тек го носи името Смиланска Река, 

извира на надморска височина од 1432 метри, 

долга е 26,7 км. се влева во Радовишка Река. 

Најголемо сливно подрачје има Плаваја од 140 

м
2
 , потоа Ораовишка Река со 51 км

2  
и 
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Радовишка Река со 50,8 км
2
. Сите овие реки во 

текот на цела година главно имаат проток на  

вода, но поради големиот пад во надолжен 

профил на коритата имаат и пороен карактер, 

повремено носат големи количини наносен 

материјал. Водостоите на овие реки се највисоки 

во Март и Април, како последица на топењето 

на снег и пролетните врнежи од дожд. Од Јуни 

до Октомври водостојот на реките перманентно 

се намалува, како последица од сушните лета и 

високите температури. 

Во Брегалничкиот сливен систем, преку реката 

Крива Лакавица се влева Маденска Река, која 

извира во Дамјанско Поле, во неа се влеваат 

водите од околните места Бучим, Дамјан и 

хидројаловиштето Тополница. 

 

Број и големина на населбите 

На подрачјето на општина Радовиш, се 

регистрирани 22 населени места со вкупен број 

на жители од 24122, од кои во град Радовиш 

живеат  / жители. По населените места бројот на 

жители е следниот (според попис од 

2002,бидејќи сеуште не располагаме со 

податоци по населени места од попис 2021): 

 

Ре

д. 

Бр

. 

Населе

но 

место 

Број 

на 

населе

ние 

Ре

д. 

Бр

. 

Населе

но 

место 

Број 

на 

населе

ние 

1. Раклиш 570 12

. 

Ињево 1624 

2. Калаузл

ија 

279 13

. 

Дамјан 311 

3. Ораови

ца 

1720 14

. 

Бучим 320 

4. Подаре

ш 

1572 15

. 

Тополн

ица 

562 

5. Смилан

ци 

39 16

. 

Прнали

ја 

122 

6. Јаргули

ца 

818 17

. 

Супурѓ

е 

56 

7. Покрајч

ево 

434 18

. 

Коџали

ја 

478 

8. Злеово 928 19

. 

Али 

Коч 

328 

9. Калугер

ица 

838 20

. 

Погуле

во 

15 

10

. 

Сулдур

ци 

228 21

. 

Штуро

во 

11 

11

. 

Воисла

вци 

796 22

. 

Козбун

ар 

17 

 

Вид и количина на атмосферски врнежи 

Количините на врнежи во регионот на општина 

Радовиш, се добиени од податоци на две 

дождомерни станици, Радовиш на к.380 м. и 

Новосело к.860 метри. Во котлинскиот дел на 

општината средно годишно наврнува  околу 562 

мм дожд, во планинскиот дел околу 1292 мм. 

Најмалку врнежи паѓаат во месеците Август и 

Септември, во котлините просечно по 22 мм, а 

на високите места 54 мм. Најмногу врнежи 

паѓаат во месец Ноември, во котлините 66 мм 

и на високите места 171 мм. Според годишните 

времиња, најмногу врнежи има зимските месеци 

со 157 мм, проле и есен со 150 мм, најмалку 

врнежи има налето 106 мм. 

Снежните врнежи како и дождот, повеке се 

застапени на високите планински подрачја. Во 

рамничарскиот дел, средногодишната вредност 

во периодот Ноември-Март е 13,1 ден со снег. 

Најмногу врнежи од снег во рамничарскиот дел 

има во месец Јануари, просечно 4,6 дена, 

најмалку во ноември 0,2 дена. Во високите 

подрачја од општината снежниот покрив трае 

подолго и има далеку поголем број на денови 

под снег. Средногодишната влажност на 

воздухот изнесува 72%. Во топлите летни 

месеци влажноста на воздухот е околу 60%, во 

зимските месеци  Ноември-Февруари се движи 

од 80-85%. 

Појавувањето на магла и слана во регионот на 

општината е во ист период од годината од 

Октомври – Април, со просечни 11,3 дена со 

магла и 10,3 дена со слана. 

Благодарение на заемното дејство на главните 

климатски фактори: високите температури, мали 

и нерамномерно распоредени врнежи во 

годината, ветрови со голема честина и прилична 

брзина и факторот суша овде е мошне присутен. 

Сушата особено е потенцирана во средината и 

при крајот на вегетацискиот период Јуни-

Септември. 

2. Процена на загрозеност на подрачјето на 

општината од пожари 

На подрачјето на општина Радовиш, постојат 

големи можности за појава на пожари, во 

урбаните средини, отворен простор и нивно 

брзо проширување.  

Во урбаните средини, градот и населените места 

најчесто се опожарени станбени објекти, 

помошни објекти и призводствени погони.  
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Пожарите на отворено претежно зафаќаат 

шумски комплекси, површини со ниски 

деградирани растенија и земјоделски површини, 

овие пожари се најбројни. 

Според податоците од ТППЕ Радовиш, во 

периодот  Јануари – Октомври 2022 година,   

регистрирани се вкупно 88 пожари, од кои 51 во 

урбани средини и 37 на отворен простор, при 

што е причинета материјална штета.  

Долгорочните последици од  пожарите  се 

уништување на животната средина и 

зголемување на ерозијата, која пак има големо 

влијание  и последици во случај на поројни 

врнежи.   

Најголем дел од пожарите се предизвикани од 

луѓето, со нивно несоодветно однесување и 

негрижа при престојот на отворено и во шумски 

комплекси, особено  сточари, излетници, 

кампери, дрвокрадци, ловци, собирачи на 

шумски растенија и плодови. Други случаи на 

предизвикување на пожар се: невнимание, удар 

на гром и слично. Пожарите што настануваат на 

земјоделските површини, најчесто се случуваат 

во летните месеци, во време на суша, се палат 

стрништа и сува трева, со што се нанесува штета 

на земјоделски посеви, овоштарство и 

лозарство. 

Исто така, зачестена е појавата на намерно 

предизвикување пожари во шумски предели, 

при што оваа година, на подрачјето на Радовиш 

истите беа за многу кратко време изгаснати и 

спречено ширење на истите,меѓутоа  во иднина 

треба да се превенира и контролира  од страна 

на надлежните институции според законските 

одредби.  

Градот и населените места во општината, 

поради несоодветно спроведените урбанистички 

мерки за заштита (неправилен распоред на 

објектите, недоволно меѓусебно растојание на 

објектите осетливи на пожар) како и голем број 

на топлотни извори, претставуваат погоден 

терен за настанување на пожари. 

Карактеристични примери за непосредни 

причинители на пожар се: неисчистени и 

оштетени димоводи, дотраена електрична и 

плинска инсталација, 

нестручно користење на лесно запаливи 

средства и материјали и др. 

Изградбата на станбените згради и друг вид на 

објекти без пропишаните урбанистичко-

технички мерки за заштита од пожар, ја 

отежнуваат интервенцијата на силите за гасење 

на пожари и создаваат можност за брзо ширење 

на пожарот, секогаш со катастрофални 

последици. Врз обемот на последиците битно 

влијае и недостигот на доволно вода за гасење и 

пристапноста до опожарените објекти 

(проодност на улиците и патиштата). Опасноста 

од пожар дополнително е зголемена со 

постоењето на големи количини на лесно 

запаливи средства и материи во населените 

места (бензински пумпи, резервоари со гориво 

за греење, погонско гориво) и др. 

3.Заштита и спасување од пожари 

 

Превентивни мерки за заштита од пожари 

Во делот на превентивните мерки за заштита од 

пожари, работни средби со РЦУК  п.о.Радовиш, 

Дирекција за заштита и спасување п.о.Радовиш, 

ОВР Радовиш, Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство п.о. Радовиш, 

јавните претпријатија, месните заедници и други 

субјекти, се врши со Известувања преку кои се 

разгледуваат и договарат посебни и заеднички 

активности на секој од напред наведените 

субјекти, во рамките на законските овластувања. 

Се изработуват соопштенија, известувања на 

нашиот Веб портал и локален ТВ медиум, за 

зголемување на претпазливоста при употреба на 

запаливи и лесно запаливи средства, посебно во 

објекти во кој се произведуваат, преработуваат, 

складираат и користат лесно запаливи средства, 

забрана од употреба на таков вид на средства, 

контролирано движење на лугето низ шумите, 

предупредување за забрана на палење оган, 

обезбедување на хидрантска мрежа во 

населените места (постои само во град  

Радовиш) нејзино одржување и запознавање со 

казните кој ке им бидат изречени на 

преизвикувачите на пожар. Исто така, потребно 

е постојано одржување на сообраќајниците 

(шумски патишта) во ридско –планинскиот дел 

од општината, заради интервенирање во случај 

на шумски пожар. 

Оперативни мерки за заштита од пожари 

Имајќи предвид  дека противпожарната заштита 

во урбаните средини е во надлежност на 

општина Радовиш, најголем дел од прашањата 

околу оваа проблематика ги решаваат 

Градоначалникот и Советот на општината. 

 

Оперативни мерки за заштита и спасување од 

пожари се: 
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 -организирање и подготовки на силите за 

гасење на пожар, 

 -организација на набљудување и известување за 

појава на пожар, 

 -гасење и локализирање на пожари 

 -спасување на луѓе, материјални и други добра 

од објектите и подрачјата загрозени од пожар. 

 

Преглед на потенцијални зони 

Сите подолу наведени објекти се потенцијални 

зони за настанување на пожари. 

Магацините и складовите на стопанските, 

воените и други институции, кои се 

потенцијални извори на пожар на подрачјето на 

општина Радовиш, во нај голем број се 

лоцирани на територијата на град Радовиш, 

останатите се на поширокото подрачје на 

општината 

 (Прилог бр.1 -Карта на магацини и складови на 

стопански и други објекти во градот и Прилог 

бр.2 -Карта на општина Радовиш со обележани 

магацини и складови). 

Магацини, складови, стопански, воени и други 

институции, запаливи објекти и слично,  

лоцирани на подрачјето на град Радовиш се: 

Бензински пумпи Лук Оил, Макпетрол, Јован 

петрол,Ресторант ,,Маг-мар”, Објекти на ,,Јака 

Табак”, ,,Еуро дом Проект”-изработка на мебел, 

Ресторан ,,Леона-Лукс”,Хотел,,Дајмон”,Месна 

индустрија,,6 ти Ноември”,Објекти на  

АД,,, Јака 80”, Пекара ,,Давид” и магацински 

простор, ,,Супер хит”-изработка на текстилни 

производи, ,,Тргоинжинеринг”- производство на 

конзервиран зеленчук, Винарска визба, 

,,Тип-Топ “-работилница и склад за лепење на 

гуми,складишта на отпаден материјал, погон за 

производство на  ПВЦ материјали и складиште 

,,Интерпласт” и ,,Ролопласт”,Погони за 

преработка на дрво, Погон за текстилни 

производи,,Штипко”,,,Маркос” и ,,Конели”, 

поранешен ,,Декортекс”, Хотел ,,Панорама”, ЈП 

,,Плаваја”, Комплекс занаетчиски работилници, 

Скалдиште на дрво-ЈП ,,Национални 

Шуми”подр.Плачковица, Складишта на 

градежни материјали, Автобуска 

станица,поранешен ,,Голдмак”, зграда на 

Општина Радовиш, СРЦ ,,25 Мај”, основни 

училишта, детски градинки, знаетчиски 

работилници Шкорпион, Основен суд, ЈЗУ 

Здравствен дом,Центар за социјални работи, 

Стопанска банка,Електро-машински факултет, 

Центар за култура,,Ацо Караманов”, Старо 

собрание, Хотел ,,Центар”, ПТТ Радовиш, 

Црква,,св.Илија”,џамии,поранешна касарна со 

објектите во непосредна близина, магацини, 

складови, стопански, воени и други институции, 

запаливи објекти и слично. Места кои се 

лоцирани на останатиот дел на подрачјето на 

општина Радовиш се: ,,Дамјан Пласт”, погон за 

производство на експлозив ,,Детонит”, Рудник 

,,Бучим”, Ладилник земјоделско стопанство 

,,Благој Туфанов”, бензинска пумпа 

,,Еуропетрол” с.Калугерица, склад ,,Индијана” –

с.Калугерица, Склад за билки и растенија 

,,Флорес”,,Флутинг мак”-с.Раклиш, с.Дамјан-

основно училиште и Дом на културата, 

с.Погулево-црква, с.Ињево-основно училиште, 

Дом на културата, занаетчиски и 

производствени погони, црква и манстирски 

објекти лоцирани во околината на селото, 

с.Воиславци-основно училиште, црква и 

манастирски објекти во околината на 

селото,с.Сулдурци-основно училиште и црква, 

с.Калугерица-основно училиште, Дом на 

културат, црква и џамија, с.Злеово-основно 

училиште, дом на културата и 

црква,с.Покрајчево-основно училиште, црква и 

манастирски објекти во околината на селото,  

с.Јаргулица-основно училиште, Дом на 

културата и црква, с.Подареш-основно 

училиште, Дом на културата, црква и 

манастирски објекти во околината на селото, 

с.Смиланци-основно училиште и црква,с. 

Ораовица-основно училиште, Дом на културата, 

црква, манстирски објекти во околината на 

селото,с.Раклиш-основно училиште, црква, 

погон за преработка и складирање на дрвен 

материјал,с.Калаузлија-основно училиште  и 

џамија, с.Али Коч- основно училиште и 

џамија,с.Коџалија- џамија,с.Прналија- основно 

училиште и џамија,с.Тополница- основно 

училиште и џамија, с.Бучим -основно училиште 

и џамија. Во сите напред наведени населени 

места има приватни складови и магацини на 

сточна храна, која влегува во групата на лесно 

запаливи објекти. 

Според Законот за заштита и спасување, покрај 

органите на државната управа и ЕЛС, должни се 

да формираат сили и организираат заштита и 

спасување и јавните претпријатија, трговски 

друштва и др. Шумите во општината спаѓаат во 

категоријата на средно отворени шуми со 

сообраќајници. Вкупните шумски комплекси на 

подрачјето на општината се застапени на околу 
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33000 ха. Во планинскиот дел застапена е 

претежно висока стеблеста шума, нај 

доминантни се: даб, бука,четинари и други 

лисјари. Непошумените делови од планините-

пасиштата богати се со разновиден растителен 

свет: високи треви,папрат,грмушки и др. Овој 

тип на шумска вегетација застапен е од 500 

м.н.в. до над 1700 м.н.в. а се протега 

северозападно од с. Бучим-северно и источно по 

Плачковичкиот масив до с.Злеово и на запад  од 

с.Папавница до с.Погулево.На ридските 

површини до 500 м.н.в. застапени се 

деградирани листопадни шуми: даб, габер и сл. 

Од останатиот растителен свет, застапени се 

смреката и други грмушки, како и разни видови 

на трева.Овој тип на вегетација на подрачјето на 

општината е застапен во подножието на 

шумската вегетација и се протега во ист правец 

како и шумската вегетација.За жал на 

подрачјето на општината посебно за заштита од 

пожари, организирана формација има само ЈП 

,,Национални Шуми”–подружница 

,,Плачковица” Радовиш. Набљудувањето 

посебно известувањето, за појава на пожар е 

обврска на секој граѓанин, вработените во 

шумските стопанства, шумската полиција, 

полицијата, земјоделските стопанства, ловното 

друштво и др. особено во време на вонредни 

околности (долготрајни суши и екстремно 

високи температури), начинот и местата на 

пријавување на пожар се дел од известувањата и 

соопштенијата.  

На подрачјето на општина Радовиш, дејствува 

една професионална ТППЕ , која го покрива и 

подрачјето на општина Конче, недоволно 

кадровски опремена и обезбедена со доволно 

техничко-материјални средства и опрема 

,согласно важечките стандарди.  

Спорд старосната структура на пожарникарите, 

просечната старост е 43 години. Последните 

години  пожарникарскиот состав се пополнува 

со релативно помлади извршители. Вкупниот 

персонален состав брои 18 извршители. 

 Во однос на техничката опременост, посебно на 

возниот парк, ТППЕ Радовиш располага со 

стари и амортизирани возила постари од 30 

години, честопати со сомнителна техничка 

исправност, што битно влијае на ефикасноста и 

безбедносната употреба на истите.  

Потребно е да се планираат средства за обнова  

или  преку меѓународна соработка и донации, да 

се обезбедат финансиски средства за возниот 

парк, изградба на нов објект за ППЗ според 

закон,со сите пропишани пратечки објекти: 

гаражи, простории за вежби и обука, 

магацински простор  за чување на ПП опрема. 

Дополнувањето на опремата која е неопходна, 

продолжува тековно, секоја година,согласно 

финансиски средства определени од буџетот на 

општината, преку извршена јавна набавка. 

Годинава,ТППЕ доби коплет униформи за лична 

противпожарна заштита наменета за шумски 

пожари и  дел од техничка опрема, во рамките 

на проектот ,,Прекугранична соработка во 

справување со шумски пожари”, финансиран од 

ЕУ и Интеррег ИПА Програмата за 

прекугранична соработка со Македонија и 

Бугарија,имплементирана од страна на Центар 

за развој на Југоисточен плански регион  и 

Асоцијацијата на Југозападни општини –

Благоевград, Бугарија. 

Во рамките на овој проект, беа одржани 3 

дводневни специјализирани обуки во Банско, 

Бугарија,обуката ќе продолжи со уште 3 

дводневни во Струмица, за претставниците на 

ТППЕ Радовиш од страна на сертифицирани 

меѓународни обучувачи. 

Исто така,беше извршена базична медицинска 

обука на дел од пожарникарите за пружење прва 

помош на лица затекнати при интервенции, на 

кои им е потребна помош до доаѓање на ИМП. 

Истата беше изведена од страна на специјален 

воено-медицински тим од Американска 

амбасада во РСМ.  

Гасењето на урбаните пожари е во надлежност 

на ТППЕ, меѓутоа учествува и во гасење на 

пожари на отворен простор (шумски и 

земјоделски површини). Ако ТППЕ не може 

сама да го изгасне и локализира пожарот, 

командирот или лицето кое раководи со 

гасењето на пожарот ќе побара помош од 

соседните ПП единици. Во случај на пожар од 

поголем обем, градоначалникот донесува 

Одлука за ангажирање на просторните сили за 

заштита и спасување (ако се во функција),може 

преку јавен повик да ги повика граѓаните 

постари од 18 години да учествуваат во 

гасењето на пожарот или пак ако пожарот е од 

големи размери, со  

Наредба им наредува на граѓаните и правните 

лица да ги стават на располагање своите 

средства, опрема и вработени.Во спасувањето на 

луѓе, материјални и други добра од објектите  
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и подрачјата загрозени од пожар ќе се употребат расположиви ресурси. Потенцијални  и персонални 

ресурси претставуваат и лицата ангажирани за изведување на јавни работи, со  

вклучување и на останатите надлежни субјекти од подрачјето на општината: Дирекцијата за заштита и 

спасување п.о Радовиш, Центарот за управување со кризи  п.о. Радовиш,  

ОВР Радовиш, Здравствен дом и други, а во рамките на обврските предвидени со Закон за заштита и 

спасување. 

 

Материјални ресурси кој можат да бидат вклучени во случај на пожари се следните: 

Општина Радовиш 

Ред. 

број 

Возила Камиони 

кипери/цистерни 

Градежна 

механизација 

Други 

средства 
теренски патнички 

1.           2 2 ./. ./. ./. 

 

ТППЕ Радовиш 

Ред. 

број 

Возила Камиони 

цистерни 

Градежна 

механизација 

Други 

средства 
теренски патнички 

1. 1 ./. 4 ./.  

2.   1- Противпожарно     

возило  Scania 

Vabis 208 ico 

             

2- Противпожарно 

возило FAP 13/14 

 

1- Противпожарно 

возило Volvo 

 4-ПП гребули  

11-Грбни 

прскалки 

3- ПП гребла  

5- Вила 

1 - преносен ПП 

апарат S-250  

3-Лопати 

 

ЈП ,,Плаваја,, - Радовиш 

Ред. 

број 

Возила Камиони 

Цистерни/кипери 

Градежна 

механизација 

Други 

средства 
теренски патнички 

1. 1 Lada Niva 

4x4 

     2 -  Специјално 

возило -цистерна                    

FAP 1213 

Булдожер TG 80 3 - Специјално      

возило 

(губрарка) 

2.  1  FIAT Doblo 1 ТАМ 80Т 50 

Е3.2 

Ровокопач 

UNKNAUF 770 

1 -Специјално 

возило(погребно 

возило) 

3.  1 TAM-патар 1 -кипер 

MERCEDES 1213 

Скип PROGRES 

KRAMER 

 

4.   2 - Трактор IMT                 

539  (влечно   

возило) 

Ровокопач- 

Универзален 

 

5.   1-Трактор кипер 

со плуг за 

чистењена снег  и 

соларка за 

посипување на 

сол 

  

 Број 08-1759/2                                                                                         Совет на општина Радовиш 

Дата 15.11.2022 година                                                                                        Претседател 

Радовиш                                                                                                     Моника Трајанова с.р.
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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 усвојување на Општински 

оперативен план за заштита од поплави и 
уривање на високи брани за 2023 година и 
Општински оперативен план за заштита од 

поплави и уривање на високи брани за 2023 г 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката 
за усвојување на Општински оперативен 
план за заштита од поплави и уривање на 
високи брани за 2023 година бр.08-1760/1 и 
Општински оперативен план за заштита од 
поплави и уривање на високи брани за 2023 
година бр.08-1760/2 
 

што советот на општина Радовиш ѓи 
донесе на седница одржана на  
15.11.2022 година.  

                                                      
Број 09-1760/3                        Градоначалник                                                                                  
Дата 17.11.2022 г.              на Општина Радовиш                                                        
 Радовиш                                     Ацо Ристов  
 

  Врз основа на член 36 од Законот за 
локална самоупава (Сл.весник на РМ 
бр.5/2002), а во врска со член 15 став 1 точка 
10 и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на 
општина Радовиш, 

Советот на општина Радовиш на XX 
седница одржана на 15.11.2022 година, 
донесе 

 
                    О Д Л У К А 
за усвојување на Општински 

оперативен план за заштита од поплави и 
уривање на високи брани за 2023 година 
  

член 1 
Се усвојува Општински оперативен 

план за заштита од поплави и уривање на 
високи брани за 2023 година бр.09-1698/4 од 
11.11.2022 година. 

 

                                        член 2 
Одлуката влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавување во ,,Службен 
гласник на општина Радовиш,, . 
 
Број 08-1760/1                     Совет на општина                                                                
Дата 15.11.2022 година            Радовиш 
Радовиш                                       Претседател                                                                           
                                                 Моника Трајанова с.р.    
 
    ОПШТИНСКИ ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА 

ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВИ И УРИВАЊЕ НА     

ВИСОКИ БРАНИ ЗА 2023 ГОДИНА 

С О Д Р Ж И Н А: 

 

1.Општи карактеристики на подрачјето на 

општина Радовиш: 

-Географска положба и големина на подрачјето 

на општината 

-Рељеф и пошуменост, 

-Климатски услови, 

-Хидрографска мрежа, 

-Број и големина на населбите 

-Вид  и количина на атмосферски врнежи 

-Водостопанство 

2.Процена на загрозеност на подрачјето на 

општината од поплави и уривање на високи 

брани 

3.Заштита и спасување од поплави и уривање 

на високи брани: 

-Превентивни мерки за заштита од поплави и 

уривање на високи брани, 

-Оперативни мерки за заштита од поплави и 

уривање на високи брани, 

-Расположиви ресурси за спречување и 

отстранување на последиците од  поплави и 

уривање на високи брани (персонални и 

материјални) 

1.Општи карактеристики на подрачјето на 

општина Радовиш: 

   Географска положба и големина на подрачјето 

на општината 

-Назив на општината --------------------------

--- Општина Радовиш 

-Површина---------------------------------------

---- 608 км
2 
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-Број на жители---------------------------------

---- 24.122 

            -Број на населени места-----------------------

---- 22 

-Густина на населеност-----------------------

----  40 ж.км
2 

Општина Радовиш е лоцирана во југоисточниот 

дел на територијата на Република 

Македонија.Територијата на регионот се 

простира меѓу планинскиот масив на север и 

североисток со пл.Плачковица, на југ и 

југоисток со Струмичко поле, запад и југозапад 

со пл.Смрдеш и северозапад со клисурата на 

Маденска река. 

Радовишка општина има мошне поволна 

географска положба,која е условена од 

просторно-рељефните погоднисти и 

сообраќајните врски и можности. 

Конфигурацијата на земјиштето на оваа 

подрачје повеке е ридско-планинско со еден дел 

од рамничарски обработливи површини. 

Надморската височина на регионот се движи од 

260 м.н.в. по течението на Радовишка река до 

1707 м.н.в. на врвот Бел Камен и пл. 

Плачковица. Радовиш се наоѓа на 370 м.н.в. 

Релјеф и пошуменост 

Релјефот на подрачјето на општина Радовиш, го 

карактеризираат три важни елементи: Ридско-

планински, котлински и речни долини. 

Најголем дел од ридско-планинскиот рељеф го 

зазема масивот на планината Плачковица, со 

највисок врв Лисец од 1754 м. Највисок врв на 

територијата на општината е Бел Камен со 1707 

метри, други повисоки врвови се: Црквиште 

1676 м. Влашки колиби 1607 м. Џамија 1569 м. 

Асанлија 1550 м. и др.  

Од овие височини како сртови, теренот се 

спушта кон Радовишко Поле. Сртовите се 

расчленети со помали водотеци или суводолици, 

нивната висина се намалува со доближувањето 

до полето. Сртови се формирани помеѓу 

Тополничка и Радовишка Река од кои највисок е 

Јајла со 1137 м. помеѓу Радовишка и Ораовичка 

Река се сртовите: Ајдудаш со 1445 м. Бургас 965 

м. и Бујрук Бурин 720 м.помеѓу долините на 

Ораовичка Река иПлаваја се сртовите: Изведен 

1332 м.Чуј Петел 1324 м и помеѓу Плаваја и 

Нивичанска река се сртовите на Стар и Млад 

Готен со на 1400 м.н.в. 

Северниот и источниот дел од општината го 

сочинуваат јужните и источните делови од 

Плачковичкиот масив,западниот дел го зазема 

планината Смрдеш, која ја одделува 

Радовишката од Криволакавичката котлина. На 

оваа планина нема врвови од над 1000 метри, 

највисок врв е Краста со 951 м.н.в.На подрачјето 

на општината се карактеристични две котлини: 

Радовишката и Дамјанската. Радовишката 

котлина гравитира по течението на Радовишка 

Река, кон југоисток, со надморска височина од 

260 до 350 метри. 

Дамјанската котлина се наоѓа на северозапад и 

гравитира по течението на Маденска река, со 

надморска височина од 440 до 480 метри. 

Речните долини како трет елемент од рељефот 

на општина Радовиш, ја формираат 

хидрографската  мрежа на оваа подрачје. 

Главни речни долини се долините на Радовишка 

Река, Ораовичка Река и Плаваја. Долините на 

овие реки, чии извори се на планината 

Плачковица, во најголем дел се тесни клисури 

со голем пад. Спуштајки се кон полето, 

долините се шират и под влијание на наносниот 

материјал формирани се пространи и широки 

плавни површини. Покрај реките на подрачјето 

на општината се формирани и вододерини, 

суводолици, поројни водотеци и др. 

Ерозивни процеси на територијата на општина 

Радовиш, се присутни на голем дел од 

подрачјето, но особено се изразени во околината 

на с.Калугерица, со површина од околу 13,5 ха, 

во околината на с.Подареш, како и блиската 

околина на градот.  

Под влијание на човечкиот фактор, преку 

непланско сечење и уништување на шумите, 

зголемување на обработливи површини и 

пасишта, реално е да се очекува зголемување на 

ерозивните подрачја. 

Шумите во општината спаѓаат во категоријата 

на отворени шуми со сообраќајници. Во ридско 
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планинскиот дел заради релјефните и 

климатските карактеристики, најголем дел од 

површините се под шума. Во планинскиот дел 

застапена е претежно високостеблеста шума, 

најдоминантни се: даб, бука,четинари и други 

лисјари. Непошумените делови од планините се 

пасишта, богати со разновиден растителен свет: 

високи треви, папрат, грмушки и др. 

На ридските површини до 500 м.н.в. застапени 

се нискостеблени деградирани шуми (даб и 

габер), грмушки (смрека, трн) и трева. Вкупните 

шумски комплекси на подрачјето на општина 

Радовиш, се застапени на површина од околу 

33000 ха. 

Во рамничарскиот дел се издвојуваат два типа 

на почви: неразвиени и развиени.Неразвиените 

почви се со наносно потекло и заземаат 

пространства околу коритата на водотеците, 

најмногу ги има по течението на Радовишка 

Река, Ораовичка и  Плаваја. Значењето за 

земјоделието на овој тип на  почви во 

општината е мошне големо и се одликува со 

највисока производствена вредност. 

Развиените почви на подрачјето на општината 

се црвениците и смолниците, кој зафаќаат 

големи пространства и тоа помеѓу Раклиш-

Ораовица -Подареш-Злеово и покрај патот за 

Штип. И овие почви имаат значајна улога во 

земјоделието. 

Климатски услови 

Радовишкиот регион е под влијание на умерено 

континентална клима. Заради изразената 

висинска разлика, одделни климатски елементи 

варираат меѓу изменета медитеранска клима во 

полето и планинска клима на планините. 

Што се однесува до ружата на ветровите, 

нашето подрачје спаѓа во мошне ветровитите 

подрачја во републиката. Заради место 

положбата што ја зазема градот Радовиш во 

однос на останатиот дел од општината е мошне 

заштитен од дејството на повеке ветрови. 

Преовладуваат ветрови од западен, 

северозападен и источен правец. Најголема 

честина има западниот ветер, кој главно е 

зимски ветер, но е присутен и во останатиот 

период  од годината, со просечна брзина од 4,8 

м/сек. или максимална вредност од  22,5 м/сек. 

Вториот по честина е северозападниот ветер, кој 

е присутен преку цела година,  со просечна 

брзина од 4,8 м/сек или максимална брзина од 

30,5 м/сек. и источниот ветер , со просечна 

брзина од 2,6 м/сек или со максимална брзина 

од 22,5 м/сек.Просечните годишни температури 

во рамничарскиот дел се движат до 13
0
С, на 

највисоките планински масиви до 7,5
0
С. 

Најтопли месеци во годината се Јули и Август 

со просечна температура од  23
0
С, најстуден е 

месец  Јануари со 1,2
0
С. Максималната 

температура изнесува 41
0
С, минималната -21

0
С. 

Хидрографска мрежа 

Хидрографските особености на територијата на 

општина Радовиш, се разновидни и се среќаваат 

повеќе хидрографски објекти, од кои 

најзначални се: водотеците,подземните води, 

изворите и хидројаловиштето 

Тополница.Хидрографската мрежа на општина 

Радовиш, припаѓа кон два речни слива и тоа на 

реките Струмица и Брегалница. 

Во речниот слив Струмица се влеваат реките: 

Радовишка, Ораовичка и Плаваја.  

Во Брегалничкиот слив се влева Маденска река, 

преку Крива Лакавица.Според правецот на 

течење тие се сосема спротивни.Од сливот на 

Струмица течата кон југ и југоисток, од сливот 

на Брегалница течат кон северозапад. 

Изворите на трите главни водотеци Радовишка 

Река,Ораовичка Река и Плаваја се наоѓаат во 

високите делови на планината Плачковица. 

Радовишка Река се формира од три извори на 

надморска височина од над 1400 метри, 

должината и е 18,5 км. има највисок просечен 

пад од сите водотеци во општината. 

Ораовичка Река извира во месноста Џумаја, на 

надморска височина од 1380 метри, долга е 18 

км. се влева во Радовишка Река.  

Плаваја во горниот тек го носи името 

Смиљанска Река, извира на надморска височина 

од 1432 метри, долга е 26,7 км. се влева во 

Радовишка Река. 
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Најголемо сливно подрачје има Плаваја од 140 

м
2
 , потоа Ораовичка Река со 51 km

2 
и 

Радовишка Река со 50,8 km
2
. Сите овие реки во 

текот на цела година главно имаат проток на 

вода, но поради големиот пад во надолжен 

профил на коритата имаат и пороен карактер, 

повремено носат големи количини наносен 

материјал. 

 Водостоите на овие реки се највисоки во Март 

и Април, како последица на топењето на снег и 

пролетните врнежи од дожд. Од Јуни до 

Октомври водостојот на реките перманентно се 

намалува, како последица од сушните лета и 

високите температури.  

Во Брегалничкиот сливен систем, преку реката 

Крива Лакавица се влева Маденска Река, која 

извира во Дамјанско Поле, во неа се влеваат 

водите од околните населени места Бучим, 

Дамјан и хидројаловиштето Тополница. 

Број и големина на населбите 

На подрачјето на општина Радовиш, се 

регистрирани 22 населени места со вкупен број 

на жители од 24122, од кои во град Радовиш 

живеат    /   жители. По населените места бројот 

на жители е следниот (според попис од 

2002,бидејќи сеуште не располагаме со 

податоци по населени места од попис 2021): 

 

Вид и количина на атмосферски врнежи 

Количините на врнежи во регионот на општина 

Радовиш, се добиени од податоци на две 

дождомерни станици, Радовиш на к.380 м. и 

Новосело к.860 метри. Во котлинскиот дел на 

општината средно годишно наврнува  околу 562 

мм дожд, во планинскиот дел околу 1292 мм. 

Најмалку врнежи паѓаат во месеците Август и 

Септември, во котлините просечно по 22 мм, а 

на високите места 54 мм.  

Најмногу врнежи паѓаат во месец Ноември, во 

котлините 66 мм и на високите места 171 мм. 

Според годишните времиња, најмногу врнежи 

има зимските месеци со 157 мм, пролет и есен 

со 150 мм, најмалку врнежи има налето 106 

мм.Снежните врнежи како и дождот, повеке се 

застапени на високите планински подрачја. Во 

рамничарскиот дел, средногодишната вредност 

во периодот Ноември-Март е 13,1 ден со снег.  

Најмногу врнежи од снег во рамничарскиот дел 

има во месец Јануари, просечно просечно 4,6 

дена, најмалку во ноември 0,2 дена. Во високите 

подрачја од општината снежниот покрив трае 

подолго и има далеку поголем број на денови 

под снег.Средногодишната влажност на 

воздухот изнесува 72%. Во топлите летни 

месеци влажноста на воздухот е околу 60%, во 

зимските месеци  Ноември-Февруари се движи 

од 80-85%.Појавувањето на магла и слана во 

регионот на општината е во ист период од 

годината од Октомври – Април, со 

просечни 11,3 дена со магла и 10,3 

дена со слана. Благодарение на 

заемното дејство на главните 

климатски фактори: високите 

температури, мали и нерамномерно 

распоредени врнежи во годината, 

ветрови со голема честина и прилична 

брзина и факторот суша овде е мошне 

присутен. Сушата особено е 

потенцирана во средината и при крајот 

на вегетацискиот период Јуни-

Септември. 

Водостопанство 

На територијата на општината со 

водата стопанисува АД”Водостопанство на 

Република Северна Македонија “-Скопје, 

подружницa,,Радовишко Поле”- Радовиш. 

Најголема акомулација во регионот е Мантово, 

лоцирана на територијата на општина Конче, но 

Ред. 

Бр. 

Населено 

место 

Број на 

население 

Ред. 

Бр. 

Населено 

место 

Број на 

население 

1. Раклиш 570 12. Ињево 1624 

2. Калаузлија 279 13. Дамјан 311 

3. Ораовица 1720 14. Бучим 320 

4. Подареш 1572 15. Тополница 562 

5. Смиланци 39 16. Прналија 122 

6. Јаргулица 818 17. Супурѓе 56 

7. Покрајчево 434 18. Коџалија 478 

8. Злеово 928 19. Али Коч 328 

9. Калугерица 838 20. Погулево 15 

10. Сулдурци 228 21. Штурово 11 

11. Воиславци 796 22. Козбунар 17 
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водите од езерото по канал и каналска мрежа се 

доведени и се користат на подрачјето на 

општина Радовиш. Постојат два магистрални 

канали со вкупна должина од околу 50 км и 

детална каналска мрежа во должина од околу 

208 км. На повеќе места каналите се оштетени, 

не се во функција (Покрајчево-Злеово). 

Регионот располага и со друг,но не многу 

искористен воден потенцијал, пред се водите од 

Радовишка Река,Ораовичка Река и Плаваја. 

2.Процена на загрозеност на подрачјето на 

општината од поплави и уривање на високи 

брани 

Поплавите се природни непогоди кои често 

зафаќаат делови од подрачјето на општина 

Радовиш. Тие настануваат како резултат на 

специфичностите на релјефот, климатските 

услови и нерамномерниот режим на течење на 

природните водотеци. Од досегашните 

направени согледувања, искуства и добиени 

податоци, може да се заклучи дека сите реки и 

водотеци имаат пороен карактер, со што 

заштитата и спасувањето од поплави ја прават 

сложена и специфична. 

Во изминатиот период на подрачјето на 

општината,поплавите имаат предизвикано 

сериозни последици врз населението и 

материјалните добра. Поради пообилни врнежи 

и големите стрмнини, водата добива големо 

забрзување, при сливањето во поголемите 

водотеци добива пороен карактер, се излева од 

своите корита при што се поплавуваат делови од 

населени места, патна инфраструктура, 

земјоделски површини, стопански објекти и др. 

Поплави се јавуваат во период на топење на 

снегот, пропратени со врнежи од дожд, како и 

летниот период. Поради конфигурацијата на 

теренот, брзото течење на водите и нивното 

излевање, предизвикуваат сериозни последици, 

како што се: оштетување на патна 

инфраструктура и улична мрежа,водоводни и 

канализациони инсталации,поплавени станбени 

и стопански објекти, поплавени земјоделски 

обработливи површини, ерозија, наноси и нивно 

депонирање во пониските делови.Заради 

намалување на последиците од поплави во 

општина Радовиш, дел од речните корита се 

регулирани, повремено се чистат речните 

корита,се врши годишно пошумување на 

теренот, но, сето тоа не е доволно и не 

обезбедува ефикасна заштита од поплави. 

Општина Радовиш, врз основа на Процената на 

загрозеност од поплави на подрачјето на 

општината, ги има предвидено сите критични 

места кој се потенциjална опасност од поплави. 

Основни причини за појава на поплави на 

подрачјето на општината се следните: 

-намалена пропусна моќ на главните 

реципијенти за собирање и одведување на 

атмосферските  води, 

-поројни водотеци и 

-атмосферска канализација. 

 

Загрозеност од поплави при уривање на 

високи брани 

На подрачјето на општина Радовиш, во 

категоријата високи брани е само 

хидројаловиштето Тополница. Во случај на 

прелевање, хаварија или неочекувано рушење, 

ќе бидат претрпени тешки последици кај 

населението и материјалните добра. 

Директно е загрозено селото Тополница, кое е 

лоцирано веднаш во подножјето на браната, 

како и ново формираната населба Дамјан или 

директно се загрозени околу 700 жители.  

Што се однесува до загрозеноста на 

материјалните добра, ке биде предизвикана 

еколошка катастрофа со огромни последици по 

животната средина, со јаловина ке бидат 

покриени големи земјоделски обработливи 

површини, во атарот на селата: 

Тополница,Дамјан,Ињево, Бучим, како и 

површини по течението на Маденска река, која 

се влева во Крива Лакавица и понатаму до река 

Брегалница.Во зависност од обемот на 

несреќата не се исклучува да има последици и 

до р.Вардар во кој се влева р.Брегалница. Ке 

дојде до целосен прекин на работата во  

рудникот Бучим, Детонит, Дамјан Пласт и други 

стопански објекти лоцирани на подрачјето на 

општините Радовиш и Штип, во прекин на 

подолг период ќе биде и магистралниот патен 

правец М-4 Штип-Радовиш. 

Заштита и спасување од поплави и уривање 

на високи брани 

Превентивни мерки  кои ги преземаме за 

заштита и спасување од поплави се: 
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-обезбедување на потребни персонални и 

материјални ресурси; 

-обезбедување на механизација и човечки 

ресурси за расчистување на последици од 

поплави; 

 -определување на локации на водотеци и 

акомулации каде најчесто се излева водата; 

-функционалност и степен на изграденост на 

заштитата на водостопанските објекти; 

-набљудување и извидување на состојбата со 

водостојот  и 

-евакуација на населението и материјалните 

добра 

Обезбедување на потребни персонални и 

материјални ресурси 

Потребната механизација и човечки ресурси за 

расчистување на последици од поплави ќе биде 

обезбедена од  ЈП ,,Плаваја” и  ТППЕ Радовиш. 

Во случај на поплави од поголеми размери, 

ќебиде вклучена и механизација од градежните 

претпријатија и рудникот од општината, врз 

основа на Законот за заштита и спасување и 

понатаму републички сили за заштита и 

спасување. 

 

Определување на локации на водотеци и 

акомулации каде најчесто се излева водата 

Со Процената за заштита и спасување од 

поплави и уривање на високи брани утврдени се 

сите локации на водотеци и акомулации каде 

најчесто се излева водата. Со Планот за заштита 

и спасување од поплави и уривање на високи 

брани сите се поединечно обработени. 

Функционалност и степен на изграденост на 

заштитата на водостопанските објекти 

На подрачјето на општина Радовиш, не постои 

целосно изграден и функционален систем за 

заштита и спасување од поплави. 

Водостопанските објекти недоволно и 

несоодветно се одржуваат од причина што не 

постои целосна регулација на реките и 

водотеците, неуредени порои, оштетен 

хидромелиоративен систем,шахти, вентили и др. 

Од  речните корита делумно е регулирано 

коритото на Радовишка Река, во должина од 

околу  

2 км. односно во делот кој поминува низ градот.  

Регулираниот дел  редовно се одржува, меѓутоа 

има оштетени  каскади во речното корито и 

делови од ѕидовите на кејот.  

На влезот во градот, во горниот дел, 

капацитетот на коритото е намален и не е во 

состојба да ги апсорбира водите од околните 

порои, како и водите од интензивното топење на 

снег,пропратено со врнежи од дожд. Причини за 

намалување на обемот на коритото се: наноси од 

песок и друг материјал, диви депонии на земја, 

шут и друг отпад, вегетација во речното корито, 

узурпации и др. Во градот намалена е 

пропусната моќ и од поставување на инсталации 

во речното корито. 

Шутот и другиот отпад се карактеристични за 

течението на реката на влезот и излезот од 

градот. Узурпациите на речното корито се 

лоцирани по целото течение на реката, надвор 

од градското подрачје.По течението на реката од 

Радовиш кон Струмица, на потегот од 

Калугерички мост- мост с.Злеово, речното 

корито речиси и да не постои, исполнето е  со 

нанос и растителна маса, намалена е  

пропусната моќ на мостовите на с.Јаргулица и 

с.Покрајчево, последиците од тоа се постојани 

оштетувања на насипите на мостовите, 

оштетување на локалните патни правци и 

поплава на околните обработливи површини.  

Коритата на Ораовичка река и  река Плаваја 

исто така, нередовно се чистат. Ораовичка река 

бидејки нема регулирано корито, мора редовно 

да се чисти, со материјалот од реката да се 

зајакнува брегот, истото се однесува и за река 

Плаваја,со што би се намалила опасноста од 

излевање во населените места.  

Останатите водотеци, пред се пороите, со 

исклучок на дел од коритото на река Ступница, 

која минува низ с.Подареш и е регулирано во 

должина од од околу 1 км. со вкупна должина 

од околу 3 км. Сите останати порои не се 

регулирани, честопати се интервенира само по 

последици од поплави. Во населените места: 

Подареш, Јаргулица, Покрајчево, Злеово, 

Калугерица, Сулдурци, Воиславци, Ињево и 

Тополница  дел од пороите се и пристапни  

улици или поминуваат преку улиците. 

Чистењето на речните корита надвор од 
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урбаните опфати е во надлежност на АД  

Водостопанство  на Република Северна 

Македонија. 

П  Р  Е  Г  Л  Е  Д 

за преземање превентивни активности за 

чистење на речните корита и санирање на 

оштетената инфраструктура во речните 

корита 

-Радовишка Река по целата должина од вливот 

на Ораовичка река до Злеово, со зајакнување на  

бреговите на коритото на критичните места каде 

се излева, во должина од околу 12 км. 

 -Река Сушица по цела должина од околу 5 км. 

-Ињевска Река по цела должина од околу 3 км. 

-Тополничка Река во должина од 1 км низ 

с.Тополница 

-Ораовичка Река до вливот во Радовишка Река. 

-Река Плаваја до вливот во Радовишка Река во 

должина од околу 4 км. 

-Река Марлада во должина од околу 3 км. 

-Река Ступница во должина од околу 300 м. 

нерегулиран дел. 

Имајќи ги предвид  веројатноста и последиците 

од можни поплави, приоритетно е редовно 

чистење на  коритото на Радовишка Река по 

целата должина, на подрачјето на град Радовиш.  

Во тек  се завршни  активности  со комплетно 

пошумување на соодветни садници,поставување 

габиони,потпорни ѕидови  и терасирање на 

јужна и западна страна на реката во с.Коџалија, 

со цел  намалување на последици од поплави и 

ерозија,во рамките на реализација на проект, 

финансиран од Владата на Јапонија во 

соработка со ЦУК ,за намалување на 

последиците од поплавање на Радовишка Река, 

со локацијата во атарот на селото Коџалија,во 

правец на Радовишка Река-Љути дол.  

Како продолжение на овие активности, за 

намалување на последици од поплавање од 

главниот реципијент Радовишка Река, Општина 

Радовиш  во соработка со Министерство за 

животна средина и просторно планирање, 

Центар за управување со кризи, Регионалата 

канцеларија за Источна Европа и Централа 

Азија на Меѓународната унија за заштита на 

природата (ИУЦН) , одржа прва консултативна 

средба за заштита од поплави со примена на 

решенија, засновани врз природата во Радовиш, 

како пилот-локација во рамките на проектот 

АДАПТ, со цел  намалување на  ризиците од 

природни катастрофи и прилагодувањето кон 

климатските промени. 

Проектот  АДАПТ е тригодишна иницијатива, 

финансирана од Шведската агенција за 

меѓународна развојна соработка (Sida) и 

имплементирана од Регионалната канцеларија 

на ИУЦИН за Источна Европа и Централна 

Азија и се однесува на зголемување на 

отпорноста на екосистемите и заедниците на 

климатски промени и ризици од катастрофи, со 

примена на решенија засновани врз природата, 

во шест држави од Западен Балкан, вклучително 

и Македонија. 

Во градот има регистрирано вкупно 6 поројни 

водотеци и тоа: Сушица- 5 км, Илиница- 2 км, 

Чам Баир -2 км, Коџа Баир -1 км, Шаин Маале -

0,5 км и делови од УЗ,,Куклевицa”. 

Потребно е планирање на регулација на овие 

порои, изработка на проектна документација и 

Акционен план за реализација, со што штетите 

би се намалиле на комуналната и сообраќајна 

инфраструктура,индивидуални и стопански 

објекти,обработливи земјоделски површини и 

др.Постојат поројни водотеци и надвор од 

населените места кој не се регулирани ,а се 

причинители на големи штети на земјоделските 

површини, се уништуваат посевите и останува 

наносен материјал. Такви водотеци се 

карактеристични за целото подрачје на  

општината. Секој од пороите во населените 

места, редовно треба да се чисти во должина низ 

населените места, широчината да се одреди 

според опфатот на речниот појас.  

Заради узурпација на таквите зафати, се скоро 

невозможни без предходна катастарска 

подготовка. 

Системот за наводнување го сочинуваат 2 

магистрални канали, лев магистрален канал во 

должина од 29.762 км и десен од 19.220 км. 

Деталната каналска мрежа е во должина од 208 

км. На места системот е оштетен од страна на 

несовесни корисници, штетите целосно не се 

санираат,не се врши редовно одржување и 
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чистење на системот од наноси и друг 

материјал. Полските патишта на места се 

оштетени, бидејки се користат како отворени 

канали од страна на 

земјоделците.Атмосферската канализација 

функционира со намален капацитет. Причина за 

тоа се наносите од нерегулираните поројни 

атмосферски води, дивото приклучување на 

граѓаните кои во атмосферската приклучуваат  и 

фекална канализација.  

Праг-решетките и страничните пропусти кон 

речното корито за атмосферските води 

лоцирани на одредени места, функционираат со 

намален капацитет, дел се оштетени и потребно 

е санирање на оштетени пропусти,редовно се 

чистат  и одржуваат од страна на ЈП ,,Плаваја”.  

Санираните  три  испусти на Радовишка река, на 

десната страна на Кеј 8 ми Септември, за 

одводнување на атмосферската вода  го реши  

проблемот со поплавање  во тој дел од градот. 

Исто така и чистењето  на отворениот одводен 

канал за атмосферски води во правец на 

ул.,,Плачковица”- ,,Кеј 8 ми Септември”. 

Заради нефункционирањето на мрежата, 

граѓаните своеволно ги затвараат уличните 

одводни сливници, водата истекува по улиците 

и поплавува дворови, станбени и други објекти.  

Покриеноста на градот со канализациона мрежа 

е околу 90%, мрежата е изведена најчесто со 

цевки Ø250 мм. Функционалноста е намалена на 

одделни делови од градот повеќе од 50%. 

Атмосферската канализација мора редовно да се 

чисти и одржува, но пред се како што е напред 

наведено, треба да се регулираат поројните 

водотеци, со што ке се спречат наносите од 

пороите кои се основна причина за 

нефункционалната состојба на канализацијата.  

Мора да се планира санирање на оштетените и 

изградба на целосно оштетените каскади во 

коритото на Радовишка Река, оштетувањето на 

ѕидот во речното корито помеѓу мостовите на 

улица Илинденска и Стариот мост, изградба на 

нова каскада на Река Плаваја под мостот на 

влезот во село Подареш и санација на 

оштетените каскади.  

Опасност од поплавање  и понатаму останува 

вливот на Ињевска река, која поплавува 

земјоделско обработливо земјиште и 

загрозувањето на бунарскиот систем за 

водоснабдување, кој се наоѓа на вливот на 

Ињевска река во река Сушица.  

Во населените места, атмосферска канализација 

речиси не постои, во некои од нив постои 

фекална канализација, која не е доволно 

функционална. Постепено се реализираат 

изградби на нови  улици и санирање  на 

постоечки  со  комплетно решение за 

атмосферска канализација.  

Набљудување и извидување на состојбата со 

водостојот; 

Набљудувањето и извидувањето на состојбата 

со водостојот и моменталните последици од 

поплава е обврска на секој граѓанин, а особено 

во време на вонредни околности како што се:  

долготрајни  и обилни  врнежи од дожд, топење 

на снег, проблеми со брани и акомулации и др. 

Општината организира набљудување  и 

извидување, како и Дирекцијата за заштита и 

спасување, Центарот за управување со кризи, 

полицијата и др. 

 

Евакуација на населението и материјалните 

добра; 

Евакуацијата се планира, организира и 

спроведува во услови кога на подрачјето на кое 

се проценува дека може да биде зафатено од 

природни непогоди и други несреќи, односно на 

подрачјето на кое веке има појава на природни 

непогоди и други несреќи, со други мерки на 

заштита и спасување не може да се обезбеди 

соодветен степен на заштита на луѓето и 

материјалните добра.  

Имајки ги предвид  досегашните искуства, на 

подрачјето на општината во случај на поплави 

во градот или населените места, нема да има 

голем број на лица за евакуација, освен во 

случај на хаварија на хидројаловиштето 

Тополница. Селото е лоцирано во подножието 

на браната на хидројаловиштето на рудникот 

Бучим, голема е вероjатноста за целосна 
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евакуација. На евакуација ке бидат подложени 

околу 700 лица од с.Тополница и с.Дамјан, како 

и материјални добра. 

Прифатни пунктови од кои ке се врши 

евакуација се: Центарот на населеното место, 

дворот на основното училиште и излезот од 

селото (фудбалски терен). 

Евакуацијата ке се врши во правец на 

најблиските безбедни места, во кои има услови 

за прифат на евакуираното население и тоа во 

правец на: Радовиш, с.Дамјан,с. Прналија, 

с.Ињево или во соседните општини. Истото се 

однесува и за материјалните добра. 

 

Оперативни мерки за заштита и спасување 

од поплави и уривање на високи брани  

Оперативни мерки за заштита и спасување од 

поплави и уривање на високи брани се:  

 -Извлекување на настрадано населени 

 -Испумпување на вода од поплавени објекти 

 -Снабдување на загрозеното население и 

 -Асанација на теренот. 

Мерките извлекување на настраданото 

население и испумпување на вода од 

поплавените објекти се одвиваат паралелно, 

веднаш штом ќе дозволат условите на теренот, а 

ќе ги спроведат силите со кој располагаме, 

односно ке бидат вклучени располживите 

персонални и материјални ресурси. 

 Снабдувањето на загрозеното население од 

поплавите со храна, вода за пиење, хигиенски 

средства, здравствена заштита го обезбедува 

општината со сопствени средства, хуманитарна 

помош и др.  

Асанација на теренот опфаќа хигиенско-

технички и други мерки и активности за 

спречување на настанување и ширење на 

заразни болести и други последици од 

поплавите. 

Во асанацијата на теренот најважни активности 

се: 

    -пронаоѓање, идентификација и погреб на 

загинати лица, 

    -пронаоѓање и закоп на загинати животни, 

    -чистење на теренот од разни глодари и 

инсекти, 

    -отстранување на отпадоци и други штетни 

материјали, 

    -дезинфекција, дезинсекција и дератизација, 

    -асанација на објекти за водоснабдување, 

    -санирање на штетите направени врз 

сообраќајниците во населените и патните  

правци. 

Носители на активности во спроведување на 

асанацијата се: Општина 

Радовиш,Министерство за здравство п.е. 

Радовиш, Здравствени установи, МЗШВ п.е. 

Радовиш, Ветеринарни станици, ЈП ,,Плаваја,,-

Радовиш, јавни установи и служби и др. 

 

Преглед 

на ресурси за спречување и отстранување на 

последиците од поплави и уривање на  

високи брани (персонални и материјални) 

 

За спречување, намалување и отстранување на 

последиците од поплави и секаков друг вид на 

загрозеност од природни непогоди на 

подрачјето, општина Радовиш врз основа на 

постоечката законска регулатива презема низа 

мерки и активности, како што се: постојани 

контакти со п.о. Дирекција за заштита и 

спасување, п.о. РЦУК и јавни претпријатија.  

Приватни претпријатија  по потреба во случај на 

вонредна состојба-поплава,ќе бидат вклучени со 

сите ресурси со кој располагаат за справување 

со ваков вид на загрозеност на подрачјето или 

на дел од подрачјето на општина Радовиш. 

Расположиви човечки ресурси за интервенција 

за време на поплава, со кој располага општина 

Радовиш се: 18 припадника на ТППЕ Радовиш и 

ЈП ,,Плаваја” за расчистување на наноси  и за 

поправка на водоводна и канализациона мрежа 

со 16 лица. Потенцијални  и персонални ресурси 

претставуваат и лицата ангажирани за 

изведување на јавни работи од општината.    
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Материјални ресурси кој можат да бидат вклучени во случај на поплави се следните: 

Општина Радовиш 

 

Ред. 

број 

Возила Камиони 

кипери/цистерни 

Градежна 

механизација 

Други 

средства теренски патнички 

1. 2 2 . /. ./. ./. 

 

 

ТППЕ Радовиш 

Ред. 

број 

Возила Камиони 

Цистерни 

Градежна 

механизација 

Други 

средства теренски патнички 

1. 1 . /. 3 . /. 2-моторни пили  

2-моторни 

пумпи 

2.   1-Противпожарно 

возило Scania 

Vabis 208 ico 

 

2- Противпожарно 

возило FAP 13/14 

 4-ПП гребули  

11-Грбни 

прскалки 

3- ПП гребла  

5- Вила 

1 - преносен ПП 

апарат S-250  

3-Лопати 

 

 

ЈП ,,Плаваја,, - Радовиш 

Ред. 

број 

Возила Камиони 

Цистерни/кипери 

Градежна 

механизација 

Други 

средства теренски патнички 

 

1. 

 

1 Lada Niva 

4x4 

     2 -Специјално 

возило -цистерна                     

     1-Булдожер  

TG 80 

3 -Специјално        

возило(губрарка) 

 

2. 

  

1  FIAT Doblo 

 

1 ТАМ 80Т 50 

Е3.2 

1- Ровокопач 

UNKNAUF 770 

 1-Специјално 

возило(погребно 

возило) 

 

3. 

  

1 ТАМ патар 

1 кипер 

MERCEDES 1213 

од 4 м² 

1-Скип 

PROGRES 

KRAMER ICB 

 

 

4. 

  2 -Трактор IMT                 

539  (влечно   

возило) 

  

1-Ровокопач- 

Универзален 

 

 

5. 

  1-Трактор кипер со 

плуг за чистењена 

снег  и соларка за 

посипување на сол 
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Во спасувањето на луѓе, материјални и други 

добра од објектите и подрачјата загрозени од 

поплава ќе се употребат сите напред 

расположиви ресурси, со вклучување  и на 

останатите надлежни субјекти од подрачјето на 

општината: Дирекцијата за заштита и спасување 

п.о.Радовиш, Центарот за управување со кризи 

п.о.Радовиш, ОВР Радовиш, Здравствен дом и 

други, кое е  во рамките на обврските 

предвидени со Законот  за заштита и спасување .                                                                                                                   

За реализација на превентивните мерки и 

санација на штетите настанати од природни 

непогоди, потребно е да се предвидат 

финансиски средства во буџетот на општина 

Радовиш за 2023 година. 

Имајќи го предвид  долгогодишното искуство, 

стручните служби на Секторот за урбанизам и 

животна средина,комунални работи и ЛЕР, 

потребно е да редовно да се планираат 

финансиски средства за изработка на проектна 

документација за регулирање на поројните 

водотеци  во урбаните опфати,санирање на 

штети од природни непогоди и други несреќи на 

локална,патна и комунална 

инфраструктура(локални патишта, 

одрони,свлечишта, оштетување на улици, 

коловози,потпорни ѕидови, водоводна и 

канализациона мрежа/линија), санирање на  

последици во речните корита и др.која ќе биде 

неопходна и за продолжување на меѓународна 

соработка  и помош во таа сфера. 

Во текот на 2023 година  и понатаму,заради 

намалување  на  последиците  од штетното 

дејство на атмосферските води и намалување  на 

финансиските средства за постојано санирање 

на последица од поплави на исти 

локации,приоритетно, потребно е преземање на 

соодветни мерки и активности на следните 

локации: 

 

1.Радовиш – поројни водотеци: 

Илиница,Чам Баир,Коџа Баир,Шаин Маале, и 

делови од УЗ ,, Куклевица”и санација на 

оштетените каскади во коритото на Радовишка 

Река. 

 

2.Воиславци –  

Регулација на пороите во селото кои 

претставуват  и пристапни улици. 

3. Ињево-поројни водотеци: 

 под ОУ,,Орце Николов”, покрај регионалниот 

пат кон Општина Конче до Ињевска река, кај 

фирмата,,Сложни браќа”.  

4. Калуѓерица –поројни водотеци:   

 поројот по цела должина низ селото 

5.Тополница 

Поројот  на влезот во селото. 

6. Ораовица – поројни водотеци 

Одводен канал кон ОУ,,Кирил и Методиј” и 

премин над селото, десно од мостот кон 

манастирот ,,Св.Ѓорги”. 

7. Населба Дамјан 

Пороен водотек  од десна страна на влезот од 

населбата. 

Број 08-1760/2                        Совет на општина                                                                                   

Дата 15.11.2022 година                Радовиш                                                                            

Радовиш                                      Претседател                                                                                              

                                             Моника Трајанова с.р. 
                                           

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  
Општински оперативен план за заштита од 

снег и снежни намети за 2023 година во 
општина Радовиш и Општински            

оперативен план за заштита од снег и снежни 
намети за 2023 година 

во општина Радовиш 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката 
за усвојување на  Општински оперативен 
план за заштита од снег и снежни намети за 
2023 година во општина Радовиш , бр.08-
1761/1 и Општински оперативен план за 
заштита од снег и снежни намети за 2023 
година во општина Радовиш.08-1761/2 
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што советот на општина Радовиш ѓи 

донесе на седница одржана на  
15.11.2022 година.  

                                                     
Број 09-1761/3                          Градоначалник                                                                                         
Дата 17.11.2022 г.              на Општина Радовиш                                                           
 Радовиш                                      Ацо Ристов с.р.      
 

  Врз основа на член 36 од Законот за 
локална самоупава (Сл.весник на РМ 
бр.5/2002), а во врска со член 15 став 1 точка 
10 и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на 
општина Радовиш, 

Советот на општина Радовиш на XX 
седница одржана на 15.11.2022 година, 
донесе 

                          О Д Л У К А 
за усвојување на Општински 

оперативен план за заштита од снег и снежни 
намети за 2023 година во општина Радовиш 

  
член 1 

Се усвојува Општински оперативен 
план за заштита од снег и снежни намети за 
2023 година во општина Радовиш, бр.09-
1698/5 од 11.11.2022 година. 

 
                         член 2 
Одлуката влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавување во ,,Службен 
гласник на општина Радовиш,, . 
 
 Број 08-1761/1                     Совет на општина                                                  
 Дата 15.11.2022 г.                         Радовиш                                                              
 Радовиш                                       Претседател                                                                                    
                                                  Моника Трајанова с.р.         
 

 

ОПШТИНСКИ ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА 

ЗАШТИТА ОД СНЕГ И СНЕЖНИ НАМЕТИ  

ЗА 2023 ГОДИНА 

С О Д Р Ж И Н А: 

 

1.Општи карактеристики на подрачјето на 

општина Радовиш: 

-Географска положба и големина на подрачјето 

на општината 

-Рељеф и пошуменост, 

-Климатски услови, 

-Хидрографска мрежа, 

-Број и големина на населбите 

-Вид  и количина на атмосферски врнежи 

 

2.Процена на загрозеност на подрачјето на 

општината од снег и снежни намети 

 

3.Заштита и спасување од снег и снежни 

намети: 

-Превентивни мерки за заштита од снег и 

снежни намети. 

-Оперативни мерки за заштита и спасување од 

снег и снежни намети. 

-Расположиви ресурси за спречување и 

отстранување на последиците од снег и снежни 

намети. 

1.Општи карактеристики на подрачјето на 

општина Радовиш: 

Географска положба и големина на подрачјето 

на општината 

-Назив на општината --------------------------

-Општина Радовиш 

-Површина---------------------------------------

-------608 км
2 

-Број на жители---------------------------------

------ 24.122 

-Број на населени места-----------------------

--------23 

-Густина на населеност-----------------------

--------40 ж.км
2 

Општина Радовиш е лоцирана во југоисточниот 

дел на територијата на Република 

Македонија.Територијата на регионот се 

простира меѓу планинскиот масив на север и 

североисток со Плачковица, на југ и југоисток 

со Струмичко поле, запад и југозапад со 

пл.Смрдеш и северозапад со клисурата на 

Маденска река. 

Радовишка општина има мошне поволна 

географска положба,која е условена од 

просторно-рељефните погоднисти и 

сообраќајните врски и можности. 

Конфигурацијата на земјиштето на оваа 

подрачје повеке е ридско-планинско со еден дел 

од рамничарски обработливи површини. 

Надморската височина на регионот се движи од 

260 м.н.в. по течението на Радовишка река до 

1707 м.н.в. на врвот Бел Камен на пл. 

Плачковица. Радовиш се наоѓа на 370 м.н.в. 

Релјеф и пошуменост 

Релјефот на подрачјето на општина Радовиш, го 

карактеризираат три важни елементи: Ридско-

планински, котлински и речни долини. 
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Најголем дел од ридско-планинскиот рељев го 

зазема масивот на планината Плачковица, со 

највисок врв Лисец од 1754 м. Највисок врв на 

територијата на општината е Бел Камен со 1707 

метри, други повисоки врвови се: Црквиште 

1676 м., Влашки колиби 1607 м., Џамија 1569 

м.,Асанлија 1550 м. и др. Од овие височини како 

сртови, теренот се спушта кон Радовишко Поле. 

Сртовите се расчленети со помали водотеци или 

суводолици, нивната висина се намалува со 

доближувањето до полето. Сртови се 

формирани помеѓу Тополничка и Радовишка 

Река од кои највисок е Јајла со 1137 м. помеѓу 

Радовишка и Ораовичка Река се сртовите: 

Ајдудаш со 1445 м. ,Бургас 965 м. и Бујрук 

Бурин 720 м.помеѓу долините на Ораовичка 

Река и Плаваја се сртовите: Изведен 1332 м.,Чуј 

Петел 1324 м и помеѓу Плаваја и Нивичанска 

река се сртовите на Стар и Млад Готен со на 

1400 м.н.в.Северниот и источниот дел од 

општината го сочинуваат јужните и источните 

делови од Плачковичкиот масив,западниот дел 

го зазема планината Смрдеш, која ја одделува 

Радовишката од Криволакавичката котлина. На 

оваа планина нема врвови од над 1000 метри, 

највисок врв е Краста со 951 м.н.в.На подрачјето 

на општината се карактеристични две котлини: 

Радовишката и Дамјанската. 

Радовишката котлина гравитира по течението на 

Радовишка Река, кон југоисток, со надморска 

височина од 260 до 350 метри. 

Дамјанската котлина се наоѓа на северозапад и 

гравитира по течението на Маденска река, со 

надморска височина од 440 до 480 метри. 

Речните долини како трет елемент од рељефот 

на општина Радовиш, ја формираат 

хидрографската мрежа на оваа подрачје.Главни 

речни долини се долините на Радовишка Река, 

Ораовичка Река и Плаваја. Долините на овие 

реки, чии извори се на планината Плачковица, 

во најголем дел се тесни клисури со голем пад. 

Спуштајки се кон полето, долините се шират и 

под влијание на наносниот материјал 

формирани се пространи и широки плавни 

површини.  

Покрај реките на подрачјето на општината се 

формирани и вододерини, суводолици, поројни 

водотеци и др.Ерозивни процеси на 

територијата на општина Радовиш,  

се присутни на голем дел од подрачјето, но, 

особено се изразени во околината на 

с.Калугерица, со површина од околу 13,5 ха, во 

околината на с.Подареш, како и блиската 

околина на градот.  

Под влијание на човечкиот фактор, преку 

непланско сечење и уништување на шумите, 

зголемување на обработливи површини и 

пасишта, реално е да  се очекува зголемување на 

ерозивните подрачја.Шумите во општината 

спаѓаат во категоријата на отворени шуми со 

сообраќајници. Во ридско планинскиот дел 

заради рељефните и климатските 

карактеристики, најголем дел од површините се 

под шума. Во планинскиот дел застапена е 

претежно високостеблеста шума, најдоминантни 

се: даб, бука,четинари и други лисјари. 

Непошумените делови од планините се 

пасишта, богати со разновиден растителен свет: 

високи треви, папрат, грмушки и др.На ридските 

површини до 500 м.н.в. застапени се 

нискостеблени деградирани шуми (даб и габер), 

грмушки (смрека, трн) и трева.Вкупните 

шумски комплекси на подрачјето на општина 

Радовиш, се застапени на површина од околу 

33000 ха.Во рамничарскиот дел се издвојуваат 

два типа на почви: неразвиени и 

развиени.Неразвиените почви се со наносно 

потекло и заземаат пространства околу коритата 

на водотеците, најмногу ги има по течението на 

Радовишка Река, Ораовичка и  Плаваја. 

Значењето за земјоделието на овој тип на  почви 

во општината е мошне големо и се одликува со 

највисока производствена вредност.Развиените 

почви на подрачјето на општината се 

црвениците и смолниците, кој зафаќаат големи 

пространства и тоа помеѓу Раклиш-Ораовица – 

Подареш - Злеово и покрај патот за Штип. Овие 

почви имаат значајна улога во земјоделието. 

Климатски услови 

Радовишкиот регион е под влијание на умерено 

континентална клима. Заради изразената 

висинска разлика, одделни климатски елементи 

варираат меѓу изменета медитеранска клима во 

полето и планинска клима на планините.Што се 

однесува до ружата на ветровите, нашето 

подрачје спаѓа во мошне ветровитите подрачја 

во републиката. Заради место положбата што ја 

зазема градот Радовиш во однос на останатиот 

дел од општината е мошне заштитен од 

дејството на повеке ветрови. Преовладуваат 

ветрови од западен, северозападен и источен 

правец. Најголема честина има западниот ветер, 

кој главно е зимски ветер, но е присутен и во 

останатиот период  од годината, со просечна 
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брзина од 4,8 м/сек. или максимална вредност 

од  22,5 м/сек. Вториот по честина е 

северозападниот ветер, кој е присутен преку 

цела година,  со просечна брзина од 4,8 м/сек 

или максимална брзина од 30,5 м/сек. и 

источниот ветер , со просечна брзина од 2,6 

м/сек или со максимална брзина од 22,5 м/сек. 

Просечните годишни температури во 

рамничарскиот дел се движат до 13
0
С, на 

највисокиѕте планински масиви до 7,5
0
С. 

Најтопли месеци во годината се Јули и Август 

со просечна температура од  23
0
С, најстуден е 

месец  Јануари со 1,2
0
С. Максималната 

температура изнесува 41
0
С, минималната -21

0
С. 

Хидрографска мрежа 

Хидрографските особености на територијата на 

општина Радовиш, се разновидни и се среќаваат 

повеќе хидрографски објекти, од кои 

најзначајни се: водотеците,подземните води, 

изворите и хидројаловиштето Тополница. 

Хидрографската мрежа на општина Радовиш, 

припаѓа кон два речни слива и тоа на реките 

Струмица и Брегалница. 

Во речниот слив Струмица се влеваат реките: 

Радовишка, Ораовичка и Плаваја. 

Во Брегалничкиот слив се влева Маденска река, 

преку Крива Лакавица. 

Според правецот на течење тие се сосема 

спротивни.Од сливот на Струмица течат кон југ 

и југоисток, од сливот на Брегалница течат кон 

северозапад. 

Изворите на трите главни водотеци Радовишка 

Река,Ораовичка Река и Плаваја се наоѓаат во 

високите делови на планината Плачковица. 

Радовишка Река се формира од три извори на 

надморска височина од над 1400 метри, 

должината и е 18,5 км. има највисок просечен 

пад од сите водотеци во  општината.Ораовичка 

Река извира во месноста Џумаја, на надморска 

височина од 1380 метри, долга е 18 км.се влева 

во Радовишка Река.Плаваја во горниот тек го 

носи името Смиљанска Река, извира на 

надморска височина од 1432 метри, долга е 26,7 

км. се влева во Радовишка Река. 

Најголемо сливно подрачје има Плаваја од 140 

км
2
, потоа Ораовичка Река со 51km

2 
и 

Радовишка Река со 50,8 km
2
. Сите овие реки во 

текот на цела година главно имаат проток на 

вода, но поради големиот пад во надолжен 

профил на коритата имаат и пороен  

карактер, повремено носат големи количини 

наносен материјал.  

Водостоите на овие реки се највисоки во Март и 

Април, како последица на топењето на снег и 

пролетните врнежи од дожд. Од Јуни до 

Октомври водостојот на реките перманентно се 

намалува, како последица од сушните лета и 

високите температури. 

Во Брегалничкиот сливен систем, преку реката 

Крива Лакавица се влева Маденска Река, која 

извира во Дамјанско Поле, во неа се влеваат 

водите од околните места Бучим, Дамјан и 

хидројаловиштето Тополница. 

 

Број и големина на населбите 

На подрачјето на општина Радовиш, се 

регистрирани 22 населени места со вкупен број 

на жители од 24122, од кои во град Радовиш 

живеат  / жители. По населените места бројот на 

жители е следниот (според попис од 

2002,бидејќи сеуште не располагаме со 

податоци по населени места од попис 2021): 

 

Ре

д. 

Бр. 

Населен

о место 

  Број 

на 

населе

ние 

Ре

д. 

Бр. 

Населен

о место 

  Број 

на 

населе

ние 

1. Раклиш 570 12. Ињево 1624 

2. Калаузл

ија 

279 13. Дамјан 311 

3. Ораовиц

а 

1720 14. Бучим 320 

4. Подаре

ш 

1572 15. Тополн

ица 

562 

5. Смилан

ци 

39 16. Прналиј

а 

122 

6. Јаргули

ца 

818 17. Супурѓ

е 

56 

7. Покрајч

ево 

434 18. Коџалиј

а 

478 

8. Злеово 928 19. Али 

Коч 

328 

9. Калугер

ица 

838 20. Погуле

во 

15 

10. Сулдурц

и 

228 21. Штуров

о 

11 

11. Воислав

ци 

796 22. Козбун

ар 

17 

 

Вид и количина на атмосферски врнежи 

Количините на врнежи во регионот на општина 

Радовиш, се добиени од податоци на две 

дождомерни станици, Радовиш на к.380 м. и 

Новосело к.860 метри. Во котлинскиот дел на 
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општината средно годишно наврнува  околу 562 

мм дожд, во планинскиот дел околу 1292 мм. 

Најмалку врнежи паѓаат во месеците Август и 

Септември, во котлините просечно по 22 мм а 

на високите места 54 мм. Најмногу врнеши 

паѓаат во месец Ноември, во котлините 66 мм и 

на високите места 171 мм. Според годишните 

времиња, најмногу врнежи има зимските месеци 

со 157 мм, пролет и есен со 150 мм, најмалку 

врнежи има налето 106 мм. Снежните врнежи 

како и дождот, повеке се застапени на високите 

планински подрачја. Во рамничарскиот дел, 

средногодишната вредност во периодот 

Ноември-Март е 13,1 ден со снег.  

Најмногу врнежи од снег во рамничарскиот дел 

има во месец Јануари,просечно просечно 4,6 

дена, најмалку во ноември 0,2 дена. Во високите 

подрачја од општината снежниот покрив трае 

подолго и има далеку поголем број на денови 

под снег.  

Средногодишната влажност на воздухот 

изнесува 72%. Во топлите летни месеци 

влажноста на воздухот е околу 60%, во зимските 

месеци  Ноември-Февруари се движи од 80-

85%.Појавувањето на магла и слана во регионот 

на општината е во ист период од годината од 

Октомври – Април, со просечни 11,3 дена со 

магла и 10,3 дена со слана. Благодарение на 

заемното дејство на главните климатски 

фактори: високите температури, мали и 

нерамномерно распоредени врнежи во годината, 

ветрови со голема честина и прилична брзина и 

факторот суша овде е мошне присутен. Сушата 

особено е потенцирана во средината и при 

крајот на вегетацискиот  период Јуни-

Септември. 

 

2.Процена на загрозеност на подрачјето од 

снег и снежни намети 

Снежните намети и луњите, како природни 

метереолошки појави, во одредени периоди во 

годината, предизвикуваат различни 

пореметувања во секојдневното живеење на 

подрачјето на општината. Овие природни 

непогоди честопати предизвикуваат физичко 

оштетување на преносните електрични водови и 

мрежа, надземните ТТ водови, со што 

предизвикуваат времени прекини на нивната 

функција.  

Според статистичките податоци за просечен 

број на денови со снежна покривка во 

низинскиот дел, општина Радовиш спаѓа во 

групата каде снежната покривка поголема од 1 

см се движи до 10 дена во годината (Радовиш 

13), додека во планинските области снежната 

покривка е поголема и се задржува многу повеќе 

време. Најмногу врнежи од снег има во 

месеците декември, јануари и февруари. 

За општина Радовиш карактеристично е во 

време на снежни врнежи пропратени со многу 

ниски температури, да дојде до прекин или 

отежнато одвивање на сообраќајот на патните 

правци: М-4 Штип-Радовиш-Струмица, 

Радовиш-Конче,Радовиш - пл.Плачковица 

со населените места Штурово,Козбунар и 

Смиланци. Иако во градот и голем дел од 

населените места, снежната покривка не се 

задржува подолг временски период, сепак има 

исклучоци кога после снежните врнежи доаѓа до 

појава на ниски  температури честопати повеке од 

-5 степени, локалните патишта и улици во градот 

и населените места се покриени со заледен снег и 

мраз.Последици од ниските температури се: 

загрозеност од повреди на граѓаните при движење 

по заледените улици и тротоари, застој или 

отежнато одвивање на сообраќајот, отежнато 

снабдување на граѓаните со животни намирници, 

огрев, храна за стоката, штети во земјоделието, 

стопанството и др. Според податоците и 

сознанијата од изминатиот период на подрачјето 

на општината од снежни намети, смрзнат дожд и 

луњи најзагрозен е далноводот 110-ка ТС 

Дуброво,ТС Бучим и електричниот вод Радовиш-

пл.Плачковица-Смиланци. На подрачјето на 

општината досега нема регистрирано појава на 

лавини.Луњите како природна појава обично се 

изразени во период од месеците Мај-Септември, 

во последните години ги има и во преостанатите 

месеци од годината. Оваа појава предизвикува  

штети во земјоделието и други стопански гранки. 

 

3.Заштита и спасување од снег и снежни 

намети 

Превентивни мерки за заштита и спасување од 

снег и снежни намети: 

-Обезбедување на потребни персонални и 

материјални ресурси. 

-Организирање и спроведување едукација, обука 

и вежби на просторните сили за  заштита и 

спасување 
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-Склучување на договори утврдени со Закон за 

расчистување на последици од природни 

непогоди и други несреќи. 

Оперативни мерки за заштита и спасување од 

снег и снежни намети: 

-Следење и известување за промените на 

количината на снегот и снежните намети. 

-Воспоставување и активирање на системот за 

врски. 

-Насочување и координирање на 

самозаштитните активности на населението. 

-Евакуација на населението и материјалните 

добра од загрозените подрачја. 

-Чистење на снегот од локалните патишта, 

улиците, тротоарите и транспортирање. 

-Снабдување на загрозеното население. 

Носител на организацијата и активностите за 

спроведување на превентивните и оперативните 

мерки за заштита и спасување од снег и снежни 

намети е Општина Радовиш. 

Чистењето и одржувањето на локалната патна 

мрежа, улиците и тротоарите се во надлежност 

на Секторот за урбанизам,комунални 

работи,заштита на животна средина и Локален 

економски развој . 

Зимското одржување на напред наведената 

инфраструктура ја извршува  ЈП,,Плаваја” 

Радовиш со човечки и материјално-технички 

ресурси во нејзина сопственост, по претходно 

склучен Договор за одржување на улици и 

локални патишта во зимски услови, кој е со 

важност до ноември 2022 г.,истиот е во тек на 

обновување.  

За посипување на улиците за време на снежни 

намети располагаме со 35 тони индустриска сол 

и ризла во количина од 50 m
3
. 

Во случај на појава на екстремно ниски 

температури и снег, во санирањето на состојбата 

по склучен договор за соработка при 

справување со ризици од  настанување на 

природни несреќи и катастрофи на подрачјето 

на општината и граѓаните според Законот за 

јавна чистота, освен со ЈП ,,Плаваја”, 

дополнително, во тек е обновување на  

договорите и со  

ДПТУ,,Бучим” и Боров Дол за вклучување на 

нивни ресурси, каде претходните имат важност 

до ноември,2022 г. 

Приоритет во отстранувањето на последиците 

од снегот и снежните намети ќе имаат 

отсечените населени места. Во градот и 

населените места ке се обезбедат минимално 

потребни услови за одвивање на секаков вид на 

сообраќај по главните улици 

 (Прилог: карта на улична мрежа на Радовиш). 

Во време на снег и снежни намети дел од 

улиците: бул.А.Македонски - Илија Алексов и 

Калаузлиска ги одржува Македонија пат, како 

делови од регионални патни правци. 

За минимум функционирање на сообраќајот во 

градот за време на зимски услови, приоритет на 

чистење имаат главните улици: Кеј 8 

Септември,22 
ри 

Октомври, Плачковица,Гоце 

Делчев,Партизанска,Први Мај,Илинденска,Св. 

Спасо Радовишки, 

Блаже Конески и преостанатите делови на бул. 

А.Македонски и Илија Алексов. Потоа ќе се 

чистат сите преостанати улици кои се поврзани 

со главните улици. 

Според  Законот за јавна чистота, граѓаните се 

должни сами да го отстранат снегот пред 

станбените и деловните објекти, во нивна 

сопственост. 

Снабдувањето на загрозеното население со 

храна, огрев, вода за пиење,хигиенски средства, 

здравствена заштита ги обезбедува општината 

преку сопствени средства, хуманитарна помош 

и др. 

-Расположиви ресурси за спречување и 

отстранување на последиците од снег и снежни 

намети. 

За спречување, намалување и отстранување на 

последиците од снег и снежни намети и секаков 

друг вид на загрозеност од природни непогоди и 

други несреќи на подрачјето на општината, 

општина Радовиш врз основа на постоечката 

законска регулатива, презема низа мерки и 

активности: постојани контакти со Дирекцијата 

за заштита и спасување п.о. Радовиш, РЦУК 

Радовиш, МВР-ПС Радовиш, јавни 
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претпријатија, приватни претпријатија и 

др.Расположиви човечки ресурси за 

интервенција за време на снег и снежни намети , 

со кој располага општина Радовиш се: 18 припадник  на ТППЕ Радовиш и од ЈП Плаваја за 

расчистување на наноси и за поправка на водоводна и канализациона мрежа - 16 лица. Потенцијални  и 

персонални ресурси претставуваат и лицата ангажирани за изведување на јавни работи од општината. 

 

Материјални ресурси кој можат да бидат вклучени во случај на снег и снежни намети се 

следните: 

  

 
Општина Радовиш 

Ред. 

број 

Возила Камиони 

кипери/цистерни 

Градежна 

механизација 

Други 

средства 
теренски патнички 

1. 2 2 ./. ./. ./. 

 

 

ТППЕ Радовиш 

Ред. 

број 

Возила Камиони 

цистерни 

Градежна 

механизација 

Други 

средства 
теренски патнички 

  1.  

1 

 

./. 

                  

                3 

 

./. 

2- Моторни пили  

3-моторни пумпи 

 

2. 

  1-  Противпожарно      

возило  Scania Vabis 

208 ico 

2-  Противпожарно 

возило FAP 13/14 

  4-ПП гребули  

11-Грбни 

прскалки 

3- ПП гребла  

5- Вила 

1 - преносен ПП 

апарат S-250  

3-Лопати 

 

ЈП ,,Плаваја,,-Радовиш 

Ред. 

број 

Возила Камиони 

Цистерни/кипери 

Градежна 

механизација 

Други 

средства 
теренски патнички 

 

1. 

  

 1 Lada 

Niva 4x4 

  

2 -Специјално возило 

-цистерна 

 

1 Булдожер TG 80 

3 - Специјално      

возило (губрарка) 

 

2. 

 1  FIAT Doblo  

1 ТАМ 80Т 50 Е3.2 

 

1 Ровокопач 

UNKNAUF 770 

1 - Специјално 

возило(погребно 

возило) 

 

3. 

  

1 ТАМ патар 

1 кипер MERCEDES 

1213 од 4 м
3
 

1  Скип 

PROGRES 

KRAMER ICB 

 

 

4. 

   

2 -Трактор IMT                 

со циклон 

1 - Ровокопач-

Универзален 

 

 

 

5. 

  1-Трактор кипер со 

плуг за чистењена 

снег  и соларка за 

посипување на сол 

  

 

 

 

        Број 08-1761/2                                                                                  Совет на општина Радовиш 

      Дата 15.11.2022 година                                                                              Претседател 
        Радовиш                                                                                                     Моника Трајанова 
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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 Заклучок за усвојување на трет 
квартален Извештај за настанати пожари и 

технички интервенции за период од 
01.07.2022 година до 31.10.2022 година 

 
 

Го прогласувам и објавувам 
заклучокот за усвојување на трет квартален 
Извештај за настанати пожари и технички 
интервенции за период од 01.07.2022 година 
до 31.10.2022 година, бр.08-1762/1 
 

што советот на општина Радовиш го 
донесе на седница одржана на 15.11.2022 г.                       
 
Број 09-1762/2                              Градоначалник                                                                                       
Дата 17.11.2022 г.              на Општина Радовиш                                                             
 Радовиш                                        Ацо Ристов с.р.                                                                                                
 
 

    Врз основа на член 36 став 1 точка 9  
од Законот за локална самоуправа (Сл.весник 
на РМ бр.5/2002) а согласно член 21 став 1 
точка 31 од Статутот на општина Радовиш, 

Советот на општина Радовиш на 
седница одржана на 15.11.2022 година 
донесе:  
 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на трет квартален Извештај за 
настанати пожари и технички интервенции 

за период од 01.07.2022 година до 31.10.2022 
година 

 
I. Се усвојува трет квартален Извештај 

за настанати пожари и технички 
интервенции за период од 01.07.2022 година 

до 31.10.2022 година број 08-798/7 од 
31.10.2022 година. 

II. Заклучокот влегува во сила 
наредниот ден  од денот на објавувањето во 
Службен гласник на општина Радовиш. 
 
Број 08- 1762/1                    Совет на општина                                                               
 Дата 15.11.2022 г.                       Радовиш                                                                   
  Радовиш                                     Претседател                                                                                  
                                                Моника Трајанова с.р. 
                   

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 позитивно мислење на 
Урбанистичкиот проект со План за 

парцелација за промена на граници на ГП 
1.17, 1.18 и 1.19 од ДУП за УБ дел 8 и УБ дел 9 
во Радовиш, Општина Радовиш, со површина 

на плански опфат на градежни парцели од 
2133,90 м2, изработен од ДПГИ ВЕКТОР 90 

Струмица, со тех.број 003-2001/2022 од 
08.06.2022г. 

 
Ја прогласувам и објавувам Одлуката 

за позитивно мислење на Урбанистичкиот 
проект со План за парцелација за промена на 
граници на ГП 1.17, 1.18 и 1.19 од ДУП за УБ 
дел 8 и УБ дел 9 во Радовиш, Општина 
Радовиш, со површина на плански опфат на 
градежни парцели од 2133,90 м2, изработен 
од ДПГИ ВЕКТОР 90 Струмица, со тех.број 
003-2001/2022 од 08.06.2022г., бр.08-1763/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
15.11.2022 година.  
                                                           
Број 09-1763/2                          Градоначалник                                                                                    
 Дата 16.11.2022 г.             на Општина Радовиш                                                            
 Радовиш                                     Ацо Ристов с.р.    
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Врз основа на чл.62, чл.63 и чл.65 од 
Законот за урбанистичко планирање 
(Сл.весник на РМ бр.32/20), Правилник за 
урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ 
бр.225/20), чл.22 став 1 точка 1 од Законот за 
локална самоуправа (Сл. весник на РМ 
бр.5/02) и чл.21 став 1 точка 43 од Статут на 
Општина Радовиш,  

Советот на Општина Радовиш на XX 
седница одржана на ден 15.11.2022 година, ја 
донесе следната: 

ОДЛУКА 
за позитивно мислење на Урбанистичкиот 

проект со План за парцелација за промена на 
граници на ГП 1.17, 1.18 и 1.19 од ДУП за УБ 

дел 8 и УБ дел 9 во Радовиш, Општина 
Радовиш, со површина на плански опфат на 
градежни парцели од 2133,90 м2, изработен 

од ДПГИ ВЕКТОР 90 Струмица, со тех.број 
003-2001/2022 од 08.06.2022г. 

 
Член 1 

 Со оваа одлука се дава позитивно 
мислење за Урбанистичкиот проект со план 
за парцелација за промена на граници на ГП 
1.17, 1.18 и 1.19 од ДУП за УБ дел 8 и УБ дел 9 
во Радовиш, Општина Радовиш, согласно 
потребите на инвеститорот и јавниот 
интерес, се врши парцелација на градежната 
парцела, промена на границата на 
градежната парцела. Површина на плански 
опфат на градежни парцели на КП бр.4233/1 
од 2133,90 м2, на УП изработен од од ДПГИ 
ВЕКТОР 90 Струмица, со тех.број 003-
2001/2022 од 08.06.2022г., како што е 
означено во графичките прилози коишто се 
составен дел на оваа одлука. 
 

Член 2 
 Одлуката за позитивно мислење на 
Урбанистички план се прикачува во 
електронска форма во информацискиот 
систем Е – Урбанизам, од страна на 
донесувачот на урбанистичкиот план. 
 По спроведување на наведеното, 
донесениот урбанистички план станува 
составен дел на електронскиот регистар на 
донесени урбанистички планови во рамките 
на информацискиот систем Е – Урбанизам, 
кон кој пристап имаат донесувачот на 
урбанистичкиот план, органот на државната 

управа надлежен за вршење на работите од 
областа на уредување на просторот, 
Агенцијата за планирање на просторот и 
Агенцијата за катастар на недвижности. 
 

Член 3 
 Донесувачот на урбанистичкиот план е 
должен примерок од донесениот детален 
урбанистички план во електронска форма да 
го објави на својата веб страна. 

Член 4 
 Донесениот урбанистички план ќе се 
применува по исполнувањето на условите во 
согласност со законот. 

Член 5 
 Одлуката влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавување во „Службен 
гласник на Општина Радовиш“. 
 
Број 08-1763/1                      Совет на општина                                                                                           
Дата 15.11. 2022 г.                         Радовиш                                                                                              
Радовиш                                          Претседател                                                                                                              
                                                  Моника Трајанова с.р. 
 

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 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 
Програмата 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., 
бр.08-1764/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
15.11.2022 година 
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Број 09-1764/2                        Градоначалник                                                                                             
Дата 17.11.2022 г.              на Општина Радовиш                                                                      
 Радовиш                                     Ацо Ристов  с.р.    
                                                                                                             

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 седницата 
одржана на ден 15.11.2022 год. донесе: 

                    ПРОГРАМА 
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. 
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 ребаланс на 
буџетот на општина Радовиш.   
 Во Програмата се предлагаат измени и 
дополнувања во дел  
 
   -Точка I.3 Елаборати за експропријација, 
нумерички податоци, ажурирани геодетски 
подлоги и картирање на урбанистички 
планови, се намалува за 360.000,00 денари. 
Останатите средства по договорот  ќе бидат 
предвидени во Програмата за уредување 
на градежно земјиште одржување на 
комунални објекти и локални патишта за 
2023 година. 
    -Точка I.5 Проценки на насади и др. при 
постапката за експропријација на јавни 
површини, се намалува за 183.480,00 
денари. Се работи за реализиран договор. 
    -Точка I.6 Изградба на Улица Видое 
Смилевски Бато со комунална 
инфраструктура, се намалува за 
4.419.300,06 денари. Останатите средства 
по договорот  ќе бидат предвидени во 
Програмата за уредување на градежно 
земјиште одржување на комунални 

објекти и локални патишта за 2023 
година. 
    -Точка I.11 Изградба на Фекална 
канализација Карши Маале с.Подареш, се 
намалува за 4.000.000,00 денари. 
Реализацијата на овој проект се очекува да 
биде во 2023год и согласно тоа средствата  
ќе се предвидат во Програмата за 
уредување на градежно земјиште 
одржување на комунални објекти и 
локални патишта за 2023 година. 
   -Точка I.15 Набавка на  ризла за посипување 
на коловоз на улици и локални патишта во 
зимскиот период., се заменува со текстот 
Ангажирање на потребна механизација за 
чистење на коловозни површини на улици 
и локални патишта од наноси и снег. 
Точка I.19 Рушење на безправно изградени 
објекти, се намалува за 400.000,00 денари. 
Реализацијата на овој договор се очекува да 
биде во 2023год и согласно тоа средствата  
ќе се предвидат во Програмата за 
уредување на градежно земјиште 
одржување на комунални објекти и 
локални патишта за 2023 година. 
Се додава нова точка I.22 “Изградба на 
помошен објект во Домот на културата Ацо 
Караманов (ЈИПР проект Културно богатство 
- наследство за идните генерации)” со 
учество на општината од 409.797,00 денари 
од кои за реализација и имплементација на 
проектот општината треба да исплати 
147.527,00 на ЈИПР, а дополнително во тек на 
реализација на проектот во Програмата за 
уредување на градежно земјиште 
одржување на комунални објекти и 
локални патишта за 2023 година ќе бидат 
предвидени 262.270,00 денари. 
Се додава нова точка I.23 “Изградба на 
локален пат-обиколница во должина од 
905,66м(ЈИПР проект Туризмот-иднината на 
регионот)” со учество на општината од 
4.679.082,00 денари од кои за реализација и 
имплементација на проектот општината 
треба да исплати 1.279.082,00 на ЈИПР, а 
дополнително во тек на реализација на 
проектот во Програмата за уредување на 
градежно земјиште одржување на 
комунални објекти и локални патишта за 
2023 година ќе бидат предвидени 
3.400.000,00 денари. 
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Точка II.1 Уредување на речно корито на дел 
од Радовишка река, се намалува за 
4.000.000,00 денари. Реализацијата на овој 

проект се очекува да биде во 2023год и 
согласно тоа средствата  ќе се предвидат во 

Програмата за уредување на градежно земјиште одржување на комунални објекти и 
локални патишта за 2023 година. 
Точка II.2 Уредување на речно корито на од Оравичка река, се намалува за 4.000.000,00 денари. 
Реализацијата на овој проект се очекува да биде во 2023год и согласно тоа средствата  ќе се 
предвидат во Програмата за уредување на градежно земјиште одржување на комунални 
објекти и локални патишта за 2023 година. 
Точка II.3 Водоснабдување на с.Бучим - техничка документација и изведба од нов бунар до 
резервоар, се намалува за 2.400.000,00 денари. Реализацијата на овој проект се очекува да биде 
во 2023год. и согласно тоа средствата  ќе се предвидат во Програмата за уредување на 
градежно земјиште одржување на комунални објекти и локални патишта за 2023 година. 
Точка II.4 Изградба и опремување на детско катче во населено место Коџалија/Аликоч, се 
намалува за 1.000.000,00 денари. Реализацијата на овој проект се очекува да биде директно 
преку Рудникот Бучим. 
Се додава нова точка III.13 “Изградба на локален пат с.Штурово кон излетничко место” со 

вредност од 4.499.253,97 денари како превземени обврски од предходни договори. 

                               Во прилог е пречистената табела. 
 

ПЛАНИРАНИ ОБЈЕКТИ И АКТИВНОСТИ 2022 год. Износ / денари 

I НОВОПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ВО 2022  Предвидени 

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. 

1.121.799,03 

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 

16.520,00 

6 
Изградба на Улица Видое Смилевски Бато со 
комунална инфраструктура 

2.167.453,94 

7 
Изградба на Улица 3.2 Ораовица со 
комунална инфраструктура ( атмосферска 
канализација) 

3.074.323,00 



Br. 17/2022 Str. 57            Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                                    17.11.2022 god. 

 

 

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 

0,00 

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 
Ангажирање на потребна механизација за 
чистење на коловозни површини на улици и 
локални патишта од наноси и снег 

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 0,00 

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 

22 

Изградба на помошен објект во Домот на 
културата Ацо Караманов (ЈИПР проект 
Културно богатство - наследство за идните 
генерации) 

147.527,00 

23 
Изградба на локален пат-обиколница во 
должина од 905,66м(ЈИПР проект Туризмот-
иднината на регионот) 

1.279.082,00 

ВКУПНО  I 24.990.489,81 

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

  

1 
Уредување на речно корито на дел од 
Радовишка река 

0,00 

2 
Уредување на речно корито на од Оравичка 
река 

0,00 
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3 
Водоснабдување на с.Бучим - техничка 
документација за изведба од нов бунар до 
резервоар 

600.000,00 

4 
Изградба и опремување на детско катче во 
населено место Коџалија/Аликоч 

0,00 

ВКУПНО  II 600.000,00 

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 

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 

13 
Изградба на локален пат с.Штурово кон 
излетничко место 

4.499.253,97 

ВКУПНО  III 44.697.260,97 

      

РЕКАПИТУЛАР Износ / денари 

I. НОВОПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ВО 2022  24.990.489,81 

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

600.000,00 

III. 
ОБЈЕКТИ ВО ИЗГРАДБА И ДОГОВОРЕНИ 
НЕЗАПОЧНАТИ ОБЈЕКТИ - РЕАЛИЗАЦИЈА 
ВО 2022ГОД. 

44.697.260,97 

  СЕ ВКУПНО: 70.287.750,78 

 
Програмата влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на 

општина Радовиш“. 
 
 
Број 08- 1764/1                                                                                                                Совет на општина Радовиш  
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Дата 15.11. 2022 година                                                                                                               Претседател                                
Радовиш                                                                                                                                      Моника Трајанова с.р. 
 

 
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 јавно осветлување за  2022 

година во општина Радовиш број 08-1604/1 
од 21.12.2021година 

 
Ја прогласувам и објавувам 

Програмата за измена и дополнување на 
Програмата за јавно осветлување за  2022 
година во општина Радовиш број 08-1604/1 
од 21.12.2021година, бр.08-1765/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
15.11.2022 година 

                                                 
Број 09-1765/2                        Градоначалник                                                                                            
Дата 17.11.2022 г.              на Општина Радовиш                                                                    
Радовиш                                     Ацо Ристов с.р.                                                                                                
 

Врз основа на член 36 од Законот за 
локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02 
) и согласно член 21  став 1 точка 13 од 
Статутот на општина Радовиш, Советот на 
општина Радовиш на XX седницата одржана 
на 15.11.2022 година донесе: 

ПРОГРАМА 
За измена и дополнување на 

Програмата за јавно осветлување за  2022 
година во општина Радовиш број 08-1604/1 
од 21.12.2021година. 
 
 

I. Програмата за јавно осветлување за  
2022 година се зголемува за 500.000 денари 
во точка 2 Потрошена електрична енергија за 

јавно улично осветлување - Трансфери на 
ЈПССО. За таа цел средствата во висина од 
500.000 денари ќе се обезбедат од други 
програми согласно Ребалансот на буџетот. 
 

Во прилог е пречистената табела: 
 

Опис на позициите Износ / 

денари 

1 

Потрошена електрична енергија за 

јавно улично осветлување 

(зголемена за 2.000.000 денари 

заради доспеани обврски) 

10.280.000,00 

2 

Потрошена електрична енергија за 

јавно улично осветлување - 

Трансфери на ЈПССО 

4.000.000,00 

3 
Одржување на уличното 

осветлување  
1.000.000,00 

4 
Реализација на договор за улично 

осветлување по ЕСКО модел 
10.866.773,00 

5 
Новогодишно и божиќно 

украсување 
720.000,00 

5 
Набавка и монтажа на декоративни 

челични столбови (канделабри)  
500.000,00 

ВКУПНО : 27.366.773,00 

 
II. Програмата влегува во сила 

наредниот ден од денот на објавување во 
,,Службен гласник на Општина Радовиш,,. 
 
 
Број 08-1765/1       Совет на општина Радовиш                                                                               
Дата 15.11. 2022 г.                Претседател                                                                                 
Радовиш                            Моника Трајанова с.р. 
 

    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 со измена и дополнување на 
Годишната Програма за изработка на 

Урбанистички планови на подрачјето на 
општина Радовиш за 2022 година  
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Ја прогласувам и објавувам 

Програмата со измена и дополнување на 
Годишната Програма за изработка на 
Урбанистички планови на подрачјето на 
општина Радовиш за 2022 година, бр.08-
1766/1 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
15.11.2022 година 

                         
Број 09-1766/2                        Градоначалник                                                                                              
Дата 17.11.2022 г.              на Општина Радовиш                                                                          
 Радовиш                                     Ацо Ристов с.р.                                                                                                                                                                                     
 
 
    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 од Статутот на општина Радовиш 
(„Службен гласник на Општина Радовиш“ 
бр.05/02),  

Советот на општина Радовиш на XX 
седница одржана на 15.11.2022 година, 
донесе: 
 

ПРОГРАМА  
СО ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 
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 
  
- Генерален урбанистички план                                  

- Услуги од катастар и                
- Услови за планирање на просторот                             
- Детални Урбанистички планови,  
  Урбанистички планови за села и                                    
  Урбанистички проекти                    
- Програми за поставување на урбана  

опрема и времени објекти                                                 
Урбанистичко планирање                                               
Вкупно        2.000.000.00 ден. 
 
Генерален урбанистички план на град 
Радовиш 

 

 
 Детални урбанистички планови , 

Урбанистички планиви за село и 
Урбанистички проекти 

 
 

Р.Бр.  П (ha)  

1. 

Изработка и 
донесување на нов 
Генерален 
урбанистички план за 
град Радовиш 

650,0  

Р.Бр   

1. Трошоци за услуги од катастар  

2. 
Услови за планирање на 
просторот 
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Програми за спроведување на 
Урбанистички планови 

 

 
Урбанистичка планска документација со 
самофинансирање  

 

Р.Бр.   

1. 
Измена и дополнување ДУП за дел 
УБ 7 

 

2. 
Измена и дополнување ДУП  УБ 28-
дел  од УМ1 

 

3.  
Измена и дополнување ДУП  ДУП 
УБ16-дел 

 

4. 
Измена и дополнување ДУП  ДУП 
УБ15-дел 

 

5. 
Измена и дополнување ДУП  ДУП 
УБ22-дел 

 

6. 
Измена и дополнување ДУП за дел 
УБ 3 

 

7. 
Измена и дополнување ДУП УБ 8 и 9-
дел 

 

8. Урбанистички план за с.Ораовица    

9. Урбанистички план за с.Воиславци  

10. Урбанистички план за с.Раклиш  

11. Урбанистички план за с.Аликоч    

12. Урбанистички план за с.Коџалија    

13. Урбанистички план за с.Калаузлија  

14. Урбанистички план за с.Смиланци   

15. Урбанистички план за с.Бучим    

16. Урбанистички план за с.Парналија  

17. Урбанистички план за с.Злеово     

18. Урбанистички план за с.Тополница     

19. 
Урбанистички проект за г.п.1,21, ДУП 
УБ28–дел, со намена КД   

 

20. 

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 

 

21. 
Урбанистички проект  за 
препарцелација  со намена домување 
во ДУП УБ16  

 

22. 
Урбанистички проект за 
препарцелација во ДУП УБ 8 и 9 
Општина Радовиш 

 

Програми за спроведување на 
Урбанистички планови 

 

 Програма за урбана опрема  

 Програма за времени објекти  

Р
б. 

Планска документација  

1.  
Измена и дополнa на ДУП за 
УБ7-дел 

Самофинансир
ање 

2.  
Измена и дополнa на  ДУП 
за дел УБ 3 

Самофинансир
ање 

3.  
Измена и дополнување на 
ДУП за дел од УБ28, 
Радовиш 

Самофинансир
ање 

4.  

Урбанистички проект со 
намена E2-на КП 
бр.1183,1184,1185, КО 
Раклиш,  Општина Радовиш 

Самофинансир
ање 

5.  

Урбанистички проект на КП 
бр.4993 КО Радовиш - вон 
град, намена Е2 
фотоволтаични централи 

Самофинансир
ање 

6 

Урбанистички проект  со 
намена  А,Б,Д , на КП 
бр.1645, КО Козбунар 
Општина Радовиш. 

Самофинансир
ање 

7 

Урбанистички проект  со 
намена Г2,Г3,Г5 ,КП бр.7,КП 
бр.8/1, КО Ињево вон г.р. 
Општина Радовиш     

Самофинансир
ање 

8 

Урбанистички проект со 
намена Г2 ,Г3 КП бр. 4673/1, 
4673/2, 4673/3, КО Радовиш 
вон г.р. општина Радовиш 

Самофинансир
ање 
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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 

Самофинанси
рање 

10 
Урбанистички проект  со намена 
за  базна станица за мобилна 
телефонија во Тополница  

Самофинанси
рање 

11 
Урбанистички проект за КП 
бр.2745/1 и 2745/2 во ДУП на 
Радовиш 

Самофинанси
рање 

12 

Урбанистички проект за КП 
бр.4589/1,4589/2,4589/3,4590,459
1,4592, 4593,4595 и 4091/1КО 
Радовиш, во ДУП на Радовиш 

Самофинанси
рање 

13 
Урбанистички проект со намена 
Г2 на КП бр.746, КП бр.744,КО 
Сулдурци,  општина Радовиш 

Самофинанси
рање 

14 

Урбанистички проект вон опфат 
на урбанистички план со намена 
Г2 за КП 744, КП 746 , КО 
Сулдурци, Општина Радовиш  

Самофинанси
рање 

15 
Урбанистички проект со намена 
Г2  на КП бр.4165/1,2,3 во УБ 9 
КО Радовиш, Општина Радовиш 

Самофинанси
рање 

16 
Урбанистички проект со намена 
Г2- на КП бр.1/2, КО Сулдурци,  
Општина Радовиш 

Самофинанси
рање 

17 
Урбанистички проект со намена 
Г2  на КП бр.242/1, КО Радовиш 
вон гр,  Општина Радовиш 

Самофинанси
рање 

18 

Урбанистички проект со намена 
Г2 на КП 
бр.874/1,875,876,877,878 и 900 
КО Калугерица, општина 
Радовиш 

Самофинанси
рање 

19 

Урбанистички проект вон опфат 
на урбанистички план за КП 741, 
КП 742, КО  Сулдурци, Општина 
Радовиш 

Самофинанси
рање 

20 

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 

Самофинанси
рање 

21 

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. 
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Рекапитулар : 

22 

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. 

Самофинан
сирање 

23 

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. 

Самофинан
сирање 

24 

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 

Самофинан
сирање 

25 
Урбанистички проект  за  КП 
бр.4166/2 КО Радовиш вон.гр. 
општина Радовиш 

Самофинан
сирање 

26 

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

Самофинан
сирање 

27 

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

Самофинан
сирање 

28 

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,  

Самофинан
сирање 

29 

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

Самофинан
сирање 

 30. 

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. 

Самофинан
сирање 

31. 

Урбанистички проект вон опфат 
на урбанистички план со 
намена Г4.1 - Отворени, 
полузатворени и затворени 
складишта за индустриска 
стока, дистрибутивни центри со 
складови, на делови од КП 
4838/1, КП 4839/2, КП 4840/1 и 
КП 4840/2, КО Радовиш - вгр, 
Општина Радовиш 

Самофинан
сирање 

32. 

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 

Самофина
нсирање 

33. 

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

Самофина
нсирање   

34. 

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 

Самофина
нсирање   

35. 

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 

Самофина
нсирање   

36. 

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

Самофина
нсирање   

37. 

ДУП согласно ГУП на град 
Радовиш, за овозможување на 
планско решение за планирање 
градержни парцели во опфат со 
вклучена локација на КП 1128 КО 
Радовиш, општина Радовиш. 

Самофина
нсирање 

О п и с  

Генерален урбанистички план на 
град Радовиш                

  

Трошоци за услуги од катастар и 
Услови за планирање на 
просторот 

 

Детални урбанистички планови, 
Урб. планови за село и 
Урбанистички проекти 

 

Програми за урбана опрема и 
времени објекти  

 

  Урнабистичка планска 
документација со 
самофинансирање  

 

                                                                                                           
                                                                                                           
ВКУПНО : 
 

2.000.000,00 
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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 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 . 
 
    Согласно започнатите Урбанистичките 
планови и урбанистички плански 
документации како  и фазата на изработка  
до која се истите, до крајот на 2022г. 
потребни се 2.000.000.00ден.  Во програмата 
за урбанистичко планирање за 2023г.  ќе 
бидат предвидени средствата потребни за 
реализација на програмата согласно склучен 
Договор за изработка на  урбанистички 
планови. Оваа Програма задолжително се 
објавува во „Службен гласник на Oпштина 

Радовиш“, во електронка форма на веб 
страната на општината, на официјалните 
профили на социјлните 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“.        
Број 08- 1766/1      Совет на општина Радовиш                                                                     
Дата 15.11. 2022 г.               Претседател                                                                                       
 Радовиш                          Моника Трајанова с.р.                                                                                  
 

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 Финансов 

извештај на ЈП,,Плаваја” Радовиш 
за период од 01.07. 2022 година до 

30.09.2022 година 
 

 
Ја прогласувам и објавувам Одлуката 

за усвојување на Финансов извештај на 
ЈП,,Плаваја” Радовиш за период од 01.07. 2022 
година до 30.09.2022 година, бр.08-1767/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
15.11.2022 година.  

 
Број 09-1767/2                       Градоначалник                                                                                       
Дата 17.11.2022 г               на Општина Радовиш                                                       
 Радовиш                                    Ацо Ристов  с.р.    
 
 

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 XX 

седница одржана на 15.11.2022 година, донесе 
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                     О Д Л У К А 

за усвојување на Финансов извештај на  

ЈП,,Плаваја” Радовиш  

за период од 01.07. 2022 година до 

30.09.2022 година 

 

                                   член 1 

Се усвојува Финансов извештај на 

ЈП,,Плаваја” Радовиш за период од 01.07. 2022 

година до 30.09.2022  година, бр.0102-1204/1 од 

31.10.2022 година. 

           член 2 
 

Оваа одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во “Службен 

гласник на општина Радовиш 

 

Број 08-1767/1           Совет на општина Радовиш                                                            

Дата 15.11.2022 г                  Претседател                                                                                   

Радовиш                        Моника Трајанова с.р.   

 

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 
Програмите за јавните потреби на спортот во 

општина Радовиш за 2022 год. бр. 08-
1521/1од 27.09.2022 год 

 
Ја прогласувам и објавувам 

Програмата за измена и дополнување на 
Програмите за јавните потреби на спортот во 
општина Радовиш за 2022 година бр.08-
1521/1 од 27.09.2022 год, бр.08-1768/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
15.11.2022 година 
 
 
Број 09-1768/2                          Градоначалник                                                                                        

Дата 17.11.2022 г.              на Општина Радовиш                                                               

Радовиш                                      Ацо Ристов с.р.                                                                                                    
                                                                     

  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 XX 

седницата одржана на ден 15.11.2022 година 
донесе : 

 
ПРОГРАМА 

за измена и дополнување на Програмите за 
јавните потреби на спортот во општина 

Радовиш за 2022 год. бр. 08-1521/1од 
27.09.2022 год. 

 

I. Се менува и дополнува Програмата 
за  јавните потреби на спортот во општина 
Радовиш за 2022 год. бр. 08-1521/1од 
27.09.2022 год. во делот на планирани 
финансиски средства. 
Во Програмата беа планирани вкупно 
6.100.000 ден. на буџетската програма Л0 за 
поддршка на спортски клубови, турнири и сл. 
Планираниот износ се зголемува за 250,000 
денари и Програмата за јавните потреби на 
спортот во општина Радовиш 2022 година 
изнесува 6.350.000 ден. 
Износот од 250,000 ден. од буџетската 
програма Л0 – Спорт и рекреација ќе биде 
наменет за организација на 
шестоноемвриски турнир во мал фудбал. 
 

II. Програмата влегува во сила 
наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општина Радовиш“. 
 
Број 08- 1768/1      Совет на општина Радовиш                                                                      
Дата 15.11. 2022 г.             Претседател                                                                                   
Радовиш                          Моника Трајанова с.р.   
 

  
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 Програма зa izmena i dopolnuvawe na 
Programata na potrebi za funkcionirawe 
na administracijata vo edinica na lokalna 

samouprava - Radovi{ za 2022 godina broj 08-
1607/1 od 21.12.2021 godina 

 

Ја прогласувам и објавувам 
Програмата зa izmena i dopolnuvawe na 

Programa na potrebi zа funkcionirawe na 
administracijata vo edinica na lokalna 
samouprava - Radovi{ za 2022 godina broj 08-

1607/1 od 21.12.2021 godina, бр.08-1769/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
15.11.2022 година 
 

Број 09-1769/2                       Градоначалник                                                                                   

Дата 17.11.2022 г.             на Општина Радовиш                                                                 

Радовиш                                      Ацо Ристов с.р.                                                                                                            
 

Vrz osnova na ~len  21 stav 1 to~ka 43 
od Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot 

na op{tina Radovi{ na godina na XX sednica 

odr`ana na den 15.11.2022 godina  donese: 

                               
 
               P  R  O  G  R  A  M  A 
Za izmena i dopolnuvawe na Programata na 

potrebi za funkcionirawe na 
administracijata vo edinica na lokalna 

samouprava - Radovi{ za 2022 godina broj 08-
1607/1 od 21.12.2021 godina 

 
 Programata se menuva i dopolnuva vo 
del: 

 II. Prioriteti na op{tinskata 
administracija 
 

 1.Sredstvata planirani za pлаќање по 
судски решенија се намалуват за iznos od 

1.543.603,00 денари од вкупниот износ кој 
изнесува{e 1.910.186,00 денари i koj iznos 
sega iznesuva 366.583,00 denari, 
 2.Sredstvata planirani za osnovni 
plati-dr`avni slu`benici se namaluvat za 

1.400.000,00 denari od вкупниот износ кој 
изнесува{e 20.900.000,00 денари i koj iznos 
sega iznesuva 19.500.000,00 denari, 

 3.Sredstvata planirani za osnovni 
pridonesi za PIO se namaluvat za 200.000,00 

denari od вкупниот износ кој изнесува{e 
7.610.000,00 денари i koj iznos sega iznesuva 
7.410.000,00 denari, 
 4. Za nadomest za godi{en odmor se 
planiraat sredstva vo iznos od -                                                                                                                                                                                                                                                      
1.000.000,00 denari, 

 5.Програма-општинска 
администрација ЕОО конто 421110 за 
електрична енергија потребни се уште –                                                                         
600.000,00 denari, 

 6. За гориво за службени возила na EO 

потребни се уште – 120.000,00 denari i na 
WO - po`arna potrebni se u{te -                                   
30.000,00 denari, 

 7.За dezinfekcija,  dezinsekcija i 

дератизација потребни se u{te  –  
                                                                                                                                    
400.000,00 denari,  
 8. Podaroci za Nova godina na 
de`urni slu`bi, bogojavlenie i drugi 
praznici se planiraat sredstva vo iznos od -                                 
120.000,00 denari, 
            9.  Za drugi transveri konto 464990 se 
potrebni u{te   - 200.000,00 denari,                 

 
 III. Ovaa izmena i dopolnuvawe na 
Programata e sostaven del na Buxetot na 
op{tina Radovi{ za 2022 godina. 
 

 IV. Ovaa Programa vleguva vo sila 
naredniot den od objavuvaweto vo ,,Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{,,. 

 
Broj 08-1769/1       Sovet na op{tina Radovi{                                                               

Data 15.11.2022 g.        Pretsedatel                                                                 

Radovi{                    Monika Trajanova  с.р.                                                         

     
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 на годишна Програма 
на одделението за локален економски развој 
во Општина Радовиш за 2022 година  
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Ја прогласувам и објавувам 
Програмата  за измена на годишна Програма 
на одделението за локален економски развој 
во Општина Радовиш за 2022 година, бр.08-
1770/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
15.11.2022 година 
 
Број 09-1770/2                          Градоначалник                                                                                              
 Дата 17.11.2022 г.             на Општина Радовиш                                                                     
Радовиш                                       Ацо Ристов с.р.   
 
 Врз основа на член 22, став 1, точка 6, 7 и 9 од 

Законот за локална самоуправа (,,Сл.весник на 

Р.М,, бр: 5/02) Советот на општина Радовиш на 

XX седницата одржана на  15.11.2022 година, 

донесе: 

 

 

Програма за измена на годишна програма на 

одделение за локален економски развој  

во Општина Радовиш за 2022 година 

 

Измената програмата се однесува на 

нереализираните средства во текот на 2022 год. 

Сумата од 50.000 денари од ставката 

Прилагодување на човечки ресурси нема да 

биде реализирана во 2022. 

Од ставката Финансиска подршка за 

проекти на граѓански здруженија се намалува 

сумата од 220.000 денари, ставката Проект 

општинско-корисна работа се намалува за 

93.000 денари.  

Вкупно Програмата се намалува за 

363.000 денари. 

 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 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 

очетност 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/р

еализација 

ЕКОНОМИЈА     

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 попреченост и 

потешкотии во 

секојдневниот живот 

очекувана донација 

Јануари - 

Декември 

Реализација на проект: „Општинско-

корисна работа“ УНДП 
707000 

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 

Јануари-

Декември 
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програма за извршување 

на јавни работи 

донесена од Совет на 

општината. Да се 

примат пет квалитетни 

лица со поголема плата 

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. 

1.280.000  
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 и 

за кои постојат 

податоци. Изработка на 

водич за инвестиции и 

физибилити студии во 

делот на локалниот 

развој. 

Јануари-

Декември 

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 

165.200 
Општина 

Радовиш 

Подготовка и печатење 

на документи 

Идејата е  шесте 

постоечки да се вградат 

во една заедничка 

платфрма за ЛОКАЛЕН 

ЕКОНОМСКИ 

 

 

 

Јануари-

Декември 
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биде направена целина во делот на 

одржлив развој и предвидување на 

проекти за циркуларна економија 

ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ 

Стратегијата ќе биде 

изработена со форумски 

пристап 

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 6.451.640    

Донации 1.857.000    

Средства од општински буџет 4.594.640    

                                                                                                                                                                                                  
          
Ставка која влегува во развојни програми-Регионален развој            

      
ИНФРАСТРУКТУРА     

 
IPA/2021/427-964 

Green Heat-introduction of efficient 
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 

57.989.580 

EuropeAid/1703
20/DD/ACT/M
K-Application 

48 
EU for Mun 
icipalities. 
Improving 

Local 
Government 

Services 
through 

Innovative 
Concepts 

 

Проектот предвидува 

изградба на мини-

систем за енергетско 

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 

Пред фаза на 

имплементација 

се очекува 

склучување на 

договор во 

текот на месец 

декември 

Времетрање: 3 

год. 

 
 
 

 
 

Број 09-1770/1                                                                                                                              Градоначалник                                                                                              
Дата 15.11.2022 г.                                                                                                                 на Општина Радовиш                                                                     
Радовиш                                                                                                                                            Ацо Ристов с.р 
 

 
 
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 План на 
Програми за Развој за 2023-Изградба на 

комерцијални и инфраструктурни објекти-
Градски пазар  

Ја прогласувам и објавувам Одлуката 
за усвојување на План на Програми за Развој 
за 2023-Изградба на комерцијални и 
инфраструктурни објекти-Градски пазар, 
бр.08-1771/1  
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
15.11.2022 година.  

 
 Број 09-1771/2                 на Општина Радовиш  
Дата 17.11.2022 г.                    Градоначалник 
Радовиш                                        Ацо Ристов с.р. 
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Врз основа на член 21 став 1 точка 43 
од Статутот на општина Радовиш, 
Советот на општина Радовиш на XX седница 
одржана на 15.11.2022 година, донесе 

 

 
                       О Д Л У К А 
за усвојување на План на Програми за 

Развој за 2023-Изградба на комерцијални и 
инфраструктурни објекти-Градски пазар 

  
        член 1 

 
  Се усвојува План на Програми за 

Развој за 2023-Изградба на комерцијални и 
инфраструктурни објекти-Градски пазар 
бр.09-1698/12 од 11.11.2022 година. 
 

        член 2 
             Оваа Одлука влегува во сила 
наредниот ден од денот на објавувањето во 
,,Службен гласник на општина Радовиш”. 

 
 
 Број 08-1771/1      Совет на општина Радовиш                                                             
 Дата 15.11. 2022 г.              Претседател                                                               
Радовиш                          Моника Трајанова с.р.                                                           

 
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 измена на 
Развојна Програма ИПА 2022-инструмент за 

претпристапна помош по одобрен 
проект”Green Heat”-Воведување на ефикасна 
услуга за централно греење ориентирана кон 

клиентите за мала   мрежа базирна на 
обновливи извори на енергија 

 
Ја прогласувам и објавувам Одлуката 

за усвојување на измена на Развојна 
Програма ИПА 2022-инструмент за 
претпристапна помош по одобрен 
проект”Green Heat”-Воведување на ефикасна 
услуга за централно греење ориентирана кон 

клиентите за мала мрежа базирна на 
обновливи извори на енергија, бр.08-1772/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
15.11.2022 година. 
 
Број 09-1772/2                        Градоначалник                                                                                
Дата 16.11.2022 г.              на Општина Радовиш                                                        
Радовиш                                     Ацо Ристов  с.р.   
 
 

  
Врз основа на член 21 став 1 точка 43 

од Статутот на општина Радовиш, 
   Советот на општина Радовиш на XX седница 

одржана на 15.11.2022 година, донесе 
 
                        О Д Л У К А 

за усвојување на измена на Развојна 
Програма ИПА 2022-инструмент за 
претпристапна помош по одобрен 

проект”Green Heat”-Воведување на ефикасна 
услуга за централно греење ориентирана кон 

клиентите за мала мрежа базирна на 
обновливи извори на енергија 

  
        член 1 

  Се усвојува измена на Развојна 
Програма ИПА 2022-инструмент за 
претпристапна помош по одобрен 
проект”Green Heat”-Воведување на ефикасна 
услуга за централно греење ориентирана кон 
клиентите за мала мрежа базирна на 
обновливи извори на енергија. 
 

        член 2 
             Оваа Одлука влегува во сила 
наредниот ден од денот на објавувањето во 
,,Службен гласник на општина Радовиш”. 
 
 
Број 08-1772/1       Совет на општина Радовиш                                                         
Дата 15.11. 2022 г.                Претседател                                                                  
Радовиш                             Моника Трајанова с.р. 
                               
                                                

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, 
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Градоначалникот на општина 
Радовиш донесува 

 
                     Р Е Ш Е Н И Е 
    за прогласување и објавување 

на Одлука за усвојување на План на 
Програми за Развој –ИПА за 2023-Green Heat-
Воведување на ефикасна услуга за централно 
греење ориентитано кон клиентите за мала 

мрежа базирана на обновливи извори на 
енергија  

 
Ја прогласувам и објавувам Одлуката 

за усвојување на План на Програми за Развој 
–ИПА за 2023-Green Heat-Воведување на 
ефикасна услуга за централно греење 
ориентитано кон клиентите за мала мрежа 
базирана на обновливи извори на енергија, 
бр.08-1773/1  
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
15.11.2022 година 
 
Број 09-1773/2                        Градоначалник                                                                                 
Дата 17.11.2022 г.              на Општина Радовиш                                                                  
Радовиш                                     Ацо Ристов с.р.                                                                                                      
 
   Врз основа на член 21 став 1 точка 43 
од Статутот на општина Радовиш, 
Советот на општина Радовиш на XX седница 
одржана на 15.11.2022 година, донесе 
 

 
                          О Д Л У К А 
за усвојување на План на Програми за 

Развој –ИПА за 2023- 
Green Heat-Воведување на ефикасна 

услуга за централно греење ориентитано кон 
клиентите за мала мрежа базирана на 

обновливи извори на енергија 
  

        член 1 
  Се усвојува План на Програми за 

Развој –ИПА за 2023-Green Heat-Воведување 
на ефикасна услуга за централно греење 
ориентитано кон клиентите за мала мрежа 
базирана на обновливи извори на енергија 
бр.09-1698/14 од 11.11.2022 година. 

. 
 

                                   член 2 
         Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во ,,Службен 
гласник на општина Радовиш”. 
 
Број 08-1773/1       Совет на општина Радовиш                                                                   
Дата 15.11. 2022 г.                 Претседател                                                                    
Радовиш                            Моника Трајанова с.р.                                                                              
    

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

Градоначалникот на општина 
Радовиш донесува 

 
                     Р Е Ш Е Н И Е 
за прогласување и објавување 

       на Одлука  за одобрување финансиски   
         средства на ФА “Китка” Ораовица  
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката 
за одобрување финансиски средства на ФА 
“Китка” Ораовица,  бр.08-1774/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
15.11.2022 година. 
 
Број 09-1774/2                          Градоначалник                                                                                     
Дата 17.11.2022 г.             на Општина Радовиш                                                            
Радовиш                                       Ацо Ристов с.р.                                                                                               
   

  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 
седница одржана на 15.11.2022 година, 
донесе: 
                                                                                                               

                       О Д Л У К А 
           за одобрување финансиски средства 

 на ФА “Китка” Ораовица 
 
 
                                       член 1 

Се одобруваат финансиски средства на 
ФА “Китка” Ораовица во висина од 12.000,00 
денари наменети за одржување на 
,,Фолклоријада 2022,, на 06.11.2022 година во 
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с.Смиљанци, Радовиш, по доставено барање 
бр.12-1618/1 од 25.10.2022 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,, . 
 
Број 08- 1774/1      Совет на општина Радовиш                                                            
Дата 15.11.2022 г.               Претседател                                                                                 
Радовиш                          Моника Трајанова с.р.                                                            
 

      
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 Училишен спортски клуб Коста Рацин 

с.Подареш, Радовиш 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката 
за одобрување финансиски средства  на 
Училишен спортски клуб Коста Рацин 
с.Подареш, Радовиш, бр.08-1775/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
15.11.2022 година.  
 
Број 09-1775/2                    Градоначалник                                                                                     
Дата 17.11.2022 г.         на Општина Радовиш                                                           
Радовиш                                 Ацо Ристов с.р.                                                                                                
    
 

 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 
седница одржана на 15.11.2022 година, 
донесе: 

 
                                                                                                                              

                  О Д Л У К А 
         за одобрување финансиски средства 

на Училишен спортски клуб Коста Рацин 
с.Подареш, Радовиш 

 
                                       член 1 

Се одобруваат финансиски средства на 
Училишен спортски клуб Коста Рацин 
с.Подареш, Радовиш во висина од 20.000,00 
денари наменети за трошоци, патувања и 
спортска опрема на одбојкарите, по 
доставено барање бр.14-71/45 од 19.10.2022 
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,, . 

 
Број 08- 1775/1      Совет на општина Радовиш                                                          
Дата 15.11.2022 г.              Претседател                                                                              
Радовиш                        Моника Трајанова с.р.    
 
 

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  
       ФК ДЕТОНИТ ПЛАЧКОВИЦА согласно  

Програма за одржување на  
Шестоноемвриски турнир во мал фудбал 
 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката 
за одобрување финансиски средства 
на ФК ДЕТОНИТ ПЛАЧКОВИЦА согласно 
Програма за одржување на Шестоноемвриски 
турнир во мал фудбал, бр.08-1776/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
15.11.2022 година.  
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Број 09-1776/2                          Градоначалник                                                                                       
Дата 17.11.2022 г.              на Општина Радовиш                                                               
Радовиш                                       Ацо Ристов с.р.      
 
   

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 XX 
седница одржана на 15.11.2022 година, 
донесе 
 

                        О Д Л У К А 
за одобрување финансиски средства 

на ФК ДЕТОНИТ ПЛАЧКОВИЦА  
согласно Програма за одржување на 

Шестоноемвриски турнир во мал фудбал 
  
 

член 1 
Се одобруваат финансиски средства 

ФК ДЕТОНИТ ПЛАЧКОВИЦА во износ од 
250.000,00 денари со намена за одржување на 
Шестоноемвриски турнир во мал фудбал 
согласно Програмата. 
 

Барањето со програмата се составен 
дел од одлуката. 

 
 
                         член 2 
Одлуката влегува во сила наредниот 

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

 
 

Број 08-1776/1       Совет на општина Радовиш                                                             
Дата 15.11.2022 г.              Претседател                                                                   
Радовиш                          Моника Трајанова с.р.                                                                        
     
 

  
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 објавувањена Одлука за 
измена и дополнување на финансов план на 
ЦК,,Ацо Караманов,, Радовиш 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката 
за измена и дополнување на финансов план 
на ЦК,,Ацо Караманов,, Радовиш, бр.08-
1777/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
15.11.2022 година.  
 
Број 09-1777/2                      Градоначалник                                                                                         
Дата 17.11.2022 г.          на Општина Радовиш                                                      
Радовиш                                   Ацо Ристов с.р.                                                                                                 
 
 
  Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од од 
Законот за локална самоупава (Сл.весник на РМ 
бр.5/2002), а во врска сочлен 34 од Законот за 
буџетите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 
95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 167/16 и 
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 151/21) и член 21 од Статутот на 
општина Радовиш, 

Советот на Општина Радовиш на XX 
седница одржана на 15.11.2022 година донесе: 

 
                           О Д Л У К А 
за измена и дополнување на финансов 

план на ЦК,,Ацо Караманов,, Радовиш 
 
 

  член 1 
Со оваа Одлука се врши измена и 

дополнување на финансов план на ЦК,,Ацо 
Караманов,, Радовиш на следниот начин: 

Од сметката на основниот буџет на 
Општина Радовиш се одобруваат финансиски 
средства од 700,000,00денари на сметката на 
ЦК,,Ацо Караманов,, Радовиш 7580109202 
603 13 наменети за реализација на 
Новогодишна Програма. 

 
 

                             член 2 
Одобрени од финансов план на 

донаторски сметки за Програма К2 ЦК,,Ацо 
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Караманов,, вграден во Буџетот на општина 
Радовиш се намалува за 4.600.000,00 денари. 
 

                       член 3 
Одлуката влегува во сила наредниот 

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

 
 

 Број 08-1777/1      Совет на општина Радовиш                                                          
 Дата 15.11. 2022 г.              Претседател                                                           
Радовиш                          Моника Трајанова с.р.                                                      
          
 

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 избор на членови на Одборот на 
директори на  

АД за производство на електрична енергија 
ЕЛРАД Радовиш 

 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката 
за избор на членови на Одборот на 
директори на АД за производство на 
електрична енергија ЕЛРАД Радовиш,   
бр.08-1778/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
15.11.2022 година. 
 
Број09-1778/2                          Градоначалник                                                                                  
Дата 17.11.2022 г.              на Општина Радовиш                                                     
Радовиш                                       Ацо Ристов  с.р.        
 
   Врз основа на член 344, 367, 367-а став 
3 од Законот за трговски друштва(Службен 
весник на РМ бр.28/04----------120/18 и 
Сл.Весник на РСМ бр.290/20, 215/21 и 99/22), 
член  22 став 1 т.6 од Закон за локална 
самоуправа(Сл.Весник на РМ бр.5/02) и член 

21 став 1 т.43 од Статутот на општина 
Радовиш, 

Советот на Општина Радовиш, со 
седиште во Радовиш и ЕМБС:6027741, во 
својство на собрание на Акционерско 
друштво за производство на електрична 
енергија ЕЛРАД Радовиш на XX седница 
одржана на ден 15.11.2022 година, донесе: 
 

ОДЛУКА 
За избор на членови на Одборот на 

директори на  
АД за производство на електрична енергија 

ЕЛРАД Радовиш 
 

Член 1 
 Одборот на директори во Акционерско 
друштво за производство на електрична 
енергија ЕЛРАД Радовиш брои 3 члена, од 
кои еден е извршен директор. 
 
1. За членови од Одборот на директори 
во Акционерско друштво за производство на 
електрична енергија ЕЛРАД Радовиш се 
избираат: 

 
- Роза Илиева од Радовиш, со живеалиште во 
с.Подареш, со ЕМБГ:1212980469000 и бр.  л.к 
М0217472, издадена од ОВР Радовиш, со 
завршено високо образование-Економски 
Факултет; 
-  Лидија Лозналиева од Радовиш, со 
живеалиште на ул. ,,Самоилова” број  32-2/10, 
со ЕМБГ:1110964469028  и бр.  л.к. А2479987, 
издадена од ОВР Радовиш, со завршено 
високо образование-Технолошки Факултет; 
-  Катaрина Ефремова Симоновска од 
Радовиш, со живеалиште во с.Злеово, со 
ЕМБГ:0108992465013 и бр.  л.к А2510856, 
издадена од ОВР Радовиш, со завршено 
високо образование-Градежен Факултет; 
 

Член 2 
Членството на Одборот на директори 

од т.1 од оваа Одлука, се избираат со мандат 
утврден во Статутот на Друштвото. 
 

Член 3 
Се задолжуваат лицата од точка 1 на 

оваа Одлука, избрани за членови на Одборот 
на директори во Акционерско друштво за 
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производство на електрична енергија ЕЛРАД 
Радовиш, да одржат конститутивна седница 
на која ќе изберат едно лице кое ќе биде 
извршен член и ќе го носи називот извршен 
директот, како и неизвршен член, кој ќе биде 
и Претседател на Одборот на директори. 
 

Член 4 

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

 
 
Број 08- 1778/1     Совет на општина Радовиш                                                                 
Дата 15.11. 2022 г.             Претседател                                                                                 
Радовиш                        Моника Трајанова  с.р.   
 
 

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 избор на членови на   
Одборот на директори на АД за    

производство на електрична енергија 
ЕЛРАД Радовиш 

 
Го прогласувам и објавувам Решението 

за избор на членови на Одборот на 
директори на АД за производство на 
електрична енергија ЕЛРАД Радовиш, 
бр.08-1779/1 
 

што советот на општина Радовиш го 
донесе на седница одржана на  
15.11.2022 година.  
Број09-1779/2                  Градоначалник                                                                                      
Дата 17.11.2022 г.       на Општина Радовиш                                                             
Радовиш                             Ацо Ристов с.р.                                                                                             
 
 

  Врз основа на член 36 став 1 од 
Законот за локална самоуправа (Сл.весник на 
РМ бр.05/02), член 21 став 1 точка 43 од 

Статутот на општина Радовиш(Сл.весник на 
општина Радовиш бр.5/02)  

Советот на општина Радовиш на XX 
седница одржана на 15.11.2022 година 
донесе: 
 

                     Р Е Ш Е Н И Е  
за избор на членови на Одборот на 

директори на АД за производство на 
електрична енергија ЕЛРАД Радовиш 

 
 

член 1 
 Врз основ на Одлуката за избор на 
членови на Одборот на директори на АД за  
производство на електрична енергија ЕЛРАД 
Радовиш, за членови на Одборот на 
директори на АД за производство на 
електрична енергија ЕЛРАД Радовиш се 
избираат:  

 
      - Роза Илиева  
      - Лидија Лозналива  
       -Катарина Ефремова Симоновска  

 
член 2 

 Избраните членови ги исполнуваат 
законски предвидените услови за членови на 
Одборот на директори на АД за производство 
на електрична енергија ЕЛРАД Радовиш. 
 Членовите кои се избираат од член 1 на 
оваа Решение се државјани на Република 
Македонија, имаат 240 ЕКТС или VII/1степен 
на образование, во моментот на 
именувањето со правосилна судска пресуда 
не им е изречена казна или прекршочна 
санкција забрана за вршење на професија, 
дејност или должност и имаат минимум три 
години работно искуство. 
 

член 3 
  Решението влегува во сила наредниот 

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

 
Број 08- 1779/1      Совет на општина Радовиш                                                    
Дата 15.11. 2022 г.              Претседател                                                                               
 Радовиш                         Моника Трајанова с.р.    
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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 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.08-1781/1 
 

што советот на општина Радовиш го 
донесе на седница одржана на  
15.11.2022 година.  

 
Број 09-1781/2                           Градоначалник                                                                                 
Дата 17.11.2022 г.              на Општина Радовиш                                                            
Радовиш                                        Ацо Ристов  с.р.                                                                                        
 
 
 
 

   Врз основа на член 21 став 1 точка 43 
од Статутот на општина Радовиш, 

Советот на општина Радовиш на XX 
седница одржана на 15.11.2022 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 
15.11.2022 година и тоа: 

 
-Комисија за здравство и социјална 

заштита, 9 седница одржана на 09.11.2022 
година  

 

-Комисија за култура, образование и 
спорт, 13-та седница одржана на 11.11.2022 
година  

 
-Комисија за јавна безбедност и 

безбедност во сообраќајот и противпожарна 
заштита, 11-та седница одржана на 
11.11.2022 година  

 
-Kомисија за мандатни прашања, 

избори и именувања, 15-та седница одржана 
на 15.11.2022 година 

 
-Комисија за статут и прописи, 13-та 

седница одржана на 14.11.2022 година 
 
-Комисија за урбанизам, комунални 

дејности и заштита на животна средина, 16-
та седница одржана на 14.11.2022 година  

 
-Комисија за финансирање, Буџет и 

Локален економски развој, 17-та седница 
одржана на 14.11.2022 година  
 

 
                         член 2 
Овој Заклучок влегува во сила од 

денот на објавување во ,,Службен гласник на 
општина Радовиш,, . 
 
 
Број 08-1781/1      Совет на општина Радовиш                                                                
 Дата 15.11.2022 г.              Претседател                                                                 
Радовиш                          Моника Трајанова с.р.                                                              
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Содржина:   
 -Решение за прогласување и објавување на 

Одлука за давање согласност на измена и 

дополнување на Годишен план за 

вработување за 2022 година во СОУ Коста 

Сусинов Радовиш-------------------------------------1 

- Одлука за давање согласност на измена и 

дополнување на Годишен план за 

вработување за 2022 година во СОУ Коста 

Сусинов Радовиш-------------------------------------1  

-Решение за прогласување и објавување на 

Одлука за давање согласност на Годишен 

план за вработување за 2023 година во СОУ 

Коста Сусинов Радовиш----------------------------2  

-Одлука за давање согласност на Годишен 

план за вработување за 2023 година во СОУ 

Коста Сусинов Радовиш----------------------------2 

-Решение за прогласување и објавување на 

Одлука за давање согласност на измена и 
дополнување на Годишен план за 
вработување за 2022 година во Општина 
Радовиш ------------------------------------------------2 
-Одлука за давање согласност на измена и 

дополнување на Годишен план за 

вработување за 2022 година во Општина 

Радовиш ------------------------------------------------2 

-Решение за прогласување и објавување на 

Одлука за усвојување на Оперативен план за 

заштита и одбрана од поплави за загрозени 

подрачја од Општина Радовиш за 2023 

година и Оперативен план за заштита и 

одбрана од поплави за загрозени подрачја од 

Општина Радовиш за 2023 година--------------3  

-Оперативен план за заштита и одбрана од 

поплави за загрозени подрачја од Општина 

Радовиш за 2023 година----------------------------3  

-Одлука за усвојување на Оперативен план за 

заштита и одбрана од поплави за загрозени 

подрачја од Општина Радовиш за 2023 

година --------------------------------------------------3 

-Решение за прогласување и објавување на 

Одлука за усвојување на Општински 

оперативен план за заштита од пожари за 

2023 година и Општински оперативен план 

за заштита од пожари за 2023 година--------28  

-Одлука за усвојување на Општински 

оперативен план за заштита од пожари за 

2023 година ------------------------------------------28 

-Општински оперативен план за заштита од 

пожари за 2023 година----------------------------28 

-Решение за прогласување и објавување на 

Одлука за усвојување на Општински 

оперативен план за заштита од поплави и 

уривање на високи брани за 2023 година и 

Општински оперативен план за заштита од 

поплави и уривање на високи брани за 2023 

година--------------------------------------------------36 

-Одлука за усвојување на Општински 

оперативен план за заштита од поплави и 

уривање на високи брани за 2023 година---36 

-Општински оперативен план за заштита од 

поплави и уривање на високи брани за 2023 

година--------------------------------------------------36 

-Решение за прогласување и објавување на 

Одлука за усвојување на Општински 

оперативен план за заштита од снег и снежни 

намети за 2023 година во Општина Радовиш 

и Општински оперативен план за заштита од 

снег и снежни намети за 2023 година во 

Општина Радовиш----------------------------------46 

-Одлука за усвојување на Општински 

оперативен план за заштита од снег и снежни 

намети за 2023 година во Општина Радовиш-

-----------------------------------------------------------47 

-Општински оперативен план за заштита од 

снег и снежни намети за 2023 година во 

Општина Радовиш----------------------------------47 

-Решение за прогласување и објавување на 

Заклучок за усвојување на  Трет Квартален 

Извештај за настанати пожари и технички 

интервенции за период од 01.07.2022 до 

31.10.2022  година ---------------------------------53 

-Заклучок за усвојување на  Трет Квартален 

Извештај за настанати пожари и технички 

интервенции за период од 01.07.2022 до 

31.10.2022  година ---------------------------------53 

-Решение за прогласување и објавување на 

Одлука за позитивно мислење на 

урбанистичкиот проект со План за 

парцелација за промена на граници на ГП 
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1.17, 1.18 и 1.19 од ДУП за УБ дел 8 и УБ дел 9 

во Радовиш, Општина Радовиш, со површина 

на плански опфат на градежни парцели од 

2133,90м2, изработен од ДПГИ ВЕКТОР 90 

Струмица, со тех.број 003-2001/2022 од 

08.06.2022---------------------------------------------53  

-Одлука за позитивно мислење на 

урбанистичкиот проект со План за 

парцелација за промена на граници на ГП 

1.17, 1.18 и 1.19 од ДУП за УБ дел 8 и УБ дел 9 

во Радовиш, Општина Радовиш, со површина 

на плански опфат на градежни парцели од 

2133,90м2, изработен од ДПГИ ВЕКТОР 90 

Струмица, со тех.број 003-2001/2022 од 

08.06.2022---------------------------------------------54  

-Решение за прогласување и објавување на 

Програма 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-----54 

-Програма 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-----55 

-Решение за прогласување и објавување на 

Програма за измена и дополнување на 

Програма за јавно осветлување на подрачјето 

на општина Радовиш за 2022 година бр.08-

1604/1 од 21.12.2021 година--------------------59 

-Програма за измена и дополнување на 

Програма за јавно осветлување на подрачјето 

на општина Радовиш за 2022 година бр. 08-

1604/1 од 21.12.2021 година--------------------59 

-Решение за прогласување и објавување на 

Програма  со измена и дополнување на 

годишна Програма за изработка на 

урбанистички планови на подрачјето на 

општина Радовиш за 2022 година-------------59  

-Програма  со измена и дополнување на 

годишна Програма за изработка на 

урбанистички планови на подрачјето на 

општина Радовиш за 2022 година-------------60 

-Решение за прогласување и објавување на 

Одлука за усвојување на Финансов Извештај 

на ЈП Плаваја Радовиш за период од 

01.07.2022 до 30.09.2022 година---------------64 

- Одлука за усвојување на Финансов Извештај 

на ЈП Плаваја Радовиш за период од 

01.07.2022 до 30.09.2022 година---------------65 

-Решение за прогласување и објавување на 

Програма за измена и дополнување на 

Програмите за јавните потреби на спортот во 

општина Радовиш за 2022 година бр.08-

1521/1 од 27.09.2022 година--------------------65 

-Програма за измена и дополнување на 

Програмите за јавните потреби на спортот во 

општина Радовиш за 2022 година бр.08-

1521/1 од 27.09.2022 година--------------------65 

-Решение за прогласување и објавување на 

Програма за измена и дополнување на 

Програмата на потреби за функционирање на 

администрацијата во единица на локална 

самоуправа-Радовиш за 2022 година број 08-

1607/1 од 21.12.2021 година--------------------66 

-Програма за измена и дополнување на 

Програмата на потреби за функционирање на 

администрацијата во единица на локална 

самоуправа-Радовиш за 2022 година број 08-

1607/1 од 21.12.2021 година--------------------66 

-Решение за прогласување и објавување на 

Програма за измена на годишна Програма на 

одделението за локален економски развој во 

Општина Радовиш за 2022 година ------------66 

- Програма за измена на годишна Програма 

на одделение за локален економски развој во 

Општина Радовиш за 2022 година------------67 

-Решение за прогласување и објавување на 

Одлука за усвојување на План на Програми за 

развој за 2023-Изградба на комерцијални и 

инфраструктурни објекти- Градски пазар--70  

- Одлука за усвојување на План на Програми 

за развој за 2023-Изградба на комерцијални и 

инфраструктурни објекти- Градски пазар--71 

-Решение за прогласување и објавување на 

Одлука за усвојување на измена на Развојна 

програма ИПА 2022-инструмент за 

претпристапна помош по одобрен проект 

“Green Heat”-Воведување на ефикасна услуга 
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за централно греење ориентирано кон 

клиентите за мала мрежа базирана на 

обновливи извори на енергија -----------------71 

-Одлука за усвојување на измена на Развојна 

програма ИПА 2022-инструмент за 

претпристапна помош по одобрен проект 

“Green Heat”-Воведување на ефикасна услуга 

за централно греење ориентирано кон 

клиентите за мала мрежа базирана на 

обновливи извори на енергија-----------------71 

-Решение за прогласување и објавување на 

Одлука за усвојување на План на Програми за 

Развој –ИПА за 2023-Green Heat Воведување 

на ефикасна услуга за централно греење 

ориентитано кон клиентите за мала мрежа 

базирана на обновливи извори на енергија----

-----------------------------------------------------------72 

- Одлука за усвојување на План на Програми 
за Развој –ИПА за 2023-Green Heat 
Воведување на ефикасна услуга за централно 
греење ориентитано кон клиентите за мала 
мрежа базирана на обновливи извори на 
енергија-----------------------------------------------72 
-Решение за прогласување и објавување на 

Одлука за одобрување финансиски средства 

на ФА Китка Ораовица----------------------------72 

-Одлука за одобрување финансиски средства 

на ФА Китка Ораовица----------------------------72 

-Решение за прогласување и објавување на 

Одлука за одобрување финансиски средства 

на Училишен спортски клуб Коста Рацин 

с.Подареш, Радовиш-------------------------------73 

-Одлука за одобрување финансиски средства 

на Училишен спортски клуб Коста Рацин 

с.Подареш, Радовиш-------------------------------73 

-Решение за прогласување и објавување на 

Одлука за одобрување финансиски средстава 

на ФК ДЕТОНИТ ПЛАЧКОВИЦА согласно 

Програма за одржување на шестоноемвриски 

турнир во мал фудбал-----------------------------73 

- Одлука за одобрување финансиски 

средстава на ФК ДЕТОНИТ ПЛАЧКОВИЦА 

согласно Програма за одржување на 

шестоноемвриски турнир во мал фудбал---74 

-Решение за прогласување и објавување на 

Одлука за измена и дополнување на 

финансов план за ЦК ,,Ацо Караманов,, 

Радовиш-----------------------------------------------74 

-Одлука за измена и дополнување на 

финансов план за ЦК ,,Ацо Караманов,, 

Радовиш-----------------------------------------------74 

-Решение за прогласување и објавување на 

Одлука за избор на членови на Одборот на 

директори на АД за производство на 

електрична енергија ЕЛРАД Радовиш--------75 

-Одлука за избор на членови на Одборот на 

директори на АД за производство на 

електрична енергија ЕЛРАД Радовиш--------75 

-Решение за прогласување и објавување на 

Решение за избор на членови на Одборот на 

директори на АД за производство на 

електрична енергија ЕЛРАД Радовиш--------76 

-Решение за избор на членови на Одбор на 

директори на  АД за производство на 

електрична енергија ЕЛРАД Радовиш--------76 

-Решение за прогласување и објавување на 

Заклучок за Усвојување на Извештаите на 
работните тела на Советот на општина 
Радовиш-----------------------------------------------77        
 -Заклучок за Усвојување на Извештаите на 
работните тела на Советот на општина 
Радовиш ----------------------------------------------77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


