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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 Годишен 

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

 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката 
за давање Согласност на Годишен план за 
вработување за 2023 година во ЈОУДГ ,,Ацо 
Караманов” Радовиш, бр.08-1906/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.  

                                                     
Број 09-1906/2                         Градоначалник                                                                                           
 Дата 27.12.2022 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 XXII 
седницата одржана на ден 20.12.2022 година, 
донесе: 
 
 

ОДЛУКА 
за давање Согласност на Годишен план за 

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

 
Член 1 

Се дава Согласност на Годишен план за 
вработување за 2023 година во ЈОУДГ ,,Ацо 
Караманов” Радовиш бр.01-158 од 28.06.2022 
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- 1906/1      Совет на општина Радовиш                                                               
 Дата 20.12.2022 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 давање Согласност на изменa на 
Годишен план за вработување за 2022 година 

во OОУ ,,Никола Карев,,Радовиш 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката 
за давање Согласност на изменa на Годишен 
план за вработување за 2022 година во OОУ 
,,Никола Карев,,Радовиш,  

бр.08-1907/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.  
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Број 09-1907/2                         Градоначалник                                                                                     
Дата 27.12.2022 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 XXII 
седницата одржана на ден 20.12.2022 година, 
донесе: 
 

ОДЛУКА 
за давање Согласност на изменa на Годишен 
план за вработување за 2022 година во OОУ 

,,Никола Карев,,Радовиш 
 

Член 1 
 Се дава Согласност на на изменa на 
Годишен план за вработување за 2022 година 
во OОУ ,,Никола Карев,,Радовиш бр.04-616/1 
од 15.12.2022 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- 1907/1      Совет на општина Радовиш                                                            
Дата 20.12.2022 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 донесување на Деловник 

за работа на партиципативното тело од 

областа на урбанизамот на Општина 
Радовиш и Деловник за работа на 

партиципативното тело од областа на 
урбанизамот на Општина Радовиш 

 
Ја прогласувам и објавувам Одлуката 

за донесување на Деловник за работа на 
партиципативното тело од областа на 
урбанизамот на Општина Радовиш, бр.08-
1908/1 и Деловник за работа на 
партиципативното тело од областа на 
урбанизамот на Општина Радовиш бр.08-
1908/2   
 

што советот на општина Радовиш ѓи 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.                                                         

 
Број 09-1908/3                        Градоначалник                                                                                 
Дата 27.12.2022 г.              на Општина Радовиш                                                       
Радовиш                                      Ацо Ристов с.р.       
 

Врз основа на член 46 став 7 од 
Законот за урбанистичко планирање 
(Службен весник на РМ 32/20), член 22 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 XXII 
седница одржана на 20.12.2022 година, 
донесе 
 

                         О Д Л У К А 
за донесување на Деловник за работа 

на партиципативното тело од областа на 
урбанизамот на Општина Радовиш 

  
                                           член 1 

Се донесува Деловник за работа на 
партиципативното тело од областа на 
урбанизамот на Општина Радовиш. 
 
                                            член 2 

Овој Деловник влегува во сила со 
денот на неговото донесување а ќе се објави 
во ,,Службен гласник на општина Радовиш,, . 
 
Број 08-1908/1       Совет на општина Радовиш                                                                  
Дата 20.12.2022 г.             Претседател                                                                       
Радовиш                        Моника Трајанова с.р.                                                                         
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Врз   основа  на   член 46  став (7)  од  
Законот за  урбанистичко планирање 
(''Службен весник на  РСМ''  бр.32/20), член 
22 став (1)  точка 1 и член 62 став (1)  од 
Законот за локалната самоуправа 
(''Службен весник на РМ. ''бр.5/02) член 11 
став 1 точка и член 21 став 1 oд Статутот 
на Општина Радовиш,  (сл.Гласник бр.5/02 
година) 
Советот на Општина Радовиш на XXII 
седница одржана на ден 20.12.2022 година 
донесе: 
 
                             ДЕЛОВНИК 

                          ЗА РАБОТА НА 

ПАРТИЦИПАТИВНОТО ТЕЛО ОД ОБЛАСТА  

НА УРБАНИЗМОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ 

 
Член 1 

(1) Со овој деловник се уредуваат начинот 

на  работа и бројот на  членови на 

партиципативното тело од  областа на  

урбанизмот на  Општина Радовиш (во 

понатамошниот текст: партиципативното 

тело), како и други прашања од 

надлежноста на партиципативното тело. 
 

                                   Член 2 

(1)  Целите на  партиципативното тело се  

да  ги  претставува сите различни 

интереси и интересни групи во 

oпштината, да  ги пренесува ставовите, 

мислењата и потребите на граѓаните и 

правните лица, да ги следи состојбите во 

планирањето преку давање иницијативи, 

насоки и сугестии за изготвување на 

плански решенија и во постапката за  

изработување и  донесување  на   

плановите  ги   разгледува планските 

програми и планските решенија на 

урбанистичките планови во нивната 

работна верзија. 

(2) Партиципативното тело има 

консултативна улога во постапката за 

изработување и донесување на 

урбанистички планови, особено ја 

разгледува планската програма во фаза 

пред таа  да му биде предложена на 

Градоначалникот за одобрување, како и  

урбанистичкиот план во  фаза на  

урбанистичко планско решение пред да 

биде дадено на стручна ревизија. 

(3) Работата на партиципативното тело е 
јавна. 
 
 
                                      Член 3 

(1) Партиципативното тело го формира 

Советот на Општина Конче на предлог 

ииницијатива на  Градоначалникот на  

Општина Радовиш,  на  начин и постапка 

утврдени во Статутот на  Општина 

Радовиш и согласно одредбите од Законот 

за урбанистичко планирање (''Службен 

весник на РСМ'' бр.32/20). 
 

Член 4 

(1) Партиципативното тело има најмалку 

5 члена, а горна граница на  бројот на 

членови не се утврдува. 

(2)  Моменталниот вкупен број  на  

членови се  констатира со  одлуката на 

Советот  на   Општина Конче за 

формирање на  партиципативно  тело од 

областа  на урбанизмот во Општина 

Радовиш или соодветна одлука за 

изменување и дополнување на  одлуката 

со  која  се  менува составот на 

партиципативното тело. 

(3) Членови на партиципативното тело се: 
- сите  членови  на комисијата за  

урбанизам на Општина  Радовиш, 

назначени со посебно решение од страна 

на Градоначалникот на Општина Радовиш. 

Секоја измена на составот на комисијата 

за урбанизам соодветно се одразува и на 

составот на партиципативното тело. 

- Стручни лица вработени во правното 

лице што го изработува урбанистичкиот 

план кој е предмет на расправа. 

- доброволно пријавени лица - 

претставници од урбаните и месни 

заедници во Општина Радовиш. 

Дозволено е повеќе урбани заедници и 

месни заедници да  имаат заеднички 

член кој  ќе  ги  претставува, претставници 
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на  невладините организации од 

различните сегменти на урбаниот живот, 

здруженија на граѓани и граѓански 

активисти од   подрачјето   на  општината  

што  ги  претставуваат различните групи 

на  граѓани  и  граѓани  што  се стручни 

лица од  областа на урбанистичкото   

планирање   и   другите   стручни  области 

суштествени  за планирањето и 

одржливиот развој на општината. 

(4) Учеството на лицата вработени во 

Општина Радовиш во партиципативното 

тело е по службена должност, а на лицата 

што  не се вработени во општината 

учеството е на доброволна основа. 

(5) За работата на партиципативното тело 
не следува надоместок. 
 
 
                                  Член  5 

(1) Мандатот на членовите на 
партиципативното тело е 4 години. 

(2) За вклучување во работата на 

доброволно пријавени лица, општината 

објавува јавен оглас на  веб  страната на  

Општина Радовиш  како и во писмена 

форма со излагање на огласот на јавно 

место (на огласна табла на Општина 

Радовиш во траење од 30 дена. 

(3) Доброволно пријавените лица чии  што  
пријави се прифатени стануваат 

членови на партиципативното тело. 

(4)Доброволно пријавените лица кои 

станале членови на партиципативното 

тело можат своето членство да го 

повлечат, за што писмено го известуваат 

Советот на Општина Радовиш. 

(5) Доброволно пријавените членови на 

партиципативното тело кои  нема да се 

одзиваат на повиците, не присуствуваат 

на седниците и не учествуваат активно во 

работата на партиципативното тело 

можат да  бидат разрешени од  страна на 

Советот на Општина Радовиш. 

(6) Во случаите од став (4) и став (5) на овој 

член, советот донесува соодветна одлука 

за структурата на партиципативното 

тело. 

                                    Член 6 

(1) Партиципативното тело работи на јавни 
седници. 

(2) Партиципативното тело заседава 

најмалку двапати на 1 (една) година.  

(3) Работата на партиципативното тело е 

јавна. 

(4) Седниците на  партиципативното тело 
ги  свикува и со  истите раководи 

претседателот, а во случај на негова 
спреченост заменик претседателот. 

(5) Повиците за одржување на седницата, 

заедно со предлог на дневниот ред и 

материјалите за кои  се расправа 

(планските програми и планските 

решенија на урбанистичките  планови  во  

нивната  работна  верзија), се  

доставуваат до  сите членови на  

партиципативното  тело најдоцна 3  (три)  

дена пред одржување на седницата. 

(6) Седницата на партиципативното тело 

може да се одржи ако  се присутни 

мнозинството од вкупниот број на 

членови. 

(7)  Партиципативното  тело одлучува со  

мнозинство од  вкупниот број  на 

членови. 

(8)  На седниците на  партиципативното  

тело можат  да   присуствуваат и 

учествуваат во работата Градоначалникот  

и   Претседателот  на    Советот  на 

Општина Радовиш,  без право на 

одлучување. 

                                     Член 7 

(1) За работата на седницата на 
партиципативното тело се води записник. 

(2) Записникот го води службеник од 

надлежниот сектор за урбанизам во 

општинската администрација, 

определено од претседателот или 

заменик претседателот на 

партиципативното тело. 

(3)  Донесените  заклучоци  и  мислења  од   
расправата  се   изготвуваат  вописмена 
форма. 



Br. 19/2022 Str. 5     Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{       27.12.2022 год. 

 

 

 

 
 

(4)  Примероци  од   материјалите  од   

ставовите  (2)  и  (3)   на   овој   член  се 

доставуваат  до   Градоначалникот  на   

Општина  Радовиш и до Сектор за урбанизам, 

и заштита на животната средина, комунални 

работи и локален економски развој на општина 

Радовиш. 

                                   Член 8 

(1) Партиципативното тело има право да  

присуствува и учествува во расправата  на   

сите  седници  на   Советот  на   Општина  

Радовиш  на  кои   се расправа за  

утврдување на   нацрт на   урбанистички 

планови  и  донесување  на урбанистички 

планови, донесување на  годишна 

програма за изработка на урбанистички 

планови на територијата на Општина 

Радовиш и усвојување на извештај за 

состојбите во просторот. 

(2) На  седниците на  Советот на  Општина 

Радовиш,  партиципативното тело има 

право да ги презентира своите мислења. 

(3) Презентирање на мислењата на 
партиципативното тело на седниците на 
Советот на Општина Радовиш по правило ги 
врши претседателот на 
партиципативното тело или во случај на 
негова спреченост заменик 
претседателот. 

 
(4) Во случај на  различни мислења помеѓу 
членовите на  партиципативното 

тело, и членовите чии мислења и 

заклучоци не биле донесени со 

мнозинство на гласови  од страна  на  

партиципативното тело или  кои   не   се   

согласуваат  со донесените мислења и 

заклучоци од  страна на  мнозинството на  

членови, имаат право да присуствуваат на 

седниците на Советот на Општина 

Радовиш и да ги презентираат своите 

издвоени мислења. 

                                 Член 9 

(1) Претседател на партиципативното 

тело се избира од редот на членовите на 

комисијата за урбанизам на Општина 

Радовиш, со мнозинство гласови од 

вкупниот број на членови на 

партиципативното тело, со јавно гласање. 

(2) Претседателот на партиципативното 
тело: 

-    ја координира работата на 
партиципативното тело; 

-    ги свикува седниците на 
партиципативното тело; 

-    го утврдува дневниот ред  на седниците 
на партиципативното тело; 

-    ги  презентира мислењата и  
заклучоците на  партиципативното тело 
пред 

Градоначалникот и Советот на Општина 
Радовиш. 
 
                                Член 10 

(1) Заменик претседателот на   

партиципативното  тело е  од  редовите  

на доброволно пријавените лица за 

членови на  партиципативното тело на  

Општина Конче и се  избира со 

мнозинство гласови од  вкупниот број  на  

членови на партиципативното тело, со 

јавно гласање. 

(2)    Во случај на  времена  спреченост  на  

претседателот, заменик претседателот на 

партиципативното тело ги извршува сите 

работи од надлежност на претседатолот, 

сѐ до престанување на спреченоста. 
 

Член 11 

(1) Овој  деловник влегува во  сила со 

денот на  неговото донесување а ќе  се 

објави во ''Службен гласник на Општина 

Радовиш''. 

 
Broj 08-1908/2              Sovet na op{tina Radovi{                                                                                     
Data 20.12.2022 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 
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                  Р Е Ш Е Н И Е 
 за прогласување и објавување 
на Одлука за ставање вон сила на 

Одлука за определување на крајбрежен појас 
на нерегулиран водотек река “Горелка”, 
Општина Радовиш, опфатен со Урбанистички 
план со намена Е1.13 површински соларни и 
фотоволтаични електрани за фотонапонска 
електроцентрала со капацитет до 1МW на 
            дел од КП 1082 КО Сулдурци  ,  

       Општина  Радовиш 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката 
за ставање вон сила на Одлука за 
определување на крајбрежен појас на 
нерегулиран водотек река “Горелка”, 
Општина Радовиш, опфатен со Урбанистички 
план со намена Е1.13 површински соларни и 
фотоволтаични електрани за фотонапонска 
електроцентрала со капацитет до 1МW на 
дел од КП 1082 КО Сулдурци, Општина 
Радовиш, бр.08-1909/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.  

 
Број 09-1909/2                         Градоначалник                                                                                          
Дата 27.12.2022 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 XXII 
седница одржана на 20.12.2022 година, 
донесе 

 
 

                                      О Д Л У К А 
за ставање вон сила на Одлука за 

определување на крајбрежен појас на 
нерегулиран водотек река “Горелка”, 

Општина Радовиш, опфатен со Урбанистички 
план со намена Е1.13 површински соларни и 
фотоволтаични електрани за фотонапонска 
електроцентрала со капацитет до 1МW на 

дел одКП 1082 КО Сулдурци,  
         Општина Радовиш 

 

                                      член 1 
Се става вон сила одлуката за 

определување на крајбрежен појас на 
нерегулиран водотек река “Горелка”, 
Општина Радовиш, опфатен со Урбанистички 
план со намена Е1.13 површински соларни и 
фотоволтаични електрани за фотонапонска 
електроцентрала со капацитет до 1МW на 
дел од КП 1082 КО Сулдурци, Општина 
Радовиш, бр.08-1626/1 од 26.10.2022 година 
донесена од Советот на Општина Радовиш 
 

                          член 2 
Одлуката влегува во сила наредниот 

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

 
Број 08-1909/1       Совет на општина Радовиш                                                                 
Дата 20.12.2022 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 разрешување на членови на 
oдборот на директори на Друштво за 
спортски дејности РАКОМЕТЕН КЛУБ 

РАДОВИШ АД Радовиш 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката 
за разрешување на членови на oдборот на 
директори на Друштво за спортски дејности 
РАКОМЕТЕН КЛУБ РАДОВИШ АД Радовиш, 
бр.08-1910/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.  
 
Број 09-1910/2                        Градоначалник                                                                                    
Дата 27.12.2022 г.              на Општина Радовиш                                                             
Радовиш                                      Ацо Ристов с.р.  
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 Врз основа на член 343 став 1, член 344, 
член 367 и член 383 став 3 од Законот за 
трговски друштва (Сл.весник на РМ бр. 28/4, 
84/5, 25/07, 87/08, 42/10 и 48/10)), член 22 
став 1 од Законот за локална самоуправа 
(Сл.весник на РМ бр. 5/02), член 21 став 1 
точка 28  од Статутот на општина Радовиш 
(Сл.гласник 5/02),  

Советот на општина Радовиш, во 
својство на Собрание на Друштво за спортски 
дејности РАКОМЕТЕН КЛУБ РАДОВИШ АД 
Радовиш на на XXII-та седница одржана на 
ден 20.12.2022 год. донесе: 

 
 

ОДЛУКА 

за разрешување на членови на oдборот на 
директори на Друштво за спортски дејности 

РАКОМЕТЕН КЛУБ РАДОВИШ АД Радовиш 
 

 

1.Поради поднесување на 
неотповикливи оставки од лични причини, 
од членови на одборот на директори на 
Друштво за спортски дејности РАКОМЕТЕН 
КЛУБ РАДОВИШ АД Радовиш се разрешуваат: 
-Љупче Атанасов – Претседател на одборот 
на директори 
-Љупчо Ѓоргиев – Извршен директор на 
одбор на директори 
-Игор Конзулов – член на одборот на 
директори 
 

2.Оваа одлука влегува во сила од денот 
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на општина Радовиш“. 
 
Број 08-1910/1       Совет на општина Радовиш                                                                
Дата 20.12.2022 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 именување на членови на 
одборот на Директори на Друштво за 

спортски дејности Ракометен клуб Радовиш 
АД Радовиш 

 
Ја прогласувам и објавувам Одлуката 

за именување на членови на одборот на 
Директори на Друштво за спортски дејности 
Ракометен клуб Радовиш АД Радовиш, бр.08-
1911/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.                                                         

 
Број 09-1911/2                        Градоначалник                                                                                            
Дата 27.12.2022 г.              на Општина Радовиш                                                              
Радовиш                                      Ацо Ристов с.р.                                                                                                                                                                                                      
 

 Врз основа на член 343 став 1, член 
344, член 367 и член 383 став 3 од Законот за 
трговски друштва(Сл.Весник на РМ бр.28/4, 
84/5, 25/07, 87/08, 42/10 и 48/10) член 36 
став 1 од Законот за локална 
самоуправа(Сл.Весник на РМ бр.5/02) член 21 
став 1 од Статутот на Општина Радовиш, 

Советот на Општина Радовиш во 
својство на Собрание на друштво за спортски 
дејности Ракометен клуб Радовиш АД 
Радовиш  на XXII седница одржана на 
20.12.2022 година донесе: 

 
О Д Л У К А 

за именување на членови на одборот на 
Директори на Друштво за спортски дејности  

Ракометен клуб Радовиш АД Радовиш 
 

1. За членови на Одборот на Директори 

на Друштво за спортски дејности Ракометен 

клуб Радовиш АД Радовиш се именуваат: 

 
-Александар Коровин-независен член 
-Борче Фенов-член 
-Ѓорги Манев-член 

 
2. Членовите на Одборот од т.1 од оваа 

Одлука се избираат за време од 4(четири) 

години. 



Br. 19/2022 Str. 8     Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{       27.12.2022 год. 

 

 

3. Се задолжуваат лицата од точка 1 на оваа 

Одлука, избрани за членови на Одборот 

на директори на Друштво за спортски 

дејности Ракометен клуб Радовиш АД 

Радовиш, да одржат конститутивна 

седница на која ке се изберат лице кое ќе 

биде Извршен член и ќе го носи називот 

Извршен директор , како и неизвршен 

член кој ќе биде и Претседател на 

одборот на Директори. 

4. Се задолжува Одборот на директори да 

доставува квартален извештај за 

потрошените средства на клубот, со 

извод и финансиска состојба од банка. 

5. Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

Гласник на Општина Радовиш” 

 
Број 08-1911/1       Совет на општина Радовиш                                                                              
Дата 20.12.2022 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 формирање на Локален Совет за 
превенција на Општина Радовиш 

 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката 
за формирање на Локален Совет за 
превенција на Општина Радовиш, бр.08-
1912/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.  
                                                     
Број 09-1912/2                         Градоначалник                                                                                             
Дата 27.12.2022 г.              на Општина Радовиш                                                               
Радовиш                                       Ацо Ристов с.р.                                                                                                         

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и 
член 62 од Законот за локална самоуправа 
(Сл.весник на РМ бр.5/02), член 21 став 1 
точка 11 од Статутот на општина Радовиш, а 
во врска со член 11 ст.3 и член 25 ст.3 од 
Законот за полиција (Сл.весник на РМ 
бр.114/06 и 6/09),  

Советот на општина Радовиш на XXII 
седницата одржана на 20.12.2022 година 
донесе: 

                                                                                                                                                                                                                                                           
О Д Л У К А 

за формирање на Локален Совет за 
превенција на Општина Радовиш 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се формира Локален совет за 
превенција како советодавно и 
координативно тело заради остварување на 
соработка и зацврстување на влијанието на 
јавноста во јавната безбедност и работата на 
полицијата. 
 

Член 2 
Целта на Локалниот совет за превенција на 
подрачјето на општина Радовиш е 
изготвување на заеднички препораки за 
подобрување на јавната безбедност на 
подрачјето на општина Радовиш, како и 
градење на доверба и партнерски односи во 
превенцијата на појавите кои влијаат на 
јавната безбедност.  
 

Член 3 
Локалниот совет за превенција во општина 
Радовиш е составен од претставници на 
централната и локалната власт, локални и 
национални установи и институции, 
невладини организации, претставници на 
медиуми. 
 

Член 4 
Со Локалниот совет за превенција заседава 

Градоначалникот на општина Радовиш. 
 

 
Член 5 

За постојани членови на Локалниот совет за 
превенција се назначуват:  

- Градоначалник на општина Радовиш 

- Секретар на општина Радовиш 
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- Претседател на Совет на општина 
Радовиш 

- Началник на ОВР ПС Радовиш 
- Командир на ОВР ПС Радовиш 
- Инспектор за превенција при ОВР ПС 

Радовиш 
- Раководител на одделение за јавни 

дејности во општина Радовиш. 
 

Член 6 
За повремени  членови  во зависност од 
проблемите кои се идентификувани и се на 
дневен ред на состанок со ЛСП, се 
повикуваат:  
 
- Раководител на Сектор за инспекциски 
надзор во општина Радовиш 
- Директор на ЈП Плаваја Радовиш 
- Командир на ТППЕ Радовиш 
- Директор на „Национални Шуми” 
подружница Радовиш 
- Директор на Центар за труд и социјална 
политика Радовиш  
- Директор на СОУ „Коста Сусинов” Радовиш 
- Директор на ООУ „Никола Карев” Радовиш 
- Директор на ООУ „Крсте П.Мисирков” 
Радовиш 
- Директор на ЈЗУ „Здравствен дом“ Радовиш 
- Претставник од Министерство за правда 
п.о.Радовиш 
- Претставник од ОЈО Радовиш 
- Член на Совет при општина Радовиш 
- Раководител на ЦУК п.о.Радовиш 
- Раководител на ДЗС п.о.Радовиш 
- Претставник од Министерство за одбрана 
п.о.Радовиш 
- Претседатели на урбани заедници во 
Радовиш 
- Претседатели на месни заедници во 
Радовиш 
- Претставик на невладина организација, 
здружение на граѓани 
- Претставник од медиуми 
- Републички инспектор за патишта 
- Инспектор за земјоделие 
- Инспектор за шумарство 
- Командир на шумска полиција 
- Претставник од Центар за јавно здравје 
п.о.Радовиш  и други 
Локалниот совет за превенција може да 
повика и други претставници од локалната и 

централна власт и владини и невладини 
организации согласно идентификуваните  
проблеми во заедницата. 
 

Член  7 
Оваа  Одлука влегува во сила со денот 

на објавување во  ,,Службен гласник на 
општина Радовиш,, .        
 
Број08-1912/1       Совет на општина Радовиш                                                     
Дата20.12.2022г.                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 формирање Комисија за 
изготвување Предлог-Програма за работата 
на Советот на Општина Радовиш за 2023 год. 
 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката 
за формирање Комисија за изготвување 
Предлог-Програма за работата на Советот на 
Општина Радовиш за 2023 година, бр.08-
1913/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.  
 
Број 09-1913/2                           Градоначалник                                                                                       
Дата 27.12.2022 г.              на Општина Радовиш                                                              
Радовиш                                        Ацо Ристов с.р.   
 
 
 

  Врз основа на член 89 од Деловникот 
за работа на Советот на Општина Радовиш, 

Советот на Општина Радовиш на XXII  
седница одржана на 20.12.2022 година 
донесува: 
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О Д Л У К А 
за формирање Комисија за изготвување 

Предлог-Програма за работата на Советот на 
Општина Радовиш за 2023 година 

 
член 1 

Се формира Комисија за изготвување на 
Предлог-Програма за работата на Советот на 
Општина Радовиш за 2023 година. 
             Составот на комисијата е следен: 
1.Моника Трајанова 
2.Ванчо Ристов 
3.Симона Цветановски 
4.Страхил Гавритов 
5.Игор Илиев 
 
Предлог Програмата да се достави најдоцна 
до 23.12.2022 година. 
 
                                         член 2 

Оваа Одлука влегува во сила со денот 
на објавување во ,,Службен Гласник на 
Општина Радовиш” 
 
Број 08-1913/1       Совет на општина Радовиш                                                                       
Дата 20.12.2022 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 

донесување на Програма за работата на 
ОНБ,,БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ” РАДОВИШ за 

2023 година и Програма за работата на ОНБ                    
,,БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ” РАДОВИШ за 2023 г 
 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлука за 
донесување на Програма за работата на 
ОНБ,,БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ” РАДОВИШ за 
2023 година бр.08-1914/1 и Програма за 
работата на ОНБ ,,БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ” 
РАДОВИШ за 2023 година бр.08-1914/2   

што советот на општина Радовиш ѓи 
донесе на седница одржана на 20.12.2022 
година.  

                                                        
Број 09-1914/3                       Градоначалник                                                                                        
Дата 27.12.2022 г.              на Општина Радовиш                                                          
Радовиш                                      Ацо Ристов с.р.   
 

Врз основа на член 22 став1 точка 5 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 XXII 
седница одржана на 20.12.2022 година, 
донесе 

 
                   О Д Л У К А 

за донесување на Програма за работата на  
ОНБ,,БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ”  

                 РАДОВИШ за 2023 година 
 
 
I. Се донесува Програма за работата на 

ОНБ,,БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ”  

РАДОВИШ за 2023 година 
 

II. Оваа Одлука влегува во сила 

наредниот ден од денот на објавување 

во ,,Службен гласник на општина 
Радовиш,, . 

 
Број 08-1914/1       Совет на општина Радовиш                                                              
Дата 20.12.2022 г.               Претседател                                                                   
Радовиш                         Моника Трајанова с.р.      
 

  Врз основа на член 36 став 1 точка 6 
од Законот за локална самоуправа(Службен 
весник на РМ 5/02), член 21 став 1 точка 43 
од Статутот на Општина Радовиш  
        Советот на Општина Радовиш на XXII 
седница одржана на 20.12.2022 година 
донесе:                   

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА  
НА ОНБ,,БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ” 

РАДОВИШ ЗА 2023 ГОДИНА 
Вовед 

Начинот на организациската поставеност 

на денешните библиотеки во глобалниот свет на 

информации е дел од големата слика на развојот 

на човековата мисла и потреба од акумулација 

на достапните знаења. Современите библиотеки 
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не се пасивен отпечаток на опкружувањето, туку 

тие се живи, динамични институции, 

производители на новите услуги и вредности. За 

наполно да одговорат кон потребите на т.н. 

„пазар на знаења“, потребно е, со целосна 

компетенција на библиотечната струка, јасно 

дефинирање на начините и методите за 

унапредување на библиотечните услуги кои ќе 

ги предвидат новите ситуации во развојот на 

општеството на знаење. Имајќи ја во предвид 

општествената мисија на библиотеките која се 

менуваше сообразно со потребите на времето, 

произлегува дека освен грижата за чување на 

културната наследство, библиотеките имаат 

важна улога во општествениот развој и 

промовирање на  етички и морални вредности. 

Не случајно развој на публика  е една од 

клучните области на интерес во областа на 

култура и централна тема во програмот на ЕУ за 

поддршка на проектите од областа на култура.
    

Општинска народна библиотека ,,Браќа 
Миладиновци” Радовиш - 

мултифункционален граѓанско - 
информативен центар 

 
Основната цел на ОНБ ,,Браќа 

Миладиновци” – Радовиш како 
мултифункционална културна установа е 
задоволување на индивидуалните и 
колективни потреби на граѓаните на 
Општините Радовиш и Конче во сферата на 
нивната образовно-културна надградба и 
активности. Просторно флексибилна и 
иновативна во понудените програми, 
библиотеката е поставена пред предизвикот 
на организација и складирање на огромен 
број библиотечната граѓа, на се позахтевни 
репозиториуми, навики и хобија на 
населението. Во рамките на своите 
можности,  на заинтересираните корисници 
им отвора пат до информациски ресурси како 
основ за стекнување на новите знаења, 
формирање на сопствено мислење и 
оспособување за активна партиципација во 
општеството. 

Граѓаните а посебно членовите на 
библиотеката, своите културни и духовни 
потреби поврзани со книгата, и во 2023 
година ќе ги остваруваат преку користењето 
на најразлични услуги и информирањето 
почнувајќи од користење на бројниот и 

разновиден книжен фонд, следење на 
промоциите на книги и непосредните средби 
со автори на книги, традиционалниот 
продажен саем на книги од повеќе познати 
издавачки куќи, разните трибини, 
работилници, предавања, информирањето 
преку користење на електронските извори за 
комуникација и слично.   

Во поглед на услугите и можностите 
кои библиотеката ги нуди преку постоечката 
информатичка технологија како што се 
можностите за користење на: интернет, 
печатење, скенирање, копирање и слично, се 
зголемуваат можностите на корисниците за 
доаѓање до најразлични информации, а 
посебно преку можностите за електронско 
поврзување низ светот, пристапот до 
фондовите на Европската библиотека, 
изнаоѓање на потребната литература преку 
КОБИС системот за обработка на 
библиотечниот фонд, обезбедување на 
потребната литература, користењето на 
читалната, можностите за подолг престој во 
библиотеката и слично. 

МИСИЈА, ВИЗИЈА, ВРЕДНОСТИ 

Мисија 

Нашата мисија е спој на 
традиционалното и модерно библиотечно 
работење  со што на своите членови им 
овозможуваме поврзување со светот на 
информации преку креативни програми кои 
вклучуваат пристап до современо 
конципиран библиотечен материјал, 
решавање на информативно-комуникациски 
проблеми, давање поддршка на процесите на 
учење како поттик за подобрување на 
животот и развој на потенцијалите на 
поединецот и општеството. 

Визија 

Мултимедијална библиотека: модерен 
информативен и едукативен  центар, место 
на знаење, социјална чувствителност, меѓу 
генерациска солидарност. 
Вредности (Што ни е важно?) 
Стручно оспособен, креативен и мотивиран 
библиотечен кадар кој генерира позитивен и 
пријателски пристап кон корисникот. 
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Кориснички ориентирани програми за сите 
возрасти со вградување на вредности на 
билингвизам и мултилингвизам, и градење 
на релаксирани меѓуетнички односи во 
заедницата. 
Опремување на Библиотеката со техничко 
информациски ресурси кои целосно ги 
задоволуваат потребите на заедницата. 
Воспоставување на квалитетен физички и 
виртуелен пристап кон библиотечните 
фондови без оглед на различни категории на 
нејзините членови.  
ОНБ „Браќа Миладиновци“ Радовиш, во 
своето работење ги почитува прнципите и 
документите на УНЕСКО и ИФЛА, особено 
Манифестот за јавни библиотеки, според кој, 
библиотеката е општо познат културен 
центар на Радовиш, привлечно место за 
работа, игра и дружење, место за 
поддржување на образованието на 
корисниците од сите возрасти, 
овозможувајќи им на корисниците 
информација за фондот во матичната но и во 
другите библиотеки преку електронскиот 
каталог, поттикнува користење на мрежни 
извори и услуги, особено обликување и 
одржување на веб-страната на библиотеката.  
 
ПРОГРАМСКО РАЗВОЈНИ АКТИВНОСТИ 

1. Просторно прашање 
 

Најголемите проблеми во работата на 
библиотеката и понатаму претставуваат 
просторното прашање како и 
континуираното редуцирање на 
финансиските средства.  
Просториите на библиотеката се 
реконструирани и адаптирани во периодот 
2005-2006 година и како такви сеуште се 
предуслов за подобра и квалитетна работа со 
корисниците, како и за воведување на нови 
услуги. Меѓутоа, треба да се истакне дека 
библиотеката во изминатите 17 години има 
рапиден раст на библиотечен фонд, број на 
членови и посетители, како и воведување на 
нови услуги, со што просторното прашање од 
ден во ден е се погорливо. Во едни вакви 
проблеми и состојби, околу 40% од стариот 
фонд се наоѓа во поранешните простории на 
Радио Радовиш (горниот кат над 
библиотеката) со што на одреден начин овој 

книжен фонд заради секојдневна 
недостапност останува вон употреба. 

Во изминатиот период библиотеката 
беше препознаена како отворен јавен 
простор, што е потврдено со фактот дека во 
библиотеката се одржуваат бројни културни 
и едукативни програми за сите возрасни и 
образовно-социјални групи на граѓани. 
Оттука се наметнува и потребата од посебна 
сала (или повеќе) за такви програми, поради 
соодветно сместување на заинтересираните 
посетители, како и избегнување на 
нарушувања во работата на Одделот за 
позајмување и катчето за читање на дневнен 
печат. Особено како круцијален проблем во 
работата на библиотеката претставува 
сместувањето на библиотечниот фонд. 
 

А.) Програмска основа за реконструкција 
и адаптација на спратот над 

библиотеката - основа за изработка на 
проектна документација за нова 

библиотечна зграда. 
 

Во редовни разговори со челниците на 
Општина Радовиш, Градоначалник, 
Претседателот на Советот на општината, 
Раководителот на Секторот за урбанизам, 
членови на Општинскиот совет за решавање 
на овој проблем, веќе неколку години 
наназад се бара и заговара рекострукција на 
зградата каде што е сместена библиотеката. 
Во рамките на ваквите напори, во 2021 
година се пристапи кон подготовка на 
проектна документација за изработка на 
градежно техничка документација за 
реконструкција на постоечкиот објект, 
односно на спратот над библиотеката. Целта 
на овој документ е препознавање на 
библиотечните просторни и 
функционалните потреби на граѓаните од 
Општина Радовиш во новите општествени 
прилики во наредните 2-3 децении. 
Програмската основа за нови простории се 
размислувања на вработените во 
библиотеката и локалната заедница со цел, 
решавање на просторните ограничувања во 
истата а која зад себе има 65 годишен развој 
и постоење. 
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2. Набавка на книжен фонд 
 

Збогатувањето на книжниот фонд во 
библиотеката и во 2023 година останува 
приоритет во остварување на основната 
функција на библиотеката. При 
изготувањето на планот за набавка на книги 
се води сметка за моменталната состојба на 
книжниот фонд, како и предвидените 
стандарди за јавните библиотеки во 
Македонија. Имајќи во предвид дека 
профилот на корисниците ги детерминира 
идните планови за набавка на библиотечна 
граѓа, за квалитетно функционирање на 
сегментите поврзани со набавка се планира: 

 соодветна анализа на постојниот 
библиотечен фонд, преку соодветни 
анкетни прашалници за потребите на 
корисниците во однос на бараната 
библиотечна граѓа, 

 набавка на нематеријална граѓа 
(дробен печат, мултимедијални ЦД, 
филмови, ДВД, музикалии итн.), 

 набавка на списанија од земја и 
странство, 

 континуирана евалуација и следење на 
библиотечниот фонд, 

 набавка на библиотечна граѓа 
наменета за лица со попреченост, 

 набавка на книжен фонд на повеќе 
јазици во зависност од интересот на 
корисниците. 

За реализација на наведеното, и во 2023 
година се планира да се обезбедат 
потребните наменски средства во вредност 
од околу 200.000 денари и тоа преку 
Министерството за култура, оснивачот на 
библиотеката – Општина Радовиш и со мал 
дел од сопствени извори. 

 

3. Автоматизација на библиотечните 
процеси 

Стручната обработка на книжниот 
фонд во библиотеката со примена на 
меѓународните стандарди пропишани за оваа 
намена веќе е поставена на високо ниво 

соодветно на современите светски текови во 
библиотекарството. Библиотеката во 
процесот на автоматизација на библиотечните 
процеси се приклучи во 2006 година и учествува во 
взаемна база на податоци попозната како COBISS.MK. 
Платформата COBISS овозможи online достапност на 
библиотечната граѓа која во библиотеката се 
обработува во одделот за каталогизација.  

Со стартот на 2023 година, во библиотеката се 
активираат сегментите на системот COBISS 3 - 
зајмување кој има особено значење за корисниците на 
библиотеката и новиот сегмент COBISS 3-Набавка, со 
што ќе се комплетира процесот на автоматизација во 
библиотеката. Со оглед дека автоматизација е во 
постојан подем со развојот на технологијата, во 
идниот период планираме: 

 постојана надоградба и следење за набавка на нов 

хардвер и софтвер како дел од  нови решенија во 

библиотечното работење, 

 замена на стара техничка опрема, 

 обуки за вработените како дел од 

стручно професионално усовршување 

 стимулирање за користење на отворени 

бази на податоци, 

 постепена дигитализација на 

библиотечниот материјал, 

 обезбедување на финансиска поддршка 

на обуки, семинари итн.  

Со ова, се очекува пред се целосна 
електронска евиденција на влез и излез на 
издадениот книжен фонд и зголемување на 
бројката на автоматско обработени 
библиотечни едници со што на самиот старт 
на годината ќе се  воспостави постапката за 
електронско издавање на обработениот 
книжен фонд во библиотеката, а ќе се 
овозможи и поедноставна и побрза 
пристапност на корисниците до потребната 
литература. Во рамките на ова, во почетокот 
на 2023 година ќе се заокружи и процесот на 
ревизија на библиотечниот фонд во 
библиотеката кој кај детскиот фонд беше 
реализиран 2018-2019 гоидна а за 
останатиот фонд ревизијата започна кон 
крајот на претходната 2022 а ќе заврши во 
првите два месеци од 2023 година.  
Потребните финасиски средства за ваквите 
активности делумно ќе бидат покриени од 
сопствени средства а дел од донации во 
соработка со градоначалникот. 
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Во сегментот на ИКТ опрема се планира 

набавка на: 

 Информатичка опрема (е-читач,  
лаптоп,  3 камери, дигитален СЛР 
фотоапарат, 4 професионални 
микрофони, 4 мемориски картички, 3 
екстерни дискови, 3 триподи, опрема 
за осветлување, аудио интерфејс, 3 Д 
принтер и друга опрема. 

 
 

4. Популаризација на книгата 

За да ја задржи актуелноста на своите 
програми и активности библиотеката мора 
внимателно да ги следи барањата на своите 
корисници, програми во другите средини кои 
се слични по своите можности, како и 
најновите трендови во библиотечното 
работење. Библиотеката во рамките на 
своите просторни, финансиски и кадровски 
можности во 2023 година планира да ги 
унапреди програмите на информативен, 
интерактивен, креативен и мултимедијален 
и промотивен план.  

Со веќе воспоставената соработка со 
Образовниот центар ,,Едуко ” и во 2023 
година се планира спроведување  на 
културни, образовни и анимациски програми 
и проекти за деца и млади поврзани со 
промоција и популаризација на книги, 
читање и писменост на традиционални и 
нови медиуми. Специфичноста во ова е тоа 
што овие програми нема да се случуваат само 
во зградата на библиотеката, туку и на 
отворен простор низ градот. 
  Библиотеката ќе ја користи предноста 
на нејзината локација - центарот на градот, а 
за некои активности ќе се користи и 
главниот градски плоштад, каде што е 
највисока зачестеноста на граѓаните. Големо 
внимание ќе биде посветено на квалитетот 
на овие програми и соработката со бројни 
институции и здруженија на граѓани во 
градот. Програмите ќе бидат класифицирани 
по возраста, како и по групата каде 
припаѓаат и тоа: 

 

4.1. Програми за деца и тин (teen) 
генерација 

  
 
 
 
 
Соодветно на тоа, оваа програма поддржува 
рано учење, семејно учење и доживотно 
учење. Во таа насока ќе се спроведат 
следните активности:  

 промотивни програми за читање во 
најраната возраст (бебешки програми) и 
работа со родители,  

 бесплатно зачленување и популаризација 
на сликовници за најраната возраст, 
едукативни работилници и предавања 
(Фестивал на сликовници), 

 фамилијарни програми („Да читаме 
заедно“), 

 одбележување на Светскиот ден на 
книгата на детето (Ноќ со Андрсен), 

 воведување на иновативни  библиотечни 
програми и сервиси креирани од самите 
деца, 

 организација на креативни и едукативни 
работилници (изработка на мартинки), 

 воведување на т.н. гејмификација во 
библиотеки (учење по пат на игра), 

 изработка на едукативни содржини 
поставени како апликации на мобилен 
телефон, 

 музички манифестации поврзани со 
литература (средби со писатели, 
промоција на книги...и др. ), 

 програми со волонтери и студенти,  

 програми за цртање,  

 клуб на читатели, 

 организација на активности надвор од 
библиотека (т.н. концепт на библиотека 
без ѕидови.). 
 
 

4.2. Програми за различни категории на 
возрасни читатели 

 
Новитет и приоритет на библиотеката во 

оваа категорија за 2023 година е проектот за 

Секое дете има право целосно да ги развива 

своите потенцијали, има право на слободен 

пристап до информации, материјали и програми 

со подеднакви услови за сите, без оглед на 

возрастаполот и етничката припадност. 

Конвенцијата на Обединетите нации за 

правата на детето 
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емитување на подкаст емисии преку 
интернет стрим во живо во социјалнит 
мрежи и интернет платформи кои емисии 
пред се ќе бидат од информативен и 
едукативен карактер. (Подкаст претставува 
серија од аудио снимки кои корисникот може 
да ги симне на својот уред и да ги слуша. 
Конкретно, станува збор за нешто слично на 
радио емисии (најчесто освен водител има и 
соговорници) во кои темите за кои се зборува 
си ги одредуваат корисниците во однос на 
нивните интереси и потреби. Со овие подкаст 
емисии, во секое време може да се најде 
содржини од едукација, наука, религија, 
справување со анксиозност и стрес, водење и 
одржување на бизнис до обични приказни, 
рандом разговори и слично). Ваквата новина 
како идеа е понудена од неколкумина млади 
ентузијасти а подржана и од 
градоначалникот и истата ќе се реализира во 
соодветно подготвена просторија во 
библиотеката. За успешна реализација на 
овој проект потребни се средства во вредност 
од околу 400.000 денари кои ќе бидат 
обезбедени од средства на библиотеката и од 
мегународна донација. 

Покрај ова, планирано е и: 

 воведување на дебатни и клубови на 
читатели, 

 мултимедијални промоции на 
најчитани автори, 

 едукативни работилници и предавања 
поврзани со информациска писменост 
на возрасни, 

 воведување на нови содржини 
поврзани со концептот за 
„хортикултурни е-библиотеки“, 

 Кариерно образование - работилници 
поврзани со определени вештини 
(пишување на CV, уредување, цртање, 
ракотворби, итн.), 

 програми кои популаризираат 
интерактивен однос на корисникот и 
библиотекарот. 

 

4.3. Програми за трето доба 

Категоријата на лица кои не се работно 
активни генерира специфични постапки 

во реализација на библиотечните 
активности, така што освен 
комуникациски вештини и обученост за 
работа со овие лица, потребни се и 
специфични активности:    

 Промоции и едукативни предавања за 
здравје и темите поврзани со 
сениорска популација, 

 Обуки и тренинзи за информациска 
писменост, 

 Курсеви за користење на MS Office 
пакетии Internet. 

Предвидените програми ќе бидат 
реализирани со едукатори, библиотекари, 
издавачи, писатели и волонтери.  
Финансиски извори: Министерство за 
култура, Библиотеката, Општина Радовиш, 
бизнис сектор, НВО... 

4.4. Културно - анимациска 
програма 

Посебна важност во редовната работа на 
библиотеката претставуваат културно-
анимациските активности кои библиотеката 
ги обезбедува преку промоција на книгата и 
пишаниот збор во текот на целата година и 
со посебен акцент на манифестацијата Месец 
на книгата кога на ниво на цела Македонија 
јавните библиотеки во периодот од 15 
Октомври до 15 Ноември преку разни 
програми се вклучуваат во одбележувањето 
на месецот на книгата. Библиотеката 
традиционално го организира Саемот на 
книга со учество на реномирани издавачки 
куќи во Р. Македонија. 
Значаен настан на овој план секако ќе биде и 
традиционалното поетско читање и трибина 
во рамките на манифестација ,,Караманови 
поетски средби” кој се организира во 
соработка со Центарот за култура ,,Ацо 
Караманов” – Радовиш, а под покровителство 
на Општина Радовиш. 
Конкретно пак, популаризацијата на книгата 
во 2023 година се планира да се реализира 
преку следниве форми:  

- Редовна набавка на атрактивни 
наслови од белетристика, набавка на 
лектирни изданија и сликовници со 
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нивна промоција пред соодветната 
читателска публика,  

- Во соработка со друштвото на 
писатели во Македонија, промоции на 
книги и преставување на автори, 

- литературни поетски читања, 
- трибини, изложби, 
- посети на библиотеката од ученици и 

деца од предшколска возраст и слично. 
 
Како и претходните години, планираме да 
одбележиме значајни датуми меѓу кои: 

- 21 Февруари - Меѓународен ден на 
мајчин јазик, 

- 20 Март - Светски ден на поезијата, 
- 2 Април - Меѓународен ден за 

литература за деца, 
- 23 април - Светски ден на книгата и 

авторските права, 
- 9 Мај - Ден на Европа, 
- 26 Септември - Европски ден на 

јазиците, 
- 1-5 Октомври - Светска недела на 

детето 
-  5 Октомври – Светски ден на 

наставниците), 
- 15 октомври – 15 Ноември, месец на 

книгата. 
 
5. Роднокрајно творештво 
 Афирмацијата и популаризацијата на 
роднокрајното творештво, како и досега, 
заради немањето на посебно вработени лица 
во овој оддел, и во 2023 година оваа 
активност во рамките на можностите ќе биде 
спроведена од страна на моментално 
вработените лица во библиотеката.  
Во рамките на ова, се планира да се продолжи 
со прибирање и чување на пишаните 
документи кои ќе и бидат понудени на 
библиотеката.Тука, пред се, спаѓа 
прибирањето на научни трудови од научни 
работници по потекло од радовишко, но и 
прифаќање и чување на раритетни научни 
трудови од  македонско и странско потекло 
што на библитеката би ги донирале лица кои 
сметаат дека ОНБ ,,Браќа Миладиновци” – 
Радовиш е местото каде истите ќе најдат 
катче за нивно трајно зачувување за што ќе 
може да се отпочне и со дигитализација на 
ваквиот книжен фонд. За овој зафат со јавен 

повик ќе се побара помош од сите граѓани на 
Општините Радовиш и Конче да дадат свој 
допринос во прибирањето на секаков книжен 
и фотографски материјал. 
Сето ова во многу ќе зависи и од решавањето 
на проблемот со недостатокот од простор, кој 
доколку се реши, се планира соодветно и на 
видно место да се сместат и одредени 
наслови од битно значење за идентитетот на 
македонскиот јазик и нација што досега 
библиотеката ги поседува во своја 
сопственост.  

Во зависност од просторните услови, 
поврзана е и реализацијата на поранешната 
идеја за отварање на роднокрајно катче на 
поетот Ацо Караманов во кое би биле 
сместени сите негови ракописи, факсимили, 
фотографии и книги, а реализацијата и 
финасирањето на потребните трошоци за 
овој проект би требало да оди во соработка 
со ЕЛС на Општина Радовиш, МАНУ и 
Министерството за култура. 

 

5. Работа со корисници 

Во однос на зголемување на бројот на 
корисници се предлага:  

 Организирање на колективно 
запишување, како и други активности 
што треба да ги организираат 
вработените во Одделението за 
позајмување и услуга. Во таа насока се 
планираат следните активности:  

 Како и досега, бесплатно запишување ќе 

имаат лицата со посебни потреби и 

социјално загрозена категорија на 

граѓани,  

 На Меѓународниот ден на книгата, 23 

април 2023 година, се планира намалена 

цена на членарината со програма за 

одбележување на овој значаен ден; 

 На заинтересирани корисници 

(пензионери) ќе им биде обезбедена 

основна обука и запознавање со работата 

на компјутер како и почетен курс по 

англиски јазик. 



Br. 19/2022 Str. 17     Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{       27.12.2022 год. 

 

 

 Со бесплатна зачленување и книга, ќе ги 

наградиме нашите најверни и 

најистакнати членови на Библиотеката, 

како и сите истакнати учесници на 

нашите програми; 

     - Следење на трендот (во согласност со 
нашите можности) обезбедувајќи 
разновидна и современа содржина за да се 
привлечат што повеќе тинејџери. 
- Зголемување на бројот на наслови при што 
ќе се води сметка за задоволување на 
категоријата тинејџери. 
- За да се презентира фондот до корисниците 
и да циркулира што поголем дел од фондот, 
потребно ќе се опреми еден агол во кој ќе 
бидат изложени најновите наслови и кои ќе 
се ажурираат секојдневно. Критериумите за 
избор на овие книги може да варираат, од 
тековните теми до бојата на насловната 
страница  

 
6. Едукација на библиотечен кадар и 

вработувања 

Бројот, составот и нивото на стручна 
наобразба на постоечкиот кадар во 
библиотеката и во 2023 година ќе 
претставува потреба за негово понатамошно 
усовршување, едукација и негово 
зголемување. Од вкупно вработените, 
мометнално петмина, од нив еден е 
библиотекар советник, тројца библиотекари 
(библиотекарскиот советник и еден 
библиотекар – директор, се со сертификати 
за работа во системот Кобис), и еден 
библиотекарски помошник, дел од нив, се 
планира да учествуваат на доусовршување 
преку професионални обуки и семинари, 
особено во врска со потребните осум 
потребни обуки преку кои ќе се достигне 
нивото за можност за работење во системот 
Кобис. Исто така, секоја година оваа база на 
податоци се ажурира така што е неопходно 
постојана професионална обука за 
доусовршување и подобрување на 
вештините и капацитетите на вработените. 
За едукација на високообразованиот кадар во 
библиотеката, пред се, се планира 
спроведување на редовно понудените обуки 
од страна на НУБ ,,Свети Kлимент Oхридски” 

од Скопје кои се во насока на обучување на 
вработените за стручно библиотечно 
работење како и обуки за работа според 
програмата КОБИС, а за овие обуки во текот 
на 2023 година се планира да бидат 
потрошени средства во вредност од 80 
илјади денари. 

Кога станува збор за помош од 
библиотеката за обука на библиотечен 
училишен кадар, и во 2023 година 
библиотеката стои на располање за 
овозможување на стручна помош на 
библиотекарите во училишните библиотеки 
во Општините Радовиш и Конче. 

Покрај едукацијата на постоечкиот 
библиотечен кадар, во 2023 година доколку 
се добие потребната согласност од 
Министерствата за култура и за финансии, 
планирани се и три нови вработувања и тоа 
едно  во Секторот за библиотечна дејност на 
работно место библиотекар, едно во Одделот 
за Административна служба на работно 
место Архивар и едно работно место 
Хигиеничар во Оделот за помошно-технички 
лица. 

Потребните финансиски средства за сите 
наведени планирани активности не се 
прикажани како посебни програми туку се во 
рамките на редовната дејност на 
библиотеката преку трошоци за 
Кнацелариски и друг печатен материјал и 
реквизити, семинари и котизација, патни и 
дневни расходи и слично. Предвидените 
средства ќе им овозможат на нашите  
вработени присуство на обуки за стручно 
усовршување што ги нудат Универзитетската 
библиотека во Скопје, Библиотекарското 
здружение  на Македонија, Здружение за 
развој и иновации на библиотеки Инова Либ - 
Радовиш, како и други домашни и 
меѓународни конференции и обуки кои се од 
значење за развој на библиотечната дејност. 
7. Проектни активности  
 

Во текот на 2023 година во зависност од 
пројавениот интерес, повторно се планира да 
бидат реализирани обуки за почетни курсеви 
по англиски и германски јазик како и 
запознавање со основни компјутерски 
вештини со кои ќе бидат опфатени различни 
целни групи кои се наоѓаат на маргините на 
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социјалната егзистенција но пред се, 
невработени лица, пензионери, социјално 
загрозени лица и лица со посебни потреби. 
Од планираните средства за овие обуки, пред 
се, ќе бидат покриени потребните трошоци 
за: 
- обезбедување на услови за работа во 

библиотеката додека траат обуките, 

- обезбедување на материјали и техничка 
опрема за спроведување на обуките, 

- ангажирање на стручни лица за 
реализација на планираните обуки, 

- набавка на потребна стручна литература 
за спроведување на обуките. 

8. Одржување и градежно-технички 

зафати во библиотеката 

 Врз основа на укажаните потреби со 
тековното работење како и видливите 
технички недостатоци во библиотеката, на 
планот на градежно-техничките зафати,  и за 
2023 година планирани се одредени 
активности.  
Како и во претходните неколку години, во 
соработка со ЕЛС на Општина Радовиш, пред 
се, приоритет ќе биде обезбедувањето на 
можности и услови за просторно 
проширување на библиотеката од причина 
што со постоечкиот простор библиотеката 
веќе не може нормално да функционира. 
Тука ги планираме следните активности: 
- рекострукцина и преадаптација на горниот 
кат над библиотеката за потребите на истата, 
- вградување на вентилационен систем во 
санитарните јазли за службените лица во 
библиотеката, 
- доуредување и предаптација на гаражите до 
библиотеката и дворната површина пред нив 
оплеменета со зеленило и клупи за читање и 
промовирање на книги на отворено во кругот 
на библиотекатa, 
- Промена на синтелонот во библиотеката, 
- нови рафтови за книги. 
За овие активности за одржување и 
градежно-технички зафати пред се во 
внатрешноста на библиотеката и гаражите, 
потребните средства ќе бидат тековно 
определувани, а ќе се обезбедат од 

сопствените жиро сметки за сопствени 
извори, дотации и донации. 

За реконструкција и адаптација на 
спратот и кровот над библиотеката, од 
Локалната самоурава на Општина Радовиш 
ќе се бара конечно градежните работи да 
отпочнат во 2023 година. Потребните 
средства за градежно техничките зафати и 
опремување на ентериерот се планира да се 
обезбедат од сопствени извори, 
Министерство за култура, Општина Радовиш, 
и други потенцијални странски донации.    
 
Broj 08-1914/2     Sovet na op{tina Radovi{                                                                  

Data 20.12.2022 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 Одлука за 
донесување на Годишна Програма за работа 
на Општинска установа Центар за култура,, 
Ацо Караманов” Радовиш за 2023 година и 

Годишна Програма за работа на Општинска 
установа    Центар за култура,, Ацо 

Караманов” Радовиш за 2023 година 
 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлука за 
донесување на Годишна Програма за работа 
на Општинска установа Центар за култура,, 
Ацо Караманов” Радовиш за 2023 година 
бр.08-1915/1 и Годишна Програма за работа 
на Општинска установа Центар за култура,, 
Ацо Караманов” Радовиш за 2023 година 
бр.08-1915/2   

што советот на општина Радовиш ѓи 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година. 
 
 
Број 09-1915/3                       Градоначалник                                                                                      
Дата 27.12.2022 г.              на Општина Радовиш                                                                 
Радовиш                                    Ацо Ристов с.р.                                                                                                             
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 Врз основа на член 22 став1 точка 5 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 XXII 
седница одржана на 20.12.2022 година, 
донесе 

 
                          О Д Л У К А 

за донесување на Годишна Програма 
за работа на  

Општинска установа Центар за 
култура,, Ацо Караманов” Радовиш  

за 2023 година 
  
 
I. Се донесува Годишна Програма за 

работата на Општинска установа  

             Центар за култура,, Ацо Караманов”   
             Радовиш за 2023 година. 

 
II. Оваа Одлука влегува во сила 

наредниот ден од денот на објавување 

во ,,Службен гласник на општина 
Радовиш,, . 
 

Број 08-1915/1       Совет на општина Радовиш                                                             
Дата 20.12.2022 г.              Претседател                                                                 
Радовиш                        Моника Трајанова с.р.                                                                         
                                                           
  Врз основа на член 27 од Законот за култура 
и 22 став 1 т.5 од Законот за локална 
самопурава (Сл.Весник на РМ 5/2002), a во 
врска со член 15 став 1 точка 5 и член 21 став 
1 точка 43 од Статутот на Општина Радовиш,  
Советот на Општина Радовиш нa XXII седница 
одржана на 20.12.2022 година донесе:  
 
              

Г О Д И Ш Н А  П Р О Г Р А М А 
За работа на Општинска Установа 

Центар за култура „ Ацо Караманов ’’ 
Радовиш за 2023 година 

 
Општинската Установа Центар за култура 
„ Ацо Караманов ’’Радовиш управува со два 
објекта: Центарот за култура кој се наога во 
централното градско подрачје и објект – 
Музеј - Етнолошка збирка. Во сопственост на 
општина Радовиш а со корисничко право на 
ОУЦК ,,Ацо Караманов” – Радовиш. 

Централниот објект во кој што се одвиваат 
сите програмски содржини и културно-
опшествени настани во затворено е 
единствен соборен објект во општината и 
истиот самиот по себе е културно наследство 
бидејќи датира од периодот на стара 
Југославија, изграден во дваесетите години 
на претходниот век. Со горе наведеното дека 
објектот е стара градба на истиот му е 
неопходна ИТНА ИНТЕРВЕНЦИЈА: 
 
1.Реконструкција на плафон; 
2.Доградба на помошни простории – 
Гремиорна; 
3.Доградба и уредување на административно 
– стручениот службен простор; 
4.Внатрешна реконструкција на сцена, салон 
и фоае; 
5.Уредување на надворешен простор пред 
влез во зградата (ПЛАТО);  
 
Горе наведените потреби се НЕОПХОДНИ 
бидејќи установата со години наназад нуди 
квалитетна програма на многу културни 
настани и содржини кои се посетени од 
многубројна публика, која заслужува 
пристоен амбиент како од уметничко 
функционален аспект така и од 
БЕЗБЕДНОСНИ ПРИЧИНИ. 
 
Установата ја има и основната потреба за 
техничка опрема: 
 
1.Аудио опрема, 
2.Тон опрема 
3.Светлосна опрема 
4.Сценска опрема  
 
Која исто така е неопходна за успешна 
реализација на обемната програмска 
содржина која што ја нуди установата. 
На установата и е потребна и неопходна 
материјална поддршка  од  ЕЛС Радовиш за 
одржување на објектите и реализација на 
програмските содржини. 
Од опишаните услови може да се забележи 
дека сложеноста на работата во Установата е 
од висок степен. Имено, директорот и 
програмскиот раководител ја осмислуваат, 
организираат, подготвуваат и реализираат 
целата програмска соддржина и лично ги 
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оддржуваат објектите со кои управува 
установата. 

Поаѓајки од својата функција утврдена 
со Закон и со Статутот, во рамките на својата 
основна дејност Општинската  установа 
Центар  за култура “Ацо Караманов“ – 
Радовиш ги врши следните работи: 

 
-сценско уметничка дејност; 
-визуелни уметности; 

           -музичка дејност; 
-музејска дејност 
-литературна дејност; 
-прикажување на филмови; 
-образовна дејност; 
-ликовна дејност. 
 
Дополнителна дејност на Општинска 

Установа Центар за култура “ Ацо Караманов“ 
– Радовиш е вршењето на следните работи: 
-естрадна дејност; 
-издавачка дејност; 
-дејност на посредување во културата и 
дејност на објектот за култура.  

 
Центарот за култура ,,Ацо Караманов” 

– како единствена установа од ваков тип во 
областа на културата во општина Радовиш ја 
следи, координира,насочува и промовира и 
презентира работата и на останатите 
друштва, здруженија и организации од 
областа на културата во општина Радовиш со 
кои има склучено меморандуми за соработка. 
Од содржајната програма на установата ги 
издвојуваме позначајните настани и 
манифестации кои се одржуваат во текот на 
годината 
 

 М

Mузичkо - сценска дејност 

Во склоп на Центарот за култура ,,Ацо 
Караманов” – Радовиш работат два состави: 

Фолклорниот Ансамбл ,,Ацо 
Караманов”  и Вокално инструменталниот 
состав РАСПЕАНИ РАДОВИШАНИ.  

Фолкорниот Ансамбл е формиран во 
1959 година.Овој ансамбл со долга традиција 
има околу 120 редовни членови. Со 
ансамблот работи тренер – ментор, под 
раководство и надзор на програмскиот 

раководител и директорот. На репертоарот 
има широка лепеза од афтентични изворни 
ора од радовишкиот крај и останатите 
региони во Македонија. Секоја година ФА 
,,Ацо Караманов” пред домашната публика се 
претставува со два задожителни концерти. 
Досега ансамблот секоја година успешно се 
представуваше на повеќе домашни и 
меѓународни фестивали, како ревијални така 
и натпреварувачки. Во 2019 година 
ансамблот беше учесник на три големи 
меѓународни фолклорни фестивали со 
натпреварувачки карактер.  Во јуни месец во 
Сараево Р.Босна и Херцеговина на 
,,Новоградски денови” во силна конкуренција 
ја освои втората награда од стручното жири. 
Во септември месец учествуваше на 
меѓународниот фолклорен фестивал 
,,Неделино” во Неделино Р.Бугарија на кој 
нашиот ансамбл ја доби специјалната 
награда од стручното жири, а во месец 
ноември на Меѓународниот АРТ Фестивал 
,,Утрина звезда 2019” го доби престижното 
прво место од жири комисијата. На 
меѓународните ревијални фестивали во 
Анкара, Измир Р.Турција, Белишче Р. 
Хрватска и Велика Плана Р. Србија потврда за 
нашиот успешен настап беше големиот 
интерес од страна на претставниците  на 
останатите учесници и нивната покана за 
наше гостување на нивните фестивали. 

Репертоарот на кореографии со кој во 
моментот се претставува ФА ,,Ацо 
Караманов” – Радовиш се: 

-Малешевка 
-Пирин 
-Кумановка 
- Два танца 
- Водарки 
- Чунгалово 
-Македонска свадба 
- Лазаринки 
 Во 2021 година е поставени нова 

кореографија – ,,Радовишки собор” а за 2023 
на репертоарот ќе биде поставена 
кореографијата ,,Пијанец”. 

Стручниот тим на Центарот за култура 
,,Ацо Караманов” – Радовиш во годишната 
програма за 2020 година  за прв пат го 
основува, а на националниот конкурс 
Министерството за култура го подржа 
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првиот Меѓународен фолклорен фестивал во 
општина Радовиш  ,,РАДОВИШКИ СОБОР” 
2021 кој за жал поради пандемијата не се 
реализира и истиот беше успешно 
реализиран во оваа 2022 година . 

 
Вокално-инструменталниот музички 

состав „Распеани радовишани“ е ансамбл со 
традиција долга над 40 години. Работи во 
склоп на Центарот за култура „Ацо 
Караманов“ - Радовиш. За време на оваа 
долгогодишна традиција  во овој ансамбл 
членувале повеќе од 200 членови. 
Репертоарот се базира на староградските 
песни, во кои посебно место имаат песните 
од Радовиш и радовишко. Дел од својот 
репертоар, поточно 25 песни „Распеани 
радовишани“ го имат пренесено на два 
албума. Настапуваат на манифестации и 
други културни збиднувања во земјава и во 
странство.И како резултат на севкупните 
признанија, тие се добитници на 
ШЕСТОНОЕМВРИСКА ЗЛАТНА ПЛАКЕТА.  

 
Серенадата е најпрепрезентативна форма на 
староградаската песна и има длабока 
традиција во градот Радовиш. Таа е причина 
овој дел од македонската народна лирика да 
се задржи како традиција во Радовиш до ден 
денес. 
Центарот за култура ,,Ацо Караманов” – 
Радовиш за да ја оддржи и негува 
староградската песна е основач на 
Мегународниот фестивал на Староградска 
песна и серенада ,,САНОЌ СЕДАМ”  со 
дванаесетгодишна традиција на која секоја 
година над 200 учесници се дел од 
натпреварувачката програма и сценариско 
дефиле низ радовишката чаршија.  
Установата 2019 година распиша конкурс за 
најдобра композиција на тема ,,Радовиш”. На 
конкурсот се јавија 6 музички аранжмани. За 
истите установата организираше концертна 
изведба пред радовишката публика и жири 
комисијата која ја одбра најдобрата 
композиција посветена на нашиот град. И 
оваа година истиот конкурс ќе биде 
повторно објавен со цел да се збогати 
ризницата на  
Во соработка со општинското нижо музичко 
училиште   Центарот за култура ,,Ацо 

Караманов” – Радовиш секоја година 
организира концерт на популарна класична 
музика кој е со голема посетеност. 
Веќе три години по ред во соработка со 
Државениот музички училишен центар 
,,СЕРГЕЈ МИХАЈЛОВ” од Штип, организираме 
по два концерти годишно со камерните 
состави и Оркестарот на СМУ ,,Велигденски” 
и ,,Божиќен” на задоволство на радовишката 
публика. 
Под координација на Центарот за култура во 
текот на годината се организираат повеќе 
настани на кои имаат можност за настап сите 
музички состави кои работат и музицираат 
во општина Радовиш. Центарот за култура на 
31 декември на платото пред установата 
организира повеќечасовен попладневен 
концерт на кој можност за настап имаат сите 
музичари и музички состави од опчтина 
Радовиш. Истите имаат простор за своја 
промоција и настап на гастрономскиот 
фестивал ,,Самун ем татлија” кој во 2019 
година беше во организација на Центарот за 
култура.  
  

 Драмска дејност 

Во  рамките на оваа дејност Центарот за 
култура ,,Ацо Караманов” – Радовиш од 
основањето на својата драмска секција од 
2018 година, има продуцирано два 
сопствени продукти и тоа авангардната 
театарска претстава ,,ПОДИГНИ МЕ”  која 
само на сцената на Центарот за култура 
,,Ацо Караманов” – Радовиш минатата 
година се одигра со една премиера и 
четири репризи со вкупна посетеност од 
1200 посетители. На крајот од 2019  
година беше предпремиерно одиграна 
новата класична театарска претстава 
,,ПОСЛЕДНИОТ КЛАС” . Истата е 
поставена на овогодинешниот репертоар 
на Центарот за култура ,,Ацо Караманов” – 
Радовиш.  
Во 2021 година беа реализирани два нови 
проекти од областа на драмската дејност. 
Театарски претстави :  
- ,,РАДОВИШКИ МААБЕТИ “ и  
- Проект ,,Сонуваме,остваруваме и 

љубов подаруваме”- театарска 
претстава ,,Волшебникот и 
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пријателите”, кои се на репертоарот на 
Центарот за култура за 2022 и 2023 
година. 
За 2023 година предвидуваме 
поставување на една нова театарска 
претстава ,,Сцената наш прозорец кон 
светот”. 
 

Установата со години наназад на својот 
репертоар успева да ги постави и 
најактуелните театарски претстави кои се 
поставени и продуцирани од 
професионалните национални театарски 
куќи. На огромно задоволство на 
публиката на нашата сцена во текот на 
годината се гледат составите на Велешки 
Театар, Драмски Театар – Скопје, 
Прилепски Театар, МНТ – Скопје, 
Охридски Театар, Кумановски Театар, 
Театар Комедија, Струмички Театар. 
Неколкугодишната квалитетна театарска 
понуда создаде квалитетна и бројна 
публика, која е со стално побарување на 
уште поголема понуда. 
А за најзначајната публика на Центарот за 
култура, децата и младите, во текот на 
годината Центарот на својот репертоар 
поставува најмалку четири театарски 
претстави за деца и млади. 
  

 Литературно – издавачка  дејност 

 
Во склоп на установата работи литературна 
секција која успева да побуди интерес кај 
децата и младате од нашата општина, да 
членуваат во истата која работи  под 
менторство на пензионираниот професори 
по македонски јазик Славчо Атанасов и 
Павлина Кошевец.  
Неделно се организира по една работилница 
на тема творештво, говорење на сцена, 
рецитали и читање на текст. 
 Центарот за култура ,,Ацо Караманов” – 
Радовиш, еднаш годишно ја организира 
поетската вечер ,,Меридијани” во која 
членовите на литературната секција читаат 
поезија од светски познатаи писатели. Исто 
така се организира и вечерно читање на 
афоризми . 
Најголемата литературна манифестација со 
својата 50 годишна традиција е 

манифестацијата посветена на нашиот 
патрон  големиот поет АЦО КАРАМАНОВ  
КАРАМАНОВИТЕ ПОЕТСКИ СРЕДБИ со 
својата содржина се вбројуваат помеѓу 
најдобрите меѓународни поетски средби. 
Тие по својот карактер се меѓународни,од 
2019 година  по предходно објавен конкурс 
се доделуваат три награди: 
- Интернационална награда  ,,КАРАМАНОВ”  
за најдобро поетско дело и  
-Национална награда ,,КАРАМАНОВ”  за 
најдобро поетско дело,  
Од 2020 година установата распиша 
конкурс за наградена ДЕТСКА ПОЕТСКА 
ТВОРБА, чии што дела Центарот за 
култура ,,Ацо Караманов” – Радовиш ги 
издава во тираж од по 200 примерока. 

 
Во својата издавачка дејност, последната 
годинана Установата е издавач на 
Едицијата КАРАМАНОВ и на ,,Детските 
игри во Радовиш” од авторот  Павлинка 
Кошевец. 
 КАРАМАНОВИТЕ ПОЕТСКИ СРЕДБИ  се 
проект со континуитет од програмата на 
установата и истиот ќе биде реализиран и во 
2023 година, кои оваа година ќе бидат 
јубилејни 50 -ти по ред. 
 

 Музејска дејност 

Општинската Установата Центар за култура 
,,Ацо Караманов”- Радовиш има своја 
постојана Етнолошка постановка 
изложена во вториот објект со кој што 
управува. Постановката се состои од народни 
изворни носии и предмети од нашето 
радовишко поднебје како што се: Јуручката 
носија ( носија на турската заедница во 
општината) , Шопска носија, Дединска носија, 
Ињевска носија и Пишинска носија. Како дел 
од образовната програма на нижите 
одделенија од основните општински 

училишта истата е редовно и често 
посетувана. 

 

 Ликовна дејност 

Меѓународната ликовна колонија 
,,Караманов”, последните три години 
прерасна во колонија на која учествуваат 
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покрај домашните и голем број на врвни 
меѓународни сликари . Покрај учеството на 
овие истакнати сликари колонијата ја 
издвојува посебно просторот кој што е 
оддвоен за изразување и творење а и 
можност за усовршување на младите 
талентирани ликовни сликари од средното и 
основните општински училишта во Радовиш. 
Тие во совршени услови првиот ден заедно со 
сликарите учесници на колонијата творат и 
сликат а во останатите денови од ликовната 
колонија учествуваат и се стекнуваат со 
вештини и знаење додека овие врвни 
уметници ги ствараат своите дела. Од 
создадените дела на ликовната колонија 
Центарот за култура ,,Ацо Караманов” – 
Радовиш, организира изложба која двапати ја 
поставува пред својата јавност, а истата 
патува и надвор од Радовиш. Ликовната 
колонија КАРАМАНОВ е проект со 
континуитет од програмата на установата и 
истиот ќе биде реализиран и во 2023 година.  
 
Во 2021 година Центарот за култура Ацо 
Караманов ја организира првата СТРИП 
РАБОТИЛНИЦА на која учествуваа 28 
ученици од нашата општина. Од 
изработените дела се организираше изложба. 
Во 2023 СТРИП РАБОТИЛНИЦАТА ќе биде од 
национален карактер со што се очекува 
помасовен одзив на учесници од целата 
држава. Центар за култура ќе работи на 
издигнување на оваа дејност која што е уште 
позната како деветтата уметност за да истата 
прерасне во СТРИП КОЛОНИЈА .   
 

 Кинотечна дејност 

Центарот за култура ,,Ацо Караманов” – 
Радовиш користи и управува проектор 
доделен од Агенцијата за филм, со што доби 
можност за обновување на кино културата во 
Радовиш. Нестрпливи од ваквата придобивка 
стручниот тим на установата се досети и ја 
реализира идеата, и со скромно и 
економично решение го реши проблемот со 
дотраеното и искинатото филмско платно, со 
што овозможивме после многу години 
повторно отпочнување со проектирање на 
филмови на големо платно. Така сега на 
радост и задоволство на радовишката 

публика Центарот за култура во соработка со 
дистрибутивните киќи, овозможува 
киноприкажување на најголемите домашни и 
светски филмски хитови.  
Недела на прикажување на македонски филм, 
Недела на прикажување на германски филм 
во соработка со Амбасадата од Германија, 
Недела на детски филм итн. 
Во 2021 година Центарот за култура даде 
уште поголем акцент на оваа дејност. 
Беа организирани проекции на филмови на 
отворено на локација СТАРО ЛЕТНО КИНО. И 
во 2023 ќе продолжиме со проекциите на 
отворено. 
Центар за култура од областа на оваа дејност 
за 2023 година педвидува организирање на 
работилници на тема ,,Како се создава 
документарен филм” како предвесник на 
создавање Фестивал на документарен филм. 
 

 Визуелни уметности 

 
Последните години слободно можеме да 
кажеме, со оглед на карактерот, 
визуелните уметности имаат најголем 
број на посетители како со соборна така 
и со публика во минување. За таа потреба 
на нашите граѓани Центарот за култура 
на отворен простор организира повеќе 
културни соддржини:  

 
- Радовишки детски Карневал  

Радовиш и Центарот за култура Ацо 
Караманов со задоволство го 
истакнуваат приматаот на овој детски 
карневал кој што Центарот за култура и 
Радовиш го смести во друштвото на FECC 
– Федерација на европски карневалски 
градови. 
Радовишкиот детски Карневал е соддржина 
со повеќе од 50 групни и поединечни маски 
на теми кои се едукативни и праќаат 
силна порака до јавноста, каков свет 
сакаат најмладите. На карневалот не се 
дозволени креации кои се навредливи и 
исмејувачки.   
Дефилето низ улиците на градот кои се со 
осмислено сценарио претворени во весел и 
пријатен амбиент во присуство на  
неколкуилјадна публика го сочинуваат 
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1500 дечиња – учесници на РАДОВИШКИОТ 
ДЕТСКИ КАРНЕВАЛ. 
И овој проект како базичен од програмата ќе 
биде реализиран и во 2023 година. 
 
- КАРАМАНОВА ЛЕТНА СЦЕНА 

 
Стручниот тим на Центарот за култура 
од минатата година отпочна со 
реализација на културните соддржини 
опфатени во проектот КАРАМАНОВА 
ЛЕТНА СЦЕНА. 
Во едномесечен летен период ( Јуни – Јули ) 
на просторот од платото пред Центарот 
за култура преку шеталиштето Св.Спасо 
Радовишки кој го специјално амбиентално 
уредуваме  и украсуваме со цветни и други 
декоративни аранжмани, секојдневно се 
застапени културни соддржини :  
- Улични артисти ( музичари, 

акробати, аниматори...) 

- Изложби на фотографии 

- Кино на отворено 

- Концерти 

- Во новата 2023 година, вљубениците и 

консументите на културата 

повторно ќе уживаат во 

соддржината на оваа културна 

манифестација. 

 
- БЛИЗНАЦИ СМЕ, ПОСЕБНИ СМЕ 

 
Улична манифестација по повод 
светскиот ден на децата близнаци. 
Манифестација започна да се реализира 
во 2018 година со голем интерес за 
учество. Во 2023 покрај близнаците од 
општина Радовиш ќе учествуваат и 
голем број на близнаци од другите градови 
од нашата држава, од најмали до 
највозрасни. 
 
- ГАСТРОНОМСКИ ФЕСТИВАЛ ,,САМУН ЕМ 

ТАТЛИЈА” 

 
Оваа манифестација со своето 
седумгодишно постоење е 
манифестација со најголема посетеност 

како од граѓаните на општина Радовиш 
кои се три дена во улога на домаќини 
така и од посетители од останатите 
градови на нашата земја. 
Карактеристичниот – автентичен вкус 
на самунот кој може само во Радовиш да 
се вкуси, татлијата како 
традиционален десерт кој може да се 
сретне само на оваа поднебје и богатата 
тридневна музичка програма го 
претвораат Радовиш во место на 
радост и задоволство. 
Во 2019 година во организација на 
Центарот за култура  впечатоците на 
јавноста, учесниците и изведувачите 
потврдуваат дека манифестацијата 
постигнува високо ниво на посетеност. 
Центарот за култура со своите 
кадровски ресурси се става на 
располагање на ЕЛС Радовиш за 
потребите на Манифестацијата САМУН 
ЕМ ТАТЛИЈА 2023  

 
- Гратски Мажуретски состав 

За потребите на културните соддржини 
од областа на Вилуелната уметност, за 
настаните кои ги организираме на јавен 
простор, во 2019 година  Центарот за 
култура формираше во своите редови 
ГРАТСКИ МАЖУРЕТСКИ СОСТАВ, 
единствен во нашата држава, кој за 
потребите на ваков тип на настани 
редовно добива покани и за 
манифестации надвор од нашата земја. 
Во ноември 2021 нашиот мажуретски 
состав беше учесник на XXXIII 
Меѓународен АРТ Фестивал кој се одржа 
во Банско Р. Бугарија каде ја освои 
втората награда од стручното жири.  
Во 2023 година составот ќе постави две 
нови кореографии. 

 
 
 

 Духовност 

 
Центарот за култура ,,Ацо Караманов”- 
Радовиш уште од почетокот на 
востанување и чествувањето на 
Светиот Спасо Радовишки за патрон и за 
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заштитник на општина Радовиш ( На 
предлог на Македонската православна 
црква а усвоено од Советот на општина 
Радовиш) учествува заедно со 
радовишката парохија на Македонската 
православна црква во организирање на 
чествувањето и празнувањето на Св. 
Спасо Радовишки. Со посебни културни 
соддржини пригодни за овој настан го 
одбележува празнувањето. 
Стручниот тим на Центарот за 
култура заедно со свештениците на 
Радовишката парохија и во наредната 
2023 година  во предвечерието на 
празникот ќе организираат духовна 
академија на Св. Спасо Радовишки. 

 

 Културни програмски соддржини 

насочени кон  заедницата 

 
Во општина Радовиш покрај македонската, 
како најголема заедница, живеат и 15% 
граѓани припадници на турската заедница. 
Традиционално добриот соживот со години 
наназад  воглавно се негува преку 
културата. За таа цел Општинската установа 
Центар за култура ,,Ацо Караманов” во 
соработка со турската заедница и нивни 
здруженија поддржува и организира 
настани со кои ја негува културата на 
турците во Радовиш. Со години наназад 
логистички го поддржува здружението на 
источните турци во Македонија во 
организација на Јуручкиот фестивал. 
Понудува културни соддржини по повод 
денот на турската азбука.Во 2023 година 
установата ќе  работи на проектот Јуручка 
свадба со цел да биде зачувана како 
нематеријално културно богатство. 

 

 Други активности 

Центарот за култура како единствена 
установа од овој тип, по својот карактер има 
координирачка функција во однос на 
останатите локални установи и здруженија 
на граѓани кои се од областа на културата. 
Во соработка со воспитно-образовните 
установи, градинките,основните и средно 
општинско училиште, во текот на годината 
организира повеќе културни – едукативни 

работилници ( креирање и изработка на 
анимирани филмови, создавање едукативни 
видео игри, создавање на документарен 
филм, работилници за фотографија, 
запознавање на најмладите со необични 
музички инструменти итн). 
Во 2021 година Центарот за култура 
склучи меморандум за соработка со 
Дневниот центар за престој на лица со 
посебни потреби ПОРАКА, со кој ќе 
реализира два проекти во наредната 
2023 година. 

 
Центарот за култура ,,Ацо Караманов” 
логистички ги поддржува сите здруженија 
од областа културата во општина Радовиш 
со кој има склучено меморандуми за 
соработка. Од таа партнерска соработка 
произлегуваат голем број на културни 
соддржини кои исто така се наогаат на 
репертоарот на Центарот за култура. Таква 
соработка установата има со следниве 
здруженија: 

- Св. Спасо Радовишки ( заеднички проекти 

од областа на културата, традицијата и 

духовноста) 

- Фолклорно Друштво Бучим 

- Фолклорно Друштво Китка – с.Ораовица 

- Фолклорно Друштво Цветови –с.Дедино 

- Фолклорно Друштво Подрешани – 

с.Подареш 

- Женска Фолклорна Група – Радовишанки 

ЕТНО 

- Центар за деца со посебни потреби 

ПОРАКА 

- Друштво на ликовни уметници – ДЛУР 

РАДА – Радовиш 

- Драмско студио Театар ПИ 

- Студио за модерен балет ГАЗЕЛИ - 

Радовиш 

 
 

 Меѓународна културна соработка 

 
Составите на Центарот за култура : 
Фолклорниот ансамбл ,,Ацо Караманов” , 
Вокално – инструментален состав 
Распеани Радовишани, Гратскиот 
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мажуретски состав, Драмската секција, 
Литературната секција  на покана на 
меѓународни културни установи 
учествуваат и достојно не претставуваат 
на многубројни меѓународни фестивали, 
од каде се враќаат со големи почести и 
признанија.  
А во делот на меѓународната соработка 
со општините збратимени на општина 
Радовиш: општина Белишче Р.Хрватска, 
општина Велика Плана Р.Србија, 
општина Али Ага Р.Турција, општина 
Тетевен Р.Бугарија, покрај меѓусебните 
гостувања и презентација на сопствениот 
културен продукт, изработуваме и 
заеднички, партнерски меѓународни 
културни проекти. Таков е проектот на 
кој  во моментов работиме ,, ЉУБОВТА 
НИЗ ПОЕЗИЈАТА” – Дело од поезија, 
музика и современи танци, во соработка 
со Центарот за култура МАСУКА од 
Велика Плана Р.Србија, поддржан од 
Министерството за култура на Р.Србија со 
надеж дека во 2023 година истиот ќе 
продолжи и ќе биде реализиран. 

 

 Завршен дел 

 
Согласно приложеното, Установа 
претставува дека е единствена по 
својот карактер која има координирачка 
функција во однос на локални установи и 
со својата програмска активност 
остварува врвни културни дострели, 
потврдени со признанија, награди и 
позитивна критика. Установата е 
комплексна, извршува активности 
останатите од повеќе дејности, 
остварува програмски соддржини кон 
заедниците, реализира меѓународни 
програмски активности, а со своето 
дејствување во збратимените  
општини создава и партнерски 
меѓународни проекти. 

 

 Најзначајни културни содржини 

креирани и организирани од Центарот 

за култура ,,Ацо Караманов” – Радовиш 

 
 

1. БОЖИЌЕН КОНЦЕРТ ( КАМЕРНИТЕ 

СОСТАВИ И ОРКЕСТАРОТ НА ДМУЦ 

,,СЕРГЕЈ МИХАЈЛОВ) 

2. БЛУЗ ВЕЧЕР –Афирмација на блуз 

музиката 

3. РАДОВИШКИ ДЕТСКИ КАРНЕВАЛ 

4. ВЕЛИГДЕНСКИ КОНЦЕРТ ( КАМЕРНИТЕ 

СОСТАВИ И ОРКЕСТАРОТ НА ДМУЦ 

,,СЕРГЕЈ МИХАЈЛОВ) 

5. МЕЃУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ 

,,РАДОВИШКИ СОБОР” 

6. УЛИЦА НА КУЛТУРАТА 

7. КАРАМАНОВА ЛЕТНА СЦЕНА 

8. РАДОВИШ ТАНЦУВА ,, КОНЦЕРТ НА 

СТУДИО ЗА МОДЕРЕН БАЛЕТ ГАЗЕЛИ” 

9. ,,БЛИЗНАЦИ СМЕ, ПОСЕБНИ СМЕ”  

10. ФЕСТИВАЛ НА СТАРОГРАДСКА И 

СЕРЕНАДНА ПЕСНА ,,САНОЌ СЕДАМ” 

11. Св. СПАСО РАДОВИШКИ ,, КОНЦЕРТ НА 

ДУХОВНА МУЗИКА” 

12. ЛИКОВНА КОЛОНИЈА ,,КАРАМАНОВ” 

13. КАРАМАНОВИ ПОЕТСКИ СРЕДБИ 

14. ГОДИШЕН КОНЦЕРТ НА ФА ,,АЦО 

КАРАМАНОВ”- НИЕ И ПРИЈАТЕЛИТЕ 

15. ГОДИШЕН КОНЦЕРТ НА ,,РАСПЕАНИ 

РАДОВИШАНИ” 

16. ТЕАТАРСКА ПРЕТСТАВА 

,,ВОЛШЕБНИКОТ И ПРИЈАТЕЛИТЕ” 

17. TEATAРСКА ПРЕТСТАВА ,,СЦЕНАТА НАШ 

ПРОЗОРЕЦ КОН СВЕТОТ” 

18. ГОСТУВАЊА НА  НАЦИОНАЛНИ ТЕАТРИ  

19. СТРИП РАБОТИЛНИЦА 

20. ПРАЗНИЧНА МАНИФЕСТАЦИЈА ,,СВЕТОЛ 

ГРАД” 

 
Број 08-1915/2    Совет на општина Радовиш                                                                   
Дата 20.12.2022 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 Програма 

за активностите на  Општина Радовиш во 
областа на образованието во 2023 година и 
Програма за активностите на  Општина 
Радовиш во областа на образованието во  

        2023 година 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката 
за усвојување на Програма за активностите 
на  Општина Радовиш во областа на 
образованието во 2023 година бр.08-1916/1 
и Програма за активностите на Општина 
Радовиш во областа на образованието во 
2023 година бр.08-1916/2   

што советот на општина Радовиш ѓи 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.  

 
Број 09-1916/3                Градоначалник                                                                                       
Дата 27.12.2022 г.     на Општина Радовиш                                                               
Радовиш                             Ацо Ристов с.р.     
 

Врз основа на член 22 од Законот за 
локална самоупава (Сл.весник на РМ 
бр.5/2002), а во врска со член 21 став 1 точка 
11 од Статутот на општина Радовиш, 

Советот на општина Радовиш на XXII 
седница одржана на 20.12.2022 година, 
донесе 

 
                         О Д Л У К А 

за усвојување на Програма за 
активностите на  Општина Радовиш во 

областа на образованието во 2023 година 
  
I. Се усвојува Програмата за 

активностите на  Општина Радовиш во  

областа на образованието во 2023 
година. 

 
 
II. Оваа Одлука влегува во сила 

наредниот ден од денот на објавување   

во ,,Службен гласник на општина 
Радовиш,, . 

 
Број 08-1916/1       Совет на општина Радовиш                                                                  
Дата 20.12.2022 г.                Претседател                                                                        
Радовиш                        Моника Трајанова с.р.                                                                                
 
 

Врз основа на член 36 од Законот за 
локална самоуправа(Сл.Весник на РМ 5/02) и 
член 21 став 1 точка 11 од Статутот на општина 
Радовиш ( Службен гласник бр. 05/02 ) ,  

Советот на општина Радовиш, на 
седницата одржана на ден 20.12.2022 година ја 
донесе следната : 

П Р О Г Р А М А  

ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА РАДОВИШ 

ВО ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО  

ВО 2023 година 

 

I.Вовед 

Образованието, како една од најсуштествените 

сфери во делот на школувањето и едукацијата на 

младите генерации во општина Радовиш е од 

витално значење за идниот развој на општина 

Радовиш. Со оваа Програма ќе се даде акцент на 

неколку важни сегменти во доменот на 

стимулирањето на успехот на учениците, 

јакнењето на натпреварувачкиот дух помеѓу 

учениците, стимулирањето на талентите, 

саемската презентација на најуспешните 

постигнувања на учениците и јакнењето на 

мултиетничката интеграција во општинските 

училишта во општина Радовиш, но ќе се даде и 

преглед на приоритетнитите предлози за 

спроведувањето проекти во областа на на 

Образование во општина Радовиш. 

II. Цели 

Создавање на натпреварувачка атмосфера во 
училиштата со цел подигнување на нивото 
на просечниот успех на учениците во 
образовниот процес, како и стимулирање на 
талентираните ученици во сите сфери на 
науката, уметноста и спортот како и 
стимулирање на на наставниците, кои 
работат со талентираните ученици. 
III. Aктивности 
Главните активности ќе се однесуваат на : 
1.Стипендирање на ученици во основните 
училишта и во средното училиште во 
општина Радовиш согласно Одлуката за 
доделување на стипендии на ученици во 
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основното и во средното образование од 
општината Радовиш бр.07-1330/2 од 04 јули 
2013 г. и (Сл. Гласник на општина Радовиш 
бр.) и Правилникот за доделување на 
стипендии на ученици во основното и во 
средното образование од општината 
Радовиш бр. бр.07-1330/1 од 04 јули 2013 г. 
(Сл.Гласник на општина Радовиш бр.12 од 
8.7.2013 г.),. 
Согласно овие акти во општина Радовиш ќе 
се доделат вкупно 29 стипендии на ученици  
од кои 16 стипендии на талентирани 
ученици од VI до IX одделение –по 4 
стипендии за секое одделение од 6 до 9 то 
одд. во сите пет основни училишта во 
општина Радовиш. Стипендијата е во висина 
од 2 500,00 денари месечно , а се исплатува 9 
(девет) месеци во годината, како и 8 
стипендии на талентирани ученици од I-IV 
година во средно образование од кои: 5 
стипендии во прва година – по една за 
ученици од сите 5 општински, основни 
училишта и по една за  2, 3 и 4  година. 
Стипендијата е во висина од 3.000,00 денари 
месечно , а се исплатува 9 (девет) месеци во 
годината.Воедно, со новите измени во 
Правилникот за стипендирање бр. 08-1656/ 1 
од 17.10. 2018 год. се доделуваат плус 5 
стипендии по основ на социјална положба, 
исто така во износ од 2.500 ден. 
Вкупен износ на средства потребни за оваа 
активност = 688.500 ден  
 
2.Наградување на талентирани ученици и 
ментори во образовните установи во општина 
Радовиш. 
За овој сегмент од програмата – годишни награди 

за ученици и ментори за постигнати резултати и 

освоени места на натпревари, ќе се изготви 

посебен Правилник, а досегашната Одлука ќе се 

стави вон употреба. Согласно новиот Правилник 

во општина Радовиш ќе се доделат еднократни 

награди за освоени први, втори и трети места на 

државни и меѓународни училишни натпревари 

на талентирани ученици и на нивните ментори 

од 6 до 9 одделение во основното и од 1 до 4 

година во средното образование. 

Вкупен износ на средства потребни за оваа 

активност = 250.000 ден. 

 

3.Проект : МОЕ СРЕДНО УЧИЛИШТЕ – МОЈА 
ИДНИНА - Училишен научен саем за 
општински училишта во општина Радовиш 
Саемот се планира да се одржи на почетокот од 
Мај месец 2023 год. и содржи аспекти на 
кабинетско и штандовско изложување, сценска 
презентација на училишната лична карта и 
културно - уметничка програма. 
Во контекст на кабинетското и штандовското 

изложување, училиштето ги изложува 

највредните проекти од сите предмети, 

вклучително и техниката со коишто постигнале 

успеси, или освоиле награди во тековната учебна 

година со целосна слобода во начинот и 

инвентивноста со која ќе ги уреди своите 

штандови, 

Исто така средното училипште се преставува и со 

рекламно – пропаганден карактер како флаери, 

брошури и банери флери, со цел за максимално 

запознавање и анимирање на деветоделенците 

од општина Радовиш со можностите на средното 

образование и остручувањето во СОУ Коста 

Сусинов, како и со дуалните паралелки кои се 

органзиираат заради потребите на бизнис 

секторот од стручни профили и заради ефикасно 

и брзо вработување на учениците кои ќе изберат 

вакви струки и профил на среднио образование. 

Средства за оваа активност ќе бидат 

предвидени во СОУ Коста Сусинов. 

 

4. Најдобар наставник 

По повод  Денот на просветата и Светите браќа 

Кирил и Методиј - 24 Maj, oпштина Радовиш ќе 

додели годишни награди за најдобрите 

наставници од одделенска и предметна настава 

во основните училишта и за најдобриот 

наставник од средното училиште, како и награди 

за најдобри воспитувачи и негователки во 

детските градинки. 

Вкупно ќе бидат доделени тринаесет награди од 

кои десет во основните училишта, една во 

средното училиште и две награди во детската 

градинка. 

Наградите од страна на општината Радовиш ќе се 

доделат на наставниците, коишто со својата 

работа допринеле кон остварување на одлични 

резултати на учениците, како и врвни резултати 

на општинските, регионалните, државните и 

меѓународните натпревари. 
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Вкупен износ на средства потребни за оваа 

активност = 65.000 ден. 

 

5. Мултиетничка интеграција на младите 

во образованието 

Меѓуетничката интеграција во 

образованието започна како проект во 

образованието во 2013 година со поддршка 

на УСАИД. Целта на проектот е надминување 

на етничките разлики меѓу децата, градење 

на подобар соживот и подобрување на 

средината во која учат младите со 

реновирање на просторот, потоа обуки за 

разновидност, техничка помош и стимул на 

училиштата. МИО актиностите станаа и дел 

од законските обврски на училиштата 

опфатени во делот на евалуациите. Улогата 

на општината беше да соработува  и да 

учествува во координацијата на  МИО 

активностите со невладините организации 

во Република  Македонија, (МЦГО), кои во 

почетокот беа носители и главни 

координаторi. овој проект доби нов формат и 

продолжи под мотото Мултиетнчката 

интеграција во образование и младите – со 

целна група во предметна настава од 6 до 9 

одделение во основните училишта и од 1 до 4 

година во средното училиште. Во оваа 

програма предвидуваме неколку активности  

за стимулирање на МИО во општина 

Радовиш: 

5/1 Мултиетнички саем на сите училишта 

во општина Радовиш на кој ќе се 

презентира мултиетничкта разновидност и 

интеракцијата на учениците од македонска и 

турска националност со презентација на 

меѓусебни активности и активностите со 

партнерските училишта од други општини 

во Р.Македонија. 

5/2 Мултиетнички караван со мешовит 

состав и меѓусебно запознавање на 

мултиетничките разновидности од културен, 

верски и традиционален аспект со прецизна 

агенда на посети на мултетнички и 

мултикултурни објекти, знеменитости и 

вредности 

5/3 Настава на наш-нивен јазик со наши 

наставници на час со наши соученици, наша 

историја, култура, литература со 

воннаставни активности со наша настава на 

нивен јазик, нивни наставници на час со 

нивни соученици, нивна историја, култура и 

литература – со еден збор мултиетничка 

интеракција во мешовити состави со цел – 

запознавање и зближување на 

различностите. 

Вкупен износ на средства потребни за оваа 
активност = 20 000 ден. 
 

6.ДОДЕЛУВАЊЕ НА УЧИЛИШЕН ПРИБОР – 
ПАКЕТЧИЊА за учениците кои ќе тргнуваат во 
прво одделение. 
Вкупен износ на средства потребни за оваа 
активност = 250.000 ден. 
 
ВКУПНО ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМА 

ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА РАДОВИШ 

ВО ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВО 2023 год. 

= 1.273.500 ден. 

 
7.  Оваа Програма влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавување во,,Службен гласник на 
Општина Радовиш”. 
 
 Broj 08-1916/2            Sovet na op{tina Radovi{                                                                              
Data 20.12.2022 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 Одлука за усвојување на Програма 
за јавните потреби на спортот во  Општина 

Радовиш за 2023 година и Програма за 
јавните потреби на спортот во  Општина 

Радовиш за 2023 година 
Ја прогласувам и објавувам Одлуката 

за усвојување на Програма за јавните 



Br. 19/2022 Str. 30     Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{       27.12.2022 год. 

 

 

потреби на спортот во Општина Радовиш за 
2023 година бр.08-1917/1 и Програма за 
јавните потреби на спортот во  Општина 
Радовиш за 2023 година бр.08-1917/2   

што советот на општина Радовиш ѓи 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.  
                                                  
Број 09-1917/3                        Градоначалник                                                                                        
Дата 27.12.2022 г.              на Општина Радовиш                                                               
Радовиш                                      Ацо Ристов с.р.                                                                                                              
 

Врз основа на член 22 од Законот за 
локална самоупава (Сл.весник на РМ 
бр.5/2002), а во врска со член 21 став 1 точка 
11 од Статутот на општина Радовиш, 

Советот на општина Радовиш на XXII 
седница одржана на 20.12.2022 година, 
донесе 

 
                      О Д Л У К А 

за усвојување на Програма за јавните 
потреби на спортот во  Општина Радовиш за 

2023 година 
 
 
I. Се усвојува Програмата за јавните 

потреби на спортот во  Општина  

Радовиш за 2023 година. 
 

 
II. Оваа Одлука влегува во сила 

наредниот ден од денот на објавување   

во ,,Службен гласник на општина 
Радовиш,, . 

 
 Број 08-1917/1      Совет на општина Радовиш                                                                 
 Дата 20.12.2022 г.               Претседател                                                                        
 Радовиш                         Моника Трајанова с.р.                                                                        
      
 

 Врз основа на член 36 од Законот за 
локална самоуправа(Сл.Весник на РМ 5/02) и 
член 21 став 1 точка 11 од Статутот на општина 
Радовиш ( Службен гласник бр. 05/02 ) ,  

Советот на општина Радовиш, на 
седницата одржана на ден 20.12.2022 година ја 
донесе следната : 

 

ПРOГРАМА ЗА ЈАВНИТЕ ПОТРЕБИ НА 

СПОРТОТ 

ВО ОПШТИНА РАДОВИШ ЗА 2023 год. 

I.Вовед 
Во изминатите неколку години, општина 
Радовиш сериозно вложува напори и 
финансиски средства и во спортската 
инфраструктура и во спортските кадри, 
создавајќи услови и можности за активен 
спортско-рекреативен живот на сите граѓани. 
Во Програмата за 2023 година покрај 
подршката за спортските клубови и 
здруженија и организирањето на веќе 
традиционалните спортски манифестации, се 
очекуваат и нови иницијативи и идеи за 
унапредување и усовршување на 
целокупните активности во областа на 
спортот,  за кои ЕЛС општина Радовиш ќе ја 
даде својата максимална подршка. 
 

II.Цели 

Основни цели на Програмата за јавните 
потреби на спортот во општина Радовиш се : 
- Учество на општина Радовиш во 

планирање, организирање и 
реализирање на активности во областа 
на спортот и младите ; 

- Унапредување и збогатување на 
спортско-рекреативниот живот, особено 
на младите во општина Радовиш и 
создавање услови за нивно правилно 
насочување и организирање на нивните 
слободни активности ; 

- Создавање услови за настапи во земјата и 
странство на наши истакнати спортисти 
и млади спортски надежи, овозможување 
на развој на масовниот спорт и 
поттикнување на субјектите во кои 
спортуваат млади спортисти   

- Афирмирање на општина Радовиш како 
општина со голем спортски потенцијал и 
подршка на спортските манифестации 
кои ја промовираат и развиваат 
општината на регионално, национално и 
меѓународно ниво ; 
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III. Активности:  
Активностите во областа на спортот во општина Радовиш ќе бидат насочени кон подршка и 
помагање на остварувањето на целите на оваа Програма. Во текот на 2023 год. согласно 
последните измени на Законот за спорт, особено внимание ќе се посвети на регулативите за 
правилно користење и одржување на спортските објекти во општина Радовиш како и на 
поттикнувањето на спортските таленти и нивните тренери. 
Во 2023 год. планирано е донесување на Правилник за критериуми за доделување на еднократни 
награди на талентирани спортисти  
Во програмата за јавните потреби во спортот во општина Радовиш за 2023 год. се предвидува 
реализација на следните активности : 
    

1.  Поддршка на спортски клубови и здруженија : 

Р.б. Спортски клуб / здружение Активности и фин.подршка 

1. 
Спортски клубови кои учествуваат 
во редовен систем на 
натпреварување 

Според годишна програма 

2. 
Здруженија на граѓани – клубови 
кои учествуват на турнири и 
др.натпреварувања 

Според годишна програма 

 

2. Поддршка на Сојузи и училишен спорт 

Р.б. Спортски клуб / здружение Активности 

1. 
Општински фудбалски сојуз 
Радовиш 

Според годишна програма 

2. 
Општински фудбалски клубови – 
трета лига, општинска лига 

Според годишна програма 

3. 
Општински сојуз на училишен 
спорт 

Според годишна програма 

4. Училишни спортски клубови Според годишна програма 

 

3.  Поддршка на спортски манифестации  

Р.б. Манифестација Датум Носител 

1. 
Спортист на годината за 
2022-та 

Февруари ЕЛС општина Радовиш 

2. 
Општински Илинденски 
турнир во мал фудбал - 
Ораовица 

Април-Мај ЕЛС општина Радовиш, Здружение 

3. Првомајски трки 2023-та  01.05 ЕЛС општина Радовиш, ОСУС 

4. 
Meѓународен турнир во 
стрелаштво Радовиш 
2023 

Април-Мај ЕЛС општина Радовиш, Здружение 

5. 
Турнир во баскет 
Стреетбал 2023 

Јуни ЕЛС општина Радовиш, Здружение 

6. 
Меморијален турнир во 
фудбал Тополница 2023 

Јули - 
Август 

ЕЛС општина Радовиш, Здружение 
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7. 
Меморијален планински 
марш  

Септември ЕЛС општина Радовиш, Здружение 

8. 
Планински 
велоспипедски маратон 
2023 

Јули ЕЛС општина Радовиш, Здружение 

9. 
Меѓународен турнир во 
риболов 

Август ЕЛС општина Радовиш, Здружение 

10. 
Општински турнир во 
Тенис 

Август ЕЛС општина Радовиш, Здружение 

11. 
Европска недела на 
спортот 

Септември ЕЛС општина Радовиш, Сов.млади 

12. 
6 то Ноемвриски турнир 
во мал фудбал  

Октомври-
Ноември 

ЕЛС општина Радовиш 

13. 
Поддршка на 
Манифестации во 
соработка со АМС 

2023 ЕЛС општина Радовиш 

         

   Програмата е изготвена врз основа на Законот за спорт и Законот за локална самоуправа како и 

врз основа на годишните програми кои ги доставуваат спортските клубови, сојузи и здруженија 

од општина Радовиш. Општина Радовиш ќе ги стави на располагање сите свои ресурси во насока 

на сочувување на континуитетот на традиционалните спортови и спортски манифестации, 

развивање на масовниот спорт и одржување на спортските објекти. 

За подршка на активностите во областа на спортот во општина Радовиш согласно годишната 

програма за 2023 год. во програмата L0 во Буџетот на општина Радовиш ќе бидат предвидени 

финансиски средства во износ од 7.000.000 ден. 

Дел од предвидените средства ќе бидат распоредени по претходно објавен Јавен оглас на Советот 

на општина Радовиш согласно методологијата за распределба а останатиот дел со посебни 

Одлуки од страна на Советот, доколку се пројават дополнителни иницијативи во однос на 

организација на државни или изборни првенства, турнири, учества на меѓународни натпревари, 

промоции и други активности од областа на спортот. 

Во однос на спортската инфраструктура, активностите во делот на подготовка на техничка 

документација и реконструкција на спортските објекти ќе бидат предвидени во програмата за 

уредување на градежно земјиште за 2023 год. 

 

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

 

 
 
     Broj 08-1917/2                                                                                                             Sovet na op{tina Radovi{ 
Data 20.12.2022 godina                                                                                                                   Pretsedatel 
        Radovi{                                                                                                                             Monika Trajanovaс.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 Програма 
за активностите на  Општина Радовиш во 

областа на културата во 2023 година и 
Програма за активностите на  Општина 

Радовиш во областа на културата во 2023 
година 

 
 

  Ја прогласувам и објавувам Одлуката 
за усвојување на Програма за активностите 
на  Општина Радовиш во областа на 
културата во 2023 година бр.08-1918/1 и 
Програма за активностите на  Општина 
Радовиш во областа на културата во 2023 
година бр.08-1918/2   

што советот на општина Радовиш ѓи 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.  
 
Број 09-1918/3                        Градоначалник                                                                                             
Дата 27.12.2022 г.              на Општина Радовиш                                                              
Радовиш                                      Ацо Ристов с.р.                                                                                                              
 

 Врз основа на член 22 од Законот за 
локална самоупава (Сл.весник на РМ 
бр.5/2002), а во врска со член 21 став 1 точка 
11 од Статутот на општина Радовиш, 

Советот на општина Радовиш на XXII 
седница одржана на 20.12.2022 година, 
донесе 

 
                                       О Д Л У К А 

за усвојување на Програма за   
активностите на  Општина Радовиш во 

областа на културата во 2023 година 
  
I. Се усвојува Програмата за 

активностите на  Општина Радовиш во 

областа на културата во 2023 година. 

 
 

II. Оваа Одлука влегува во сила 

наредниот ден од денот на објавување   

во ,,Службен гласник на општина 
Радовиш,, . 

 
Број 08-1918/1       Совет на општина Радовиш                                                                 
Дата 20.12.2022 г.                Претседател                                                                     
Радовиш                           Моника Трајанова с.р.                                                                         
      
 

Врз основа на член 36 од Законот за 
локална самоуправа(Сл.Весник на РМ 5/02) и 
член 21 став 1 точка 11 од Статутот на општина 
Радовиш ( Службен гласник бр. 05/02 ) ,  

Советот на општина Радовиш, на 
седницата одржана на ден 20.12.2022 година ја 
донесе следната : 

П Р О Г Р А М А  
ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА РАДОВИШ 

ВО ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ВО 2023 год. 
 

I. Вовед 
Општина Радовиш со цел значително да го 
збогати културно-забавниот живот на граѓаните 
преку задоволување на нивните културни права 
и потреби, во Програмата за 2023 год. предвидува 
голем број културни активности. Програмата, 
која пред се ќе се реализира во соработка со 
локалните културни и образовни установи како и 
со здруженија на граѓани и организации кои се 
бават со дејноста култура, ќе опфати квалитетни, 
оригинални и разновидни културни содржини 
кои во непосреден контакт со граѓаните ќе ги 
задоволат јавните потреби за културата во 
општина Радовиш.  
II. Цели 

- Доближување на културата до сите 
граѓани, преку нивно директно и 
рамноправно учество како корисници и 
како творци во културните случувања ; 

- Поттикнување и подржување на 
активности за негување на фолклорот, 
обичаите и вредностите кои се 
својствени за традицијата на нашето 
поднебје како и поттикнување на 
современо творештво со фокус на 
културните потреби кај младите ; 

- Организирање на културни 
манифестации со презентирање на 
културното и нематеријално творештво 
и афирмирање и одржување на 
материјалното, духовното и културното 
наследство ; 
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- Сочувување на културниот идентитет и промовирање и подржување на нови идеи и проекти 
кои ќе ја афирмираат општина Радовиш како културен центар ; 

- Проширување и интензивирање на меѓународната културна соработка ; 
 

III. Aктивности 
Активностите на општина Радовиш во областа на културата, пред се ќе бидат насочени кон поттикнување, 
подржување и помагање за остварување на целите на оваа Програма. Главните активности ќе се 
однесуваат на : 
- Продолжување на континуитетот на традиционалните културно-уметнички манифестации 
- Поттикнување на локалните културни установи и соработка со здруженијата во 

реализирањето на годишната програма ; 
- Зајакнување и проширување на меѓународната соработка во областа на културата со 

збратимените општини на општина Радовиш ; 

       

1. Манифестации во 2023 год.: 

Р.б. Манифестација Датум Носител 
Планирани 

средства 
 

1. Маскембал Џамала, Василица 13.01 
ЕЛС општина Радовиш,  
ФА Китка 

 

2. 
Манифестација : Здраво живо 
баба марта 

Март 
ЕЛС општина Радовиш,  
ОНБ Браќа Миладиновци 

 

3. Детски радовишки карневал Април 
ЕЛС општина Радовиш, ООУ , ОУ 
ЦК Ацо Караманов 

 

4. 
Манифестација Велигденски 
креации 

Aприл 
ЕЛС општина Радовиш, 
ОУ ЦК Ацо Караманов 

 

5. Фестивал Велигденски средби  Aприл 
ЕЛС општина Радовиш,  
ФА Китка 

 

6. 
Манифестација Пролет на 
сребрените соништа 

Aприл 
ЕЛС општина Радовиш 
Здружение Невена 

 

7. Европски ден во Радовиш Мај 
ЕЛС општина Радовиш 
Совет на млади 
СОУ Коста Сусинов 

 

8. Ден на просветата 24.05 
ЕЛС општина Радовиш,  
СОУ, ООУ, ЈОУДГ 

 

9. 
Детски фолклорен фестивал 
Оро Весело  

Мај 
ЕЛС општина Радовиш 
ФА Бучим  

 

10. Караманова летна сцена 
Јуни-

Август 
ЕЛС општина Радовиш,  
ОУ ЦК Ацо Караманов 

 

11. 
Меѓународна  
ликовна колонија 

Јуни-Јули 
ЕЛС општина Радовиш,  
ДЛУР РАДА 

 

12. 
Проект Калабалак Eкспириенс 
2023 

Јуни-Јули 
ЕЛС општина Радовиш, 
Здружение на граѓани 

 

13. Јуручки Фестивал 2023 Јули 
ЕЛС општина Радовиш,  
КХО на Турците 

 

14. Мото Хепенинг 2023 Јули 
ЕЛС општина Радовиш, 
Здружение 

 

15. 
Манифестација Св.Спасо 
Радовишки 

21.08 
ЕЛС општина Радовиш,  
ОУ ЦК Ацо Караманов 
Храм Св.Троица 

 

16. Меѓународен ден на мирот 21.09 
ЕЛС општина Радовиш, 
Совет на млади 

 

17. 
Манифестација САМУН ем 
ТАТЛИЈА 

Октомври 
ЕЛС општина Радовиш,  
ОУ ЦК Ацо Караманов 
Здружение 
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18. 
6 ти Ноември, Ден на 
ослободувањето 

06.11 
ЕЛС општина Радовиш, 
ОУ ЦК Ацо Караманов 

 

19. Светски ден на детето Ноември 
ЕЛС општина Радовиш 
ООУ, ЈОУДГ 

 

20. Караманови поетски средби Ноември 
ЕЛС општина Радовиш, 
ОУ ЦК Ацо Караманов 

 

21. Новогодишна програма Декември 
ЕЛС општина Радовиш, 
ОУ ЦК Ацо Караманов 

 

 
Вкупно предвидени средства 
за поддршка на манифестации 

  2.000.000 ден. 

 Дополнителна поддршка    

22. 
Годишни концерти на соло 
изведувачи, модерен балет, 
црковни хорови и сл. 

2023 год. 
ЕЛС општина Радовиш, 
Балетско студио 

50,000 ден. 

23. 

Подршка на уметници, 
ансамбли и здруженија за 
патувања и учество на 
фестивали во земјата и 
странство, поддршка на 
јубилеи и значајни настани, 
поддршка на фолклорни 
смотри и набавка на носии. 

2023 год. ЕЛС општина Радовиш 100,000 ден. 

24. 

Поддршка на издавачка и 
драмска дејност, аудио-
визуелно творештво, уметничко 
и сценско творештво и 
кинематографија на локално 
ниво 

2023 год. ЕЛС општина Радовиш 100,000 ден. 

25. 
Поддршка на проекти за 
заштита и користење на 
културното наследство 

2023 год. ЕЛС општина Радовиш 50,000 ден. 

 Вкупна програма =   2,300,000 ден. 

       Вкупната сума за програмата за активностите од областа на културата во општина Радовиш 
во 2023 год. изнесува 2,300,000 денари и ќе биде предвидена во буџетската програма К4 во 
Буџетот на општина Радовиш за 2023 год. Таа се базира врз стратешките усвоени документи на 
национално и локално ниво како и врз реалните потреби за остварување на целите на оваа 
програма. 
Поддршката на установите и здруженијата од областа на културата ќе се темели на реалните 
проекти и барања кои ќе ги задоволуваат културните потреби на граѓаните на општина Радовиш. 
Дел од средствата во предвидени за здруженијата на граѓани, ќе бидат распоредени во Јануари 
2023 год. согласно методологијата за распределба на средства. 
  Останатите средства од К4 програмата, ќе бидат распоредени согласно останатите предвидени 
активности во Програмата за активности од областа на културата како и со поединечно донесени Одлуки 
од страна на Советот на општина Радовиш, во текот на 2023 година а согласно оваа Програма. 
 Корисниците на средствата од програмата и буџетот на општина Радовиш, се должни во делот на 
наменското и економичното трошење на доделените финансиски средства, задолжително да ги 
почитуват и применуват одредбите од Законот за јавни набавки и другите позитивни прописи во 
Р.Македонија. 
 Средствата за локалните установи од културата ќе бидат предвидени во програмите К1 – 
Библиотекарство и К2 – Музичко-сценска дејност во буџетот на општина Радовиш, согласно доставените 
годишни програми и финансиски планови од самите установи.  
Доколку се планираат одредени инфраструктурни активности во 2023 год. како градба, 
реконструкција, одржување и слично кај локалните културни установи, финансиските средства 
можат да бидат предвидени во самите нивни буџетски програми К1 и К2, или доколку директно 
ги реализира ЕЛС општина Радовиш, истите ќе бидат предвидени во буџетска програма КА –
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Културни манифестации и творешво – 
Капитални трошоци или во Програмата за 
уредување на градежно земјиште, како и во 
Годишниот план за јавни набавки во 2023 
год. 
Исто така за инфраструктурни инвестиции во 
локалните културни установи, ЕЛС општина 
Радовиш ќе аплицира до Министерството за 
култура на Р.С.Македонија на јавниот повик за 
Годишната програма за користење на средства за 
капитални дотации до единиците на локалната 
самоуправа во областа на културата.  

Доколку се јават реални потреби во текот на 
годината, до Комисијата за култура, 
образование и спорт и Советот на општина 
Радовиш може да бидат предложени 
одредени измени и дополнувања на 
Програмата за активностите од областа на 
културата. 
 

IV. Ovaa Programa vleguva vo sila 
naredniot den od objavuvaweto vo ,,Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{,,. 
 
Broj 08-1918/2     Sovet na op{tina Radovi{                                                                       
Data 20.12.2022 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 Одлука за донесување на Правилник за 
доделување на годишни награди на 

талентирани ученици, ментори, најдобри 
наставници во основното и во средното 

образование, како и воспитувачи и 
негователи во детските градинки во 

општина Радовиш и Правилник за 
доделување на годишни награди на 

талентирани ученици, ментори, најдобри 
наставници во основното и во средното 

образование, како и воспитувачи и 
негователи во детските градинки во 

општина Радовиш 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката 
за донесување на Правилник за доделување 
на годишни награди на талентирани 
ученици, ментори, најдобри наставници во 
основното и во средното образование, како и 
воспитувачи и негователи во детските 
градинки во општина Радовиш бр.08-1919/1 
и Правилник за доделување на годишни 
награди на талентирани ученици, ментори, 
најдобри наставници во основното и во 
средното образование, како и воспитувачи и 
негователи во детските градинки во 
општина Радовиш.08-1919/2   

што советот на општина Радовиш ѓи 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.  

 
                                                      
Број 09-1919/3                       Градоначалник                                                                                    
Дата 27.12.2022 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 XXII 
седница одржана на 20.12.2022 година, 
донесе 

 
                      О Д Л У К А 

за донесување на Правилник за доделување 
на годишни награди на талентирани 

ученици, ментори, најдобри наставници во 
основното и во средното образование, како и 

воспитувачи и негователи во детските 
градинки во општина Радовиш 

 
                                         член 1 

Се донесува Правилник за доделување 
на годишни награди на талентирани 
ученици, ментори, најдобри наставници во 
основното и во средното образование, како и 
воспитувачи и негователи во детските 
градинки во општина Радовиш бр.09-1850/8 
од 06.12.2022 година. 
 
                                        член 2 

Овој Правилник влегува во сила од 
денот на објавување во ,,Службен гласник на 
општина Радовиш,, . 
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 Број 08-1919/1      Совет на општина Радовиш                                                                
 Дата 20.12.2022 г.               Претседател                                                                    
Радовиш                         Моника Трајанова с.р.                                                                                
  
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ 
бр. 5/02), и член 21 став 1 точка 15 од Статутот на 
Општина Радовиш 

Советот на општина Радовиш на XXII 
седница одржана на 20.12.2022 год., донесе 
 
 

ПРАВИЛНИК 
Правилник за доделување на годишни награди на 

талентирани ученици, ментори, најдобри 
наставници во основното и во средното 

образование, како и воспитувачи и негователи во 
детските градинки во општина Радовиш 

 
I. Доделување на годишни награди на 
талентирани ученици и ментори 
 

Член 1 
Со овој Правилник се утврдуваат условите, 
критериумите и постапката за доделување на 
еднократна годишна награда на талентирани 
ученици во основното и во средното образование 
во општина Радовиш за освоени награди на 
државни натпревари организирани преку 
акредитирани правни субјекти од страна на 
Министерството за образование и наука. 
 

Член 2 
Право на добивање еднократна награда на 
талентирани ученици во основното и во средното 
образование во општината Радовиш имаат сите 
ученици од шесто до деветто одделение во 
основните училишта и сите ученици од прва до 
четврта година во средното училиште во 
општина Радовиш коишто освоиле награди на 
државни натпревари. 
Доколку одреден ученик има освоено повеќе 
награди, во предвид се зема највисоката награда 
и се исплаќа само еднократниот износ за 
соодветното највисоко место. 
Право на добивање еднократна награда немаат 
учениците кои веќе добиваат стипендии по основ 
на освоените дипломи или награди на државни 
натпревари. 
 

Член 3 
Учениците од шесто до деветто одделение во 
основните училишта и учениците од прва до 
четврта година во средното училиште во 

општина Радовиш коишто освоиле награди на 
државни натпревари се наградуваат со следните 
годишни награди: 

1. За поединечно натпреварување, за 

освоено: 

-прво место.................................................. 6.000 ден. 
-второ место................................................ 4.000 
ден. 
-трето место................................................ 2.000 ден. 

 
2. За екипно натпреварување, за освоено: 

-прво место..........................................................12.000 
ден. 
-второ место...........................................10.000 ден. 
-трето место............................................. 8.000 ден. 

 
                           Член 4 

Менторите или тренерите на учениците од чл. 3 
од овој правилник се наградуваат со еднократен 
износ од 4.000 ден., без разлика на тоа – на колку 
ученици со освоени места биле ментори. 

Член 5 
Со започнувањето на следната учебна година 
заклучно со 30 Ноември од тековната година, 
училиштата се должни до општината да ги 
достават листите на ученици со прилог копии од 
дипломи за освоени места на државните 
натпревари од претходната учебна година. 
Во листите треба да бидат наведени училиштето, 
наградените ученици, конкретниот државен 
натпревар со дата и место на одржување, како и 
менторите. 
 

Член 6 
Доставените листи и документи за освoени места 
на државни напревари ги разгледува Комисија 
составена од страна на Градоналникот на 
општина Радовиш. 
Составот на комисијата e 5 (пет) члена и тоа: 3 
(три) члена од страна на стручните надлежни 
служби во општина Радовиш и 2 (два) члена 
предложени од Советот на општина Радовиш. 
Мандатот на комисијата трае 4 години. 
Конечна Одлука за доделување на еднократна 
награда донесува Советот на општина Радовиш 
по претходна согласност од Градоначалникот на 
општина Радовиш. 
 
II. Доделување на годишни награди на 
најдобри наставници 
 

Член 7 
Со овој Правилник се уредува и доделување на 
награди за најдобри наставници во основното и 



Br. 19/2022 Str. 38     Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{       27.12.2022 год. 

 

 

во средното образование, како и за најдобри 
воспитувачи и негователи во детските градинки 
во општина Радовиш. 
1.Секое од основните општински училишта 
поединечно избираат и до Комисијата 
доставуваат: а) Најдобар наставник во 
одделенска и б) Најдобар наставник во 
предметна настава; 
2.СОУ „Коста Сусинов“ избира и до Комисијата 
доставува еден најдобар наставник и 
3.ЈОУДГ „Ацо Караманов“ избира и доставува: а) 
најдобар воспитувач и б) најдобар неговател. 
Овие избори во установите се вршат во 
почетокот на месец Мај согласно претходно 
утврдени и доставени критериуми од општина 
Радовиш. 
Комисијата ги проверува доставените документи, 
и преку Градоначалникот до Советот доставува 
предлог за избор. Советот донесува Одлука за 
доделување на годишни награди. 
Наградите се доделуваат по повод 24 Мај, денот 
на просветните работници, при што секој од 
наградените добива општинско признание и 
парична награда од 5.000 ден. 

Член 8 
По стапувањето на сила на Одлуката, општината 
ќе ја изврши исплатата на вкупните износи за 
годишни награди на секое училиште и детската 
градинка одделно. 
Училиштето и градинката се должни да ги 
распоредат вкупните средства, поединечно на 
сите добитници на годишни награди.  

Член 9 
Овој Правилник влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Радовиш“. Со влегувањето во сила на овој 
Правилник, престанува да важи Одлуката на 
Советот на општина Радовиш бр.07 – 2625/1 од 
28.11.2006 год. 
Broj 08-1919/2             Sovet na op{tina Radovi{ 
Data 20.12.2022 god.        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 Одлука за 
усвојување на Програма за одбележување на 
празници и значајни настани во  2023 година 
и Програма за одбележување на празници и 
значајни настани во  2023 година 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката 
за усвојување на Програма за одбележување 
на празници и значајни настани во  2023 
година бр.08-1920/1 и Програма за 
одбележување на празници и значајни 
настани во  2023 година бр.08-1920/2   

што советот на општина Радовиш ѓи 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.                                                         

 
Број 09-1920/3                        Градоначалник                                                                                         
Дата 27.12.2022 г.              на Општина Радовиш                                                             
Радовиш                                     Ацо Ристов с.р.        
 

Врз основа на член 22 од Законот за 
локална самоупава (Сл.весник на РМ 
бр.5/2002), а во врска со член 21 став 1 точка 
3 од Статутот на општина Радовиш, 

Советот на општина Радовиш на XXII 
седница одржана на 20.12.2022 година, 
донесе 

 
                           О Д Л У К А 

за усвојување на Програма за 
одбележување на празници и значајни 

настани во  2023 година 
  
 
I. Се усвојува Програмата за 

одбележување на празници и значајни  

настани во  2023 година. 
 

 
II. Оваа Одлука влегува во сила 

наредниот ден од денот на објавување   

во ,,Службен гласник на општина 
Радовиш,, . 

 
  Број 08-1920/1     Совет на општина Радовиш                                                                
 Дата 20.12.2022 г.               Претседател                                                                      
 Радовиш                          Моника Трајанова с.р.                                                                              
        
 

 Врз основа на член 36 од Законот за 
локална самоуправа(Сл.Весник на РМ 5/02) и 
член 21 став 1 точка 3 од Статутот на 
општина Радовиш ( Службен гласник бр. 
05/02 ) ,  

Советот на општина Радовиш, на 
седницата одржана на ден 20.12.2022 година 
ја донесе следната : 
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П Р О Г Р А М А  
ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПРАЗНИЦИ И 

ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ во 2023 год. 
 

I. Општина Радовиш во соработка со 
локалните културни и образовни  

установи,институции, здруженија и др., 
традиционално ги одбележуваат сите 
национални и општински празници, верски 
празници како и дел од меѓународните 
одбележувања на одредени значајни настани.  

 
Во Програмата за одбележување на празници 
и значајни настани во 2023 год. се 
предвидува одбележување на следните 
празници и значајни настани :  

 
Јануари / Февруари 

1. 19-ти Јануари, Водици 
Света Божествена литургија и верско 
фрлање на крстот 
Носители : ЕЛС општина Радовиш, Црква 
Св.Пророк Илија , Храм Св.Троица 

2. Јануари / Мај 2023, Спомен обележје на 
загинати бранители 
Полагање на свежо цвеќе 
Носители : ЕЛС општина Радовиш, МВР 
ПС Радовиш 

3. 26-Февруари, Одбележување на 
празникот Прочка 

Март 
4. 8-ми Март, Меѓународен ден на жената 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, 
Здруженија 

5. 21-ви Март, Ден на пролетта 
Носители : ЕЛС општина Радовиш, 
Основни и Средно општинско училиште 

Април 
6. 7-ми Април, Светски ден на Здравјето 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, ЈЗО 
Здравствен Дом 

7. 16-ти Април, Велигден 
Света Божествена литургија ; Избор на 
најубава велигденска креација ;  
Фестивал „Велигденски средби 2023“ 
Носители : ЕЛС општина Радовиш, Црква 
Св.Пророк Илија, Храм Св.Троица 
Центар за култура Ацо Караманов, ФА 
Китка 

 

Мај 
8. 4-ти Мај, Одбележување на 
годишнина од смртта на Гоце Делчев 

Полагање на свежо цвеќе 
Носители : ЕЛС општина Радовиш, 

Сојуз на борци на општина Радовиш 
9. 9-ти Мај, Победа над фашизмот и 
Ден на Европа 
Полагање на свежо цвеќе, културно-забавна 
програма 
Носители : ЕЛС општина Радовиш , Сојуз на 
борци на општина Радовиш 
10. 20-ти Мај, Ден на пожарникарите во 
Република Македонија 
Носители : ЕЛС општина Радовиш, ТППЕ 
Радовиш 
11. 24-ти Мај, Ден на просветата и на 
просветителите Св.Кирил и Методиј 
Носители : ЕЛС општина Радовиш, ООУ, СОУ, 
Центар за култура Ацо Караманов 
ОНБ Браќа Миладиновци 
 
Јуни 
12. 22-ти Јуни, Св.Троица – Православен 
верски празник 
Света Архиерејска литургија во храм 
Св.Троица 
Носители : ЕЛС општина Радовиш, Храм 
Св.Троица, ФА Бучим, ДЛУР РАДА 
 
Јули 
13. 7-ми Јули, Одбележување на 
годишнина од смртта на Дедо Дане 
Трајков 
Полагање на свежо цвеќе 
Носители : ЕЛС општина Радовиш, Сојуз на 
борци на општина Радовиш 
14. Јули, Курбан Бајрам 
Јуручки Фестивал 2023 
Носители : ЕЛС општина Радовиш, Здружение 
 
Август 
15. 2-ри Август, Илинден 
Полагање на свежо цвеќе, културно-
уметничка програма 
Носители : ЕЛС општина Радовиш, Сојуз на 
борци на општина Радовиш, 

16. 21-ви Август, Св.Спасо Радовишки 
Света Архиерејска литургија, културно-
уметничка програма 
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Носители : ЕЛС општина Радовиш, Храм 
Св.Троица, Здружение 
17. 28-ми Август, Успение на Пресвета 

Богородица 
Света Божествена литургија 
Носители : ЕЛС општина Радовиш, Црква 
Св.Пророк Илија , Храм Св.Троица 

Септември 
18. 8-ми Септември, Ден на независноста 

на Р. С. Македонија 
Полагање на свежо цвеќе, Културно-
забавна програма 
Носители : ЕЛС општина Радовиш, 
Центар за култура Ацо Караманов 
 

Октомври 
19. 11-ти Октомври, Ден на востанието во 

Р. С. Македонија 
Полагање на свежо цвеќе 
Носител : ЕЛС општина Радовиш, Сојуз на 
борците на општина Радовиш 

20. 22-ти Октомври, Ден на 
опожарувањето на Радовиш 
Полагање на свежо цвеќе 
Носител : ЕЛС општина Радовиш, Сојуз на 
борците на општина Радовиш 

21. 23-ти Октомври, Ден на Македонското 
револуционерно движење 
Полагање на свежо цвеќе, промоција на 
книга 
Носители : ЕЛС општина Радовиш, Сојуз 
на борците на општина Радовиш 
ОНБ Браќа Миладиновци 
 
Ноември 

22. 6-ти Ноември , Ден на ослободувањето 
на Радовиш 
Доделување на плакети и признаниа, 
свечена академија 
Носители: ЕЛС општина Радовиш, Цен за 
култура Ацо Караманов, ОНБ Браќа 
Миладиновци 
 
Декември 

23. 8-ми Декември, Св.Климент Охридски 
Света Божествена литургија во храм 
Св.Троица 
 

24. 19-ти Декември, Првиот партизански 
одред на планина Плачковица 

Полагање на свежо цвеќе 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, Сојуз на 
борците на општина Радовиш 

25. 28-31 Декември, Новогодишна 
програма за дочек на 2024 година. 

Носители : ЕЛС општина Радовиш, 
Центар за култура Ацо Караманов 

 
Дел од активностите на општина Радовиш 
утврдени во Програмата за одбележување на 
празници и значајни настани во 2023 год, ќе 
се финансираат од средства преку 
склучените Договори за јавни набавки 
предвидени во Буџетот на општина Радовиш 
за 2023 год. а дел од буџетскатa програма К4. 
Одредени активности поврзани со одредени 
одбележувања ќе бидат предвидени и во 
Програмата за активности од областа на 
културата во општина Радовиш. 
 

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

 
Broj 08-1920/2   Sovet na op{tina Radovi{                                                                       
Data 20.12.2022 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 Одлука за усвојување на Програма за 
активностите на општина Радовиш од 

областа на социјалната, детската и 
здравствената заштита за 2023 година и 
Програма за активностите на Општина 

Радовиш од областа на социјалната, детската 
и здравствената заштита за 2023 година 

 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката 
за усвојување на Програма за активностите 
на општина Радовиш од областа на 



Br. 19/2022 Str. 41     Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{       27.12.2022 год. 

 

 

социјалната, детската и здравствената 
заштита за 2023 година бр.08-1921/1 и 
Програма за активностите на Општина 
Радовиш од областа на социјалната, детската 
и здравствената заштита за 2023 година, 
бр.08-1921/2   

што советот на Општина Радовиш ѓи 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.                                                         

 
Број 09-1921/3                         Градоначалник                                                                                           
Дата 27.12.2022 г.              на Општина Радовиш                                               
Радовиш                                     Ацо Ристов с.р.                                                                                                                  
 

 Врз основа на член 22 од Законот за 
локална самоупава (Сл.весник на РМ 
бр.5/2002), а во врска со член 21 став 1 точка 
11 од Статутот на општина Радовиш, 

Советот на општина Радовиш на XXII 
седница одржана на 20.12.2022 година, 
донесе 

 
                        О Д Л У К А 

за усвојување на Програма за активностите 
на општина Радовиш од областа на 

социјалната, детската и здравствената 
заштита за 2023 година 

  
 
I. Се усвојува Програмата за 
активностите на општина Радовиш од  
областа на социјалната, детската и 
здравствената заштита за 2023 година 

 
 

II. Оваа Одлука влегува во сила 

наредниот ден од денот на објавување   

во ,,Службен гласник на општина Радовиш,, . 
 
 Број 08-1921/1      Совет на општина Радовиш                                                                    
Дата 20.12.2022 г.                Претседател                                                                 
Радовиш                         Моника Трајанова с.р.                                                                           
 

Врз основа на член 11 став 1 алинеја 7 од 
Законот за социјална заштита („Службен весник 
на Република Северна Македонија“ број 104/19, 
146/19, 275/19, 302/20, 311/20, 163/21 и 
294/21), чл. 21 став 1 точка 11 од Статутот на 
општина Радовиш (Службен гласник бр. 05/02) , 
Советот на општина Радовиш, на XXII седница 
одржана на ден 20.12.2022 година ја донесе 
следната : 

ПРОГРАМА 
за активностите на општина Радовиш од 

областа на социјалната, детската и 
здравствената заштита за 2023 година 

 
I.Вовед 
Социјалната заштита е дејност од јавен 
интерес која се остварува преку мерки, 
активности, програми и политики за заштита 
од социјални ризици, превенција и 
надминување на социјалните проблеми кои 
неповолно се одразуваат врз добросостојбата 
на граѓаните со цел:  

- промовирање и одржување на 
социјална сигурност на граѓаните; 

- спречување на социјалната 
исклученост; 

- подобрување на квалитетот на 
животот на граѓаните и  

- зајакнување на капацитетот на 
граѓаните за водење на активен, 
независен и продуктивен живот. 

Процесот на децентрализација во 
социјалната заштита во РСМ беше иницирана 
со донесувањето на Законот за локална 
самоуправа со кој општините, град Скопје и 
општините во град Скопје им беа доделени 
надлежности во областа на социјалната 
заштита. 
Со Законот за социјална заштита од 2009 
година се утврди обврската за општините да 
донесуваат програми за потребите на 
граѓаните од областа на социјалната 
заштита, во согласност со националните 
стратешки правци за развој на социјалната 
заштита. 
Остварување на социјалната, детска и 
здравствена заштита во општина Радовиш се 
заснова на Законот за социјална заштита 
(Службен весник на РСМ, бр. 104 од 23.5.2019 
година), Законот за изменување и 
дополнување на законот за социјална 
заштита (Службен весник на РСМ, бр. 146 од 
17.07.2019 година), Програма за развој на 
дејноста за заштитата на децата за 2019 
година (Службен весник на РМ, бр. 246 од 
28.12.2018 година), Законот за социјална 
сигурност за старите лица (Службен весник 
на РМ, бр. 150 од 02.09.2015 година), 
Програмата за развој на заштитата на децата 
во Република Македонија (Службен весник на 
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РМ, бр. 246 од 28.12.2018 година), Законот за 
финансирање на Единиците на Локалната 
самоуправа (Службен весник на РМ, 61/04, 
96/04, 67/07, 156/09 и 47/11), Закон за 
локална самоуправа (Службен весник на РМ, 
бр. 5 од 29.01.2002 година) и други закони и 
подзаконски акти кои се однесуваат на 
социјалната, детската и здравствената 
заштита во Република Северна Македонија. 
Единиците на локалната самоуправа 
согласно постоечкиот Закон за социјална 
заштита од 2019 година развиваат мерки и 
активности за социјалната заштита, и тоа: 

- обезбедува спроведување на 
социјалната заштита согласно 
законската регулатива; 

- утврдува и финансира други права и 
социјални услуги во областа на 
социјалната заштита во поголем обем; 

- основаат јавни установи за социјална 
заштита; 

- формираат Совет за социјална 
заштита; 

- формираат Совет за социјална заштита 
на планскиот регион заради 
планираање и развој на мрежата на 
социјални услуги на планскиот регион; 

- донесуваат општи акти од областа на 
социјалната заштита; 

- даваат финансиски средства за 
вршење работи од социјална заштита 
на здруженија, други правни и 
физички лица и склучуваат управни 
договори; и  

- вршат други работи поврзани со 
социјалната заштита. 
 

II. Цел 
Основна цел на оваа Програма е развој на 
интегрален, транспарентен и одржлив и 
ефективен систем на социјална заштита кој 
ќе обезбеди достапни, ефикасни и 
квалитетни мерки и услуги креирани според 
потребите на корисниците кои живеат на 
територијата на општина Радовиш. 
 
III.Активности 
Активностите кои се превидени во 
Програмата за остварување на социјалната, 
детската и здравствената заштита во 

општина Радовиш за 2023 година ќе се 
однесуваат на: 
-Доделување на еднократна парична помош  
-Превентивна социјална и здравствена 
заштита 
-Детска заштита 
-Социјална заштита на стари лица 
-Социјална заштита на лица со посебни 
потреби  
-Намалување на сиромаштијата и 
социјалната исклученост 
-Реализирање и поддршка на други и 
дополнителни (непланирани) активности, 
проекти и мерки 

 
Доделување на еднократна парична 
помош 
 
За критериумите и постапката за реализација 
на трансфери до физички и правни лица како 
и еднократна парична помош на физички 
лица од средствата предвидени во буџетот ќе 
биде изготвен нов Правилник. 
Во правилникот ќе бидат опфатени 
еднократна парична помош за: 

- Лекување со оперативен зафат надвор 
од државата 

- Лекување надвор од државата 
- Лекување со оперативен зафат во 

државата 
- Лекување со соодветни испитувања 

Исто така еднократна парична помош ќе се 
доделува на семејства настрадани од 
елементарни непогоди (пожари, поплави) во 
зависност од причинета штета е од две 
категории: прва и втора категорија како и на 
семејства кои не можат да обезбедат основни 
услови за живот. 
Овие средства ги доделува Градоначалникот 
за исклучителни, итни и неодложни случаи и 
Советот на Општина Радовиш по предлог на 
Комисијата за здравство и социјална 
заштита, Комисијата за финансирање, буџет 
и локален економски развој. 
За реализирање на оваа активност во 
Буџетот на општина Радовиш за 2023 год. ќе 
бидат предвидени 500.000 денари  
 
Превентивна социјална и здравствена 
заштита  
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1.Организирање на стручни предавања 
заштита од употреба на дрога, алкохол, 
пушење и други болести на зависности. 
Во соработка со ЈУМЦСР, Црвен крст, ЈЗУ 
Здравствен дом Радовиш, Здруженија на 
граѓани во текот на 2023 година ќе се 
реализираат стручни предавања за заштита 
од употреба на дрога, алкохол, пушење и 
други болести на зависности. Исто така ќе 
биде организирана врсничка едукација во 
сите средни училишта за сексуално 
преносливи болести. 
За реализирање на оваа активност во 
Буџетот на општина Радовиш за 2023 год. ќе 
бидат предвидени средства за трансфери кон 
Здруженија на граѓани. 
 
2.Насилство врз жени и семејно насилство 
Во областа на семејното насилство Општина 
Радовиш во соработка со ЈУМЦСР и 
Здруженија на граѓани кои работат со жртви 
на семејно насилство и насилство врз жени, 
се планираат превентивни активности на 
појавата семејно насилство и насилство врз 
жените. 
Покрај превентивните активности, општина 
Радовиш ќе обезбеди поддршка на 
Здружение кое работи на полето на семејно 
насилство и родобазирано насилство кои ќе 
ја развијат услугата на психосоцијално 
советување и поддршка на жртвите на 
семејно насилство. 
Условите и начинот на спроведувањње на 
јавниот повик за избор на здружение кое ќе 
го реализира проектот, ќе ги определи 
Комисијата за социјални работи и здравство 
на Советот на општина Радовиш. 
За реализирање на оваа активност во 
Буџетот на општина Радовиш за 2023 год. 
согласно потребите дополнително ќе бидат 
предвидени финансиски средства. 
 
Детска заштита 
 
1.Проект на УСАИД за инклузија на Ромите 
Општина Радовиш склучи меморандум за 
соработка за спроведување на активностите 
предвидени со „Проект на УСАИД за 
инклузија на Ромите“ кој е финансиски 
поддржан од УСАИД, имплементиран од 
страна на Институтот за истражување и 

анализа на политики – Ромалитико. Проектот 
има за цел да даде придонес кон 
унапредување на положбата на Ромската 
заедница и инклузија на Ромите на локално 
ниво. 
За реализирање на оваа активност во 
Буџетот на општина Радовиш за 2023 год. 
согласно потребите дополнително ќе бидат 
предвидени финансиски средства. 

 
2.Надоместок за партиципација на деца од 
детските градинки и престој за деца со 
посебни потреби 
Остварување на правото на партиципација на 
децата во детските градинки согласно член 
53 од Законот за заштита на деца („Службен 
весник на РМ“ бр. 294/21) Министерството за 
труд и социјална политика донесе Правилник 
за поблиските услови и начинот на 
остварување на правото на партиципација во 
трошоците за згрижување, воспитание, 
одмор и рекреација на деца во јавни установи 
за деца („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 157/19). 
Правото на партиципација во трошоците за 
згрижување и воспитание на деца од 
предучилишна возраст се обезбедува за 
самохрани родители кои се корисници на 
гарантирана минимална помош како и 
родители на деца со посебни потреби кои се 
згрижени во јавна установа за деца – детска 
градинка 
За реализирање на оваа активност во 
Буџетот на општина Радовиш за 2023 год. ќе 
бидат предвидени 50.000 ден. 
 
Социјална заштита на стари лица 
 
1.Поддршка на пензионерски клубови 
За потребите на пензионерите, општината ќе 
даде логистичка поддршка за отварање на 
пензионерски клубови во населените места 
како и подобрување на условите за 
рекреација преку поставување на урбана 
опрема, хортикултурно уредување и сл. 

 
Социјална заштита на лица со посебни 
потреби 
 
1.Поддршка на Дневен центар „Порака“ 
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Во текот на годината, Градоначалникот на 
Општина Радовиш традиционално ги 
посетува членовите на Дневниот центар за 
лица со интелектуална или телесна 
попреченост „Порака“ доделувајќи играчки, 
дидактички материјали, школски прибор, 
ортопедски помагала, техничка стока или 
средства, согласно нивните потреби. 
За реализирање на оваа активност во 
Буџетот на општина Радовиш за 2023 год. ќе 
бидат предвидени 50.000 ден. 

 
2.Проект за подобрување на социјални 
услуги – Министерство за труд и социјална 
политика 
Општина Радовиш планира да аплицира за 
грант за развој на социјалните услуги по 
Проект за подобрување на социјални услуги 
кој ќе биде објавен од страна на 
Министерство за труд и социјална политика.  
Преку проектот ќе се овозможи општините 
да аплицираат за грантови наменети за 
развој на социјални услуги во локалните 
заедници, вклучувајќи непосредна социјална 
услуга,  помош на индивидуа или семејство, 
домашна нега, лична асистенција, дневна 
нега, привремена грижа, мали групни 
домови, дневни центри и услуги за живеење 
со поддршка и други иновативни услуги во 
заедницата. 

 
Намалување на сиромаштијата и 
социјална исклученост 

 
1.Пакетчиња за деца од социјално 
ранливи семејства и деца со попречености 
Општина Радовиш преку спонзорства и 
донации од Бизнис секторот ќе бидат 
обезбедени околу 150 пакетчиња за децата со 
попречености и деца од социјално ранливи 
семејства по повод нова година и Божиќните 
празници. 
 
2.Програма Општинско-корисна работа – 
Проект „Социјални услуги по мерка на 
граѓаните“ 
Програмата „Општинско-корисна работа“ 
(ОКР) е дел од Оперативниот план за услуги 
на пазарот за труд и активни програми и 
мерки за вработување. Општинско-корисна 
работа нуди можност за социјално 

вклучување на потешко вработливите 
категории на пазарот на трудот преку 
обезбедување на социјални услуги според 
потребите на жителите на општината. 
Активностите од Програма Општинско-
корисна работа – Проект „Социјални услуги 
по мерка на граѓаните“ за 2023 год. 
За реализирање на оваа активност во 
Буџетот на општина Радовиш за 2023 год. ќе 
бидат предвидени 900.000 ден. а донацијата 
која се очекува од УНДП ќе биде 1.400.000 
ден. 
 
3.Програма Општинско-корисна работа 
СДЦ компонента – Проект „Одговорна 
општина која се грижи за своите граѓани“ 
Општина Радовиш е во план да аплицира и во 
2023 година на повик на програма 
Општинско-корисна работа СДЦ компонента 
– Проект „Одговорна општина која се грижи 
за своите граѓани“. 
 
4.Програма за работно ангажирање „Јавни 
работи“ 
Општина Радовиш ќе аплицира на мерката 
Јавни работи која е дел од Оперативниот 
план за активни програми и мерки за 
вработување и услуги на пазарот на трудот, 
која се спроведува со Министерство за труд и 
социјална политика и АВРСМ а финансиран 
од Швајцарската агенција за соработка и 
развој (СДЦ). 
Аплицирањето ќе биде за поддршка на 5 
лица даватели на услуги од социјално 
ранливи категории, активни баратели на 
работа. Согласно предвидената програма 
лицата ќе се ангажираат за период од 12 
месеци 
За реализирање на оваа активност во 
Буџетот на општина Радовиш за 2023 год. ќе 
бидат предвидени 1.000.000 ден. 
 
5.Субвенционирање на социјално ранливи 
категории 
Оваа мерка согласно донесената Иницијатива 
на Советот на општина Радовиш за 
субвенционирање на социјално ранливи 
категории на територијата на општина 
Радовиш опфатени со општински линиски 
превоз на патници и регистриран возен ред, 
ќе биде спроведена во соработка со ЈУМЦСР и 
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со правните лица кои го вршат јавниот 
превоз во општината. Ќе биде изготвена 
посебна Програма за истата. 
За реализирање на оваа активност во 
Буџетот на општина Радовиш за 2023 год. ќе 
бидат предвидени 300.000 ден. 

 
Реализирање и поддршка на други и 
дополнителни (непланирани) активности, 
проекти и мерки 

 
1.Финансиска поддршка на здруженија на 
граѓани од областа на социјалната, детската 
и здравствената заштита 
Дел од активностите од областа на 
социјалната, детската и здравствената 
заштита кои ги спроведуваат здруженија на 
граѓани во општина Радовиш ќе се 
финансираат од средства од Буџетот на 
Општина Радовиш за 2023 година. 
За реализирање на оваа активност во 
Буџетот на општина Радовиш за 2023 год. ќе 
бидат предвидени 400.000 ден. 
 
ЗАВРШЕН ДЕЛ 
Градоначалникот на општина Радовиш го 
обезбедува спроведувањето на Програмата за 
социјална, детска и здравствена заштита, го 
следи реализирањето, покренува 
иницијативи, дава мислења и поднесува 
предлози во врска со остварување на 
нејзините цели. 
За остварување на Програмата за социјална, 
детска и здравствена заштита во општината 
Радовиш за 2023 година ќе бидат користени 
средствата од: 
-Буџетот на Општина Радовиш за 2023 
година; 
-Буџетот на Министерство за труд и 
социјална политика на Република Северна 
Македонија; 
-УНДП; 
-Претпријатија и трговски друштва, 
Фондации и други правни и физички лица; 
-Заинтересирани партнери за меѓусебна 
соработка во земјата и странство; 
-Други извори. 
 
За целосна имплементација на Програмата 
за социјална, детска и здравствена 

заштита на општина Радовиш за 2023 
година се потребни 3.200.000 денари 
 

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

 
Broj 08-1921/2             Sovet na op{tina Radovi{                                                                                
Data 20.12.2022 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 Одлука за усвојување на Програма 
за активностите на Општина Радовиш во 

областа на заштита и спасување и 
самоуправа во 2023 година и Програма за 

активностите на Општина Радовиш во 
областа на заштита и спасување и месна 

самоуправа во 2023 година 
 

 
Ја прогласувам и објавувам Одлуката 

за усвојување на Програма за активностите 
на Општина Радовиш во областа на заштита 
и спасување и месна самоуправа во 2023 
година бр.08-1922/1 и Програма за 
активностите на Општина Радовиш во 
областа на заштита и спасување и месна 
самоуправа во 2023 година, бр.08-1922/2   

што советот на Општина Радовиш ѓи 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.  

 
Број 09-1922/3                       Градоначалник                                                                                          
Дата 27.12.2022 г.              на Општина Радовиш                                                               
Радовиш                                   Ацо Ристов с.р.  
 

  Врз основа на член 22 од Законот за 
локална самоупава (Сл.весник на РМ 
бр.5/2002), а во врска со член 21 став 1 точка 
11 од Статутот на општина Радовиш, 

Советот на општина Радовиш на XXII 
седница одржана на 20.12.2022 година, 
донесе 
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               О Д Л У К А 
за усвојување на Програма за 

активностите на Општина Радовиш во 
областа на заштита и спасување и месна 
самоуправа во 2023 година 
  
I. Се усвојува Програмата за 

активностите на Општина Радовиш во  

областа на заштита и спасување и 
месна самоуправа во 2023 година. 
 

II. Оваа Одлука влегува во сила 

наредниот ден од денот на објавување   

во ,,Службен гласник на општина 
Радовиш,, . 

 
Број 08-1922/1     Совет на општина Радовиш                                                                 
Дата 20.12.2022 г.             Претседател                                                                  
Радовиш                        Моника Трајанова с.р.                                                                     
 

Врз основа на член 36 од Законот за 
локална самоуправа(Сл.Весник на РМ 5/02) и 
член 21 став 1 точка 11 од Статутот на општина 
Радовиш ( Службен гласник бр. 05/02 ) ,  

Советот на општина Радовиш, на 
седницата одржана на ден 20.12.2022 година ја 
донесе следната : 

П Р О Г Р А М А  
ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА РАДОВИШ 
ВО ОБЛАСТА НА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ И 

МЕСНА САМОУПРАВА  ВО 2023 год. 
 

ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 

I. Вовед 

Општина Радовиш во оваа програма ги утврдува 

мерките и активностите согласно законските 

норми, кои се предвидени за заштита и 

спасување на луѓето и материјалните добра од 

природни 

непогоди,епидемии,епизотии,епитофити и други 

несреќи во мир,во војна и од воени дејствија на 

подрачјето на нашата општина. Во програмата се 

опфатени мерки и активности кои заедно со 

други надлежни субјекти ги спроведува општина 

Радовиш и финансиска рамка за остварување на 

истите за 2023 година. 

II. Цели 

Системот за заштита и спасување се остварува 

преку Закон за заштита и спасување кој опфаќа  

набљудување, откривање, известување, 

спречување, следење, едукација, организирање на 

сили,мобилизирање,укажување за 

самопомош,отстранување на последици, давање и 

пружење помош при настанати катастрофи и 

несреќи.Според тоа, се утврдуват и обврските на 

јавните претпријатија,установи и служби од 

локален карактер со цел: 

- Заштита и спасување на луѓето и 

материјалните добра од природни непогоди 

и други несреќи ; 

- Заштита и спасување на 
луѓето,материјалните добра,природни 
богатства, културни наследства од 
катастрофи и несреќи во 
мирновременски,вонредни,воени и други 
опасности; 
- Создавање на услови за организирано 
остварување и реализирање на заштита и 
спасување на луѓето и материјалните добра ; 
- Обезбедување на услови за навремено 
откривање и известување за опасност, 
локализирање и спречување на опасност ; 
- Обезбедување на услови и можности 
за организирање,опремување и координација 
на силите за заштита и спасување за 
справување со опасностите од кои ќе биде 
зафатена нашата општина и координација со 
надлежни институции . 

III. Aктивности 

За реализирање,функционирање и остварување 
на основните цели на оваа Програма, 
потребно е активностите на општина Радовиш, 
да бидат насоченио кон создавање на 
максимални услови во доменот на областа 
заштита и спасување на граѓаните од сите видови 
несреќи во мирновременски и воени дејства. 
Главните активности ќе се однесуваат на : 

- Ажурирање на податоци на Процена за 
загрозеност од опасност,Планот за 
заштита и спасување од природни 
непогоди,епидемии,епизотии,епитофи
ти и други несреќи и Општински 
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- оперативни планови за заштита од пожар,снег и снежни немети и поплави и уривање на високи 
брани и останати документи од областа на одбраната; 

- Преземање на мерки и активности насочени кон критичните точки и загрозеност на подрачјата  на 
општина Радовиш, во однос на урбанистичко -инфраструктурно превенирање на опасности и 
санирање на штети ;  

- Набавка на техничка опрема за силите за заштита и спасување ; 
- Едукација и обука на Општински штаб за заштита и спасување ; 
- Подобрување на условите за работа во ТППЕ Радовиш; 
- Обуки и вежбовни активности на ТППЕ Радовиш со цел подобра функционалност и подготвеност; 
- Подигање на јавната свест на граѓаните преку информирање за заштита од пожари и поплави 

(известување преку веб портал и локален медиум) 
- Континуирана соработка со надлежните институции во справување со опасности особено со 

Полиција, Дирекција за заштита и спасување,Центар за управување со кризи,Министерство за 
одбрана. 

- Зајакнување и проширување на соработка преку меѓународната подршка во заеднички проекти во 
областа  на заштита и спасување  со други општини (држави).  

IV. Финансирање 

Финансирањето од областа на заштита и спасување се реализира од: 
- Средства од буџетот на Општина Радовиш 
- Средства од меѓународни фондации,правни и физички лица 
 

Р.б. Планирани активности 
Период на 

реализација 
Извор на финансирање 

Планирани 
средства 

 

1. 
Набавка на зимска униформа 
за ТППЕ за 20 лица 

Февруари/Март Буџет на општина Радовиш 400.000 

2. 
Набавка на интервентни 
униформи за ТППЕ за 4 лица 

Февруари/Март Буџет на општина Радовиш 320.000 

3. 
Ормар за прва помош со 
комплет средства 

Март Буџет на општина Радовиш 10.000 

4. 

Колективно осигурување на 
пожарникари 
(Осигурување од ризик од 
смрт,повреда и инвалидност 
при вршење на работа) 

Април Буџет на општина Радовиш 30.000 

5. Електрична енергија 2023 
 
Буџет на општина Радовиш 220.000 

6. Дрва 2023 
 
Буџет на општина Радовиш 

 
150.000 

7. Телефон и телефакс 2023 
 
Буџет на општина Радовиш 40.000 

8. Гориво 2023 
 
Буџет на општина Радовиш 250.000 

9. Регистрација на возила 2023 
 
Буџет на општина Радовиш 40.000 

10. Други оперативни расходи 2023 
 
Буџет на општина Радовиш 40.000 

                                                                                  Вкупно средства  1.500.000 д. 

                                                             Дополнително предвидени средства во  
Програма за уредување на градежно земјиште за потреби од областа Заштита и спасување 

1. 
Средства потребни за 
реализирање на редовно 
чистење на речните корита 

2023 
 
Буџет на општина Радовиш  

  2. 
Средства за санирање на 
штети предизвикани од 
природни непогоди 

2023 
 
Буџет на општина Радовиш  
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Забелешка: Средствата од дотации од 

Министерството за одбрана ќе бидат распоредени 

за 8 пожарникари вработени во ТППЕ Радовиш. 

 

Со спроведувањето на планираните 

активности и обезбедување на опрема ,ќе се 

обезбеди непречено функциониорање на 

субјектите за заштита на граѓаните во услови 

на природни непогоди и други несреќи. 

Спроведувањето на оваа програма е во 

надлежност на Градоначалник на општина 

Радовиш  со средства од буџетот на 

општината и евентуална можност за учество 

во меѓународни проекти со подготвена 

финансиска рамка од истите и донации. 

Општина Радовиш со Дирекција за заштита и 

спaсување п.о.Радовиш,Центар за управување 

со кризи п.о.Радовиш, Министерство за 

одбрана п.о.Радовиш, Сектор за урбанизам, 

комунални дејности, заштита на животна 

средина и ЛЕР и останати надлежни органи и 

тела,активно ќе учествува во следење и 

реализирање на оваа програма, со 

покренување на иницијативи,давање на 

мислења и предлози за остварување на 

програмските цели . 

 

 
МЕСНА САМОУПРАВА 

 
I. Вовед 

Месната самоуправа како дел од Законот за 

локална самоуправа е утврдена и поблиску 

определена со Статут на општина, одлука за 

основање,Правила за работа со месни и урбани 

заедници основани на подрачјето на општина 

Радовиш и делегирани надлежности од 

Градоначалник.Истата од 2002 година не е повеќе 

правно лице со измени во законските прописи и 

нема своја жиро с-ка. 

 

II. Цели 

Граѓаните во општината ги основаат месните и 

урбани заедници за остварување на уставното 

право на месна самоуправа,како облик на 

изразување на нивниот заеднички интерес и 

придонес во решавање на секојдневните потреби, 

во непосредна околина на подрачјето за кое тие 

се основани и вклучување во системот на 

одлучување во локалната самоуправа и 

ангажирањево спроведувањето на заеднички 

донесените одлуки.Граѓаните во месната 

самоуправа расправат,предлагат,барат од 

општината од областа на : 

- Комунални дејности 

- Заштита на животна средина 

- Урбанистичко уредување на простор 

- Јавен превоз на патници 

- Образование,здравство и социјалан 

заштита 

- Културни,забавни и спортски 

манифестации и одржување на објекти од 

јавенинтерес 

- Развивање на добрососедски односи 

- Други прашања од секојдневно значење за 

животот и работата на граѓаните. 

 

III. Aктивности 

Подршка во работата на месната и урбана 

заедница се обезбедува со подршка од општинска 

администрација задолжена за работа со месна 

самоуправа.Подршката се обезбедува и преку 

дополнителни контакти на општинската 

администрација со контакти и со други надлежни 

органи, со цел решавање на тековните 

проблемите со кои се соочуват граѓаните. 

Финансирањето на потребите на граѓаните, во 

месната самоуправа ,се реализират преку достава  

на програма односно приоритетни потреби до 

крајот на календарската година за нејзино 

вградување во буџетот на општината за 

наредната година од соодветните сектори. 

Работата на месната самоуправа во општина 

Радовиш е на високо ниво, поради фактот на 

употреба на печат на соодветната заедница и 

избор на Претседател и совет на истата во 

преземање на работни задачи во нивна 

делегирана надлежност.  

Граѓаните на урбани и месни заедници во 

општина Радовиш можат да добијат одредени 

акти, за остварување на своето право пред други 

установи но и европски држави.  

 Актите се однесуват на финансиска издршка на 

граѓаните од нивни блиски луѓе во 
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странство,во судски постапки,катастарски 

барања,документи во странство,фондови, 

стипендии и сл. 

 

Соработката со месни и урбани зедници потребно 

е да биде интензивна  и целисходна, насочени кон 

подигање на капацитетот за системско 

функционирање во локалната самоуправа. 

 
 
 
 
 

      

Р.б. Планирани активности 
Период на 

реализација 
Извор на финансирање 

Планирани 
средства 

 

1. 

Техничка и логистичка 
поддршка на работата на 
урбаните и месните 
заедници 

2023 Буџет на општина Радовиш 100.000,00 

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

op{tina Radovi{,,. 

 
     Broj 08-1922/2                                                                                               Sovet na op{tina Radovi{ 
Data 20.12.2022 godina                                                                                                   Pretsedatel 
        Radovi{                                                                                                          Monika Trajanova 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 

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 Програма 
за измена и дополнување на Програмата за 
јавно осветлување за  2022 година во 
општина Радовиш број 08-1604/1 од 
21.12.2021година, бр.08-1923/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.                                                         

 
Број 09-1923/2                        Градоначалник                                                                                          
Дата 27.12.2022 г.              на Општина Радовиш                                                               
Радовиш                                      Ацо Ристов с.р.                                                                                                        
 

Врз основа на член 22 од Законот за 

локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02 

) а согласно член 21  став 1 точка 13 од 

Статутот на општина Радовиш, Советот на 

општина Радовиш на XXII седница одржана 

на ден 20.12.2022 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 намалува за 1.600.000 денари 
во точка 4 Реализација на договор за улично 
осветлување по ЕСКО модел. Овие средства се 
наменети за Основна главнина за основање 
на АД за производство на електрична 
енергија ЕЛРАД. 

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 

9.266.773,00 

5 
Новогодишно и божиќно 
украсување 

720.000,00 

5 
Набавка и монтажа на 
декоративни челични 
столбови (канделабри)  

500.000,00 

ВКУПНО : 25.766.773,00 

 
II. Ovaa Programa vleguva vo sila 

naredniot den od objavuvaweto vo ,,Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{,,. 

 
 

Broj 08-1923/1     Sovet na op{tina Radovi{ 

Data 20.12.2022 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 Одлука за определување и     

промена на имиња на улици,    

мостови и плoштади на подрачјето 

на општина Радовиш 
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Ја прогласувам и објавувам Одлуката 
за определување и промена на имиња на 
улици, мостови и плoштади на подрачјето на 
општина Радовиш, бр.08-1924/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.                                                         

 
Број 09-1924/2                         Градоначалник                                                                                           
Дата 27.12.2022 г.              на Општина Радовиш                                                             
Радовиш                                      Ацо Ристов с.р.      
 

 

Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на 

Република Македонија“ број 5/02) и член 4 од 

Законот за определување на имиња на улици, 

плоштади, мостови и на други 

инфраструктурни објекти  („Службен весник  на   

Република   Македонија“    број 66/2004, 

55/2007, 145/2010, 136/2011, 163/2013 и 

147/2015) и член 21 од Статутот на Општина 

Радовиш, 

Советот на општина Радовиш на 

XXII седница, одржана  на 20.12. 2022 

година, донесе: 

 

ОДЛУКА 

за определување и промена на имиња на улици, 

мостови и плoштади на подрачјето на општина 

Радовиш 

 

 

Член 1 

Со оваа одлука се врши определување и 

промена на имиња на следните 

инфраструктурни објекти   (улици, мостови и 

плоштади) нa подрачјето на Општина Радовиш: 

 

 

 УЛИЦИ  

РБ ДОСЕГАШНО ИМЕ НОВО ИМЕ 

1.  Ул. на локален пат - Бул. 

Александар Македонски, 

ул. Плана-ул. Калаузлиска 

Ул. ,,Зоран 

Мајсторски” 

2.  Улица (Стар Штипски 

пат) 

  Ул. ,,Штипска” 

 

 

Член 2 

   Се  задолжува  Градоначалникот  на  општина 

Радовиш  да  ги  превземе  потребните 

активности за реализација на оваа oдлука. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Радовиш“. 

 

 

 Број 08-1924/1          Совет на општина Радовиш                                                                        

Дата 20.12.2022 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 
определување и  промена на имиња на улици, 

мостови и плoштади на подрачјето 

на општина Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за 

определување и промена на имиња на 

улици, мостови и плoштади на подрачјето 

на општина Радовиш, бр.08-1925/1 

 
што советот на општина Радовиш ја 

донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.  

                                                   
 

Број 09-1925/2                       Градоначалник                                                                                        
Дата 27.12.2022 г.              на Општина Радовиш                                                          
Радовиш                                     Ацо Ристов с.р.      
 

   Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на 

Република Македонија“ број 5/02) и член 4 од 

Законот за определување на имиња на улици, 

плоштади, мостови и на други 

инфраструктурни објекти  („Службен весник                   

на                   Република                   Македонија“                   
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број 66/2004, 55/2007, 145/2010, 136/2011, 

163/2013 и 147/2015)  

Советот на општина Радовиш на 

XXII седница одржана  на 20.12.2022 

година,  донесе 

 

                           ОДЛУКА 

за определување и промена на имиња 

на улици, мостови и плoштади на 

подрачјето на општина Радовиш 

 

                             Член 1 

Со оваа одлука се врши определување и промена 

на имиња на следните инфраструктурни објекти   

(улици, мостови и плоштади) нa подрачјето на 

Општина Радовиш: 

УБ  2  

 

 УЛИЦИ  

РБ ДОСЕГАШНО ИМЕ НОВО ИМЕ 

1.  Ул. 1 (Индустриска)  Ул. 

,,Македонска” 

2.    новопланирана 1 и ул.2    Ул. ,,Ката 

Лахтова” 

3. ул.15 и ул.3  Ул. ,,Никола 

Кљусев” 
 
                                                              

Член 2 
Се  задолжува  Градоначалникот  на  општина 

Радовиш  да  ги  превземе  потребните 

активности за реализација на оваа oдлука. 
 

Член3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Радовиш“. 

 

Број 08-1925/1               Совет на општина Радовиш                                                                   
Дата 20.12.2022 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 
определување и промена на имиња на улици, 
мостови и плoштади на подрачјето на    

општина Радовиш 

 
Ја прогласувам и објавувам Одлуката 

за определување и промена на имиња на 
улици, мостови и плoштади на подрачјето на 
општина Радовиш, бр.08-1926/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.  

 
Број 09-1926/2                       Градоначалник                                                                                     
Дата 27.12.2022 г.              на Општина Радовиш                                                            
Радовиш                                    Ацо Ристов с.р.     
 
 
 

  Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на 

Република Македонија“ број 5/02) и член 4 од 

Законот за определување на имиња на улици, 

плоштади, мостови и на други 

инфраструктурни објекти  („Службен весник  на   

Република   Македонија“    број 66/2004, 

55/2007, 145/2010, 136/2011, 163/2013 и 

147/2015) и член 21 од Статутот на Општина 

Радовиш, 

Советот на општина Радовиш на 

XXII седница, одржана  на 20.12. 2022 

година, донесе: 

     

 

ОДЛУКА 

за определување и промена на 

имиња на улици, мостови и 

плoштади на подрачјето на 

општина Радовиш 
 
 

Член1 

Со оваа одлука се врши определување и 

промена на имиња на следните 

инфраструктурни објекти   (улици, мостови и 

плоштади) нa подрачјето на Општина Радовиш: 
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УБ  8 дел 

 

 УЛИЦИ   

РБ ДОСЕГАШНО 

ИМЕ 
ТЕХ 

.БР. 

НОВО ИМЕ 

1.  Ул. 3  Ул. ,,Јордан Мијалков” 

2. Улица кај 

Сушица 
   Ул. ,,Мориц Романо” 

 
Член 2 

Се  задолжува  Градоначалникот  на  општина 

Радовиш  да  ги  превземе  потребните 

активности за реализација на оваа oдлука. 
 

Член3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Радовиш“. 

 

Број 08-1926/1               Совет на општина Радовиш                                                                                
Дата 20.12.2022 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 
определување и промена на имиња на улици, 
мостови и плoштади на подрачјето на  

општина Радовиш 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката 
за определување и промена на имиња на 
улици, мостови и плoштади на подрачјето на 
општина Радовиш, бр.08-1927/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година. 

 
                                              

Број 09-1927/2                         Градоначалник                                                                                         
Дата 27.12.2022 г.              на Општина Радовиш                                                             
Радовиш                                      Ацо Ристов  с.р.                                                                                                 

      Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на 

Република Македонија“ број 5/02) и член 4 од 

Законот за определување на имиња на улици, 

плоштади, мостови и на други 

инфраструктурни објекти  („Службен весник  на   

Република   Македонија“    број 66/2004, 

55/2007, 145/2010, 136/2011, 163/2013 и 

147/2015) и член 21 од Статутот на Општина 

Радовиш, 

Советот на општина Радовиш на XXII 

седница, одржана  на 20.12. 2022 година, донесе: 

 

                                ОДЛУКА 

за определување и промена на 

имиња на улици, мостови и 

плoштади на подрачјето на 

општина Радовиш 

 

Член 1 

Со оваа одлука се врши определување и 

промена на имиња на следните 

инфраструктурни објекти   (улици, мостови и 

плоштади) нa подрачјето на Општина Радовиш: 

УБ  9.3  

 

 УЛИЦИ  

РБ ДОСЕГАШНО ИМЕ НОВО ИМЕ 

1. Ул.3 Ул. ,,Миле Кукутанов” 

2. Ул.8  и  ул.9   Ул. ,,Д-р Андон Кочев” 

3. Ул.4  Ул. ,,Белишче” 

4.  Ул.5 ( со крак ул,7 и 

крак ул.6) 
  Ул. ,,Илија Матрапазов” 

 
Член 2 

Се  задолжува  Градоначалникот  на  општина 

Радовиш  да  ги  превземе  потребните 

активности за реализација на оваа oдлука. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Радовиш“. 

 
Број 08-1927/1               Совет на општина Радовиш                                                                         
Дата 20.12.2022 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 Одлука за 
определување и промена на имиња на улици, 
мостови и плoштади на подрачјето на  

општина Радовиш 

 
Ја прогласувам и објавувам Одлуката 

за определување и промена на имиња на 
улици, мостови и плoштади на подрачјето на 
општина Радовиш, бр.08-1928/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.  
 
Број 09-1928/2                         Градоначалник                                                                                       
Дата 27.12.2022 г.              на Општина Радовиш                                                           
Радовиш                                      Ацо Ристов с.р.                                                                                                                                               
          
 

Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник 

на Република Македонија“ број 5/02) и 

член 4 од Законот за определување на 

имиња на улици, плоштади, мостови и на 

други инфраструктурни објекти  

(„Службен весник  на   Република   

Македонија“    број 66/2004, 55/2007, 

145/2010, 136/2011, 163/2013 и 

147/2015) и член 21 од Статутот на 

Општина Радовиш, 

Советот на општина Радовиш на 

XXII седница, одржана  на 20.12. 2022 

година, донесе: 

                                                                            

ОДЛУКА 

за определување и промена на 

имиња на улици, мостови и 

плoштади на подрачјето на 

општина Радовиш 

 

                                                                                     

Член 1 
 

Со оваа одлука се врши определување и 

промена на имиња на следните 

инфраструктурни објекти   (улици, мостови и 

плоштади) нa подрачјето на:  

УБ 9 ( дел 8 и дел 9) 

 УЛИЦИ  

РБ ДОСЕГАШНО ИМЕ НОВО ИМЕ 

1. Ул.1, ул.4 и ул.6 со крак Ул. ,,Д-р Андон Кочев” 

2. Ул.2 и крак од ул.6 ( со 

крак од лева страна) 
Ул. ,,Кнегиња Рада” 

3. Ул.3 (со крак 1 и крак 2) Ул. ,,Тодор Проески-

Тоше” 

4. Ул.7 и ул.8 Ул. ,,Јован Карадачки” 

5. Ул.9 со крак  Ул. ,,Васил Василев” 

6. Ул.10 и ул.11 Ул. ,,Димитар Келкоцев” 

                                                                                

Член2 
Се  задолжува  Градоначалникот  на  општина 

Радовиш  да  ги  превземе  потребните 

активности за реализација на оваа oдлука. 

                                                                            

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Радовиш“. 

 
 Број 08-1928/1              Совет на општина Радовиш                                                                                          
Дата 20.12.2022 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 
определување и промена на имиња на улици, 
мостови и плoштади на подрачјето на  
                        општина Радовиш 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката 
за определување и промена на имиња на 
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улици, мостови и плoштади на подрачјето на 
општина Радовиш, бр.08-1929/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.  

 
Број 09-1929/2                       Градоначалник                                                                                      
Дата 27.12.2022 г.              на Општина Радовиш                                                            
Радовиш                                    Ацо Ристов с.р.                                                                                               
 

 Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на 

Република Македонија“ број 5/02) и член 4 од 

Законот за определување на имиња на улици, 

плоштади, мостови и на други 

инфраструктурни објекти  („Службен весник  на   

Република   Македонија“    број 66/2004, 

55/2007, 145/2010, 136/2011, 163/2013 и 

147/2015) и член 21 од Статутот на Општина 

Радовиш, 

Советот на општина Радовиш на 

XXII седница, одржана  на 20.12.2022 

година, донесе: 

 

      ОДЛУКА 

за определување и промена на 

имиња на улици, мостови и 

плoштади на подрачјето на 

општина Радовиш 

 

                              Член 1 

Со оваа одлука се врши определување и 

промена на имиња на следните 

инфраструктурни објекти   (улици, мостови и 

плоштади) нa подрачјето на Општина Радовиш: 

 

УБ  15  

 УЛИЦИ   

РБ ДОСЕГАШНО 

ИМЕ 
ТЕХ.

БР. 
НОВО ИМЕ 

1.  ул.2 (со сите 

краци) 
 Ул. ,,Борис Трајковски” 

2.    ул.9    Ул. ,,Никола Тесла” 

3.  ул.1  Ул. ,,Киро Глигоров” 

4.  ул.3 (со крак)    Ул. ,,Тони Танчев” 

5. ул.4  Ул. ,,Сашко Соколов” 

6. ул.5  продолжува во ул. ,,Панче 

Пешевски” 

7. ул.6  Ул. ,,Трајчо Атанасов-

Коската” 

8. ул.7  Ул. ,,Ерол Готак” 

9. ул.8 со крак  Ул. ,,Проф. Д-р Христо 

Карталов” 

10. ул.10   Ул. ,,Коста Ефтимов” 

Член 2 
Се  задолжува  Градоначалникот  на  

општина Радовиш  да  ги  превземе  потребните 
активности за реализација на оваа oдлука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Радовиш“. 

 

Број 08-1929/1               Совет на општина Радовиш                                                                                  
Дата 20.12.2022 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 определување и 

промена на имиња на улици, 

мостови и плoштади на подрачјето 

на општина Радовиш 

 
Ја прогласувам и објавувам Одлуката 

за определување и промена на имиња на 
улици, мостови и плoштади на подрачјето на 
општина Радовиш, бр.08-1930/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.  

 
                                               

Број 09-1930/2                           Градоначалник                                                                                      
Дата 27.12.2022 г.              на Општина Радовиш                                                              
Радовиш                                        Ацо Ристов   с.р.      
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Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на 

Република Македонија“ број 5/02) и член 4 од 

Законот за определување на имиња на улици, 

плоштади, мостови и на други 

инфраструктурни објекти  („Службен весник  на   

Република   Македонија“    број 66/2004, 

55/2007, 145/2010, 136/2011, 163/2013 и 

147/2015) и член 21 од Статутот на Општина 

Радовиш, 

Советот на општина Радовиш на XXII 

седница, одржана  на 20.12. 2022 година, донесе: 

 

                             ОДЛУКА 

за определување и промена на 

имиња на улици, мостови и  

     плoштади на подрачјето на 
                општина Радовиш 
 

                                    Член 1 

Со оваа одлука се врши определување и 

промена на имиња на следните 

инфраструктурни објекти   (улици, мостови и 

плоштади) нa подрачјето на:  

УБ 9 ( дел 9.2 ) 

 УЛИЦИ  

РБ ДОСЕГАШНО ИМЕ НОВО ИМЕ 

1. Ул.2 Ул. ,,Борислав Чапов” 

2. Ул.3 со крак и ул.5   Ул. ,,Милчо Ристов” 

3. Ул.4 со крак Ул. ,, Илија Симеонов” 

4. Дел од Кеј 8-ми 

Септември - 

продолжува во  

Кеј 8-ми Септември 

 

                                Член 2 
Се  задолжува  Градоначалникот  на  

општина Радовиш  да  ги  превземе  потребните 

активности за реализација на оваа oдлука. 
 
                                 Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Радовиш 

  

      

Број 08-1930/1               Совет на општина Радовиш                                                                                 
Дата 20.12.2022 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 
определување и промена на имиња на улици, 
мостови и плoштади на подрачјето на  

општина Радовиш 

 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката 
за определување и промена на имиња на 
улици, мостови и плoштади на подрачјето на 
општина Радовиш, бр.08-1931/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.  

 
Број 09-1931/2                       Градоначалник                                                                                  
Дата 27.12.2022 г.              на Општина Радовиш                                                        
Радовиш                                    Ацо Ристов с.р.                                                                                                                                                                                              
                                                                                  . 

 Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на 

Република Македонија“ број 5/02) и член 4 од 

Законот за определување на имиња на улици, 

плоштади, мостови и на други 

инфраструктурни објекти  („Службен весник  на   

Република   Македонија“    број 66/2004, 

55/2007, 145/2010, 136/2011, 163/2013 и 

147/2015) и член 21 од Статутот на Општина 

Радовиш, 

Советот на општина Радовиш на 

XXIII седница, одржана  на 20.12. 2022 

година, донесе: 
 
                             ОДЛУКА 

за определување и промена на 

имиња на улици, мостови и 

плoштади на подрачјето на 

општина Радовиш 
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                              Член 1 

Со оваа одлука се врши определување и 

промена на имиња на следните 

инфраструктурни објекти   (улици, мостови 

и плоштади) нa подрачјето на Општина 

Радовиш: 

УБ  26  

 

 УЛИЦИ  

РБ ДОСЕГАШНО 

ИМЕ 

НОВО ИМЕ 

1.  Ул. 1 Ул. ,,Сотир Шукриев” 

2. Улица 3 и ул.4   Ул. ,,Илија Карпузов” 

 
                                 Член 2 

Се  задолжува  Градоначалникот  на  

општина Радовиш  да  ги  превземе  

потребните активности за реализација на 

оваа oдлука. 
 

                                Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Радовиш“. 

 
  Број 08-1931/1     Совет на општина Радовиш                                                                        
Дата 20.12.2022 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 
Иницијатива за изработка на планска 

документација за некатегоризиран пат во 
склоп на изработка на УП за подрачје и 

градби од државно значење за намена Е1.13-
површински соларни и фотоволтаични 

електрани во КО Владимирово и 
некатегоризиран пристапен пат во КО 

Подареш, КО Смиљанци, општина Берово и 
општина Радовиш 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката 
за усвојување на Иницијатива за изработка 
на планска документација за 
некатегоризиран пат во склоп на изработка 
на УП за подрачје и градби од државно 
значење за намена Е1.13-површински 
соларни и фотоволтаични електрани во КО 
Владимирово и некатегоризиран пристапен 
пат во КО Подареш, КО Смиљанци, општина 
Берово и општина Радовиш, бр.08-1932/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.  

 
Број 09-1932/2                      Градоначалник                                                                                         
Дата 27.12.2022 г.              на Општина Радовиш                                                          
Радовиш                                   Ацо Ристов  с.р.   
 

Врз основа на член 39 став 5 од 
Законот за урбанистичко планирање 
(Службен весник на РМ 32/20), 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 XXII 
седница одржана на 20.12.2022 година, 
донесе 

 
                         О Д Л У К А 

за усвојување на Иницијатива за 
изработка на планска документација за 

некатегоризиран пат во склоп на изработка 
на УП за подрачје и градби од државно 
значење за намена Е1.13-површински 

соларни и фотоволтаични електрани во КО 
Владимирово и некатегоризиран пристапен 
пат во КО Подареш, КО Смиљанци, општина 

Берово и општина Радовиш 
  
 
                                           член 1 

Се усвојува  Иницијатива за изработка 
на планска документација за 
некатегоризиран пат во склоп на изработка 
на УП за подрачје и градби од државно 
значење за намена Е1.13-површински 
соларни и фотоволтаични електрани во КО 
Владимирово и некатегоризиран пристапен 
пат во КО Подареш, КО Смиљанци, општина 
Берово и општина Радовиш, бр.26-1810/1 од 
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22.11.2022 година поднесена од Друштво за 
трговија и услуги ГЛИ ДИМ КОНСАЛТИНГ 
ДООЕЛ-Скопје. 
 
                                             член 2 

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

 
Број 08-1932/1       Совет на општина Радовиш                                                                    
Дата 20.12.2022 г.              Претседате 
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 
Иницијатива за изработка на УП со план за 
парцелација за промена на граници помегу 

ГП А.5 и ГП А.7, дел од ДУП за УБ 3 во КО 
Радовиш,  Општина Радовиш 

 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката 
за усвојување на Иницијатива за изработка 
на УП со план за парцелација за промена на 
граници помегу ГП А.5 и ГП А.7, дел од ДУП за 
УБ 3 во КО Радовиш,  Општина Радовиш, 
бр.08-1933/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.                                            

 
Број 09-1933/2                       Градоначалник                                                                                         
Дата 27.12.2022 г.              на Општина Радовиш                                                                 
Радовиш                                    Ацо Ристов  с.р.                                                                                                       
 

Врз основа на член 39 став 5 од 
Законот за урбанистичко планирање 
(Службен весник на РМ 32/20), 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 XXII 
седница одржана на 20.12.2022 година, 
донесе 

 
                           О Д Л У К А 

за усвојување на Иницијатива за 
изработка на УП со план за парцелација за 

промена на граници помегу ГП А.5 и ГП А.7, 
дел од ДУП за УБ 3 во КО Радовиш,  Општина 

Радовиш 
  
 
                                            член 1 

Се усвојува  Иницијатива за изработка 
на УП со план за парцелација за промена на 
граници помегу ГП А.5 и ГП А.7, дел од ДУП за 
УБ 3 во КО Радовиш,  Општина Радовиш со 
самофинансирање, бр.08-1848/1 од 
02.12.2022 година поднесена од барател 
Петре Коцев од Радовиш  
 
                                           член 2 

Оваа Одлука влегува во сила 
наредниот ден од денот на објавување во 
,,Службен гласник на општина Радовиш,, . 
 
Број 08-1933/1       Совет на општина Радовиш                                                       
Дата 20.12.2022 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 

Иницијатива за изработка на УП со намена 
Г2, со промена на граници на ГП со 

припојување на КП  3847/1 КО Радовиш 
вгр.(сопственост на РСМ), со спојување на КП 
4519/1 и КП бр.3847/1 за зголемување на ГП 

во ГУП на Радовиш (во УБ 8) во Радовиш, 
општина Радовиш 

 
Ја прогласувам и објавувам Одлуката 

за усвојување на Иницијатива за изработка 



Br. 19/2022 Str. 59     Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{       27.12.2022 год. 

 

 

на УП со намена Г2, со промена на граници на 
ГП со припојување на КП  3847/1 КО Радовиш 
вгр.(сопственост на РСМ), со спојување на КП 
4519/1 и КП бр.3847/1 за зголемување на ГП 
во ГУП на Радовиш (во УБ 8) во Радовиш, 
општина Радовиш, бр.08-1934/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.  

 
Број 09-1934/2                       Градоначалник                                                                                      
Дата 27.12.2022 г.              на Општина Радовиш                                                               
Радовиш                                    Ацо Ристов   с.р.                                                                                                     
   
 
 

 Врз основа на член 39 став 5 од 
Законот за урбанистичко планирање 
(Службен весник на РМ 32/20), 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 XXII 
седница одржана на 20.12.2022 година, 
донесе 

 
                         О Д Л У К А 

за усвојување на Иницијатива за 
изработка на УП со намена Г2, со промена на 
граници на ГП со припојување на КП  3847/1 

КО Радовиш вгр.(сопственост на РСМ), со 
спојување на КП 4519/1 и КП бр.3847/1 за 

зголемување на ГП во ГУП на Радовиш (во УБ 
8) во Радовиш, општина Радовиш 

 
 
                                        член 1 

Се усвојува  Иницијатива за изработка 
на УП со намена Г2, со промена на граници на 
ГП со припојување на КП  3847/1 КО Радовиш 
вгр.(сопственост на РСМ), со спојување на КП 
4519/1 и КП бр.3847/1 за зголемување на ГП 
во ГУП на Радовиш (во УБ 8) во Радовиш, 
општина Радовиш, бр.08-1807/1 од 
21.11.2022 година поднесена од барател 
Петров Васил од Радовиш 

  
 
 
 

                                         член 2 
Оваа Одлука влегува во сила 

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

 
Број 08-1934/1       Совет на општина Радовиш                                                                
Дата 20.12.2022 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 Годишна 

Програма за изработка на урбанистички 
планови на подрачјето на  Општина Радовиш 

за 2023 година и Годишна Програма за 
изработка на урбанистички планови на 

подрачјето на  Општина Радовиш за 2023 
година 

 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката 
за усвојување на Годишна Програма за 
изработка на урбанистички планови на 
подрачјето на  Општина Радовиш за 2023 
година бр.08-1935/1 и Годишна Програма за 
изработка на урбанистички планови на 
подрачјето на  Општина Радовиш за 2023 
година, бр.08-1935/2   

што советот на Општина Радовиш ѓи 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.  

 
Број 09-1935/3                        Градоначалник                                                                                        
Дата 27.12.2022 г.              на Општина Радовиш                                                             
Радовиш                                     Ацо Ристов   с.р.                                                                                               
 

   
Врз основа на член 22 од Законот за 

локална самоупава (Сл.весник на РМ 
бр.5/2002), а во врска со член 21 став 1 точка 
7 од Статутот на општина Радовиш, 
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Советот на општина Радовиш на XXII 
седница одржана на 20.12.2022 година, 
донесе 

 
                           О Д Л У К А 
за усвојување на Годишна Програма за 

изработка на урбанистички планови на 
подрачјето на  Општина Радовиш за 2023 

година 
  
 
I. Се усвојува Годишна Програма за 

изработка на урбанистички 

планови на подрачјето на  Општина 
Радовиш за 2023 година. 
 

II. Оваа Одлука влегува во сила 

наредниот ден од денот на објавување   

во ,,Службен гласник на општина 
Радовиш,, . 

 
Број 08-1935/1       Совет на општина Радовиш                                                                 
Дата 20.12.2022 г.              Претседател                                                                     
 Радовиш                        Моника Трајанова с.р.                                                                     
                                                                      
       Врз основа на член 20 од Законот за 
урбанистичко планирање („Сл.в. на Р.М.“ 
бр.32/20), член 36, став1, точка6 од Законот 
за локална самоуправа („Сл.в. на Р.М.“ 
бр.05/02) и член 21 став 1 и точка7 од 
Статутот на општина Радовиш („Службен 
гласник на Општина Радовиш“ бр.05/02),  
Советот на Oпштина Радовиш на XXII седница 
одржана на 20.12.2022 година, донесе :  
      
               

 
ГОДИШНА ПРОГРАМА 

ЗА ИЗРАБОТКА  НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ НА ПОДРАЧЈЕТО  

НА ОПШТИНА РАДОВИШ ЗА 2023 ГОДИНА 
 
 Вовед 

 
       Годишна Програма за изработка на 
урбанистички планови на подрачјето на 
Општина Радовиш за 2023г. 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. 
 
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        9.000.000.00 ден. 
 ..........................................................................................................................................  

  Генерален урбанистички план на град 

Радовиш                

     

 

            
 
 Детални урбанистички планови , 

Урбанистички планиви за село и 
Урбанистички проекти 

 
 
 

Р.
Б
р. 

   

1
. 

Изработка и донесување на 
нов Генерален 
урбанистички план за град 
Радовиш 

  

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 2  

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 со намена Д1,Д2 и Д3 - Парковско уредување 
покрај Радовишка река со градби за спорт и рекреација и градби 
од живо зеленило 

 

20. 
Урбанистички проект за инфраструктура на Радовишка Река, 
Радовиш 

 

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 Самофинансирање 

2.  Измена и дополнa на  ДУП за дел УБ 3-дел Самофинансирање 

3.  Измена и дополнa на  ДУП за дел УБ 21 Самофинансирање 

4.  Измена и дополнa на  ДУП за дел УБ 11 Самофинансирање 

5.  

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 

Самофинансирање 

6.  
Урбанистички проект  за  КП бр.4166/2 КО Радовиш вон.гр. Општина 
Радовиш 

Самофинансирање 

7.  
Урбанистички проект за КП 741 и КП 742 во КО  Радовиш вон град, 
општина Радовиш, за објекти со намена А4-4, А4.3 – викенд куќи и други 
објекти за времено сместување. 

Самофинансирање 

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

 

9.  
Урбанистички проект намена Г2, Г3 на  КП бр.4673/1, 4673/2, 4673/3, КО 
Радовиш вон г.р. општина Радовиш 

Самофинансирање 

10.  
Урбанистички проект со намена Г2  на КП бр.242/1, КО Радовиш вон гр,  
Општина Радовиш 
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11.  
Урбанистички проект за  промена на граници на градежна парцела 
според кастастерска КП 1711/2 КО  Радовиш, Општина Радовиш , во ДУП 
за УБ28 Радовиш   

Самофинансирање 

12.  

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 

Самофинансирање 

13.  
Урбанистички проект за КП бр.4589/1,4589/2,4589/3,4590,4591,4592, 
4593,4595 и 4091/1КО Радовиш, во ДУП на Радовиш 

 

14.  
Урбанистички проект со намена E2-на КП бр.1183,1184,1185, КО Раклиш,  
Општина Радовиш 

Самофинансирање 

15.  
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за КП 1131/2 и КП 
1162 КО Раклиш вон град за формирање парцела со намена Г2, Г3,Г4,  
општина Радовиш 

Самофинансирање 

16.  

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 

Самофинансирање 

17.  
Урбанистички проект   вон опфат на урбанистички план на КП бр.7,КП 
бр.8/1, КО Ињево вон г.р. Општина Радовиш     

Самофинансирање 

18.  

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

Самофинансирање 

19.  
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за КП 741, КП 742, 
КО  Сулдурци, Општина Радовиш 

Самофинансирање 

20.  
Урбанистички проект со намена Г2 на КП бр.746, КП бр.744 и дел од 
1134, КО Сулдурци,  општина Радовиш 

Самофинансирање 

21.  
Урбанистички проект со намена Г2 на КП.бр.1/2 КО Сулдурци, Општина 
Радовиш 

Самофинансирање 

22.  
Урбанистички проект вон опфат за КП 900,901,902/1,902/2,903,904/1, 
872/1, 873/1 874/2,874/1,875,876,878, КО Калугерица, Општина Радовиш, 

Самофинансирање 

23.  Урбанистички проект  на КП бр.1645, КО Козбунар Општина Радовиш Самофинансирање 

24.  
Урбанистички проект на КП бр.4993 КО Радовиш - вон град, намена Е2 
фотоволтаични централи  

Самофинансирање 

25.  

Урбанистички проект за инфраструктура со намена Е1.8 водови за 
пренос на ел. Енергија-новопланиран подземен 10/20КВ вод од постојна 
ТС на КП 4138 до столб на КП 4135/1, за дел од КП бр. 4138, КП со 
бр.5131, дел од КП бр. 4120/1 и дел од КП бр.4135/1, КО Радовиш вон 
град, општина Радовиш. 

Самофинансирање 

26.  
Урбанистички Проект со план за парцелација за промена на граници 
помеѓу ГП А.5  и ГП А.7,  дел од ДУП за УБ 3. во Радовиш,  општина 
Радовиш. 

Самофинансирање 

27.  
Урбанистички Проект за разработка на парцела  во ГУП со КП бр.4519/1 
и 3847/1 КО Радовиш вон.гр. 

Самофинансирање 

28.  

Планска документација за некатегоризиран пат во склоп на изработка  на 
УП за подрачје и градби од државно значење за намена Е1.13.- 
површински соларни и фотоволтаични електрани во, КО Владимирово и 
некатегоризиран пристапен пат во КО Подареш, КО Смиљанци, општина 
Берово и општина Радовиш. 
 

Самофинансирање 
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Рекапитулар : 

 
 
3. ФИНАНСИРАЊЕ       
     За финансирање на урбанистичките 
планови и урбанистичките плански 
документации од Програмата потребните 
средства ќе се обезбедат од Буџет на 
Општина Радовиш, Буџет на РСМ, 
Министерство за транспорт и врски, 
Министерство за животна средина, 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, а поради фактот дека поголем 
дел од постапките се водат подолг временски 
период со одобрување и мислење од поеќе 
институции, се предвидува дека дел од нив 
ќе продолќат и во наредната година, односно 
нема во целост да се реализират предвидени 
средства преземени к, поради што се 
предвидува потреба од 9.000.000.00ден. 
Доколку се има потреба за повеќе средства 
односно дел од урбанистичките планови се 
донесат и одобрат за пократок рок од една 
година, ќе се изврши измена и дополна на  
програмата за урбанистичко планирање за 
2023г.  каде ќе бидат предвидени потребните 
средствата за реализација на програмата .  
    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. 
 

Програмата влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавување во „Службен 
гласник на Oпштина Радовиш“. 
  
 

 Број 08-1935/2      Совет на општина Радовиш                                                                          
Дата 20.12.2022 г.                Претседател                                                                                             
Радовиш                          Моника Трајанова с.р.      
 
 
 
 

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 : 
 

9.000.000,00 



Br. 19/2022 Str. 64     Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{       27.12.2022 год. 

 

 

   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 Програма 

за јавна чистота на Општина Радовиш  
за 2023 година и  Програма за јавна чистота 
на Општина Радовиш за 2023 година 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката 
за усвојување на Програма за јавна чистота 
на Општина Радовиш за 2023 година бр.08-
1936/1 и Програма за јавна чистота на 
Општина Радовиш за 2023 година.08-1936/2   

 
што советот на општина Радовиш ѓи 

донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.  

 
Број 09-1936/3                       Градоначалник                                                                                        
Дата 27.12.2022 г.              на Општина Радовиш                                                                
Радовиш                                    Ацо Ристов с.р.                                                                                              

 
 

Врз основа на член 22 од Законот за 
локална самоупава (Сл.весник на РМ 
бр.5/2002), а во врска со член 21 став 1 точка 
15 од Статутот на општина Радовиш, 

Советот на општина Радовиш на XXII 
седница одржана на 20.12.2022 година, 
донесе 

 
 
                           О Д Л У К А 

за усвојување на Програма за јавна 
чистота на Општина Радовиш 

за 2023 година 
  
 
 
 
 

I. Се усвојува Програмата за јавна 

чистота на Општина Радовиш  

за 2023 година. 

II. Оваа Одлука влегува во сила 

наредниот ден од денот на објавување 

во ,,Службен гласник на општина 
Радовиш,, . 

 
Број 08-1936/1       Совет на општина Радовиш                                                             
Дата 20.12.2022 г.              Претседател                                                                  
Радовиш                          Моника Трајанова с.р.                                                                             

 
 
Врз основа на член 22 од Законот за 

локална самоуправа (Сл.весник на РМ 
бр.5/02) а согласно член 21  став 1 точка 13 
од Статутот на општина Радовиш и член 12 
од Законот за јавна чистота(„Службен весник 
на РМ“ бр.111/08, 64/09, 88/10, 23/11, 53/11, 
80/12, 163/13, 44/15, 147/15, 31/16, 122/21),  

Советот на општина Радовиш на 
седницата одржана на ден 20.12.2022 година 
донесе: 

П Р О Г Р А М А 
за Јавна чистота на општина Радовиш за 2023 

година 
 

Со оваа програма се уредуваат 
условите и начинот на одржување на јавната 
чистотa, правата и обврските на учесниците 
во одржувањето на јавната чистота, 
површините и објектите на кои се врши 
одржување на јавната чистота, собирање на 
смет и чистење на снег и мраз во зимски 
услови, како дејности од јавен интерес од 
локално значење.  

Одржувањето на јавната чистота е 
континуиран процес кој обезбедува трајно и 
квалитетно чистење на јавните површини, на 
јавните објекти, на отворените простори на 
јавните објекти, на неизградено градежно 
земјиште сопственост на физички и правни 
лица во централното подрачје на општината 
и на дворните површини на колективните и 
индивидуалните објекти за домување, заради 
обезбедување на здрава и чиста животна 
средина.  

“Јавни површини и отворени простори 
на јавни објекти“ се улици, тротоари, 
велосипедски патеки, плоштади, кејови, 
подвозници, надвозници, мостови, 
паркиралишта, скалила кои ги поврзуваат 
површините на јавен сообраќај, градски 
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паркови, парк-шуми, улични тревници, 
видиковци, железнички, автобуски, 
бензински и такси станици и други објекти 
на комуналната инфраструктура, градски 
гробишта, пазари, магацини и складишта, 
спортско рекреативни објекти и отворени 
простори околу други јавни објекти;  

Одржувањето на јавната чистота и 
чистењето на снегот и мразот во зимски 
услови на јавните површини го врши јавно 
претпријатие за комунални услуги, основано 
од општинaта 

За поблиско уредување на односите за 
одржувањето на јавната чистота советот на 
општина Радовиш донесува одлука. 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
  

Општа цел на програмата е да се 
обезбеди редовно чистење ( метeње и 
миење) на јавните површини и 
отворените простори на јавните објекти, 
како и чистење на снегот и мразот во 
зимски услови. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Со оваа Програма: 

 Се утврдува територијата, распоредот 
и фреквенцијата за одржување 
(метење и миење) на јавните 
површини и отворените простори на 
јавните 
објекти ; 

 Се утврдуваат основните начини на 
вршење на работата за одржување на 
јавната чистота; 

 Се утврдува надзорот во 
спроведувањето; 

 Се утврдува начинот на финансирање; 

При утврдувањето на јавните 
површини кои ќе се одржуваат со оваа 
Програма 
земени се во предвид : густина на населеност, 
фреквенција на граѓани и сообраќај, 
воспитно образовни објекти , како и степенот 
на уреденост на површината 
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1. Метење на јавни површини 

Метење на јавни површини  

Ред. 
Бр. 

Опис 
Површина 

(м2) 
број на 

циклуси 
единечна 

цена м2 
Вкупно 

I ЗОНА Трипати неделно 

1 
Булевар 
Александар 
Македонски  

19200 162 0,5 1.555.200,00 

2 
Кеј 8ми 
Септември  

6400 162 0,5 518.400,00 

3 

Св. Спасо 
Радовишки до 
дневен центар 
Порака  

4560 162 0,5 369.360,00 

4 
Ул. 22ри 
Октомври 

4040 162 0,5 327.240,00 

5 
Ул.Партизанска 
(дел) 

500 162 0,5 40.500,00 

6 Ул.Самуилова 600 162 0,5 48.600,00 

7 Ул.Илинденска 400 162 0,5 32.400,00 

8 
Ул.Блаже 
Коневски 

400 162 0,5 32.400,00 

9 Ул.Коста Сусинов 500 162 0,5 40.500,00 

10 Ул.15ти Корпус 300 162 0,5 24.300,00 

11 Ул.1ви Мај  800 162 0,5 64.800,00 

Вкупно: 3.053.700,00 

Метење на јавни површини  

Ред. Бр. Опис 
Површина 

(м2) 
број на 

циклуси 
единечна 

цена м2 
Вкупно 

II ЗОНА Еднаш неделно 

1 Ул.Илија Алексов  900 54 0,5 24.300,00 

2 Ул.Плачковица  5400 54 0,5 145.800,00 

3 Ул.Гоце Делчев  650 54 0,5 17.550,00 

4 Ул.Шаин Маале  300 54 0,5 8.100,00 

5 Ул.Ана Поцкова  550 54 0,5 14.850,00 

6 Ул.Мирче Ацев  300 54 0,5 8.100,00 

Вкупно: 218.700,00 

Метење на јавни површини  

Ред. Бр. Опис 
Површина 

(м2) 
број на 

циклуси 
единечна 

цена м2 
Вкупно 

III ЗОНА Еднаш месечно 

1 Ул.Ѓорче Петров 2800 12 0,5 16.800,00 

2 Ул.Вардарска  2000 12 0,5 12.000,00 

3 Ул.Егејска 1000 12 0,5 6.000,00 

4 Ул.Исарот  400 12 0,5 2.400,00 

5 Ул.11ти Октомври  300 12 0,5 1.800,00 
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6 с.Раклиш 1000 12 0,5 6.000,00 

7 с.Ораовица 6000 12 0,5 36.000,00 

8 с.Подареш 6000 12 0,5 36.000,00 

9 с.Јаргулица 2000 12 0,5 12.000,00 

10 с.Покрајчево 2000 12 0,5 12.000,00 

11 с.Злеово 3000 12 0,5 18.000,00 

12 с.Ињево 4000 12 0,5 24.000,00 

13 с.Воиславци 2000 12 0,5 12.000,00 

14 с.Калугерица 2000 12 0,5 12.000,00 

15 с.Сулдурци 1000 12 0,5 6.000,00 

16 с.Дамјан 1000 12 0,5 6.000,00 

Вкупно: 219.000,00 

Вкупно I+II+III: 3.491.400,00 
 

2. Миење на јавни површини 

Миење на јавни површини  

Ред. 
Бр. 

Опис м' 
број на 

циклуси 
единечна 

цена м' 
Вкупно 

I ЗОНА Трипати неделно 

1 
Булевар Александар 
Македонски  

3200 162 0,5 259.200,00 

2 Кеј 8ми Септември  3200 162 0,5 259.200,00 

3 
Св. Спасо Радовишки 
до дневен центар 
Порака  

4560 162 0,5 369.360,00 

4 Ул. 22ри Октомври 3470 162 0,5 281.070,00 

5 Ул.Партизанска (дел) 250 162 0,5 20.250,00 

6 Ул.Самуилова 300 162 0,5 24.300,00 

7 Ул.Илинденска 200 162 0,5 16.200,00 

8 Ул.Блаже Коневски 200 162 0,5 16.200,00 

9 Ул.Коста Сусинов 250 162 0,5 20.250,00 

10 Ул.15ти Корпус 300 162 0,5 24.300,00 

11 Ул.1ви Мај  400 162 0,5 32.400,00 

Вкупно: 1.322.730,00 

II ЗОНА Еднаш неделно 

1 Ул.Илија Алексов  450 54 0,5 12.150,00 

2 Ул.Плачковица  2700 54 0,5 72.900,00 

3 Ул.Гоце Делчев  650 54 0,5 17.550,00 

4 Ул.Шаин Маале  300 54 0,5 8.100,00 

5 Ул.Ана Поцкова  550 54 0,5 14.850,00 

6 Ул.Мирче Ацев  300 54 0,5 8.100,00 

Вкупно: 133.650,00 

III ЗОНА Еднаш месечно 

1 Ул.Ѓорче Петров 1400 12 0,5 8.400,00 

2 Ул.Вардарска  1000 12 0,5 6.000,00 

3 Ул.Егејска 500 12 0,5 3.000,00 
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4 Ул.Исарот  200 12 0,5 1.200,00 

5 Ул.11ти Октомври  300 12 0,5 1.800,00 

6 с.Раклиш 500 12 0,5 3.000,00 

7 с.Ораовица 3000 12 0,5 18.000,00 

8 с.Подареш 3000 12 0,5 18.000,00 

9 с.Јаргулица 1000 12 0,5 6.000,00 

10 с.Покрајчево 1000 12 0,5 6.000,00 

11 с.Злеово 1500 12 0,5 9.000,00 

12 с.Ињево 2000 12 0,5 12.000,00 

13 с.Воиславци 1000 12 0,5 6.000,00 

14 с.Калугерица 1000 12 0,5 6.000,00 

15 с.Сулдурци 500 12 0,5 3.000,00 

16 с.Дамјан 500 12 0,5 3.000,00 

Вкупно: 110.400,00 

Вкупно I+II+III: 1.566.780,00 

2. Собирање на смет 
Собирање на смет и Чистење на диви депонии 

Ред. 
Бр. 

Опис 
Единечна 

мера 
број на 

циклуси 
единечна 

цена  
Вкупно 

I ЗОНА     

1 Собирање смет бр. 700 700 490.000,00 

2 
Чистење на диви 

депонии 
час       

  Багер утоварач час 100 2200 220.000,00 

  Камион кипер час 100 900 90.000,00 

Вкупно: 800.000,00 
3.  Рекапитулар 

Рекапитулар 

ред.бр. Опис Вкупно 

1 Метење на јавни површини 3.491.400,00 

2 Миење на јавни површини  1.566.780,00 

3 
Собирање на смет и Чистење 

на диви депонии 
800.000,00 

Вкупно: 5.858.180,00 
 

4. Финансирање 

Финансирање 

ред.бр. Опис 

Број на 
корисници 

/ број на 
месеци 

Единечна 
цена 

Вкупно 

1 
Такса за јавна 

чистота 
6868 360 2.472.480,00 

2 Комунална такса 12 186968 2.243.616,00 

Вкупно: 4.716.096,00 
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За одржување на јавната чистота се плаќа 
надоместок утврден со одлука на советот, 
Надоместокот е со висина од 30 денари 
/месечно по корисник. Разликата помеѓу 
потребните средства и средствата кои се 
прибираат за финансирање изнесува 
1.142.084 денари, па затоа предлагаме да се 
корегира одлуката за цената на таксата за 
јавна чистота и таа да изнесува 40 денари по 
корисник. 

Наплатата на надоместокот за одржување на 
јавната чистота се врши преку доставување 
на сметка за собирање и транспортирање на 
комуналниот отпад и на другите видови 
неопасен отпад, кој се прикажува одвоено на 
сметката. 

Средствата собрани од надоместокот за 
одржување на јавната чистота се приход на 
општината и се користат за финансирање на 
работите на јавната чистота. 

3. Зимско одржување на улиците и 
тротоарите 

Зимско одржување  на улиците и 
тротоарите во градот за 2023 година. 
Подрачјето  на  општина Радовиш  е  под  
влијание  на  изменета  континентална  
клима  со влијание  на медитеранска клима, 
што овозможува  релативни  благи зими и со 
мали  врнежи  од снег, а сето тоа трае два 
месеци во годината. 

Согласно одлуката за Јавна чистота во 
општина Радовиш донесена  од страна на 
Советот на општина  Радовиш,  правните  и 
физичките  лица  се  должни  да  го исчистат 
снегот и мразот  од тротоарите, или до 
половина на улиците. 

Контролата на реализацијата на овие 
должности ќе го врши комуналната  
инспекција при локалната самоуправа. 

Во случај на поголеми врнежи од снег 
одржувањето на улиците и тротоарите ЈП 
Плаваја и локалната самоуправа го 
регулираат со посебен договор.  

Превентивни мерки на заштита 

Со  цел  да  се  намалат  опасностите  од  
евентуални  незгоди  во  зимскиот  период  ЈП  
Плаваја  ги превзема сладните превентивни 
мерки и заштита: 

•        Потребна работна сила и 
механизација за расчистување на тротоарите 
и улиците 

•        Ја утврдува потребната количина 
на сол и песок за посипување 

• Го    утврдува   начинот   на   
ангажирањето    на   работната    сила   и   
активирањето    на механизацијата 

•        Го утврдува приоритетот на 
чистење  на улиците во заедничка соработка 
со МВР и ЕЛС 

Времетраење и степен на приправност 

Времетраењето  на приправноста  е од  
15.11.2022  до  01.03.2023  год.  

Во овој период ќе бидат дежурни на повик: 

 два возачи на трактор 

 два работника за испомош 

 еден возач на специјална машина скип 

Продолжувањето  на  времетраењето на 
приправноста ќе се врши по потреба во 
зависност од временските услови, а сето тоа 
усогласено со надлежните служби при ЕЛС и 
МВР. 

II. Преглед на улици и места за интервенција 
по приоритет 

1.  Ул.Булевар Александар Македонски се до 
преминот со улица Ѓорче Петров. 

2.  Ул. Кеј  8 ми Септември 

3.  Ул. 22 Октомври 

4.  Ул. Св Спасо Радовишки 
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5.  Ул. Коста Сусинов 

6.  Ул. 15ти Корпус 

7.  Ул. Чедо Филиповски Даме 

8.  Ул. Самуилова 

9.  Влезовите пред следните институции: 

-   Детски градинки 

-   Здравен дом 

-   Основен суд 

-   Управа на ЕЛС 

-   Стопанска Банка 

-   Пристап до МВР 

10. Сите угорници што ги има град Радовиш 

Планирано ангажирање на работна рака и 
механизација 

Планирана механизација: 

-   Ровокопач Скип 1 број. 

-   Камјон кипер 2 броја. 

-   Трактор за машинско растурање на сол 1 
број. 

-   Трактор за машинско растурање на сол и 
плуг за чистење на снег 1 број. 

Планирана работна рака: 

Бројот на возачи и работници ќе биде во 
склад со степенот на приправноста. 

Чистењето на  тротоарите од снег ќе го 
вршат работниците  кои работат на 
програмата  за одржување  на јавната 
чистота и одржувањето  на зеленилото. 

Списоците на возачи и работници ќе бидат 
изготвени од страна на Стручните служби во 

ЈП Плаваја и ќе се достават до ЕЛС по укажана 
потреба. 

Планирани количини на сол и ризла 
Според претходните досегашни искуства 
потребна количина на сол за расфрлање  во 
една сезона е околу 20 тона, а сепариран  
песок ризла (гранулит 2) е околу 30 м³ и 
истите матрејали ги набавува ЕЛС Радовиш. 
 
Финансиска конструкција на 
оперативниот план за зимско одржување 
Финансирањето  на извршувањето  на 
работите од овој оперативен  план ќе се 
регулира со посебен договор помеѓу ЈП 
Плаваја и Градоначалникот на Општина 
Радовиш. 
Следењето и контролата  на  извршувањето  
на  работите  ќе  го вршат службите  при  ЕЛС 
Радовиш, а фактурирањето ќе биде по 
ценовник кој ќе биде предмет на договор. 
Реалната  вредност  на програмата  ќе се 
дефинира  по завршувањето  на зимската  
сезона согласно потрошените материјали и 
обемот на ангажираната работна сила и 
механизација. 

Извршител на Програмата 

Задолжен   субјект за  извршување  на  
активности  предвидени  со  оваа  Програма  е    
ЈП„Плаваја“ Радовиш. 
Извршителите  имаат  обврска  за  
континуирано,  квалитетно  и навремено 
одржување   на јавната чистота согласно 
Програмата за одржување  на јавна чистота 
на подрачјето  на Општина Радовиш за 2022 
година. 
 

Надзор над извршување на Програмата 
Надзор над извршување на Програмата за 
јавна чистота на подрачјето на општина 
Радовиш за  2022  година  врши  надлежно   
лице  овластено  од  страна  на    
Градоначалникот  на  општина Радовиш. 
Инспекциски надзор согласно Законот за 
јавна чистота вршат овластениот комунален 
инспектор и комуналните редари. 
ЈП е  должно НАВРЕМЕНО и ефикасно да 
презема мерки за спроведување на 
Програмата. 
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Ovaa Programa vleguva vo sila 
naredniot den od objavuvaweto vo ,,Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{,,. 
 
 Broj 08-1936/2    Sovet na op{tina Radovi{                                                                      
Data 20.12.2022 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 Одлука за усвојување на Програма  за 
отуѓување на градежно земјиште 

сопственост на Република Северна 
Македонија  по пат на електронско јавно 
наддавање за 2023 година за подрачје на 

Општина Радовиш и Програма  за отуѓување 
на градежно земјиште сопственост на 

Република Северна Македонија по пат на 
електронско јавно наддавање за 2023 година 

за подрачје на  
Општина Радовиш 

 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката 
за усвојување на Програма  за отуѓување на 
градежно земјиште сопственост на 
Република Северна Македонија  по пат на 
електронско јавно наддавање за 2023 година 
за подрачје на Општина Радовиш бр.1937/1 и 
Програма  за отуѓување на градежно 
земјиште сопственост на Република Северна 
Македонија по пат на електронско јавно 
наддавање за 2023 година за подрачје на 
Општина Радовиш, бр.08-1937/2   
 

што советот на Општина Радовиш ѓи 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.  

 
Број 09-1937/3                       Градоначалник                                                                                          
Дата 27.12.2022 г.              на Општина Радовиш                                                                
Радовиш                                     Ацо Ристов с.р.    
 
 

 Врз основа на член 22 од Законот за 
локална самоупава (Сл.весник на РМ 
бр.5/2002), а во врска со член 21 став 1 точка 
15 од Статутот на општина Радовиш, 

Советот на општина Радовиш на XXII 
седница одржана на 20.12.2022 година, 
донесе 
 

                      О Д Л У К А 
усвојување на Програма  за отуѓување на 

градежно земјиште сопственост на 
Република Северна Македонија  по пат на 

електронско јавно наддавање за 2023 година 
за подрачје на Општина Радовиш 

  
I. Се усвојува Програмата за Програма  за 

отуѓување на градежно 

земјиште сопственост на Република 
Северна Македонија  по пат на 
електронско јавно наддавање за 2023 
година за подрачје на Општина 
Радовиш 

 
II. Оваа Одлука влегува во сила 

наредниот ден од денот на објавување 

во ,,Службен гласник на општина 
Радовиш,, . 

 
 Број 08-1937/1     Совет на општина Радовиш                                                                  
Дата 20.12.2022 г.                Претседател                                                                  
 Радовиш                         Моника Трајанова с.р.                                                                           
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Врз основа на член 22 од Законот за локална самоупава (Сл.весник на РМ 
бр.5/2002), а во врска со член 21 став 1  од Статутот на општина Радовиш, 

Советот на општина Радовиш на XXII седница одржана на 20.12.2022 година, 
донесе 

 
 

  

Програма 
За отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на 

електронско јавно наддавање за 2023 година за порачјето на Општина Радовиш 

 

 
 

 
 
  

                                                
 
                                                                       Општ дел 

 
 Во тековната 2023 година  Градоначалникот на Општина Радовиш во  Програмата за отуѓување на 
градежно земјиште  сопственост на Република Северна Македонија кое се наоѓа на територијата на 
Општината , по пат на електронско јавно наддавање   предлага  Градежни парцели кои според ДУП 
претставуваат градежни неизградено земјиште ,сопственост на Република  Северна Македонија, кои 
можат да бидат предмет на отуѓување со електронско јавно наддавање во текот на 2023 година .  
Во   Програмата се опфатени Градежни парцели со намена  A1- Домување во семејни куќи ,  Г 2-лесна 
индустрија  ,  А2-колетивни станебени згради  и  А3-Групно домување    согласно Детален урбанистички 
план за град Радовиш. 
 
Во  Програмата за отуѓување на градежно земјиште  сопственост на Република Северна  Македонија кое 
се наоѓа на територијата на Општината , по пат на електронско јавно наддавање   согласно член 48  од 
законот за градежно земјиште, каде што во градежната парцела помалку од 30 % сопственик е друго 
лице и повеке 70 % сопственик е Република Северна Македонија,  предлагаме во  програмата за  2023 
отуѓување на градежни парцели во  Општина Радовиш да ги понуди со Објава за отуѓување за изградба 
на објекти со намена предвидена во деталните урбанистички планови.  
                                                                                  
  Напоменувам дека согласно член 48  став 1 од законот за градежно земјиште  
(Сл.весник на РМ бр.15/15,98/15,193/15,226/15.31/16,142/16 , 190/16 и 275/2019 )  

   Содржина: 
-  Општ дел 
- Предлог на градежи парцели за отуѓување  
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(1) Кога во рамки на една градежна парцела Република Македонија е сопственик или 
сосопственик на најмалку 70% од вкупната површна на градежната парцела , пред 
започнување на постапката на јавно наддавање ,оргнот што ја води постапката за јавно 
наддавање , со подавка преку нотар ке го понуди делот на градежното земјиште сопственост 
на Република Македонија на другите сопственици или сосопственици на катастарските 
парцели од кои е формирана градежната парцела предмет на отуѓување ,по предходно 
добиена согласност од Владата на Република Мкедонија , по цена на градежното земјиште 
определена од овластен проценувач согласно со  Методологијата за процена на вредноста на  
недвижен имот. 

(2) Доколку другите соственици или сосопствениеци се заинтересирани за земјиштетоод ставот 
(1) на овој член отуѓувањето на градежното земјиште се врши врз основа на договор на кој е 
дадено позитивно мислење од Државното правобранителство на Република Македонија. 

(3) Доколку другите сопственици или сосопственици не се заинтресирани за земјиштето од 
ставорт 1 на овој член ,градежното земјиште сопственост на Република Мкаедонија може да 
биде предмет на отуѓување со јавно наддавање согласно со овој закон. 

(4) По исклучок од ставот (1) на овој член ,градежното земјиште сопственост на Република 
Мкедонија може да биде предмет на отуѓување по пат на јавно наддавање ,доколку другите 
сопственици или сосопственици предходно со изјава дадена преку нотар се откажат од 
правото на првенствено купување на  градежното земјиште сопственост на Република 
Мкедонија. 

(5) Објавата за отуѓување на градежното земјиште во случаите од ставот  (3) и (4) на овој член 
содржи обврска идниот купувач , односно закупец , договорно сам  да ги уреди имотно 
правните односи со останатите сопственици ,односно сосопственици на градеѓното земјиште  
во рамки на  градежната парцела која е предмет на отуѓување.  

 
 
                                                  ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ 
 
  Во електронското јавно наддвање за 2023 година предвидено е да објавиме на продажба повеке 
градежни парцели и тоа: 
 
-Градежни парцели во УБ.22 со намена А1-домување во семејни куќи 
- Градежни парцели во УБ.9.2 со намена А1-домување во семејни куќи 
- Градежни парцели во УБ.15 со намена А1-домување во семејни куќи 
- Градежни парцели во УБ. 8  и 9  со намена А2- колективни станбени  згради  
- Градежни парцели во УБ.26 со намена А1-домување во семејни куќи 
-Градежни парцели во УБ.2   намена Г2-Лесна индустрија  
- Градежни парцели во ДЛ:24 со намена А1-домување во семејни куќи 
- Градежни парцели во ДЛ:23 со намена А1-домување во семејни куќи 
- Градежни парцели во ДЛ:20 со намена А1-домување во семејни куќи 
- Архитектонски проект за станбен комплекс во Радовиш  
- Градежни парцели во ДУП  за с.Ораовица 
- Градежни парцели во ДУП  за с.Калуѓерица 
-Градежни парцела  во АУП   со  намена Г2-Лесна индустрија  
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-Градежни парцели во УБ.22 со намена А1-домување во семејни куќи 
 

                                         Табеларен преглед: 

 
Ред. 
број 

Број на 
градеж

на 
парцел

а 

Намена на 
градежна 
парцела 

Максимална 
висина до 

венец (м) и 
катност 

Површ. на 
градежна 
парцела 

(м2) 
според 

Геод.елаб
орат 

Површина 
за 

градење 
(м2) 

Почетна 
цена по м2 

(денари) 

Вкупна 
почетна цена  

(денари) 
 

1 
ГП. 142 

 
580/10 

А1 – Домување 
во станбени 

куќи и Б1 
компатибил.                      

класа на 
намена 

10,20 
П+2+Пк 

856 м2 362 м2 61,00 52 216,00  

2 
ГП.137 

 
580/16 

А1 – Домување 
во станбени 

куќи и Б1 
компатибил.                      

класа на 
намена  

10,20 
П+2+Пк 

816 м2 349 м2 61,00 49 776,00  

3 
ГП.138 

 
580/17 

А1 – Домување 
во станбени 

куќи и Б1 
компатибил.                      

класа на 
намена  

10,20 
П+2+Пк 

832 м2 270 м2 61,00 50 752.00  

4 
ГП.144 
580/1 

А3 – Групно 
домување и Б1 

компатибил.                       

9,20 

                   

П+2 

2086 м2 546 м2 61,00 127 246,00  

5 ГП.48 

А1 – Домување 
во станбени 

куќи и Б1 
компатибил.                      

класа на 
намена  

9,20 
П+2 

642 м2 214 м2 61,00 39 162.00  
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6 ГП.46 

А1 – Домување 
во станбени 

куќи и Б1 
компатибил.                      

класа на 
намена  

10,20 
                     
П+2+ПК 

 

614 м2 176 м2 61,00 37 454.00  

7 ГП.45 

А1 – Домување 
во станбени 

куќи и Б1 
компатибил.                      

класа на 
намена  

10,20 
                     
П+2+ПК 

 

776 м2 298 м2 61,00 18 178.00  

8 ГП.44 

А1 – Домување 
во станбени 

куќи и Б1 
компатибил.                      

класа на 
намена  

10,20 
                     
П+2+ПК 

 

807 м2 251 м2 61,00 49 227.00  

9 ГП.39 

А1 – Домување 
во станбени 

куќи и Б1 
компатибил.                      

класа на 
намена  

10,20 
                     
П+2+ПК 

 

952 м2 256 м2 61,00 58 072.00  

10 ГП.40 

А1 – Домување 
во станбени 

куќи и Б1 
компатибил.                      

класа на 
намена  

10,20 
                     
П+2+ПК 

 

904 м2 247 м2 61,00 55 144.00  

11 ГП.41 

А1 – Домување 
во станбени 

куќи и Б1 
компатибил.                      

класа на 
намена  

10,20 
                     
П+2+ПК 

 

811 м2 256 м2 61,00 49 471.00  

12 ГП.42 

А1 – Домување 
во станбени 

куќи и Б1 
компатибил.                      

класа на 
намена  

10,20 
                     
П+2+ПК 

 

710 м2 286 м2 61,00 43 310.00  

13 ГП.43 

А1 – Домување 
во станбени 

куќи и Б1 
компатибил.                      

класа на 
намена  

10,20 
                     
П+2+ПК 

 

688 м2 198 м2 61,00 41 968.00  
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14 ГП.38 

А1 – Домување 
во станбени 

куќи и Б1 
компатибил.                      

класа на 
намена  

10,20 
                     
П+2+ПК 

 

761 м2 255 м2 61,00 46 421.00  

15 ГП.37 

А1 – Домување 
во станбени 

куќи и Б1 
компатибил.                      

класа на 
намена  

10,20 
                     
П+2+ПК 

 

948 м2  314 м2 61,00 57 828.00  

16 ГП.36 

А1 – Домување 
во станбени 

куќи и Б1 
компатибил.                      

класа на 
намена  

10,20 
                     
П+2+ПК 

 

852 м2 250 м2 61,00 51 972.00  

17 ГП.35 

А1 – Домување 
во станбени 

куќи и Б1 
компатибил.                      

класа на 
намена  

10,20 
                     
П+2+ПК 

 

817 м2 256 м2 61,00 49 837.00  

18 ГП.34 

А1 – Домување 
во станбени 

куќи и Б1 
компатибил.                      

класа на 
намена  

10,20 
                     
П+2+ПК 

 

781 м2 286 м2 61,00 47 641.00  

19 ГП.33 

А1 – Домување 
во станбени 

куќи и Б1 
компатибил.                      

класа на 
намена  

10,20 
                     
П+2+ПК 

 

631 м2 198 м2 61,00 38 491.00  

20 ГП.32 

А1 – Домување 
во станбени 

куќи и Б1 
компатибил.                      

класа на 
намена  

10,20 
                     
П+2+ПК 

 

620 м2 159 м2 61,00 37 820.00  

21 ГП.30 

А1 – Домување 
во станбени 

куќи и Б1 
компатибил.                      

класа на 
намена  

9,20 
                     П+2 

 
646 м2 171 м2 61,00 39 406.00  
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22 ГП.28 

А1 – Домување 
во станбени 

куќи и Б1 
компатибил.                      

класа на 
намена  

9,20 
                     П+2 

 
646 м2 159 м2 61,00 39 406.00  

23 ГП.27 

А1 – Домување 
во станбени 

куќи и Б1 
компатибил.                      

класа на 
намена  

9,20 
                     П+2 

 
516 м2 163 м2 61,00 31 476.00  

24 ГП.25 

А1 – Домување 
во станбени 

куќи и Б1 
компатибил.                      

класа на 
намена  

9,20 
                     П+2 

 
503 м2 116 м2 61,00 30 683.00  

25 ГП.23 

А1 – Домување 
во станбени 

куќи и Б1 
компатибил.                      

класа на 
намена  

9,20 
                     П+2 

 
633 м2 163 м2 61,00 38 613.00  

26 ГП.26 

А1 – Домување 
во станбени 

куќи и Б1 
компатибил.                      

класа на 
намена  

9,20 
                     П+2 

 
560 м2 145 м2 61,00 34 160.00  

27 ГП.120 

А1 – Домување 
во станбени 

куќи и Б1 
компатибил.                      

класа на 
намена  

9,20 
                     П+2 

 
752 м2 360 м2 61,00 45 872.00  

28 ГП.119 

А1 – Домување 
во станбени 

куќи и Б1 
компатибил.                      

класа на 
намена  

9,20 
                     П+2 

 
698 м2 165 м2 61,00 42 578.00  

29 ГП.122 

А1 – Домување 
во станбени 

куќи и Б1 
компатибил.                      

класа на 
намена  

9,20 
                     
П+2+ПК 

 

1358 м2 552 м2 61,00 82 838.00  
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30 ГП.123 

А1 – Домување 
во станбени 

куќи и Б1 
компатибил.                      

класа на 
намена  

9,20 
                     
П+2+ПК 

 

1425 м2 360 м2 61,00 86 925.00  

31 ГП.121 

А1 – Домување 
во станбени 

куќи и Б1 
компатибил.                      

класа на 
намена  

9,20 
                     П+2 

 
769 м2 165 м2 61,00 46 909.00  

32 ГП.118 

А1 – Домување 
во станбени 

куќи и Б1 
компатибил.                      

класа на 
намена  

9,20 
                     П+2 

 
668 м2 165 м2 61,00 40 748.00  

33 ГП.117 

А1 – Домување 
во станбени 

куќи и Б1 
компатибил.                      

класа на 
намена  

9,20 
                     П+2 

 
630 м2 165 м2 61,00 38 430.00  

34 ГП.116 

А1 – Домување 
во станбени 

куќи и Б1 
компатибил.                      

класа на 
намена  

9,20 
                     П+2 

 
643 м2 165 м2 61,00 39 223.00  

35 ГП.115 

А1 – Домување 
во станбени 

куќи и Б1 
компатибил.                      

класа на 
намена  

9,20 
                     П+2 

 
629 м2 141 м2 61,00 38 369.00  

36 ГП.151 

А1 – Домување 
во станбени 

куќи и Б1 
компатибил.                      

класа на 
намена  

9,20 
                     П+2 

 
884 м2 165 м2 61,00 53 924.00  

37 ГП.127 

А1 – Домување 
во станбени 

куќи и Б1 
компатибил.                      

класа на 
намена  

9,20 
                     П+2 

 
659 м2 151 м2 61,00 40 199.00  
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38 ГП.126 

А1 – Домување 
во станбени 

куќи и Б1 
компатибил.                      

класа на 
намена  

9,20 
                     П+2 

 
713 м2 165 м2 61,00 43 493.00  

39 ГП.125 

А1 – Домување 
во станбени 

куќи и Б1 
компатибил.                      

класа на 
намена  

9,20 
                     П+2 

 
731 м2 165 м2 61,00 44 591.00  

40 ГП.124 

А1 – Домување 
во станбени 

куќи и Б1 
компатибил.                      

класа на 
намена  

9,20 
                     П+2 

 
804 м2 165 м2 61,00 49 044.00  
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- Градежни парцели во УБ.9.2 со намена А1-домување во семејни куќи 
 

                              Табеларен преглед: 

 

 
 
 
 

        
Ред. 
број 

Број на 
градеж

на 
парцел

а 

Намена на 
градежна 
парцела 

Максимална 
висина до 

венец (м) и 
катност 

Површ. на 
градежна 

парцела (м2) 
според 

Геод.елаборат 

Површина за 
градење (м2) 

Почетна 
цена по 

м2 

(денари) 

Вкупна почетна 
цена  

(денари) 
 

1 ГП.5 

А1 – 
Домување во 
станбени куќи 

и Б1 
компатибил.                      

класа на 
намена А1 – 
Семејна куќ 

10,20 
П+2+Пк 

362  м2 150 м2 61,00 22 082,00  

2 
ГП.9 

 
 

А1 – 
Домување во 
станбени куќи 

и Б1 
компатибил.                      

класа на 
намена А1 – 
Семејна куќа 

10,20 
П+2+Пк 

372 м2 152 м2 61,00 22 692,00  
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- Градежни парцели во УБ.15 со намена А1-домување во семејни куќи 
 

                                Табеларен преглед: 

Ред. 
број 

Број на 
градежна 
парцела 

Намена на 
градежна 
парцела 

Максимална 
висина до венец 

(м) и катност 

Површ. на 
градежна 

парцела (м2) 
според 

Геод.елаборат 

Површина 
за градење 

(м2) 

Почетна 
цена по м2 

(денари) 

Вкупна 
почетна 

цена  
(денари) 

 

1 
ГП. Ѓ.3 

3829/1 

А1 – 
Домување 

во станбени 
куќи  

10,20 
 

541 м2 196 м2 61,00 33 001,00  

2 
ГП. Ѓ.4 
3829/1 

А1 – 
Домување 

во станбени 
куќи  

10,20 
 

477 м2 257 м2 61,00 29 097,00  

3 
ГП. Ѓ.5 
3829/3 

А1 – 
Домување 

во станбени 
куќи  

10,20 
 

452 м2 242 м2 61,00 27 572,00  
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4 
ГП. Ѓ.6 
3829/1 

А1 – 
Домување 

во станбени 
куќи  

10,20 
 

524 м2 180 м2 61,00 31 196,00  

5 

ГП. 
И.26 

 
2026/

17 

А1 – 
Домување 

во станбени 
куќи  

10,20 
 

406 м2 111 м2 61,00 24 766,00  

6 

ГП. 
И.30 

2026/
17 

А1 – 
Домување 

во станбени 
куќи  

10,20 
 

350 м2 144 м2 61,00 21 350,00  

7 

ГП. 
И.29 

2026/
17 

А1 – 
Домување 

во станбени 
куќи  

10,20 
 

335 130 61,00 20 435,00  
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   -Градежни парцели во УБ.2  со намена Г2- лесна индустрија  

 
                                       Табеларен преглед: 

 

 
               

Ред. 
број 

Број на 
градежна 
парцела, 
кп.бр. 

Намена на 
градежна 
парцела 

Максимална 
висина до 
венец (м) и 
катност 

Површ. на 
градежна 
парцела (м2) 
според 
Геод.елабора
т 

Површин
а за 
градење 
(м2) 

Почетна 
цена по 
м2 

(денари
) 

Вкупна 
почетна 
цена  
(денари) 

 

1    ГП.  10 Г2 П+1 1185 м2 594 м2 61,00 72 285,00  
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-Градежни парцели во УБ.8 и 9  со намена А2 –колективни станбени згради   
                                                         Табеларен преглед: 
 
 

Ред. 
број 

Број на 
градеж

на 
парцел

а 

Намена на градежна 
парцела 

Максимална 
висина до венец 

(м) и катност 

Површ. на 
градежна 
парцела 

(м2) 
според 

Геод.елаб
орат 

Површина 
за градење 

(м2) 

Почетна 
цена по 

м2 

(денари) 

Вкупна 
почетна цена  

(денари) 
 

1 2.10 

А2 – колективно 
домување со ком.класа 

на намена  
Б1,Б2,Б4,Б5,В3,В4, Д3 до 

40%  

16,50 
П+4 

2054 м2 588 м2 1040 ,00 2 136 160,00  

2 2.16 

А2 – колективно 
домување со ком.класа 

на намена  
Б1,Б2,Б4,Б5,В3,В4, Д3 до 

40% 

16,50 
П+4 

1599 м2 557  м2 1040,00 1 662 960,00  

3 2.18 

А2 – колективно 
домување со ком.класа 

на намена  
Б1,Б2,Б4,Б5,В3,В4, Д3 до 

40% 

16,50 
П+4 

1602 м2 555 м2 1040,00 1 666 080,00  
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-Градежни парцели во УБ.26  со намена А1 –домување во семејни куќи    
                                      Табеларен преглед:                                                                                                     
 

Ред. 
Број 

Број на 
градеж

на 
парцел

а 

Намена на градежна 
парцела 

Максимална 
висина до 

венец (м) и 
катност 

Површ. на 
градежна 
парцела 

(м2) 
според 

Геод.елаб
орат 

Површина 
за градење 

(м2) 

Почетна цена 
по м2 (денари) 

Вкупна 
почетна 

цена  
(денари) 

 

1 Г.1  
А1 –  домување во 

семејни куќи  
8,20 
П+1 

435 м2 140 м2 61 ,00 26 535,00  
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2 Б.14 
А1 –  домување во 

семејни куќи 
8,20 
П+1 

252 м2 70 м2 61,00 15 372,00  

3 Б.30 
А1 –  домување во 

семејни куќи 
8,20 
П+1 

427 м2 136 м2 61,00 26 047,00  

4 Б.31 
А1 –  домување во 

семејни куќи 
8,20 
П+1 

370 м2 134 м2 61,00 

 
 

22 570,00 
 
 

 

5 Б.32 
А1 –  домување во 

семејни куќи 
8,20 
П+1 

269 м2 100 м2 61,00 16 409,00  



Br. 19/2022 Str. 88     Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{       27.12.2022 год. 

 

 

 
 
 

 

    -Градежни парцели во ДЛ.24 во Радовиш  со намена А1 –домување во семејни куќи    
                   Табеларен преглед:                                                                                       
           
 

                                                                                              
 
 

Ред. 
Број 

Број на 
градеж

на 
парцел

а 

Намена на 
градежна парцела 

Максималн
а висина 
до венец 

(м) и 
катност 

Површ. на 
градежна 

парцела (м2) 
според 

Геод.елабора
т 

Површина 
за 

градење 
(м2) 

Почетна 
цена по м2 

(денари) 

Вкупна 
почетна 

цена  
(денари) 

 

1 ГП.1  
А1 –  домување во 

семејни куќи  
 

П+1 
486 м2 100 м2 61 ,00 29 646,00  

2 ГП.2  
А1 –  домување во 

семејни куќи  
 

П+1 
486 м2 100 м2 61 ,00 29 646,00  

3 ГП.3  
А1 –  домување во 

семејни куќи  
 

П+1 
486 м2 100 м2 61 ,00 29 646,00  

4 ГП.4  
А1 –  домување во 

семејни куќи  
 

П+1 
544 м2 100 м2 61 ,00 33 184,00  

5 ГП.5  
А1 –  домување во 

семејни куќи  
 

П+1 
544 м2 100 м2 61 ,00 33 184,00  

33 ГП.33  
А1 –  домување во 

семејни куќи  
 

П+1 
532 м2 100 м2 61 ,00 32 452,00  
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Градежни парцели во ДЛ.23 во Радовиш  со намена А1 –домување во семејни куќи    
                                                Табеларен преглед:                                                          
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ред. 
Број 

Број на 
градежна 
парцела 

Намена на градежна 
парцела 

Максималн
а висина до 
венец (м) и 

катност 

Површ. на 
градежна 
парцела 

(м2) 
според 

Геод.елаб
орат 

Површина 
за градење 

(м2) 

Почетна 
цена по м2 

(денари) 

Вкупна 
почетна цена  

(денари) 
 

1 ГП.1  
А1 –  домување во 

семејни куќи  
 

П+1 
414 м2 100 м2 61 ,00 25 254,00  
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Градежни парцели во ДЛ.20 во Радовиш  со намена А1 –домување во семејни куќи    
                                                     Табеларен преглед:                                                     
 
 

 
 
 

 
 

Ред. 
Број 

Број на 
градежна 
парцела 

Намена на 
градежна 
парцела 

Максимална 
висина до венец 

(м) и катност 

Површ. на 
градежна 
парцела 

(м2) 
според 

Геод.елаб
орат 

Површина 
за градење 

(м2) 

Почетна 
цена по м2 

(денари) 

Вкупна 
почетна 

цена  
(денари) 

 

1 ГП.1  
А1 –  домување 

во семејни 
куќи  

 
П+1 

210 м2 100 м2 61 ,00 12 810,00  

2 ГП.2  
А1 –  домување 

во семејни 
куќи  

 
П+1 

176 м2 100 м2 61 ,00 10 736,00  

3 ГП.3 
А1 –  домување 

во семејни 
куќи  

 
П+1 

315 м2 100 м2 61 ,00 19 215,00  

4 ГП.4  
А1 –  домување 

во семејни 
куќи  

 
П+1 

432 м2 100 м2 61 ,00 26 352,00  
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Градежни парцели во Архитектонски проект за станбен комплекс во Радовиш    
                                                 Табеларен преглед:                                                         
 
 

 
 
 

Ред. 
Број 

Број на 
градежна 
парцела 

Намена на 
градежна 
парцела 

Максималн
а висина до 
венец (м) и 

катност 

Површ. на 
градежна 
парцела 

(м2) 
според 

Геод.елаб
орат 

Површина 
за 

градење 
(м2) 

Почетна 
цена по м2 

(денари) 

Вкупна 
почетна 

цена  
(денари) 

 

1 ГП.5  
А1 –  домување 
во семејни куќи  

 
П+1 

414 м2 100 м2 61 ,00 25 254,00  

2 ГП.6 
А1 –  домување 
во семејни куќи  

 
П+1 

456 м2 100 м2 61 ,00 27 816,00  

3 ГП.7 
А1 –  домување 
во семејни куќи  

 
П+1 

368 м2 100 м2 61 ,00 22 448,00  

4 ГП.8 
А1 –  домување 
во семејни куќи  

 
П+1 

432 м2 100 м2 61 ,00 26 352,00  
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Градежни парцели во ДУП ВО С.Ораовица  со намена А1 –домување во семејни куќи    
                                          Табеларен преглед:                                                                
 

Ред. 
Број 

Број на 
градежна 
парцела 

Намена на 
градежна 
парцела 

Максимална 
висина до венец 

(м) и катност 

Површ. на 
градежна 
парцела 

(м2) според 
Геод.елабор

ат 

Површин
а за 

градење 
(м2) 

Почетна 
цена по м2 

(денари) 

Вкупна 
почетна 

цена  
(денари) 

 

1 ГП.1  
А1 –  домување 

во семејни 
куќи  

 
П+1 

675 м2 100 м2 61 ,00 41 175,00  

2 ГП.2 
А1 –  домување 

во семејни 
куќи  

 
П+1 

528 м2 100 м2 61 ,00 41 175,00  
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3 ГП.3 
А1 –  домување 

во семејни 
куќи  

 
П+1 

399 м2 100 м2 61 ,00 24 339,00  
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Градежни парцели во ДУП ВО С.Kалугерица  со намена А1 –домување во семејни куќи    
                                                              Табеларен преглед:                                            
 
 

 

Ред. 
Број 

Број на 
градежна 
парцела 

Намена на 
градежна парцела 

Максимална 
висина до 

венец (м) и 
катност 

Површ. 
на 

градежн
а 

парцела 
(м2) 

според 
Геод.ела

борат 

Површин
а за 

градење 
(м2) 

Почетна 
цена по м2 

(денари) 

Вкупна 
почетна 

цена  
(денари) 

 

1 ГП.1  
А1 –  домување во 

семејни куќи  
 

П+1 
884 м2 100 м2 61 ,00 53 924,00  

2 ГП.2 
А1 –  домување во 

семејни куќи  
 

П+1 
858 м2 100 м2 61 ,00 52 338,00  

3 ГП.3 
А1 –  домување во 

семејни куќи  
 

П+1 
825 м2 100 м2 61 ,00 50 325,00  

4 ГП.4 
А1 –  домување во 

семејни куќи  
 

П+1 
800 м2 100 м2 61 ,00 48 800,00  

5 ГП.5 
А1 –  домување во 

семејни куќи  
 

П+1 
800 м2 100 м2 61 ,00 48 800,00  

6 ГП.6 
А1 –  домување во 

семејни куќи  
 

П+1 
720 м2 100 м2 61 ,00 43 920,00  

7 ГП.7 
А1 –  домување во 

семејни куќи  
 

П+1 
1350 м2 100 м2 61 ,00 82 350 ,00  

8 ГП.8 
А1 –  домување во 

семејни куќи  
 

П+1 
1008 м2 100 м2 61 ,00 61 488,00  
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II. Програмата влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен 

гласник на Oпштина Радовиш“. 
 

Број 08-1937/2                                                                                         Совет на општина Радовиш  
Дата 20.12.2022 година                                                                                      Претседател                                                                                                                
Радовиш                                                                                                           Моника Трајанова    
 
 
 
 
 
 

Ред. 
број 

Број на 
градежна 
парцела, 
кп.бр. 

Намена на 
градежна 
парцела 

Максимална 
висина до 
венец (м) и 
катност 

Површ. на 
градежна 
парцела 
(м2) според 
Геод.елабор
ат 

Површина 
за 
градење 
(м2) 

Почетна 
цена по 
м2 

(денари) 

Вкупна 
почетна 
цена  
(денари) 

 

1    ГП.  2 
 Г 2 –Лесна 
индустрија 

   П+1 3030  м2  1666 м2 61,00 184 830,00  
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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 Програма за јавно 
осветлување на подрачјето на Општина 
Радовиш за 2023 година и Програма за јавно 
осветлување на подрачјето на Општина     
                  Радовиш за 2023 година 

 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката 
за усвојување на Програма за јавно 
осветлување на подрачјето на Општина 
Радовиш за 2023 година бр.08-1938/1 и 
Програма за јавно осветлување на подрачјето 
на Општина Радовиш за 2023 година бр.08-
1938/2   
 

што советот на општина Радовиш ѓи 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.  

 
Број 09-1938/3                         Градоначалник                                                                                    
Дата 27.12.2022 г.              на Општина Радовиш                                                              
Радовиш                                      Ацо Ристов с.р.                                                                                                     
  
 

 Врз основа на член 22 од Законот за 
локална самоупава (Сл.весник на РМ 
бр.5/2002), а во врска со член 21 став 1 точка 
8 од Статутот на општина Радовиш, 

Советот на општина Радовиш на XXII 
седница одржана на 20.12.2022 година, 
донесе 

 
                             О Д Л У К А 

за усвојување на Програма за јавно 
осветлување на подрачјето на Општина 

Радовиш за 2023 година 
  
 

член 1 
Се усвојува Програмата за јавно 

осветлување на подрачјето на Општина 
Радовиш за 2023 година. 

                          член 2 
Оваа Одлука влегува во сила осмиот 

ден од денот на објавувањето во ,,Службен 
гласник на општина Радовиш,, . 
 
Број 08-1938/1       Совет на општина Радовиш                                                             
Дата 20.12.2022 г.                 Претседател                                                                 
Радовиш                            Моника Трајанова с.р.                                                                    
    
 

 Врз основа на член 22 од Законот за 
локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02 
) а согласно член 21  став 1 точка 13 од 
Статутот на општина Радовиш, Советот на 
општина Радовиш на XXII седницата одржана 
на ден 20.12.2022 година донесе 
 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ  НА  ПОДРАЧЈЕТО  

НА ОПШТИНА  РАДОВИШ ЗА  
2023 ГОДИНА 

 
 

Со програмата се утврдуваат 
активностите за одржување на јавното 
осветлување за 2023 год., односно се 
утврдува обемот и динамиката на 
одржувањето, финансирањето на истите, 
како и финансирањето на потрошената 
енергија од јавното осветлување во 
општината.Финансирањето односно 
покривање на трошоците за јавно 
осветлување е регулирано со закон за 
комунални такси според кој за користење и 
одржување на јавното осветлување се плаќа 
комунална такса. 

 
Комунална такса за користење и 

одржување на јавното улично осветлување се 
наплаќа од регистрираните броила односно 
според евиденцијата на АД ЕВН Македонија 
за општина Радовиш. 
 

Наплатата на таксата од имателите на 
броила ја врши ЕВН Македонија АД Скопје 
КЕЦ Струмица и ја уплатува на сметка на 
буџетот на општина Радовиш. Средствата 
кои се прибираат од граѓаните врз основа на 
комуналната такса за улично осветлување се 
основни приходи со кои се финансира 
одржувањето, реконструкцијата и изградбата 
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на нова улична мрежа и потрошената 
електрична енергија за јавното осветлување. 
 

Во општина Радовиш има 
регистрирано 9.096 броила за 
домаќинство,согласно моменталната висина 
на таксата од 184 ден./броило/месец 
планирано е да се оствари приход од 
20.083.968 ден. и  1.292 броила за индустрија, 
согласно моменталната висина на таксата од 
368 ден./броило/месец планирано е да се 
оствари приход од 5.705.472 ден,односно 
20.083.968 + 5.705.472  = 25.789.440,00 
денари вкупно во 2023год. Останатите 
средства се обезбедуваат од буџетот на 
општина Радовиш. 
 

Од остварениот приход ќе 
се финансира: 

Износ / 
денари 

1 Потрошена електрична 
енергија (трансфери на 
ЈПССО) 

12.000.000,00 

2 Одржување и 
проширување на 
уличното осветлување  

1.000.000,00 

3 Реализација на договор 
за улично осветлување 
по ЕСКО модел 

11.989.440,00 

4 Новогодишно и 
божиќно украсување 

800.000,00 

ВКУПНО : 25.789.440,00 

 
Редовното одржување на јавното улично 
осветлување го врши стручна организација 
која ќе ја избере комисијата за јавни набавки  
преку спроведена тендерска постапка. 
Поднесување на пријави  од грагани,месни 
заедници и други урбани заедници за 
дефекти на уличната осветлување се вриши 
до ЕЛС Радовиш ( задолжено стручно лице во 
општината) и истите се доставуваат до 
избраната фирма за одржување која што 
треба да постапи по истите. Надзор над 
извршените работи ,проверка на 
пристигнатите фактури за извршените 
работи ги стручно лице вработено во ЕЛС 
овластено со Решение од градоначалникот 
или избрана фирма врз основа на објавена 
јабна набавка.  

 Програмата влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во ,,Службен 
гласник на општина Радовиш,,.  
 
Број 08- 1938/2      Совет на општина Радовиш                                                                            
Дата 20.12.2022 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 Програма 
за уредување на градежно земјиште, 

изградба реконструкција и одржување на 
комунални објекти и локални патишта во 

Општина Радовиш за 2023 година и Програма 
за уредување на градежно земјиште, 

изградба реконструкција и одржување на 
комунални објекти и локални патишта во 

Општина Радовиш за 2023 година 
 

 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката 
за усвојување на Програма за уредување на 
градежно земјиште, изградба реконструкција 
и одржување на комунални објекти и 
локални патишта во Општина Радовиш за 
2023 година бр.08-1939/1 и Програма за 
уредување на градежно земјиште, изградба 
реконструкција и одржување на комунални 
објекти и локални патишта во Општина 
Радовиш за 2023 година бр.08-1939/2   
 

што советот на општина Радовиш ѓи 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.  

 
Број 09-1939/3                       Градоначалник                                                                                   
Дата 27.12.2022 г.              на Општина Радовиш                                                       
Радовиш                                     Ацо Ристов с.р. 
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Врз основа на член 22 од Законот за 
локална самоупава (Сл.весник на РМ 
бр.5/2002), а во врска со член 21 став 1 точка 
8 од Статутот на општина Радовиш, 

Советот на општина Радовиш на XXII 
седница одржана на 20.12.2022 година, 
донесе 

 
                          О Д Л У К А 

за усвојување на Програма за 
уредување на градежно земјиште, изградба 
реконструкција и одржување на комунални 

објекти и локални патишта во Општина 
Радовиш за 2023 година 

  
 

член 1 
Се усвојува Програмата за уредување 

на градежно земјиште, изградба 
реконструкција и одржување на комунални 
објекти и локални патишта во Општина 
Радовиш за 2023 година. 

 
 
                           член 2 
Оваа Одлука влегува во сила 

наредниот ден од денот на објавување во 
,,Службен гласник на општина Радовиш,, . 
 
Број 08-1939/1       Совет на општина Радовиш                                                               
Дата 20.12.2022 г.               Претседател                                                            
Радовиш                            Моника Трајанова с.р.                                                                 
                                                                                                  

Врз основа  на член 95 став 4 од 
Законот за градежно земјиште (Сл.весник на 
РМ бр. 15/15,98/15, 193/15, 31/16, 142/16, 
190/16), Правилникот за степенот на 
уредување на градежното земјиште со 
објекти од комунална инфраструктура и 
начинот на утврдување на висината на 
трошоците за уредување во зависност од 
степенот на уреденост (Сл.весник на РМ бр. 
193/16 и 72/18) член 21 став 1 точка 8 од 
Статутот на општина Радовиш (Сл.гласник  
бр.5/2002 г.)  

Советот на општина Радовиш на XXII 
седница одржана на  20.12.2022 година 
донесе ;     
    

    

 

ПРОГРАМА 
 ЗА УРЕДУВАЊЕ  НА   ГРАДЕЖНО    

ЗЕМЈИШТЕ,   ИЗГРАДБА РЕКОНСТРУКЦИЈА   И    
ОДРЖУВАЊЕ    НА    КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ  И 

ЛОКАЛНИ ПАТИШТА  ВО ОПШТИНА 
РАДОВИШ  

за 2023година 
 
Цел на Програмата: 

Со Програмата ќе се утврдува начинот 
формата и обемот на уредување на 
градежното земјиште, изградбата, 
реконструкцијата и одржување на 
инфраструктурните објекти на територијата 
на општина Радовиш. 

Појдовна основа за изработка на оваа 
програма се барањата и интересите на 
граѓаните од општината, кои се 
организирани во месни заедници, преку кои 
ги искажаа своите потреби од оваа област, се 
со цел да се подобрат условите за живеење и 
подобрување на урбаниот изглед на градот и 
населените места во општината. 

Реализацијата на оваа програма ќе 
овозможи порамномерен развој на 
комуналната инфраструктура на 
територијата на целата општина. 

Исто така оваа програма содржи 
елементи кои ќе допринесат за зголемување 
на отпорноста на урбаните средини кон 
евентуални елементарни непогоди (особено 
поплави од поројни дождови) кои се се 
почести во урбаниот опфат со објекти од 
комуналнта инфраструктура во градот и 
населните места во Општината. Изградбата 
на комунални објекти во станбени и 
индустриски зони  во реони за изградба на 
објекти  од 
културата,образованието,здравството, 
спортот и друго, е со цел да се создадат 
подобри услови за живеење на грѓаните. 
Изградба на локални патни правци до 
населени места  во Општината е со цел да се 
создадат  услови  за нормална и брза 
комуникација  на граѓаните до градот и 
обратно. 
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СОДРЖИНА  НА ПРОГРАМАТА 
Програмата  за уредување на градежно 
земјиште  содржи: 

1. Планирани објекти и активности за 
2023год.; 

2. Реонизација на урбаниот простор на 
град Радовиш и висина  на 
надоместокот за уредување на 
градежното земјиште; 

3. Други одредби; 

ПЛАНИРАНИ ОБЈЕКТИ И АКТИВНОСТИ 

ЗА 2023 ГОДИНА 
ПЛАНИРАНИ ОБЈЕКТИ И 
АКТИВНОСТИ 2023 год. 

Износ / 
денари 

I 
НОВОПЛАНИРАНИ 
АКТИВНОСТИ ВО 
2023 

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. 

600.000,00 

3 

Елаборати за 
експропријација, 
нумерички податоци, 
ажурирани геодетски 
подлоги и картирање 
на урбанистички 
планови. 

1.500.000,00 

4 

Расчистување на 
имотно правни односи 
(експропријација на 
градежно земјиште и 
објекти во урбаниот 
опфат на градот и 
населени места во 
општината ) 

6.000.000,00 

5 
Проценки на насади и 
др. при постапката за 

200.000,00 

експропријација на 
јавни површини 

6 

Одржување, 
Реконструкција-
Надградба на 
постоеки асфалтен 
коловоз на улици низ 
градот и населените 
места (крпење на 
ударни дупки) 

3.000.000,00 

7 
Изградба на улица 10 
во с. Калугерица 

4.818.034,00 

8 
Изградба на улица 9 
крак 1 во с. Ињево 

1.250.000,00 

9 
Изградба на Фекална 
канализација Карши 
Маале с.Подареш 

4.000.000,00 

10 

Уредување на јавни 
површини -тротоари, 
пешачки 
патеки,паркинзи и др. 
во градот и 
населените места во 
Радовиш. 

4.500.000,00 

11 
Хоризонтална 
сигнализација 

250.000,00 

12 
Вертикална 
сигналицација. 

250.000,00 

13 

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

400.000,00 

14 

Набавка на сол  и 
ризла за посипување 
на коловоз на улици и 
локални патишта во 
зимскиот период. 

400.000,00 

15 
Поправка на патишта 
од земјан коловоз и 
уредување на порои 

4.000.000,00 

16 
Рушење на безправно 
изградени објекти 

400.000,00 

17 

Изградба на 
фотонапонски 
електроцентрали кои 
се поставуваат на 
објекти ООУ 
К.П.Мисирков и СРЦ 
25 Мај 

1.500.000,00 
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ВКУПНО  I 36.068.034,00 

II  

ОБЈЕКТИ ДОНАЦИЈА 
ОД Рудник ''БУЧИМ'' 

ДООЕЛ (согласно 
потпишан 

меморандум) 

  

1 
Уредување на речно 
корито на дел од 
Радовишка река 

4.000.000,00 

2 
Уредување на речно 
корито на од 
Оравичка река 

4.000.000,00 

3 

Водоснабдување на 
с.Бучим - техничка 
документација и 
изведба од нов бунар 
до резервоар 

3.000.000,00 

ВКУПНО  II 11.000.000,00 

III 

ОБЈЕКТИ ВО 
ИЗГРАДБА И 

ДОГОВОРЕНИ 
НЕЗАПОЧНАТИ 

ОБЈЕКТИ - 
РЕАЛИЗАЦИЈА ВО 

2022ГОД. 

  

1 

Изградба на Улица 
Видое Смилевски 
Бато со комунална 
инфраструктура 

4.420.000,00 

2 
Изградба на Фекална 
канализација дел по 
улица бр.3 УБ9.2 

929.676,00 

3 

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

1.800.000,00 

4 

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

262.270,00 

5 

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

3.400.000,00 

6 
Изградба на 
свлечиште на пат 
Подареш Смиљанци 

5.000.000,00 

ВКУПНО  III 15.811.946,00 

      

РЕКАПИТУЛАР 
Износ / 
денари 

I. 
НОВОПЛАНИРАНИ 
АКТИВНОСТИ ВО 
2023 

36.068.034,00 

II. 

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

11.000.000,00 

III. 

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

15.811.946,00 

  СЕ ВКУПНО: 62.879.980,00 

      

ИЗВОРИ НА 
ФИНАНСИРАЊЕ 

Износ / 
денари 

А 
Надоместок за 
уредување на 
градежно земјиште  

20.000.000,00 

Б 
Надоместок за 
експлоатација на 
минерални суровини 

15.979.980,00 

В 
Јавно претпријатие за 
државни патишта 

4.000.000,00 

Г 
Продажба на 
градежно земјиште 

10.500.000,00 

Д 
Биро за регионален 
развој 

1.400.000,00 

Ѓ 
Донација Рудник 
''БУЧИМ'' ДООЕЛ 

11.000.000,00 

ВКУПНО: 62.879.980,00 
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РЕОНИЗАЦИЈА  НА УРБАНИОТ 
ПРОСТОР НА ГРАД  РАДОВИШ И 
ВИСИНА  НА НАДОМЕСТОК ЗА 
УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

РЕОНИЗАЦИЈА 
  

Градежниот опфат  на град Радовиш 
според ГУП е составен од повеќе урбани 
блокови од кои се формораат  четири зони  и 
тоа: Три зони за изградба на станбени и 
станбено деловни објекти  и една зона  во 
која ќе се градат индустриски објекти, 
објекти од мало стопанство и занаетчиство. 

 
Прва зона со следните граници : 
Улица Бел Камен, десна страна на Ќеј 

8ми Септември, ул.Илија Алексов до река 
Марлада,Бул.Александар Македонски од 
влезот на градот до раскрсница со ул.Ѓорче 
Петров, Улица Чеде Филиповски до 
ул.Св.Спасо Радовишки , ул.Св.Спасо 
Радовишки до ул. А.Поцкова; ул. А.Поцкова до 
ул.Бел Камен; УБ15 со граници улица Илија 
Алексов земјен пат покрај река Марлада , 
ул.Ќеј 8ми Септември и дел од 
бул.Александар Македонски; УБ9 и УБ8 со 
граници ул. Ќеј 8ми Септември, 
бул.Александар Македонски, река Сушица и 
граница на ГУП; и сите индустриски зони. 

Бидејки границите помеѓу одделни 
зони се до улиците се утврдува првиот ред на 
објектите покрај улиците да припаѓаат на 
повисоката зона. 

Втора зона се состои од два посебни 
дела со следните граници : 

Првиот дел го опфаќа северно од ул. 
Бел  Камен,   десна страна на Ќеј 8ми 
Септември од ул.Бел Камен заклучно со 
урбан блок 26. 

Вториот дел од оваа зона е од кеј 8ми 
Септември лева страна односно од 
ул.Михајло Апостолски по ул.Плачковица до 
ул.Калузлиска, ул.Калузлиска до ул.Видео 
Смилевски Бато, ул.Видео Смилевски Бато до 
ул.Плачковица, ул.Плачковица до ул.Илија 
Алексов согласно графички прилог .  

Бидејки границите помеѓу одделни 
зони се до улиците се утврдува првиот ред на 
објектите покрај улиците да припаѓаат на 
повисоката зона. 

 
Трета зона се состои од три посебни 

дела со следните граници: 
Првиот дел е источно од 

ул.Плачковица -дел по ул, Видео Смилевски 
Бато до спој со новопроектирана 
ул.Александар Македонски .   

Вториот  дел го опфаќа  локалитетот 
Илиница, согласно графички прилог. 

Бидејки границите помеѓу одделни 
зони се до улиците, се утврдува првиот ред 
на објекти покрај улиците  да припаѓа  на 
повисока та зона. 

Третиот  дел го опфаќа  с.Раклиш.  
 
Четврта зона се други населени 

места ( селски населби). 
ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ 

НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
 

Определување на висина на 
надоместокот за уредување на градежно 
земјиште согласно намените на објектите 

 
A. ОБЈЕКТИ  СО КЛАСА НА НАМЕНА  

ДОМУВАЊЕ  

 За објектите  

 А0 домување во станбени куќи 
со посебен режим; 

 А1 домување во станбени куќи;  

 А3 групно домување и  

 А4 времено сместување  
висината на надоместокот за 
уредување на градежно земјиште е: 

 Прва зона                       
1.800,00ден/ м2 

 Втора зона                       
1.560,00ден/ м2 

 Трета  зона                      
1.200,00ден/ м2 

 Четврта зона                                 
840,00ден/ м2 

 За објектите А2 домување во станбени 
згради висината на надоместокот за 
уредување на градежно земјиште е 
иста за сите зони односно 1.800,00ден/ 
м2 
 

B. ОБЈЕКТИ  СО КЛАСА НА НАМЕНА  
КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ 
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 Б1 мали комерцијални и 
деловни единици;  

 Б2 големи трговски единици;  

 Б3 големи угостителски 
единици;  

 Б4 деловни простори;  

 Б5 хотелски комплекси и  

 Б6 простори за собири. 
висината на надоместокот за 
уредување на градежно земјиште е 
иста за сите зони односно 2.400,00ден/ 
м2 освен за четврта зона каде изнесува 
1.080,00ден/ м2 

 
В.  ОБЈЕКТИ  СО КЛАСА НА НАМЕНА 
ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ 

 В1 образование и наука;  

 В2 здравство и социјална 
заштита;  

 В3 култура;  

 В4 државни институции и  

 В5 верски институции 
висината на надоместокот за 
уредување на градежно земјиште е 
иста за сите зони односно 2.400,00ден/ 
м2 освен за четврта зона каде изнесува 
1.080,00ден/ м2 

 
 

Г.  ОБЈЕКТИ  СО КЛАСА НА НАМЕНА 
ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И 
СЕРВИСИ 

 Г1 тешка индустрија;  

 Г2 лесна индустрија;  

 Г3 сервиси и  

 Г4 стоваришта 
висината на надоместокот за 
уредување на градежно земјиште е 
иста за сите зони односно 9.760,00ден/ 
м2 освен за четврта зона каде 
изнесува8.000,00ден/ м2 

 
Д.  ОБЈЕКТИ  СО КЛАСА НА НАМЕНА 
ЗЕЛЕНИЛО, СПОРТ И МЕМОРИЈАЛНИ 
ПРОСТОРИ 

 Д1 парковско зеленило;  

 Д2 заштитно зеленило;  

 Д3 спорт и рекреација и  

 Д4 меморијални простори 

висината на надоместокот за 
уредување на градежно земјиште е 
иста за сите зони односно 2.400,00ден/ 
м2 освен за четврта зона каде изнесува 
1.080,00ден/ м2 

 
Е.  ОБЈЕКТИ  СО КЛАСА НА НАМЕНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

 Е1 комунална инфраструктура;  
висината на надоместокот за 
уредување на градежно земјиште и 
друго земјиште на територијата на 
општина Радовиш низ кои минуваат 
инфраструктурните објекти е иста за 
сите зони односно 24,00ден/ м’ и за 
секое столбно место по 
20.000,00денари 

 Е2 комунална супраструктура  
висината на надоместокот за 
уредување на градежно 
земјиште е иста за сите зони 
односно 2.400,00ден/ м2 освен 
за четврта зона каде изнесува 
1.080,00ден/ м2 

 Е3 некомпатибилна 
инфраструктура 

висината на надоместокот за 
уредување на градежно 
земјиште е иста за сите зони 
односно 2.400,00ден/ м2 освен 
за четврта зона каде изнесува 
1.080,00ден/ м2 

 Е2 комунална супраструктура, 
од типот Фотоволтаични 
централи (инсталација за 
производство на електрична 
енергија од сончеви зраци) 
висината на трошоците за 
уредување на градежно 
земјиште ќе се пресметува по 
м2 за 50% од површината на 
градежната парцела која ја 
зафаќа Фотоволтаичната 
централа и тоа по 6500 
денари/м2.  

 За фото-напонски панели за 
производство на електрична 
енергија кои се поставуваат на 
кровни површини на 
изградени објекти впишани во 
имотен лист не се утврдува 
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надоместок за уредување на 
градежно земјиште. 

 За објекти за производство на 
електрична енергија од 
обновливи извори (биогориво, 
биомаса, геотермална енергија 
и хидроенергија) висината на 
надоместокот за уредување на 
градежно земјиште е 8000 
денари/м2. 

 За објекти за производство на 
електрична енергија од 
ветерна енергија (ветерници) 
висината на надоместокот за 
уредување на градежно 
земјиште е 1.200.000 денари за 
една ветерница. 

 
 
Определување на висина на 

надоместокот за уредување на градежно 
земјиште согласно правилникот за степенот 
на уредувањето на градежното земијште со 
објекти од комунална инфраструктура. 

Надоместокот  за уредување на 
граджно земјиште ќе се наплаќа во зависност 
од видот на објектот и од степенот на 
уреденост на градежното земјиште или 
планираниот степен на уреденост на 
градежното земјиште,а за нето развиена 
градежна површина.Пресметувањето на 
корисната површина е согласно техничките 
нормативи и Правилникот за степенот на 
уредувањето на градежното земијште со 
објекти од комунална инфраструктура. 

1.Степенот на уреденост на градежното 
земјиште се определува според обемот на 
опременост на земјиштето со објекти на 
комунална инфраструктура за задоволување 
на заедничката и индивидуалната комунална 
потрошувачка до градежната парцела и може 
да биде основен, повисок и понисок од 
основниот степен на уреденост. 

1.1    Основен степен на уреденост на 
градежното земјиште со комунална 
инфраструктура опфаќа; 
- Непречен пристап до градежната 
парцела од јавен пат (улици со тротоари), 
пешачки патеки и други површини 
согласно урбанистички планови, 
- Подземна електрична мрежа, 

- Улично осветлување, 
- Водоводна мрежа, 
- Фекална канализација и 
- Атмосферска канализација. 
1.2. Повисок степен на уреденост на 

градежно земјиште со комунална 
инфраструктура ги опфаќа објектите 
од став (2) на овој член како и; 

-ППТ (оптичка-телекомуникациона) 
мрежа. 
-Топификациона мрежа, 
-Паркинг простори, 
-Гасовна мрежа и 
-Пречистителна станица за отпадни води. 
1.3. Понисок степен на уреденост на 

градежно земјиште со комунална 
инфраструктура опфаќа; 

-Непречен пристап до градежната 
парцела од некатегоризиран јавен пат, 
-Сопствено водоснабдување (нема 
приклучок на водоводна мрежа), 
-Септичка јама (нема приклучок на 
фекална канализација) 
-Сопственодвод на атмосферски води 
(нема приклучок на атмосферска 
канализација), 
-Нестандартно улично осветлување и  
-Надземна нестандартна електрична 
мрежа. 

2.Согласно утврдениот степен на уреденост, 
приклучувањето на јавната комунална мрежа 
се врши согласно дадените услови за 
приклучоци,по претходно барање од 
надзорниот инжинер. 
 
3.Трошоците за уредување на градежното 
земјиште се утврдуваат во согласност со 
реалните трошоци направени за соодветните 
степени на уреденоста на градежно земјиште 
со објектите на комунална инфраструктура 
во кои се засметани и трошоците за 
хидротехничките услови за приклучоци. 

3.1.Трошоците за уредување на градежно 
земјиште за повисок степен на уреденост на 
градежно земјиште со објектите на 
комунална инфраструктура, можат да се 
зголемат доколку се изведени сите 
комунални инфраструктурни мрежи 
наведени во точка 1.2  за најмногу 20% од 
утврдените трошоци за основен степен на 
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уреденост на градежното земјиште со 
објектите на комунална инфраструктура.  
3.2.Трошоците за уредување на градежното 
земјиште за понисок степен на уреденост на 
градежното земјиште со објектите на 
комунална инфраструктура во точка 1.3, 
може да се намалат доколку се изведени 
сите комунални инфраструктурни мрежни 
наведени во точка 1.3  за најмногу 80% од 
утврдените трошоци за основен степен на 
уреденост на градежно земјиште со 
објектите на комунална инфраструктура. 

 
4. Висината на трошоците за уредување на 
градежното земјиште, во зависност од 
степенот на уреденост на градежното 
земјиште согласно членот 2 од правилникот 
за степенот на уредувањето на градежното 
земијште со објекти од комунална 
инфраструктура, се пресметува по метар 
квадратен на новата корисна површина што 
ќе се гради, што претставува збир на нето 
површините на подовите на сите простори во 
објектот, согласно заверениот основен 
проект и анекс на основниот проект, 
помножен со следните коефициенти: 

1. За станбени објекти:  
- станбени простории, 1,0;  
- станбени простории со висина до 2,50м, 
подпокривен простор 0,2;  
- лоѓија затворена од три страни, 0,4;  
- подлоѓија затворена од две страни, 0,3;  
- балкони, тераси, 0,2;  
- заеднички проодни тераси, пасажи, 0,2;  
- помошни простории, остава за гориво, 
котлара, визба, 0,3;  
- трафостаница до 35 KV во објектот и надвор 
од објектот, 0,3;  
- скалишен простор и заеднички 
комуникации, 0,3;  
- стражарници, управител, простории за 
домар, 0,5 и  
- паркиралишта и гаражи во подрум, 0,1; 
- гаражи во приземје, 1,0; 

2. За деловни и јавни објекти:  
- простории, 1,0;  
- магацини, 0,5;  
- помошни простории, остава за гориво, 
котлара, 0,3;  
- трафостаница до 35KV во објектот и надвор 
од објектот, 0,4;  

- скалишен простор и заеднички 
комуникации, 0,5;  
- паркиралишта и гаражи, 0,1;  
- лоѓија затворена од три страни, 0,5;  
- подлоѓија затворена од две страни, 0,4;  
- балкони, тераси, 0,3 и  
- отворен наткриен простор, 0,3; 

3. За други објекти:  
- катни гаражи, 0,05;  
- спортски покриени објекти, 0,5;  
- спортски откриени објекти, 0,3;  
- гасни станици и базни станици за 50% од 
површината на локацијата, 1,0;  
- отворени пазаришта-за 30% од површината 
на локацијата, 1,0;  
- базени, 0,2 и  
- трафостаници над 35KV, 1,0; 

4. За објектите од група на класи на 
намени Г - производство, дистрибуција и 
сервиси:  
- Г1 тешка и загадувачка индустрија 0,05;  
- Г2 лесна и незагадувачка индустрија 0,01;  
- Г3 сервиси 0,01 и  
- Г4 стоваришта 0,01; 

Магацини, деловни простории, 
помошни простории, котлари ќе се 
пресметуваат по цените и коефициентите 
за деловни и јавни објекти. 

5. За бензинска пумпна станица и 
нејзини придружни содржини (продавници, 
кафетерии и ресторани, авто сервиси, авто 
салони, помошни простории) :  
- продажни простории на бензинските 
пумпни станици 1,0 и  
- услужни простории на бензинските пумпни 
станици 1,0; 

6. За објектите од група на класи на 
намени Б 5 - угостителски и туристички 
комплекси, хотелски комплекси и 
одморалишта, и за објектите од група на 
класи на намени А 4 - хотел, мотел, времено 
сместување во викенд куќи, планинарски дом 
и ловен дом:  
- сите простории, 0,05; 

7. За детски градинки, пензионерски 
домови и домови за стари лица:  
- сите простории, 0,05; 

8. За објекти за високо образование:  
- сите простории, 0,5; 

9.За објекти за култура: - сите 
простории, 0,01 и 
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10. За објекти за терцијална 
здравствена заштита:  
- сите простории, 0,05. 

11. За објекти за производство на 
електрична енергија од обновливи 
извори (биогориво, биомаса, 
геотермална енергија и 
хидроенергија), 0,01 и 
12. За објекти за производство на 
електрична енергија од сончева 
енергија (фотонапонски панели), за 
50% од површината на градежната 
парцела, 0,01.“. 
По исклучок од став (1) на овој член, во 

новата корисна површина што ќе се гради 
согласно заверената проектна 
документација, не се пресметуваат 
површините на: - инсталационите канали;  

- окната за лифтови;  
- окна на врати;  
- отворени паркиралишта;  
- подземни резервоари и  
- објекти заштитени како културно 
наследство. 
За објектите од став (1) на овој член со 

височина над 32 ката, висината на 
трошоците за уредување на градежното 
земјиште, во зависност од степенот на 
уреденост на градежното земјиште, се 
пресметува на 27% од вкупно пресметаната 
површина согласно ставoвите (1) и (2) од 
овој член. Висината на трошоците за 
уредување на градежно земјиште во 
зависност од степенот на уреденост на 
градежното земјиште се пресметува на 27% 
од вкупно пресметаната површина согласно 
ставовите (1) и (2) од овој член и за други 
објекти од став (1) на овој член без оглед на 
нивната височина, кои се наоѓаат на истата 
градежна парцела на која е предвидена 
изградба на објект со височина над 32 ката. 

За агро берзи, откупно дистрибутивни 
центри или пазари, висината на трошоците 
за уредување на градежното земјиште, во 
зависност од степенот на уреденост на 
градежното земјиште, се пресметува на 50% 
од вкупно пресметаната површина согласно 
ставовите (1) и (2) од овој член. 

За објектите од група на класи на 
намени Г - производство, дистрибуција и 
сервиси, висината на трошоците за 

уредување на градежното земјиште не може 
да биде повисока од 30% од висината на 
просечната нето плата во Република 
Македонија за последната година, 
помножена со коефициентите утврдени во 
став (1) точка 4 од овој член. 

За линиски инфраструктурни објекти - 
државни патишта, локални патишта и улици, 
магистрални улици, собирни улици, 
водоводи, канализации, железнички пруги, 
гасоводи, топловоди, далноводи со напонско 
ниво од и над 35 КV како и за брани со 
акумулации, термоцентрали, езерски и речни 
пристаништа и за доградби и надградби на 
објекти за кои е донесена одлука од страна на 
советот на општината, советот на општината 
во градот Скопје односно советот на градот 
Скопје согласно член 67-а став (1) од Законот 
за градење, а инвеститор е општината, 
општината во градот Скопје односно градот 
Скопје, не се утврдуваат трошоци за 
уредување на градежно земјиште. 

За објектите за производство на 
електрична енергија од обновливи извори 
(биогориво, биомаса, геотермална енергија и 
хидроенергија), висината на трошоците за 
уредување на градежното земјиште не може 
да биде повисока од 30% од висината на 
просечната нето плата во Република Северна 
Македонија за последната година, 
помножена со коефициентот утврден во став 
(1) точка 11 од овој член. 

За објектите за производство на 
електрична енергија од сончева енергија 
(фотонапонски панели), висината на 
трошоците за уредување на градежното 
земјиште не може да биде повисока од 20% 
од висината на просечната нето плата во 
Република Северна Македонија за последната 
година, помножена со коефициентот утврден 
во став (1) точка 12 од овој член. 

За објекти за производство на 
електрична енергија од ветерна енергија 
(ветерници) висината на трошоците за 
уредување на градежно земјиште не може да 
биде повисока од 1.200.000 денари за една 
ветерница.“ 
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 ДРУГИ ОДРЕДБИ 

Пренамената од станбен или помошен 
објект во деловен простор ќе се наплаќа за 1 
м2 разлика до цената за деловен простор во 
зависност од зоната во која се наоѓа  
објектот.  

Кога на местото на постоечки објект 
кој се руши, (а бил изграден со одобрение за 
градба) се гради  нов објект се наплаќа  износ  
за разлика на квадрати помеѓу  стариот и 
новиот објект утврдени  за категорија на 
објект и зоната  во  која се наоѓа објектот. 

До колку низ градежната парцела 
поминуваат  подземни и надземни 
инсталации (водовод, 
канализација,електрика и друго) 
инвеститорот на градежната  парцела  е 
должен на своја сметка да изврши 
отстранување на истите во соработка со 
надлежните институции  кои стопанисуваат 
со истите. 
 

Спратната висина на производните 
објекти, деловни простории, 
складишта,објекти од индустријата, мало 
стопанство и занаетчиство, треба да се 
проектираат по минимум потребните  
технички нормативи.  
Доколку е проектирана поголема спратна 
висина  од потребната за обавување  на 
дејноста  тогаш ќе се пресметува како две  
спратни висини, односно две платформи. 
 

Инвеститори кои ке градат објекти , во 
зависност од бројот на лицата кои ке ги 
вработат, при издавање на одобрение за 
градење ќе бидат ослободени од плаќање на 
надоместок за уредување на градежно 
земјиште за објекти и инсталации од 
индивидуално користење и тоа; 

-За вработени од 5-10   вработувања ---
--------- 25 % 
-За вработени од 11-30 вработувања ---
--------- 50 % 
-За вработени од 31-50 вработувања ---
--------- 75 % 
-За вработени над 50   вработувања ----
-------- 100 % 

Инвеститорите за да бидат ослободени 
од надомест за уредување на градежно 
земјиште треба да приложат : 

-Програма за инвестициони 
вложувања со број на вработени за 
објектот за кој ќе бидат ослободени. 
-Изјава заверена на нотар дека во рок 
од 1(еден ) месец од денот на издавање 
на одобрение за употреба на 
предметниот објект ќе изврши 
вработување на онолку лица за колку 
се ослободени од плаќање на 
надоместок за уредување на градежно 
земјиште. 
-Инвеститорите се должни бројот на 
вработените за кои ќе бидат 
ослободени од плаќање на надоместок 
да не го намалуваат во текот на 5 (пет) 
години од денот на враборување на 
истите. 
-Доколку инвеститорот во рок од 
1(еден) месец од денот на издавањето 
на одобрението за употреба на 
предметниот објект не го изврши 
вработувањето на одредениот број на 
лица, или ќе го намали бројот на 
вработените во текот на 5(пет) години 
надоместокот од ослободените 
трошоци за уредување на градежно 
земјиште ќе биде наплатено по судски 
пат со камата согласно законски 
прописи. 
-Доколку инвеститорот е верска 
заедница со посебна одлука на советот 
на општина Радовиш може да се 
ослободи од  надоместок за уредување 
на градежно земјиште.  
   

  
На подрачјето на градежниот реон 

каде  ЕЛС не е во можност  да ги  изгради сите 
објекти од инфраструктурата  спрема 
планираниот степен на уреденост за 
поединечно градежни парцели,од кои  што со 
надоместокот не може целосно да се 
обезбедат  потребните  финансиски 
средстава  уредувањето ќе се врши по фази, 
во зависност од временскиот период на 
реализирање на повеќе локации  во 
одредениот локалитет,во согласност  со 
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плнираниот степен на уреденост на тој 
локалитет. 

Процентот на учество  на средствата  
за изградба на комунални објекти при 
одредување на цената на надоместокот  за 
уредување  на градежно земјиште (кое ќе 
служи  за фазно градење на 
инфраструктурата  за уредување на градежно 
земјиште)се утврдува за : 
 

-Изградба  на улици--------------------------
------- 36% 
-Комунална инфраструктура--------------
------- 24% 
 -Одржување на улици ----------------------

-------- 8% 
-Техничка документација ------------------
-------   4% 
-Експропријација на земјиште------------
-------   28% 
____________________________________________ 
   Вкупно:   
           100% 
Во цената на комуналниот надоместок 

не влегуваат приклучните такси  за водовод, 
канализација , електрика,  трафостаници и 
телекомуникациски објекти. 

Приклучоците на градежните објекти 
на водоводната, канализационата и 
електричната улична мрежа  се изведуваат 
до регулационата линија . 

Надоместокот за експропријација ќе се 
наплаќа по утврдена цена согласно 
проценета пазарна вредност од овластен 
проценител. 

Меѓусебните обврски  помеѓу ЕЛС и 
инвеститорот се регулираат со договор. 

Предложените  цени  во Програмата-за 
комунален надоместок ќе бидат  прикажани 
и во денарска противвредност  на евро 
валута   според курсот на Народна Банка   на 
РМ а промената  на курсот  на еврото 
автоматски ќе се применува во пресметките 
за комунален  надоместок. 

Во сите зони  за изградба  на градежни 
објекти за издадена градежна дозвола од 
страна  на ЕЛС  - Општина Радовиш 
плаќањето може да се врши: 

-На 12 еднакви месечни рати со 
гаранција од заложба на недвижен 
имот или друг соодветен начин. 

-Во готово. 
За проектирање на ДУП  и  

урбанистичко план на село треба да се 
наплаќа 30 денари  од м2 на градежна 
парцела на која се предвидува нов објект или 
доградба. 

Реализацијата на Програмата  ќе 
зависи од обезбедување на потребните 
финансиски  средства,а за реализација на 
истата  се задолжува ЕЛС-Сектор  за 
урбанизам, комуналии и животна средина 
Радовиш.  
      
 
 

3   Оваа Програма влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавување во ,,Службен 
Гласник на Општина Радовиш”. 
 
Број 08- 1939/2      Совет на општина Радовиш                                                                 
Дата 20.12.2022 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 назначување на управител 
на гробиштата во општина Радовиш и 

населените места 

 

 
Ја прогласувам и објавувам Одлуката 

за назначување на управител на гробиштата 
во општина Радовиш и населените места, 
бр.08-1940/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.  
 
Број 09-1940/2                      Градоначалник                                                                                       
Дата 27.12.2022 г.              на Општина Радовиш                                          
Радовиш                                   Ацо Ристов   с.р.    
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 Врз основа на член 14 од Законот за 

гробишта и погребални услуги („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 86/08, 
156/10, 53/11, 163/13, 152/15 и 31/16), а 
согласно член 21 став(1) точка 43 од 
Статутот на општина Радовиш,  
Советот на општина Радовиш, на седницата 
одржана на  20.12.2022 година, донесе: 
 
                                                                           

ОДЛУКА 
за назначување на управител на 

гробиштата во општина Радовиш и 
населените места 

 
Член 1 

ЈП,,Плаваја,, Радовиш се назначува за 
управител на градските гробишта во 
општина Радовиш и следните населени 
места: с.Раклиш, с.Ораовица, с.Подареш, 
с.Јаргулица, с.Покрајчево, с.Злеово,с.Ињево, 
с.Воиславци, с.Сулдурци, с.Калуѓерица и 
с.Дамјан. 
 

Член 2 
ЈП,,Плаваја Радовиш, во целост ги 

исполнува условите за управување со 
гробишта од член 15 од Законот за гробишта 
и погребални услуги. 
За вршење на работите од управувањето , 
јавното претпријатие води посебно 
сметководство за приходите остварени од 
вршењето на оваа дејност. 
Меѓусебните права и обврски на ЈП,,Плаваја,, 
Радовиш и општина Радовиш  се уредуваат со 
договор. 
 

Член 3 
Со донесување на оваа одлука 

престанува да важи одлуката број 08-1753/1 
од 26.12.2017 година. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила 

наредниот ден од денот на објавување во  
,,Службен гласник на општина Радовиш’’. 
 
Број 08-1940/1       Совет на општина Радовиш                                                                   
Дата 20.12.2022 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 Програма 
за одржување, обновување и користење на 

паркови и други јавни површини во Општина 
Радовиш за 2023 година и Програма за 

одржување, обновување и користење на 
паркови и други јавни површини во Општина 

Радовиш за 2023 година 
 

 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката 
за усвојување на Програма за одржување, 
обновување и користење на паркови и други 
јавни површини во Општина Радовиш за 
2023 година бр.08-1941/1 и Програма за 
одржување, обновување и користење на 
паркови и други јавни површини во Општина 
Радовиш за 2023 година бр.08-1941/2   
 

што советот на општина Радовиш ѓи 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.  
 
Број 09-1941/3                       Градоначалник                                                                                        
Дата 27.12.2022 г.              на Општина Радовиш                                                              
Радовиш                                     Ацо Ристов   с.р.    
 

Врз основа на член 22 од Законот за 
локална самоупава (Сл.весник на РМ 
бр.5/2002), а во врска со член 21 став 1 точка 
16 од Статутот на Општина Радовиш, 

Советот на општина Радовиш на XXII 
седница одржана на 20.12.2022 година, 
донесе 

 
                           О Д Л У К А 

за усвојување на Програма за 
одржување, обновување и користење на 

паркови и други јавни површини во Општина 
Радовиш за 2023 година 
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I. Се усвојува Програмата за одржување, 

обновување и користење на  

паркови и други јавни површини во 
Општина Радовиш за 2023 година. 
 
 

II. Оваа Одлука влегува во сила 

наредниот ден од денот на објавување 

во ,,Службен гласник на општина 
Радовиш,, . 

 
 Број 08-1941/1      Совет на општина Радовиш                                                           
Дата 20.12.2022 г.               Претседател                                                                    
Радовиш                         Моника Трајанова с.р.       
 
 
 

 Врз основа на член 22 и член 36 од 
Законот за локална самоуправа (Сл.весник на 
РМ бр.5/02) а согласно член 21  став 1 точка 
16 од Статутот на општина Радовиш 
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02),  

Советот на општина Радовиш на 
седницата одржана на ден 20.12.2022 година 
донесе: 
 

ПРОГРАМА 
За одржување, обновување и користење на 

паркови и други јавни површини во Општина 
Радовиш за 2023 година 

 
ВОВЕД 

Согласно на Законот за урбано зеленило 
Сл.весник 11/2018 како и согласно Правилникот 
за планирање, проектирање, подигање и 
одржување на зеленилото Сл.весник 205/2019 а 
со цел квалитетно и стручно одржување на 
градското зеленило и цветните површини, 
оделението Паркови и Зеленило при ЈП Плаваја 
Радовиш изготви Предлог годишна програма за 
подигање,обновување и користење на 
зеленилото за 2022 година на подрачјето на 
општина Радовиш. 

Со оваа Годишна оперативна програма за 
подигање и одржување на зеленилото се 
дефинираат следните податоци:  

 
1. Површини под јавно зеленило, според 

намената ,функцијата и степенот на 
одржување утврден од страна на Јавното 
претпријатие за управување со 

зеленилото или правното лице 
регистрирано за таа намена ;  

 
2. Преглед за потребите за одржување и тоа :  

1) Одржување на зелени површини : Рачно 
косење, гребулање на трева пред 
машинско косење, машинско косење, 
собирање трева, чистење и изнесување 
на зелен отпад (лист, искосена трева, 
искастрени гранки итн.) полевање на 
зелени површини;  

2) Одржување на дрвенасти и грмушасти 
растенија: окопување дрвја, грмушки и 
жива ограда, кроење на грмушки, дрвја во 
дрвореди и жива ограда, фито заштита и 
полевање на дрвореди и зелени површини 
со цистерна како и одвоз на отпад со 
трактор;  

3) Одржување на цвеќе: одржување на 
жардињери, одржување на цветни 
површини: плевење, прашење, садење и 
расадување окопување и прашење, како и 
производство на цветни расади;  

4) Потребен број на извршители и 
опремување со ХТЗ опрема, алати и 
материјали како и потребните финансиски 
средства согласно интензитетот и видот на 
одржување за секоја јавна зелена површина.  

3. Подигање на зеленило, коешто опфаќа 
реконструкција на старото и оштетено 
зеленило, како и подигнување и озеленување 
на нови површини при изградба на 
комунални инфраструктурни објекти.  

 
При изготвување на оваа програма земен 

е предвид фактот дека начинот и интензитетот 
на одржување на зеленилото е менлив елемент и 
тоа во зависност од климатските услови, 
потребите на градот, структурата на градот и 
неговата распространетост.  

Оделението за Паркови и Зеленило при ЈП 
Плаваја Радовиш се занимава и со производство 
на саден материјал за цветен расад кој е наменет 
за потребите на самото претпријатие за 
пополнување на цветните површини во градот 
Радовиш. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Цел на програмата на Оделението за 
Паркови и Зеленило е да се прикаже обемот на 
работа која ја извршуват вработените , како и 
финансиските средства кои се потребни за 
извршување на наведените активности по 
програмата во 2023 година. 
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ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ 
Во Табела 1 се прикажани сите позиции со 
изразени површини со јавно зеленило во м2 
кој се планирани за тековно одржување во 
2023 година и тоа:  
 

1. Табела 1: 
Ред.
бр. 

Опис Повр
шина 
во m2 

1. Градски парк (Ловен дом) 18.900 
2. Радовишка река (корито од 

радовишка река) 
16.200 

3. Зелена површина на 
триаголник  на ул. “Илија 
Алексов ” 

54 

4. Детски Парк  Марди   450 
5. Зелена површина и фонтана во 

Парк на младите 
720 

6. Кружен тек на ул. “22 
Октомври “ во спој со 
Ул.Партизанска  

45 

7. Спомен паркот во сеќавање на 
22 Октомври  – спроти Центар 
за култура 

90 

8. Зелена површина пред 
стоковна куќа 

135 

9. Зелена површина пред  
зградата на основниот  суд 

540 

10. Одржување на дрворедите по 
кеј 8 Септември  и булевар 
Александар Македонски 

5.400 

11. Зелена површина позади 
основен суд  

270 

12. Паркот  Липа  на ул. “ Бел 
Камен “ 

135 

13. Зелени површини на 
шеталиште “ св.Спасо 
Радовишки“ 

90 

14. Зелени површини околу сите 
станбени згради  

8.100 

15. Мало булеварче на 
ул.”Плачковица “ 

90 

16. Зелена површина пред 
зградата на општина Радовиш 

935 

17. Парк кај споменикот на 
загинатите и прогонуваните 
борци пред аптека Зегин 

45 

18. Парк под јаворот кај 
споменикот на С. Коларов  

90 

19. Жардинериите поставени на 
повеке локации низ  градот 

36 

20. Зелена површина околу дневен 
центар UNICEF 

45 

21. Тротоари на ул.” Плачковица“ 900 
22.  Зелен појас на триаголник на 

ул.Плачковица  
35 

23. Зелени површини и фонтана на 
плоштад “ св.Спасо Радовишки 

30 

24.  Влезови на градот Радовиш 540 
25. Банкини на потег помеѓу 

бул.Александар Македонски и 
двата влеза на Радовиш 

500 

     
26.   

Зелена површина околу 
Спортска сала во Радовиш  

1.350 

 27. Зелена површина на 
стрелиштето 

3.000 

28. Зеленило на Бул. “А. 
Македонски ”помеѓу двата 
коловоза 

3.000 

29. Кружен тек на бул. А. 
Македонски со  ул. “Илија 
Алексов “ 

160 

30. Кружен тек на бул.”А. 
Македонски “со Ул. 22ри 
Октомври 

300 

31. Градски стадион 600   
32. Детско игралиште во с. 

Воиславци 
100 

33. Детско игралиште во 
с.Сулдурци 

100 

34. Детско игралиште во с. 
Калуѓерица 

100 

35. Детско игралиште во с. 
Ораовица 

100 

36. Детско игралиште во с. 
Подареш 

100 

37. Детско игралиште во с. 
Јаргулица 

100 

38. Детско игралиште во с. Злеово 100 
39. Детско игралиште во с. Ињево  
40. Парк и детско игралиште во н. 

Раклиш 
200 

41. Парк во с. Ораовица 150 
42. Тениско игралиште во 

градинката “Цветови “ 
550 

43. Ул Илија Алексов од кружен 
тек на булевар Александар 
Македонски до центарот на  
н.Раклиш 

850 
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44. Зеленило околу спортско 
игралиште во двор на  
гимназија Коста Сусинов во 
Радовиш 

2.000 

45. Детско игралиште во н. 
Куклевица на ул. Кирил и 
Методи 

100 

46. Детско игралиште во н. 
Куклевица на улица Вардарска 

200 

47. Сечење и кроење на дрва на 
повеке локации во градот  

 

 
2. 1. Во продолжение се опишани 

активностите што ке се превземаат на 
дадените локации од табела 1:                                                                                                              
1)     Градски парк (Ловен дом )  

Градскиот парк е најголема површина од 
18.900 м2  во нашиот град и  бара постојани 
активности  за одржување на постоечката 
инфраструктура, тревни  површини,  и др.  
Состојбата со хортикултурното и урбано 
уредување во гратскиот парк е лоша 
бидејки повеке години уназад не  е 
инвестирано во нови содржини , ниту 
нешто е  обновено од постоечките 
инфрастуктурни, хортикултурни и урбани 
содржини. За гратскиот парк да го добие 
сјајот на урбано уредено место за оваа 
намена, потребно е да се инвестира во него 
со посебен проект кој што ке ги опфати сите 
сегменти во негово уредување како урбано 
така и хортикултурно, а тоа може да го 
реализира општина Радовиш од сопствени 
средства кој што нема да бидат предмет на 
оваа програма. 

Во повеке наврати од годината во 
градскиот парк  се одвиваат следниве 
активности :  чистење од фрлен отпад, 
косење со  грбна моторна косачка, 
поткастрување на долните гранки на 
дрвјата  нивно товарање во приколка од 
трактор и транспортирање до градската 
депонија , сечење на исушените дрва 
нивно товарање во приколка од трактор и  
транспортирање до градската депонија 
,чистење на израстени џбунови, прскање 
со препарат против плевел, чистење на 
патеките од трева и плевел, чистење на 
паднати исушени лисја во есента 
товарање и транспортирање до градска 
депонија со трактор, одржување на 
хигиената на корпите  за отпадоци и др. 
 

2)     Корито на Радовишка река  

Коритото на Радовишка река  од 16.200 м2 
се  протега по должина по целиот град, а 
тоа значи дека за одржување е предвиден 
просторот  од мостот Бриони  –  место до 
каде што е  изградено коритото со камен 
до последните куќи под  Спортска сала 25 
Мај Радовиш. 
Во коритото на Радовишка река се 
одвиваат следниве активности :  прскање 
со препарат против плевел на тревата и 
троскот по каменестите странични ѕидови 
на коритото, чистење на истите и 
отстранување на исчистениот отпад , 
чистење на фрлен отпад, косење со 
моторна косачка, чистење на израснати 
џбунови со триор и секира нивно 
товарање и отстранување со трактор и 
транспортирање до градската депонија, 
чистење на столбовите на мостовите и 
целосно коритото од наноси од поројните  
дождови нивно  товарање во приколка од 
трактор и транспортирање до градската 
депонија ,чистење на паднати исушени 
лисја во есента од дрворедите по кејот , и 
др. 

 
3) Зелена површина на  триаголник на 

ул.”Илија Алексов “ 
Со површина од 54 м2  е мало место ,но 
бидејќи е над  асфалтирана површина 
потребно е повеке ангажман за зеленилото 
да успее. 
Во него се одвиваат следниве активности: 
косење на тревата,наводнување со 
цистерна на тревата и цвеќињата, плевење , 
кубење на старото цвеќе, садење на ново 
сезонско цвеќе, прашење на цвеќињата , 
прихранување на тревата и цвеќињата , 
чистење од фрлен отпад и др. 
 

4)    Детски Парк Марди  

Паркот е со површина од 450м2 .Во него има 
поставено детски играчки, потоа има 
поставено клупи за седење и корпи за 
отпадоци чија хигиена треба да се одржува . 
Тревнатата површина се коси со моторна 
косачка,  се прихранува, се чисти од фрлен 
отпад ,собирање на суви паднати листови 
во есен, се наводнува со црево. На оваа 
површина се планира обновување на дел од 
зеленилото.  
 

5)     Зелена површина и фонтана во Паркот на 

младите 
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Паркот е со вкупна површина од 720 м2. 
Тревата се коси со моторна грбна косачка, 
се потхранува периодично, се врши чистење 
на патеките од плевел, прскање против 
плевел,сечење на стари исушени дрва и 
транспортирање до градската депонија 
,кастрење на ниски гранки и нивно 
отстранување,чистење на суви лисја во 
есен,прашење и прихранување ,чистење на 
фрлен отпад, 
наводнување со црево, отстранување на 
ѓубрето од кантите за отпадок.Во Паркот на 
младите исто така се планира редовно 
одржување на фонтаната, реновирање со 
премачкување со течна гума, украсно 
осветлување, обновување на млазници за 
распрскување на вода,редовно чистење од 
фрлен отпад. На оваа површина се планира 
обновување на дел од зеленилото. 

 
6)     Кружен тек на ул. “ 22 Октомври “ во спој 

со ул.Партизанска 

Вкупната површина е 45 м 2 и е моментално 
простор оплеменет со трева и цвеке. Во 
пролетниот период од 2011 година на оваа 
површина ке се изврши комплетно 
реновирање на хортикултурното уредување 
со ново цвеке, трева и украсен камен. Исто 
така редовно ке се врши налевање со вода, 
плевење, чистење од фрлен отпад и др. 

 
7)     Спомен парк во сеќавање на 22 Октомври 

спроти Центарот за култура 

Со вкупна површина од 90 м 2 и во него се 
одвиваат следниве активности: чистење на 
фрлен отпад, косење со грбна моторна 
косачка, сечење на стари исушени дрва и 
нивно собирање и транспортирање до 
градската депонија, кастрење на ниски 
гранки кој сметаат на минувачите и 
сообраќајните знаци собирање и 
транспортирање до градска депонија со 
тракторска приколка, чистење на паднати 
суви лисја во есента. На оваа површина се 
планира обновување на зеленилото. 
 

8)       Зелена површина пред зградата на 

Стоковната куќа 

Местото е со вкупна површина од 135 м2 и  на 
неа се врши косење со грбна моторна косачка 
,наводнување во летниот период со цистерна 
или црево,чистење од фрлен отпад.Во 
жардинериите се посадува сезонско цвеке.  
 

9)       Зелена површина пред зградата  на 

основен суд 

На површина од 540 м 2  се врши косење на 
тревата со грбна моторна  косачка, сечење на 
ниски гранки и на суви дрвја и отстранување 
на собераните гранки и дрвја со приколка од 
трактор и транспортирање на градската 
депонија, чистење на фрлен отпад, собирање 
на паднати лисја во есента.На оваа површина 
се врши обновување на зеленилото. 
 

10)       Дрвореди по кејот 8 ми Септември и по 

булеварот Александар Македонски 

 Сета површина е околу 5.400 м2  и се 
распоредени по должината на кејот на 
Радовишка река од двете страни и по целата 
должина на булеварот Александар 
Македонски од двете страни . Во зимскиот 
период се превземаат следните активности: 
кастрење на ниските гранки кој сметаат на 
постојаните минувачи и поставените 
сообраќајни знаци нивно собирање и 
транспортирање до градската депонија со 
тракторска приколка, сечење на стари и 
исушени дрвја нивно отстранување и 
транспортирање и заменување со нови 
садници,собирање и отстранување на 
паднати исушени лисја во есен, чистење на 
треви, расчистување на израстоци по 
стеблото на дрвата и др. 

 
11)       Зелена површина  позади основен суд 

 Овој простор од  270 м 2  се  коси со моторна 
грбна косачка ,околу оградата и празниот 
простор,  се чисти од фрлен отпад . 
 

12)       Паркот Липа на ул. “Бел камен “ 

Паркот е со површина од 135 м2 и заради 
нерамниот терен косењето се врши со 
моторна грбна косачка, одржување на 
патеките нивно чистење од 
плевел,наводнување со црево, прихранување 
по потреба, чистење на отпад, кастрење на 
ниските гранки нивно собирање и фрлање , 
собирање на суви паднати лисја од дрвјата , 
планираме обновување на тревата. На оваа 
површина се планира обновување на 
зеленилото.   
 

13)     Зелени површини на шеталиште “ св.Спасо 

Радовишки ”  

Зелените површини се распоредени на 
неколку места и се со вкупна површина од 90 
м2,дел од нив се тревни површини, а на 
едното место има засадено и сезонско цвеќе. 
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Површините се окопуваат, прихрануваат, 
косат со моторна грбна косачка, се чистат од 
фрлен отпад, се врши собирање на суви лисја 
од дрворедите по улицата,се отстрануваат 
старите и се садат нови сезонски цвеќиња,се 
прихрануваат прашат и чистат од отпад.Сета 
површина се наводнува со црево. 
 

14)     Зелени површини околу сите станбени 

згради 

 Во оваа површина се вбројуваат  
површините околу сите згради и пред нив и 
позади нив и тоа 8.100 м2 . На нив се врши 
косење со грбна моторна косачка , се чистат 
од фрлен отпад , се кројат ниските гранки на 
дрвјата и се транспортираат до градската 
депонија,се собираат паднати лисја во есента 
од дрвјата се товараат и транспортираат со 
тракторска приколка. 

 
15)    Мало булеварче на ул.”Плачковица “ 

Тоа е со површина од 90 м 2 и во него се 
одвиваат следниве активности:  косење со 
грбна моторна косачка, чистење на 
ивичњаците од плевел , наводнување со 
цистерна во топлите денови , чистење од 
фрлен отпад . На оваа површина се планира 
обновување на зеленилото, хортикултурно 
уредување и украсување со украсен камен. 
 

16)     Парк пред зградата на општина Радовиш 

На оваа површина од 935 м2 има засадено дел 
со сезонско цвеќе и  дел со трева. Таму се 
врши : косење на тревата со моторна косачка 
на туркање,  отстранување на старо цвеќе и 
засадување на ново сезонско цвеќе ,прашење 
и плевење околу цвеќињата , прихранување  
и на тревата и на цвеќињата, чистење на 
фрлен отпад, чистење на плевел по патеките , 
наводнување  со црево, кастрење на ниски 
гранки, собирање на суви лисја во есента и 
др. На оваа површина се планира обновување 
на зеленилото во делот пред влезот на 
општина Радовиш и хортикултурно 
уредување со цвеке и растенија како и 
украсување со украсен камен. 
 

17)     Парк кај споменикот на загинатите и 

прогонуваните борци  

Паркот е со површина од 45 м2 и во неа се 
извршуваат следниве активности: косење на 
трева со грбна моторна косачка , чистење на 
патеките од плевел,  по потреба периодично 
прихранување на тревата, чистење на фрлен 
отпад , наводнување со цистерна , собирање 

на суви лисја од дрвјата  и нивно 
отстранување . На оваа површина се планира 
обновување на зеленилото. 

 
18)     Парк под јаворот кај споменикот на С. 

Коларов 

 Паркот е со површина од 90 м2  и во него се 
врши : косење на трева со грбна моторна 
косачка , чистење на фрлен отпад, собирање 
на суви лисја во есента, чистење на патеки од 
плевел . На оваа површина се планира 
комплетно реновирање. 

 
19)     Жардинериите низ градот  

Со површина од 36 м 2 во нив се врши садење 
на сезонско цвеќе, прихранување, кубење на 
трева, отстранување на старо цвеќе,чистење 
на отпад, наводнување со црево,прашење на 
засадените цвеќиња. 

 
20)      Дневен центар UNICEF   

Зелена површина околу 45 м 2 . На 
површината пред просториите на седиштето 
на UNICEF се коси тревата со  грбна моторна 
косачка . 
 

21)     Тротоари на ул.”Плачковица “ 

На оваа површина е планирано косење со 
грбна моторна косачка, овде се врши и  
прскање со препарат  и чистење на плевелот 
по ивичњаците .Се чисти од фрлен отпад. 
 

22)    Зелена површина на триаголникот на 

ул.Плачковица 

На овој простор  од 35м2 се одвиваат косење 
со моторна грбна косачка,чистење на 
ивичњаците од плевел, чистење на отпад и 
наводнување со цистерна во најтоплите 
летни денови.На оваа површина се планира 
да се доуреди со украсен камен. 
 

23)     Зелена површина и фонтана на Плоштад 

Св.Спасо Радовишки 

На оваа површина од 30 м2  се посадуват  
цвеќиња, се врши замена на старите со нови 
цвеќиња, окопување 
,прихранување,наводнување  со цистерна и 
црево, се чисти фрлен отпад, кубење на 
тревата израстено меѓу цвеќињата. Исто така 
се планира редовно одржување на 
фонтаната, реновирање со премачкување со 
течна гума, украсно осветлување, 
обновување на млазници за распрскување на 
вода, редовно чистење од фрлен отпад. 
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24)     Влезови на градот Радовиш 

На површината од 540 м2 се вршат следните 
активности: косење на тревата со грбна 
моторна косачка , чистење на израснати 
џбунови и капини и се одржува хигиената . 
Овде влегуваат и триаголниците  пред 
Монополот кој се покриени со украсен камен 
каде ќе имаме и нивно одржување(прскање 
против коров ) .  
 

25)     Банкини на потег помеѓу Бул.Александар 

Македонски и влезови на градот Радовиш 

На  површина од 500м2  се одвиваат 
следниве активности :косење на трева со 
грбна моторна косачка, расчистување на 
израснати џбунови и капини по канафките 
од магистралниот пат и се врши чистење на 
фрлен отпад.  

 
26)    Зелена површина во кругот на Спортска 

сала во Радовиш 

 Во ова одржување спаѓа: косење на тревата 
со грбна моторна косачка целосно околу 
спортската сала и тоа :помеѓу Шампион, кај 
кејот и во целиот паркинг, собирање на 
окосената трева и нејзино отстранување, 
собирање паднати лисја во есен и нивно 
отстранување, кроење на дрва 
транспортирање до депонијата на гранки со 
трактор.  
 

27)  Зелена површина на стрелиштето 

Целата површина околу 3.000м2 по налог на 
општина Радовиш се коси со грбна моторна 
косачка неколку пати во годината.  
 

28)  Зеленило на Булевар “ Александар 

Македонски“  помеѓу двата коловоза                                                                

На површина  од 3.000м2 на средишниот дел 
од  булеварот се вршат овие активности: 
прскање со хемиски препарат против плевел 
на местата каде има израстено, нивно 
чистење и отстранување, наводнување на  
украсни растенија и тревата со цистерна и со 
систем капка по капка, косење на трева со  
моторна косачка на туркање,сечење на 
исушените дрвца нивно отстранување и 
заменување со нови,чистење на фрлен отпад , 
прихранување на растенијата, тревата и 
дрвцата , кроење на зеленилото:prunus otto 
luycen,мини ружи,juniperus procumbens nana, 
и др., кубење на трева на делот од кружниот 
тек на ул. Илија Алексов – кружниот тек кај 
автобуската станица и др.  

 
29)  Кружен тек на  бул. “ А. Македонски “ со  

ул.”Илија Алексов “                                          

Површината му е 160 м2  со приклучок за 
вода и се наводнува со црево и со 
распрскувачи , се врши  прихранување,се 
чисти од отпад, а додека тревата се коси со 
моторна косачка на туркање , се прихранува, 
наводнува , се прскаат ивичнаците со 
препарат против плевел,прашење на 
зеленилото. На оваа површина се планира 
комплетно обновување на зелената 
површина со нови садници. 

    
30)  Кружен тек на бул. “ А. Македонски“ со ул. 22 

Октомври                        

Вкупната површина на кружниот тек од 300 
м2  заедно со четирите странични издигнати 
делови посеани и посадени  со трева .Овде се 
врши наводнување со систем капка по капка, 
косење со моторна косачка на туркање , 
прихранување ,чистење на фрлен отпад, 
прскање на ивичњаците со препарат против 
плевел и негово  отстранување,кроење на 
зеленилото. 

 
31) За површините од позиција 31 до позиција 46 

од Табела 1 се врши косење на израсната 
трева со грбна косачка, чистење од фрлен 
отпад , плевење, прскање против плевел. 
 

Реализација на активностите во програмата 
по позициите од табела 1  по основ на цените 
на услугите од ценовникот на ЈП Плаваја 
Радовиш точка 10 Паркови и зеленило 
донесени од страна на советот на општина 
Радовиш со арх. Бр. 08-678/1 од 04,05,2021 
година,  ќе биде во висина од    5.500.000 
денари. 
 
Финансирањето на програмата е од  такса за 
одржување на паркови и зеленило која изнесува 
67 денари од корисник за физички и правни 
субјекти како надоместок за одржување на 
паркови и зеленило согласно одлуката за 
утврдување на надоместок за одржување на 
паркови и зеленило на општина Радовиш 
донесена од страна на советот на општина 
Радовиш се планирани средства од 5.500.000,00 
денари  
 

Ovaa Programa vleguva vo sila 
naredniot den od objavuvaweto vo ,,Slu`ben    
glasnik na op{tina Radovi{,,. 
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Broj 08-1941/2     Sovet na op{tina Radovi{                                                                              
Data 20.12.2022 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 Одлука за усвојување на Програма 
за финансирање на проекти за 2023 година 
на Одделение за локален економски развој 

Општина Радовиш и Програма за 
финансирање на проекти за 2023 година на 

Одделение за локален економски развој 
Општина Радовиш 

 
Ја прогласувам и објавувам Одлуката 

за усвојување на Програма за финансирање 
на проекти за 2023 година на Одделение за 
локален економски развој Општина Радовиш 
бр.08-1942/1 и Програма за финансирање на 
проекти за 2023 година на Одделение за 
локален економски развој Општина Радовиш  
бр.08-1942/2   
 

што советот на Општина Радовиш ѓи 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.                               

 
Број 09-1942/3                       Градоначалник                                                                                      
Дата 27.12.2022 г.              на Општина Радовиш                                                              
Радовиш                                      Ацо Ристов   с.р.                                                                                                       
 
 

   Врз основа на член 22 од Законот за 
локална самоупава (Сл.весник на РМ 
бр.5/2002), а во врска со член 21 став 1 од 
Статутот на општина Радовиш, 

Советот на општина Радовиш на XXII 
седница одржана на 20.12.2022 година, 
донесе 

 
                            

                            О Д Л У К А 
за усвојување на Програма за 

финансирање на проекти за 2023 година 
на Одделение за локален економски 

развој Општина Радовиш 
  
 

I. Се усвојува Програма за финансирање 

на проекти за 2023 година на 

Одделението за локален економски 
развој  Општина Радовиш. 
 
 
 
 
 

II. Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавување  во ,,Службен 

гласник на општина Радовиш,, . 

 
Број 08-1942/1       Совет на општина Радовиш                                                                   
Дата 20.12.2022 г.                Претседател                                                                          
Радовиш                           Моника Трајанова 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), член 21  
Советот на општина Радовиш на XXII 
седницата одржана на 20.12.2022 година, 
донесе: 
 
 

Програма за финансирање на проекти за 
2023 година 

 -Одделение за локален економски развој  
Општина Радовиш 

 
I. Целосниот износ на предлог-програмата за 
2023 год. изнесува: 5.201.220 денари, дел од 
програмата се и проектот ,,Зелена 
топлина„ со вкупен износ за 2023 година 
од 20.871.565 денари, Изградба на градски 
пазар со вкупен износ за 2023 и 2024 од 
100.031.525 денари вградени во буџетот 
во делот на развојни програми. 
 Локалниот економски развој како 
надлежност на локалната самоуправа во 
најголем дел зависи од навремено 
планирање во локалната самоуправа, преку 
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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. 

 
 
 

Предлог ставки/активности: 
  Предлог  Износ (МКД) Извор на 

финансира
ње 

Коментар/Статус на 
проект 

Временск
и период 

за 
отпочнува
ње/реализ

ација 

ЕКОНОМИЈА     

СРМА Потенцијално 
искористување на ресурсите 

Финансиран
од УСАИД 

УСАИД 

Јакнење на 
капацитетите на 

општинската 
администрација 

Проектот 
е во тек 
на 
реализац
ија  

Техничка подршка за проект 
Урбана ревизија (УСАИД) 

Финансиран 
од УСАИД 

УСАИД 

Јакнење на 
капацитетите на 

општинската 
администрација 

Проектот 
е во тек 
на 
реализац
ија 

Техничка подршка за проект Финансиран УСАИД Јакнење на Проектот 
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Развој/ажурирање на план за 
Локален економски развој 

од УСАИД капацитетите на 
општинската 

администрација 

е во тек 
на 
реализац
ија 

Средства предвидени за ко-
финансирање на проекти по 
објавени огласи (АФПРР-мерки 
за развој на општини, ИПА 
прекугранична Бугарија-
Македонија, Министерства, БРР 
и др.) 

2.000.000 
Општина 
Радовиш 

Во 2023 година 
очекуваме огласи и 

аплицирање кај 
различни донатори 
за дел од проектите 

потребно е ко-
финансирање. 

 

Јануари - 
Декември 

Фонд за води 1.000.000 

Општина 
Радовиш, 
Фонд за 

води 

Регулација на дел од 
коритото на 

Ораовичка река 

Јануари-
Март 

Подршка за итни акции во 
с.Калуѓерица 

400.000 

Општина 
Радовиш, 

ЛАГ 
Плачковиц
а, УСАИД 

Итната акција се 
однесува на 

решавање на итни и 
приоритетни 
проблеми на 
жителите на 
с.Калуѓерица 

Јануари-
Декември 

ДИГИТАЛНИ УСЛУГИ     

Достапни и ефикасни дигитални 
и социјални услуги на општините 
Радовиш и Конче 

500.000 
Општина 
Радовиш 

Одржување на 
активности на 

Женски центар за 
подршка, во делот 

на дигитални услуги 
одржување на 
виртуелен пос 

терминал односно 
електронско 

плаќање на услугите 

Проектот 
е во тек 
на 
реализац
ија и 
продолжу
ва со 
одржува
ње на 
активност
ите 

ФИНАНСИСКА ПОДРШКА ЗА НВО     

Финансиска подршка за проекти 
на граѓански здруженија според 
усвоената методологија за 
финансирање на проекти.  
 

 
 
 
1.000.000 

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. 

Јануари-
Декември 

СРЕДСТВА ЗА ЧЛЕНУВАЊЕ     

Годишна членарина за Центарот 241.220 Општина Согласно законот за Јануари - 
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за развој на Југоисточен плански 
регион за 2023 

Радовиш 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. 

Декември 

ЛАГ Плачковица 60.000 
Општина 
Радовиш 

 

Годишна членарина 
по договор 

 

Јануари - 
Декември 

     
Се вкупно 5.201.220 5.201.220   

Донации 0 0   

Средства од општински буџет 5.201.220 5.201.220   

 
 
 
 
 
 
 

ИНФРАСТРУКТУРА  
(РАЗВОЈНА ПРОГРАМА) 

 
 

  

 
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  

20.871.565 

EuropeAid/1
70320/DD/A

CT/MK-
Application 

48 
EU for Mun 
icipalities. 
Improving 

Local 
Government 

Services 
through 

Innovative 
Concepts 

 

Проектот 
предвидува 

изградба на мини-
систем за 

енергетско 
ефикасно греење  
СРЦ,,25-ти Мај,, 

Детската градинка 
,,Цветови“, 

ООУ,,Крсте П. 
Мисирков“, 

општинската зграда 
и СОУ,,Коста 

Сусинов,, 
 

Во фаза на 
реализација 

ИНФРАСТРУКТУРА  
(РАЗВОЈНА ПРОГРАМА) 

 
 

  

 
Изградба на Градски пазар во 100.031.525 

Објектот Градски 
пазар претставува 

Во фаза на 
реализација 
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град Радовиш  синтеза од голема 
трговска единица, 
зелен пазар, мали 

комерцијални 
единици-локали, 

катна гаража, 
простории за 

канцеларии, како и 
сите пратечки 

содржини, 
пристапни рампи, 

вертикални 
комуникации, 

магацински 
простори, јавни 

тоалети и партерни 
површини со урбана 
опрема, со што ќе се 

задоволат 
потребите на 
граѓаните за 
современ и 

функционален 
пазар.  

 
 
II. Ovaa Programa vleguva vo sila 

naredniot den od objavuvaweto vo ,,Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{,,. 
 
 
Broj 08-1942/2    Sovet na op{tina Radovi{                                                                      
Data 20.12.2022 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 Одлука за усвојување на измена на 

План на Програми за Развој за 2023-Изградба 
на комерцијални и инфраструктурни 

објекти-Градски пазар 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката 
за усвојување на измена на План на Програми 
за Развој за 2023-Изградба на комерцијални и 
инфраструктурни објекти-Градски пазар, 
бр.08-1943/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.  
 
Број 09-1943/2                       Градоначалник                                                                                       
Дата 26.12.2022 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 XXII седница 
одржана на 20.12.2022 година, донесе 
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                     О Д Л У К А 
за усвојување на измена на План на 

Програми за Развој за 2023-Изградба на 
комерцијални и инфраструктурни објекти-

Градски пазар 
  

        член 1 
  Се усвојува измена на План на 

Програми за Развој за 2023-Изградба на 
комерцијални и инфраструктурни објекти-
Градски пазар бр.09-1888/12 од 15.12.2022 
година. 

 
 

        член 2 
             Оваа Одлука влегува во сила 
наредниот ден од денот на објавувањето во 
,,Службен гласник на општина Радовиш”. 
 
Број 08-1943/1       Совет на општина Радовиш                                                                   
Дата 20.12.2022 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 
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 измена 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.08-1944/1 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.  

 
Број 09-1944/2                      Градоначалник                                                                                         
Дата 26.12.2022 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 XXII седница 
одржана на 20.12.2022 година, донесе 
 
 
 
                                 О Д Л У К А 
за усвојување на измена 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 измена 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.09-1850/12 од 07.12.2022 година. 
. 

        член 2 
             Оваа Одлука влегува во сила 
наредниот ден од денот на објавувањето во 
,,Службен гласник на општина Радовиш”. 
 
Број08-1944/1        Совет на општина Радовиш                                                                 
Дата 20.12. 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 za funkcionirawe na 
administracijata vo edinica na lokalna 
samouprava - Radovi{ za 2022 godina broj 08-

1607/1 od 21.12.2021 godina, бр.08-1945/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.  

 
Број 09-1945/2             Градоначалник                                                                                 
Дата 27.12.2022 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 XXII sednica 
odr`ana na den  20.12.2022 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. За osnovна главнина  soglasno 
donesena Odluka od Sovetot na op{tina 
Radovi{ broj 08-1525/1 od 27.09.2022 godina 

se  потребни sredstva vo iznos od    -               
                                                                                                                 
1.576.000,00 denari, 

 2. Za  veterinarni uslugi se potrebni 
u{te   -                      14.000,00 denari, 
 3.Za uslugi za kopirawe, pe~atewe i 
izdavawe  se potrebni u{te  - 
                                                                                                                       
10.000,00 denari, 
ili Programata se zgolemuva za vkupen 
iznos od                      - 1.600.000,00 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 08-1945/1       Sovet na op{tina Radovi{                                                                  

Data 20.12.2022 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 Одлука za donesuvawe na Programata za 
potrebi za funkcionirawe na 

administracijata vo Edinica na lokalna 

samouprava Radovi{ za 2023 godina и 

Programata za potrebi za funkcionirawe 
na administracijata vo Edinica na lokalna 

samouprava Radovi{ za 2023 godina 

 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката 
za donesuvawe na Programata za potrebi za 
funkcionirawe na administracijata vo 
Edinica na lokalna samouprava Radovi{ za 

2023 godina бр.08-1946/1 и Programata za 
potrebi za funkcionirawe na 
administracijata vo Edinica na lokalna 

samouprava Radovi{ za 2023 godina, бр.08-
1946/2   
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што советот на општина Радовиш ѓи 

донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.  

 
Број 09-1946/3                       Градоначалник                                                                                           
Дата 27.12.2022 г.              на Општина Радовиш                                                            
Радовиш                                    Ацо Ристов  с.р.       
 
 
 

Vrz osnova na ~len 22 stav 1 to~ka 12 
od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben 
vesnik na RM br.5/02) i ~len 21 stav 1 to~ka 
43 od Statutot na op{tina Radovi{ 
(Sl.glasnik br.5/2002),  

Sovetot na op{tina Radovi{ na 
sednica odr`ana na den  20.12.2022 godina, 
donese: 

 
 
                          O  D  L  U  K  A 
za donesuvawe na Programata za potrebi za 

funkcionirawe na administracijata vo 
Edinica na lokalna samouprava Radovi{ za 

2023 godina 
 

 
I.Se donesuva Programata za potrebi 

od funkcionirawe na administracijata vo 
Edinica na lokalna samouprava Radovi{ za 
2023 godina. 
 
 

II.Odlukata vleguva vo sila naredniot 
den od denot na objavuvaweto vo ,,Slu`ben 
glasnik na op{tina Radovi{,,. 
 

 
Brој 08-1946/1      Sovet na op{tina Radovi{                                                               
Data20.12.2022g.               Pretsedatel                                                                          
Radovi{                    Monika Trajanova с.р.                                                          
 

 
 
 
 Vrz osnova na ~len  21 stav 1 to~ka 43 
od Statutot na op{tina Radovi{, Sovetot 
na op{tina Radovi{ na sednica odr`ana na 
den  20.12.2022 godina  donese: 
 

             P  R  O  G  R  A  M  A 
NA POTREBI ZA FUNKCIONIRAWE 

NA ADMINISTRACIJATA VO 
EDINICATA NA LOKALNA 

SAMOUPRAVA - RADOVI[  za 2023 
godina 

 
 

I. Op{t del 
 Edinicata na lokalnata samouprava 
Radovi{ za potrebite na gra|anite vo 2022 
godina rabote{e so op{tinska 
administracija od 81 (osumdeset i eden) 
izvr{iteli, od koi 1 gradona~alnik, 54 
izvr{iteli so status na administrativni 
slu`benici vo lokalnata samouprava i 26 
izvr{iteli bez status na administrativen 
slu`benk, od koi 8 vo lokalnata samouprava, 
a 18 lica vo TPPE (+2 preku APV). 
 Za 8 lica vraboteni vo 
protivpo`arnata edinica, platite se 
finansiraat preku MO, a za 10 vraboteni 
platite, kako i za site 18 po`arnikari  
hranarinata i patnite tro{oci se 
finansiraat preku buxetot na op{tina 
Radovi{. Anga`iraweto na dvajca 
po`arnikari preku APV e isto taka na 
teret na op{tinata. Ostanatite tro{oci za 
tekovno rabotewe, materijalni tro{oci, 
oprema, gorivo, osiguruvawe i odr`uvawe na 
vozila se na teret na buxetot na op{tinata.  
 Stru~nata obrazovanost na 
izvr{itelite koi imaat status na 
administrativen slu`benik e sledna 40-
VSS, 4 V[S, 10-SSS i bez status na 
administrative slu`benik 8-SSS vo ELS i 
18 izvr{iteli vo TPPE so SSS ili vkupno 
81 vraboteni. 
 Op{tinskata administracija raboti 
na rabotni zada~i soglasno nadle`nostite 
koi proizleguvaat od Zakonot za lokalna 
samouprava i drugite podzakonski akti na 
op{tinata, kako i celokupnata pozitivna 
zakonska regulativa kade ima nadle`nost 
lokalnata samouprava. 
 Vo 2023 godina platite na 
vrabotenite ostanuva da se opredeluvaat 
spored zakonot i buxetot koj }e bide donesen 
od strana na sovetot na op{tina Radovi{. 
 Vo svojata rabota seu{te ostanuva 
problemot so prostornoto smestuvawe na 
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vrabotenite, no se nao|aat tekovni 
re{enija. 
 

II.Prioriteti na op{tinskata 
administracija 
 
 Za 2023 godina se planiraat 5 (pet) 
otpremnini po osnov na penzionirawe i  se 
potrebni sredstva vo iznos od                                                       
350.000,00 denari, 
 Za drugi transveri se potrebni 
sredstva vo iznos od        150.000,00 denari 
 Za osnovni plati se planiraat 
sredstva vo iznos od    32.300.000,00 denari, 
 Za pridonesi za socijalno 
osiguruvawe                           12.881.000,00 
denari, 
 Za plati na gradona~alnik se 
planiraat sredstva od     1.321.000,00 denari 
 Za mese~en nadomest za prisustvo na 
sednici na ~lenovi na Sovet se planiraat 
sredstva vo iznos od                                                     
4.670.000,00 denari 
 Za nadomestoci                                                                        
700.000,00 denari, 
  

Za patni i dnevni rashodi                                                   
300.000,00 denari, 
 Za patni dnevnici na gradona~alnik                                 
60.000,00 denari 
 Za otpla}awe na glavnica za 
dolgoro~no pozajmuvawe 4.000.000,00 den. 
 Za kamati od krediti                                                             
500.000,00 denari 
 Tekovni rezervi                                                                      
550.000,00 denari 
 Za elektri~na energija, komunalni 
uslugi i po{ta   4.785.000,00 denari 
 Vo delot za vrabotuvawe, istiot }e se 
vr{i soglasno Godi{niot plan za 
vrabotuvawe za 2023 godina. Preku Agencija 
za privremeni vrabotuvawa soglasno 
potrebite se planiraat pet (5) vrabotuvawa 
, a soglasno potrebite iska`ani vo 
Godi{niot plan za vrabotuvawe za 2023 
godina, a za toa se planiraat sredstva vo 
iznos od -                                                                                                  
1.500.000,00 denari, 
 Tro{oci za kancelariski materijal 
se planiraat na iznos od 300.000,00 denari, 
kako i prevzemeni obvrski vo iznos od                                  
200.000,00 denari 

 Odr`uvawe na klimi uredi vo ELS 
Radovi{ vo visina od- 50.000,00 denari                                                                                                                      
 Za izrabotka i pe~atewe na bro{uri 
za manifestacii se planiraat sredstva vo 
iznos od        -                                                                          
150.000,00 denari, 
 Za izrabotka i pe~atewe na reklamen 
materijal se planiraat sredstva vo iznos od 
--                                                                                                      
60.000,00 denari, 
 Za hotelsko smestuvawe na gosti pri 
organizirawe na manifestacii se planiraat 
sredstva vo iznos od --                                                           
250.000,00 denari, 
i prevzemeni obvrski od 2022 godina                                                     
50.000,00 denari, 
 Za ugostitelski uslugi 
(reprezentacija) za potrebite na op{tina 
Radovi{ se planiraat sredstva vo iznos od -                                                       
300.000,00 denari, 
i prevzemeni obvrski obvrski od 2022 
godina                                     30.000,00 denari, 
 Za potrebi od nabavka na sitna stoka 
za odr`uvawe na elektri~ni aparati i 
oprema  se planiraat sredstva vo iznos od        
-                                 100.000,00 denari, 
Prevzemeni obvrski od obvrski od 2022 
godina                                   60.000,00 denari, 
 Za prehranbena stoka za odredeni 
prigodi/priemi i higienski sredstva  se 
potrebni sredstva vo iznos od                                                   
-            200.000,00 denari, 
Prevzemeni obvrski obvrski od 2022 godina                                        
60.000,00 denari, 
 Podaroci za Nova godina na de`urni 
slu`bi, bogojavlenie i drugi praznici se 
planiraat sredstva vo iznos od -                                                       
120.000,00 denari, 
 Za nabavka na cve}e se planiraat 
sredstva vo visina od -    70.000,00 denari, 
 Za nabavka na maici i kapi i 
Prvomajski natprevari se planiraat 
sredstva vo iznos od -                                                                                                  
60.000,00 denari, 
 Nabavka na ednogodi{no odr`uvawe i 
nabavka na toneri za fotokopiri vo iznos 
od -                                                                                                     
150.000,00 denari, 
Prevzemeni obvrski obvrski od 2022 godina                                       
25.400,00 denari, 
 Nabavka na toneri za printeri vo 
iznos od-                          100.000,00 denari,  
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Prevzemeni obvrski obvrski od 2022 godina                                       
10.300,00 denari, 

Za nabavka na suveniri, plaketi, 
priznanija i drug promotiven matrijal se 
planiraat sredstva vo iznos od -                                                               
150.000,00 den, 
 Za nabavka na  znamiwa za potrebite 
na op{tina Radovi{ -  60.000,00 den.                                                                                                                             
 Za nabavka na softverski licenci se 
planiraat sredstva vo iznos od    -      
                                                                                                                         
150.000,00 denari  
 Za odr`uvawe na softverska oprema                                         
100.000,00 denari 
 Spisanija, vesnici i dr.                                                                   
55.000,00 denari   
 Siten inventar i drugi materijali                                            
100.000,00 denari                                                                       
            Za nabavka na fiksna i internet 
mre`a za potrebite na op{tina Radovi{ za 
period od 2 godini se planiraat sredstva vo 
iznos od   -            400.000,00 denari, od koi  
200.000,00 denari za 2023 godina i  200.000,00 
denari za 2024 godina, 
 Obukite na op{tinskata 
administracija i TPPE koi se sproveduvaat 
po godi{nata programa za obuka, kako i 
licenci se planiraat vo visina od - 
                                                                                                                        
150.000,00 denari, 
 Za nabvka na softver za elektronsko 
vodewe na arhiva/delovodnik se potrebni 
sredsva vo iznos od                                                                   
63.000,00 denari, 

 Za softversko i Web re{enie za 
potrebite na ELS za period 2022-2024 
godina se planiraat sredsva vo iznos od -                                            
100.000,00 denari, 
 Za sistematski pregledi na 
vrabotenite vo op{tina Radovi{ i TPPE 
soglasno zakon se planiraat sredstva vo 
iznos od    -                      100.000,00 denari, 
 Za dezinfekcija, dezinsekcija i 
deratizacija na teritorijata na op{tina 
Radovi{ se planiraat sredstva vo iznos od  -                                      
500.000,00 denari, 
 Prevzemeni obvrski vo 2022 godina od                                     
500.000,00 denari, 

Za sobirawe, zgri`uvawe i stru~en 
tretman na ku~iwa i ma~ki skitnici vo 
op{tina Radovi{ se planiraat sredstva vo 
iznos od -                      500.000,00 denari, 

Prevzemeni obvrski   obvrski od 2022 
godina                                     150.000,00 denari, 

Za Monitoring obezbeduvawe na javni 
objekti se planiraat sredstva vo iznos od  --                                                                                                     
430.000,00 denari, 

Za odr`uvawe na drugi gradbi                                                       
70.000,00 deenari 

Za nabavka na drva ili peleti za 
greewe (ELS i obrazovanie) se planiraat 
sredstva vo iznos od -                                                                                  
600.000,00 denari, 

Za odr`uvawe i popravka na vozilata 
na ELS i TPPE se planiraat sredstva vo 
iznos od -                                                                                  
500.000,00 denari, 

Prevzemeni obvrski od                                                                  
400.000,00 denari 

Za nabavka na gumi za slu`benite 
vozila se prevzemaat obvrski vo iznos od -  

                                                                                                               
60.000,00 denari, 

Za registracija na vozila                                                             
100.000,00 denari 

Za nabavka na gorivo za vozilata na 
ELS  se planiraat sredstva vo iznos od                                                                                                       

                                                                                                             
800.000,00 denari, 

Za osiguritelna kompanija za 
osiguruvawe od  avtoodgovornost na motorni 
vozila se planiraat sredstva vo iznos od   -                                         
100.000,00 denari, 

Za kombinirano osiguruvawe 
potpolno kasko osiguruvawe bez fran{iza 
na motorni vozila vo sopstvenost na 
op{tina Radovi{  -                      60.000,00 
denari, 

Za kolektivno osiguruvawe na 
inspektori                               26.000,00 denari, 

Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava                                         
20.000,00 denari, 

Za objavi vo pe~ateni mediumi se 
planiraat sredstva vo iznos od - 

                                                                                                            
200.000,00 denari,  

Prevzemeni obvrski vo iznos od                                                
122.500,00 denari 

Za uslugi za mobilna telefonija i 
internet za potrebite na op{tina Radovi{ 
za period od 2 godini se planiraat sredstva 
vo iznos od - 1.500.000,00 den. od koi 
750.000,00 denari za 2023 godina i 750.000,00 
denari za 2024 godina, 
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Za ~lenarina vo doma{ni 
organizacii                                     200.000.00 
denari 

Za sudski taksi                                                                                    
20.000,00 denari 

Za sudsko ve{ta~ewe                                                                         
60.000,00 denari  

Za pravni uslugi                                                                               
100.000,00 denari 

Za iznajmuvawe na objekti                                                              
192.000,00 denari 

Drugi dogovorni uslugi                                                                  
100.000,00 denari 

Pla}awe po sudski re{enija                                                         
500.000,00 denari 

Drugi operativni rashodi                                                             
400.000,00 denari 

Drugi transveri                                                                             
1.000.000,00 denari 

Za Sistemska platforma za 
utvrduvawe vrednosta na nedvi`nosti i 
sledewe na naplata na dano~ni re{enija se 
potrebni sredstva vo iznos od 713.000,00  
denari, obvrska prevzemena od 2022 godina,  

Za Rodova ednakvost se potrebni 
sredstva vo iznos od         100.000,00 den. 

 
Za realizacija na Programata e 

potrebno da se planiraat sredstva vo vkupen 

iznos od   74.533000,00 denari. 
Prevzemeni obvrski od 2022 godina vo 

vkupen iznos od  2.381.200,00 denari, ili se 

vkupno  76.914.200,00 denari. 
 

III.Celi na Programata 
 
 So vakvoto planirawe i opremuvawe 
na organite vo lokalnata samouprava }e se 
postigne pobrza, poefikasna i pokvalitetna 
usluga vo rabotata na lokalnata samouprava 
za potrebite na gra|anite. 
 Ovaa Programa e sostaven del na 
Buxetot na op{tina Radovi{ za 2023 godina. 

IV.Rok na izvr{uvawe 
 
 Vo tekot na cela 2023 godina. Odnosno 
od 01.01.2023 do 31.12.2023 godina. 
 Programata vleguva vo sila 
naredniot dena od objavuvaweto vo 
,,Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{,,.                                           
                                                                                                         

Bрој08-1946/2        Sovet na op{tina Radovi{                                                                   

Data20.12.2022g.             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 Одлука за усвојување на Програма 

за Волонтерство во Општина Радовиш за 
2023 година и Програма за Волонтерство во 
Општина Радовиш   за 2023 година 

 

 
Ја прогласувам и објавувам Одлуката 

за усвојување на Програма за Волонтерство 
во Општина Радовиш за 2023 година бр.08-
1947/1 и Програма за Волонтерство во 
Општина Радовиш  за 2023 година, бр.08-
1947/2   
 

што советот на Општина Радовиш ѓи 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.  

 
Број 09-1947/3                       Градоначалник                                                                                    
Дата 27.12.2022 г.              на Општина Радовиш                                                              
Радовиш                                    Ацо Ристов   с.р.                                                                                           
 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 16 
од Законот за локална самоуправа(Службен 
весник на РМ 5/02), член 22 од Статутот на 
Општина Радовиш и  член 1, член 6 од 
Законот за волонтерство („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 85/07, 161/08, 
147/15 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 124/19 и 103/21), 
        Советот на Општина Радовиш на XXII 
седница одржана на 20.12.2022 година 
донесе: 
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                       О Д Л У К А 
за усвојување на Програма за 

Волонтерство во Општина Радовиш  
                   за 2023 година 

  
 
I. Се усвојува Програмата за 

Волонтерство во Општина Радовиш за  2023 

година. 

 
II. Оваа Одлука влегува во сила 

наредниот ден од денот на  

објавувањето во ,,Службен гласник на 
општина Радовиш,, . 
 
 Број 08-1947/1      Совет на општина Радовиш                                                                 
Дата 20.12.2022 г.                Претседател                                                                       
 Радовиш                       Моника Трајанова с.р.                                                                      
 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 16 
од Законот за локална самоуправа(Службен 
весник на РМ 5/02), член 22 од Статутот на 
Општина Радовиш и  член 1, член6 од 
Законот за волонтерство („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 85/07, 161/08, 
147/15 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 124/19 и 103/21), 
        Советот на Општина Радовиш на XXII 
седница одржана на 20.12.2022 година 
донесе: 
 

ПРОГРАМА 
за Волонтерство во  Општина Радовиш за 

2023 година 
 

1.Со оваа Програма се уредува 
ангажирањето на волонтери, условите и 
начинот на вршење на волтерските услуги, 
како и правата и обврските на волонтерите 
во  Општина Радовиш, согласно Законот за 
волонтерство.                                                                                                                                                              

2.Согласно Законот за волонтерство, 
волонтер може да биде физичко лице со 
завршено најмалку IV степен  образование 
кое на доброволна основа, без надоместок 
соодветно на неговото образование дава 
услуги, вештини и знаење во корист на 
локалната  самоуправа.                                                         

3.Волонтерот за давање на услугите 
има право на надоместок за храна и трошоци 
за превоз за доаѓање и враќање, во висина од 
15% од просечната месечна плата во РСМ, 
како и трошоците за службени патувања и 
трошоци за обука доколку се направени.                                                                                                                                               

4.Општина Радовиш во текот на 2023 
година очекува да има потреба од 
ангажирање на волонтери:                                                                                                                                                                                                                                      
-за проекти финансирани од Министерство 
за труд и социјална политика во соработка со 
локалната самоуправа;                                                                                                                                                                                       
–проекти,програми и акциони планови на 
општината кои ќе ги донесе и за нив одобри 
средства Советот на општината;                                                                                                                                                                    
–институции чиј основач е локалната 
самоуправа, а немаат можност сами да 
ангажираат волонтери за конкретна потреба;                                                                                                                                  
-соработка и преземање на проектни задачи 
со невладин сектор;                                                    
Бројот на ангажираните  лица ќе зависи од 
искажаната потреба, но на годишно ниво се 
планира да се ангажираат најмногу 5 (пет) 
волонтери а за реализација на оваа програма 
се планирани финансиски средства во вкупен 
износ од 300.000,00 денари.                                                                                                                                                                                                          

5.Општина Радовиш со волонтерот ќе 
склучи договор врз чија основа ќе се врши 
евиденција на волонтерски стаж во 
волонтерска книшка.                                                                                                         

6.Оваа Програма влегува во сила со 
денот на донесувањето, ќе се применува од 
01.01.2023 година а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на Општина Радовиш,,.                                                                                   
Број 08- 1947/2      Совет на општина Радовиш                                                                                      
Дата 20.12.2022 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 Програма 
за работата на ЈПССО Радовиш 2014 

за 2023 година и Програма за работата 
на ЈПССО Радовиш 2014 

                      за 2023 година 
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Ја прогласувам и објавувам Одлуката 
за усвојување на Програма за работата на 
ЈПССО Радовиш 2014 за 2023 година бр.08-
1948/1 и Програма за работата на ЈПССО 
Радовиш 2014 за 2023 година, бр.08-1948/2   
 

што советот на Општина Радовиш ѓи 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.  
 
Број 09-1948/3                       Градоначалник                                                                                
Дата 27.12.2022 г.              на Општина Радовиш                                                           
Радовиш                                     Ацо Ристов  с.р.                                                                                          
 

  Врз основа на член 22 од Законот за 
локална самоупава (Сл.весник на РМ 
бр.5/2002), а во врска со член 21 став 1 точка 
15 од Статутот на општина Радовиш, 

Советот на општина Радовиш на XXII 
седница одржана на 20.12.2022 година, 
донесе 

 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на Програма за работата 

на ЈПССО Радовиш 2014 
за 2023 година 

  
 
I. Се усвојува Програмата за работата на 

ЈПССО Радовиш 2014 за 2023 година. 

 
 
II. Оваа Одлука влегува во сила 

наредниот ден од денот на објавување 

во ,,Службен гласник на општина 
Радовиш,, . 

 
 Број 08-1948/1      Совет на општина Радовиш                                                                  
Дата 20.12.2022 г.                Претседател                                                                   
Радовиш                           Моника Трајанова с.р.                                                                       
                                                                                                                                              
          Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 
Законот за локална самоуправа(Службен 
весник на РМ 5/02), член 21 став 1 точка 43 
од Статутот на Општина Радовиш 
      Советот на Општина Радовиш на XXII 
седница одржана на 20.12.2022 година 
донесе:                   

 
 

П Р О Г Р А М А 

ЗА РАБОТА НА ЈПССО РАДОВИШ 2014-
ЗА 2023 година 

 

 
I. ВОВЕД 

 
Jaвнотo претпријатие за стопанисување со спортски 

објекти ЈППСО “Радовиш-2014" Радовиш има својство 

на правно лице со права, обврски и одговорности 

утврдени со Закон, Статут на JП и другите општи акти. 

Во правниот промет со трети лица настапува по свое 

име и за своја сметка, со неограничени овластувања, и 

за своите обврски одговара со целиот имот и 

средства,со целосна одговорност. 

ЈППСО “Радовиш-2014" Радовиш е основано со одлука 

бр. 07-256/1 од 31.01.2014 година, усвоена од Советот 

на Општина Радовиш , со генерална цел остварување 

нa дејности од јавен интерес. 

ЈППСО “Радовиш-2014" Радовиш се финансира од 

Општина Радовиш, од приходите што ги остварува 

преку сервисирање на услуги за спортските клубови и 

екипи, групи граѓани и други заинтересирани субјекти 

од областа на спортот, културата, физичката култура и 

издавање под закуп на деловен простор кој не е на 

менет за спорт и физичка култура,и стопанисување со 

јавното осветлување во Општина Радовиш. 

 
ЈППСО “Радовиш-2014" Радовиш, стопанисува со: 

-С портски рекреативен центар "25 Мај" 

-Градски стадион 

-Двоен тениски терен 

-Јавното осветлување во Општина Радовиш 

Управувањето на JПCCO е засновано на законската 

регулатива и Статутот на JПCCO. Претпријатието е 

застапувано и претставувано од Директор а е 

управувано од Управен одбор составен од 5 члена, 

именувани од Советот на Општина Радовиш, додека 

контролата врэ материјално — финансиското работење 

е од страна на Надзорен одбор составен од 5 члена, 

именувани од Советот на Општина Радовиш. 

Годишната програма за работа иа ЈППСО “Радовиш-

2014" Радовиш се темели пред се на условите и 

можностите кои ги нудат спортските објекти со кои 

стопанисува ЈППСО “Радовиш-2014" Радовиш, а во 

кои ќе се одвиваат планираните програмски 

активности во текот на 2023 година. 
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II. МИСИЈА И ВИЗИЈА 

 
 МИСИЈА 

 

Основната мисија иа ЈППСО “Радовиш-2014" 

Радовиш, е зајакнувањето на сопствената деловна 

промоција заради конкурентност на пазарот.Нашата 

насока е цврста и јасна за ревитилизација и 

надградување на постојните спортски капацитети со 

кои располага JП, за заштита и унапредуванње на 

интересите на спортот, спортистите и спортските 

клубови. Мисијата јасно се отсликува во заложбите за 

остварување на професионалните императиви - 

воведување на нови форми и содржини на активности, 

развивање и изработка на нови иницијативи и проекти 

за поефикасно и одржливо искористување на сите 

постоечки капацитети и потенцијали со кои 

располагаме за да го подобриме спортско-

рекреативниот живот на граѓаните 

и овозможување подобри услови во спортските објекти 

за спорт во Оштина Радовиш. 

 

 

 ВИЗИЈА 

 
Нашата визија е јасна, едноставна и реално 

определена, визија за унапредување на менаџирањето 

на постоечките спортски капацитети прифаќајќи го 

моделот за партнерство и соработка, со сите чинители 

на спортскиот живот, културата и иницијативи за 

унапредување на условите за квалитетен спорт и развој 

на културнo — уметнички перформанси, пред се кај 

младите. Затоа, ние се посветуваме на заеднички 

напори со основачот на ЈП, Советот,ЕЛС и 

Градоначалникот на Општина Радовиш, 

Југоисточниот плански регион, приватниот 

сектор, здруженијата на граѓани и фондации, да 

се развиваат капацитетите и подобри услови на 

спортските објекти за поквалитетен спорт. 

 

Ќе работиме одговорно и посветено, нашата 

обврска е да ги следиме потребите на граѓаните 

на Општина Радовиш од областа на спортот, 

физичката култура и рекреацијата. На тој начин 

можеме да обезбедиме доволно финансиски 

средства за самоодржлив развој, преку кој 

директно ќе ја зајакнеме сопствената деловна 

позиција на пазарот. 

Иднината на ЈПССО ”Радовиш-2014” Радовиш, 

ја гледаме во препознатлив атрактивен и 

конкурентен спортско-рекреативен центар, со 

создадени квалитетни услови и услуги за 

остварување и реализација на планираните 

програмски активности на спорските друштва и 

клубовите, здруженија на граѓани, групи на 

граѓани , поединци и др. 

 

 

IV. ОСНОВНИ ЦЕЛИ 
 

1. Обезбедување на услови за масовна физичка 

култура во Општината, преку ставање на сите 

спортски терени на располагање на сите 

организирани спортски друштва, клубови, 

здруженија на граѓани, спортски сојузи, гpynи на 

граѓани и слично за реализација на планирани 

програмски содржини. 

2. Обезбедување на услови за остварување и 

реализација на програмските активности на 

спортските друштва и кпубовите кои се 

натпреваруваaт во лига систем на натпревари и кои 

преставуваат приоритетни спортови во Општина 

Радовиш. 

3. Целосно ангажирање на сите потенцијали на 

JП од просторни, технички и човечки ресурси за 

реализација на програмските содржини од области 

на спортот, рекреацијата и физичката култура, 

планирани од страна на основачот на JП, Општина 

Радовиш. 

4. Унапредување и надградување на работата 

на JП, преку вовeдyвање на нови форми на спортски 

и рекреативни програмски содржини и активности 

како и изработка на проекти за енергетска 

ефикасност и други проекти од областа на спортот 

и културата. 

5. Обезбедување на услови за пасивна 

рекреација за сите заинтересирани граѓани во 

делот на следењето на спортските и рекреативните 

настани од локален, државен, европски и светски 

карактер. 

6. Тековно орджување на спортските објекти и 
терени со единствена цел во секое време да 
одговарат на својата основна функција за 
спортот и физичката култура. 
JП ќе се стреми кон санирање на одредени состојби 
во објектите од инвестиционен карактер се 
предвидува промена на целокупната светлосна 
инсталација со нова енергетска економични лед 
светла.Се предвидува делумна промена на 
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столаријата во санитарните јазли.Се предвидува да 
се набават 10 вратни крила и истите да се заменат со 
постоечките.Изработен е проектен план за замена на 
вратите и прозорците на четири гардеробери и да се 
постават нови шкафови во две соблекувани во 
спортската сала СРЦ 25 Мај поради енергетска 
ефикасност.Се планира во 2023 год. да се изработи 
техничка документација за енергетска ефикасност 
за овие четири гардеробери. 

 

7. Обезбедување на услови за масовна физичка 

култура во Општината, преку ставање на сите 

спортски терени на располагање на сите 

организирани спортски друштва, клубови, 

здруженија на граѓани, спортски сојузи, гpynи на 

граѓани и слично за реализација на планирани 

програмски содржини. 

8. Обезбедување на услови за остварување и 

реализација на програмските активности на 

спортските друштва и кпубовите кои се 

натпреваруваaт во лига систем на натпревари и кои 

преставуваат приоритетни спортови во Општина 

Радовиш. 

9. Целосно ангажирање на сите потенцијали на 

JП од просторни, технички и човечки ресурси за 

реализација на програмските содржини од области 

на спортот, рекреацијата и физичката култура, 

планирани од страна на основачот на JП, Општина 

Радовиш. 

10. Унапредување и надградување на работата 

на JП, преку вовeдyвање на нови форми на спортски 

и рекреативни програмски содржини и активности 

како и изработка на проекти за енергетска 

ефикасност и други проекти од областа на спортот 

и културата. 

11. Обезбедување на услови за пасивна 

рекреација за сите заинтересирани граѓани во 

делот на следењето на спортските и рекреативните 

настани од локален, државен, европски и светски 

карактер. 

12. Тековно орджување на спортските објекти и 
терени со единствена цел во секое време да 
одговарат на својата основна функција за 
спортот и физичката култура. 
JП ќе се стреми кон санирање на одредени состојби 
во објектите од инвестиционен карактер се 
предвидува промена на целокупната светлосна 
инсталација со нова енергетска економични лед 
светла.Се предвидува делумна промена на 
столаријата во санитарните јазли.Се предвидува да 
се набават 10 вратни крила и истите да се заменат со 
постоечките.Изработен е проектен план за замена на 

вратите и прозорците на четири гардеробери и да се 
постават нови шкафови во две соблекувани во 
спортската сала СРЦ 25 Мај поради енергетска 
ефикасност.Се планира во 2023 год. да се изработи 
техничка документација за енергетска ефикасност 
за овие четири гардеробери. 
 
 

V. ПРОГРАМСКИ АКТИВНОСТИ 

 
За остварување на напред наведените цели, 

ЈПССО во текот на 2023 година, планира да 

ги реализира следните активности: 

 
5. АКТИВНОСТИ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО 
 
 
5.1 СРЦ “25 МАЈ” 
 

 
 Во 2023 година се планира да се 

овозможат услови за реализација на 

програмските активности на спортските 

клубови кои се натпреваруваат во 

организирана лига систем на натпревари. Во 

овој период во СРЦ “25 Мај” планирано е да се 

реализираат 300 - 350 тренинзи на РК 

Радовиш во траење од 90 минути тренинзите 

се планира да се одвиваат секојдневно под 

рефлектори во траење од два часа додека 

помладите категории да тренираат трипати 

неделно во денски термини и околу 30-40 

пријателски и првенствени натпревари како 

на сениорскиот тим така и на помладите 

категории на РК Радовиш.Се планира да се 

постави водомер во гардероберите .Согласно 

тарифникот донесен од Советот на Општина 

Радовиш 09-919/1 од 10.03.2022год. а стапи 

на сила од 29.03.2022 год. при што се 

планира да се продолжи со месечно 

фактурирање. 

 На корисниците на услуги на 

располагање ќе им бидат дадени уредна и 

чиста играчка површина, спортски 

реквизити, семафор, осветлување според 

стандардите, трибински простор, санитарии, 

како и три гардеробери со туш кабини и 

топла вода на располагање ќе им бидат и 



Br. 19/2022 Str. 132     Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{       27.12.2022 год. 

 

 

вработени кои ќе им помагаат во 

извршување на програмските содржини. 

 Во посебна просторија тренинзи 

ќе одржуват и членовите на ПИНГ-ПОНГ 

клубот кој во градот секогаш имал 

традиција. За овој спорт планирано е 

обезбедување на друга просторија за 

рекреативно користење од страна на сите 

заинтересирани граѓани. 

 Во просториите на малата сала во 

склоп на СРЦ 25 Мај своите активности ќе 

продолжи да ги обавува боречкиот клуб 

“Бучим” Радовиш и истата е целосно 

подредена на нивните потреби за тренинзи и 

одржување на натпревари на пионерските и 

сениорските категории.Се планира да се 

реализираат 120 тренинзи во текот на 2023 

година. Се планира да се постави водомер во 

гардероберите и потрошената електрична 

енергија и вода ќе ја плаќаат секој месец 

фактурирано од страна на ЈППСО Радовиш-

2014. Согласно тарифникот донесен од 

Советот на Општина Радовиш 09-919/1 од 

10.03.2022год. а стапи на сила од 29.03.2022 

год. при што се планира да се продолжи со 

месечно фактурирање. 

 
 

 Во посебна просторија своите 
тренизи ќе ги обавува и новоотворениот 
клуб во Муаи таи “Aдреналин” со што се 
овозможува развивање на Муаи таи-то како 
олимписки спорт.Се планира да се одржуваат 
натпревари од меѓународен карактер. 

 Соработката ќе биде продолжена 

и со карате клубот “Феникс Бучим” кој 

функционира во посебна просторија за таа 

намена. 

 За оваа година предвидено е и на 
новоформираниот клуб во футсал “Freight 
One” да му биде овозможено своите тренинзи 
и натревари да ги одржува во големата сала 
на СРЦ “25 Мај”. 

 Во просториите на СРЦ 25 Мај 

овозможено е на теренот во големата сала да 

се одвиваат и тренинзите и натпреварите на 

одбојкарскиот клуб Коста Рацин-Подареш со 

што е зголемена понудата на спортови во 

СРЦ 25 Мај.Во соработка со ОФМ на РМ 

планирано е да се достави нова мрежа и 

топки .Тренинзите ќе се оддржуваат двапати 

неделно во траење од еден час во кој ќе 

учествуваат триесет пионери.Се планираат 

натпревари зонски и регионални на ниво на 

државата. Согласно тарифникот донесен од 

Советот на Општина Радовиш 09-919/1 од 

10.03.2022год. а стапи на сила од 29.03.2022 

год. при што се планира да се продолжи со 

месечно фактурирање. 

 Покрај давањето на услуги на 

спортските екипи кои се натпреваруваат во 

лига систем на натпревари, во текот на 

годината услуги ќе им бидат дадени и на 

спортските екипи кои се натпреваруваат 

турнирски и на спортските екипи од другите 

општини како и на екипите кои се 

натпреваруваат во училишните лиги. 

 Посебен акцент му даваме на 

училишниот спорт во соработка со 

директорите на средното и основните 

училишта во Општина Радовиш за сите 

активности поткрепени со проекти во 

областа на спортот сите екипи од 

општинскиот сојуз на училишен спорт 

Радовиш ќе им биде овозможено дел од 

тренинзите како и општинските и 

регионалните натпревари да ги одржуват во 

големата сала на СРЦ 25 Мај со претходно 

доставено барање од директорите.За таа цел 

е предвидено отстапување на денските 

термини за одржување за натпреварите во 

ракомет,кошарка,мал фудбал и одбојка за 

потребите на сојузот на училишни спортови. 

 Ќе се продолжи со организација 

на популарниот Шестоноемвриски турнир во 

мал фудбал на кој учество ќе земат и екипи 

од територијата на цела Република 

Македонија. 

 Организација на сите 

манифестации ,програми и проекти 

предвидени во програмите на основните 

училишта и градинките од Општина 
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Радовиш. Согласно тарифникот донесен од 

Советот на Општина Радовиш 09-919/1 од 

10.03.2022год. а стапи на сила од 29.03.2022 

год. при што се планира да се продолжи со 

фактурирање. 

 Постапно и систематско 

реновирање на постоечките помошни 

простории и санитарни јазли во зависност од 

финансиската состојба на ЈП. 

 Планирано е одржување на саем 

на Лов и Риболов со учество на повеќе ловно 

риболовни друштва од Република 

Македонија ќе се постават штандови од 

реномирани фирми кои се занимаваат со 

продажба на риболовна и ловечка опрема и 

се планира да се наплаќа за учеството на 

штандовите и влезница за истиот. 
 Се предвидува организација на 
мали приредби како Магионичари,детски 
фестивали и сл. 
 
5.2 Тениски игралишта 

 Почитување на правилникот за 

одржување и користење на двојните тениски 

терени и нивно максимално искористување 

од страна на актуелните тениски клубови и 

граѓани поединци. 

 Тениските терени ќе продолжат 

редовно да се издаваат на тениски клубови и 

тенисери поединци согласно тарифникот 

донесен од Советот на Општина Радовиш 09-

919/1 од 10.03.2022год. а стапи на сила од 

29.03.2022 год. 

Одржување на тениски турнир на кој учество 

ќе земат тенисери од нашата Општина но и 

од цела Република Македонија. 
 
 
5.3 Градски Стадион 
 

 На Градскиот стадион ќе се 

овозможат оптимални услови за непречена 

реализација на планираните програмски 

активности и одржување на тренинзи и 

натпревари на ФК Детонит Плачковица, 

ЖФК Плачковица како и на други фудбалски 

академии и школи од нашиот град.На сите 

корисници на градскиот стадион на 

располагање ќе им бидат ставени сите 

расположливи придружни капацитети за 

непречено одвивање на спортските 

активности. Согласно правилникот за 

користење на површините за играње и 

пропратните простории на Градскиот 

стадион во Радовиш начин и постапка за 

користење на останатите простории со бр. 

02-20/1 од 20.04.2022 год. како и договорот 

бр.03-77/1 од 22.07.2022 год. при што се 

планира месечно фактурирање. 

 

5.4 Јавно осветлување 

Врз основа на член 36 од Законот за локална 

самоуправа СЛ. ВЕСНИК на РСМ 05/02 и член 

од статутот на Општина Радовиш во врска со 

одлуката на Управен Одбор на ЈПССО 

Радовиш-2014 бр.06-11/3 од 06.04.2022 

год.Советот на Општина Радовиш на X 

седница оддржана на 13.04.2022 год.донесе 

одлука со бр. 03-739/1 од 13.04.2022 

год.Согласно склучениот договор помеѓу 

Општина Радовиш и ЈППСО Радовиш-2014 со 

број 03-39/29 на ден 14.06.2022 год е дадено 

право на користење на мрежата на 

целокупното јавно осветлување на 

територија на Општина Радовиш од страна 

на основачот ЕЛС Општина Радовиш како 

давател на услуга на корисникот ЈППСО 

Радовиш 2014 . 

Давателот на услугата има обврска на 

корисникот да трансферира средства за 

исплата на сметката за потрошена 

електрична енергија на име јавно 

осветлување веднаш по доставеното барање 

со документација и доставување на 

фактури.Воедно ЈППСО Радовиш 2014 

продолжува да добива 10% од вкупната сума 

за јавно осветлување. 

 
 

 6.ИЗДАВАЊЕ НА ДЕЛОВЕН 
ПРОСТОР ПОД ЗАКУП 
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Согласно донесениот тарифник од страна на 

Советот на Општина Радовиш за користење 

на просторот и пропратните простории во 

склоп на СРЦ “25 Мај” во Радовиш кои се во 

функција на спортот, како и за просториите 

кои не се во функција на спортот ЈП ќе 

продолжи со давање под закуп на сите 

слободни простории по цени утврдени со 

тарифникот.Согласно законот за користење 

и располагање со стварите во државна 

сопственост и со стварите во општинска 

сопственост, Советот на Општина Радовиш и 

донесената одлука дел од слободните 

простории да бидат дадени на користење со 

склучување на непосредна спогодба.И двете 

постапки беа спроведени од страна на ЈППСО 

“Радовиш-2014" Радовиш во 2022 год. .Со 

сите корисници на просториите под закуп 

беа склучени договори во кои се утврди 

вистинската намена на просторијата, 

времетраењето, износот на закупот и сите 

други права и обврски.Потрошената 

електрична енергија по поставувањето на 

контролни саати со склопки ќе продолжи да 

се наплаќа согласно потрошените измерени 

KW месечно. 

За просториите кои не беа издадени ќе биде 

распишана нова јавна објава со цел истите 

да се стават на располагање на 

заинтересираните страни. 

Целта на издавање под закуп на сите 
простории е остварување на дополнителни 
финансиски средства кои ќe бидат во функција на 
подобрување на условите за спортот и физичката 
култура и подобрување на финансиската сосотојба 
на самото ЈП. 
 
 

7. ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИТЕ 
ОБЈЕКТИ 

 

Спортските објекти со кои стопанисува JП не се 
во најдобра кондиција. Во текот на 2022 год. 
делумно се работеше на санација но останува 
проблемот околу дотраеноста на електрична, 
водоводната и канализациона инсталација, 
основните средства за работа, санитарните 
јазли, надворешниот изглед на спортските 

објекти, столчињата за седење, трибинскиот 
простор и терасните делови кои се доста 
оштетени. За сите овие проблеми е потребно 
трајно и долгорочно решавање а JП во 
моментот не е во можност самостојно да ги 
санира сите тие недостатоци, заради тоа ќе 
треба во соработка со основачот 

на JП да се изготви анализа и стратегија со 
конкретни мерки за санирање на дел од 
недостатоците на спортските објекти. За таа 
цел важна е континуираната соработка со 
Општина Радовиш и Агенцијата за млади и 
спорт на PM. 
 
 
7. ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 
  

Во согласност со финасиската состојба ќе 

бидат планирани 2 вработување и постепено 

доекипириње со стручен кадар неопходен за 

непречено остварување на програмските 

цели и реализација на годишните планови на 

ЈПССО. 
 
 
 

8. ФИНАНСИРАЊЕ 
 

Финансирањето на ЈППСО “Радовиш-2014" 

Радовиш се реализира од приходите што ги 

остварува преку сервисирање на услуги за 

спортските клубови и екипи, поединци, 

гpyпи на граѓани и други заентересирани 

субјекти од областа на спортот, културата, 

физичката култура како и издавање под 

закуп на деловен простор кој не е наменет за 

спорт и физичката култура како и дел од ЕЛС 

Општина Радовиш. 
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Ред
.бр. 

Вид на приход Планиран 
приход 2023 

1. Приходи од ЕЛС Општина 
Радовиш 

500.000 ден. 

 Вкупно планирани 500.000 
ден. 

2. Сопствени приходи  

 Приходи од закуп на 

простории 

461.160 ден. 

 Приходи од термини за 

тренинзи на клубови 

333.600 ден. 

 Процент од улично 

осветлување 

1.050.000 ден. 

 Други приходи од донации од 

трговски друштва 
50.000 ден. 

 Приходи од користење на 

рекламен простор 

10.000 ден. 

 Приходи од турнири,концерти, 

и други манифестации 

60.000 ден. 

 Користење на термини од 

компании и рекреативци 

30.000 ден. 

 Приходи од користење на 

двојни тениски терени 

10.000 ден. 

 Паушал за струја од закупци 100.000 ден. 

 Вкупно планирани 
сопствени приходи: 

2.104.760 
ден. 

 Вкупно приходи (1+2) 2.604.760 
ден. 
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Реден 
број 

РАСХОДИ Планиран 
расход 2023 

ВКУПНО 
План.расход 

2023 
1. Бруто плата на вработени   

 Директор Одговорно лице Хигиеничар 550.000 ден.  

487.200 ден.  

315.500 ден.  

  
1.352.700 ден. 

2. Јавни набавки 30.000 ден. 30.000 ден. 

3. Ел.енергија 600.000 ден. 600.000 ден. 

4. Вода и комунални услуги 250.000 ден. 250.000 ден. 

5. Интернет,телефон 21.600 ден. 21.600 ден. 

6. Средства за хигиена 40.000 ден. 40.000 ден. 

7. Канцелариски материјали 15.000 ден. 15.000 ден. 

8. Одржување на фиск.апарат 6.000 ден. 6.000 ден. 

9. Книговодствени и др.интелектуални услуги 40.000 ден. 40.000 ден. 

10. Банкарски провизии 15.000 ден. 15.000 ден. 

11. Трошоци за одржување на објекти : 

 
- Стадион - тековно одржување на 

гардероби, други простории. 

- Одржување на тениски терени 

 

- Спортска сала тековно одржување 

 
- Занаетчиски услуги 

 

-Замена на врати,санитарии и сл. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
210.000 ден. 

 

40.000 ден. 

 

10.000 ден. 

 

90.000 ден. 

 
20.000 ден. 

 

50.000 ден. 

12. Други непредвидени трошоци 24.460ден. 24.460ден. 
 ВКУПНО РАСХОДИ  2.604.760 ден. 

 
Broj 08-1948/2                                                                                Sovet na op{tina Radovi{ 
Data 20.12.2022 godina                                                                                Pretsedatel 
Radoviш MonikaТрајановас.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 одобрување финансиски    
средства на   ЈПССО Радовиш 2014 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката 
за одобрување финансиски средства на ЈПССО 
Радовиш 2014, бр.08-1949/1 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.                         

 
                        

Број 09-1949/2                Градоначалник                                                                                        
Дата 27.12.2022 г.     на Општина Радовиш                                                            
Радовиш                              Ацо Ристов  с.р.                                                                                             
 

Врз основа на член 36 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 05/2002), а во 
врска со член 21 став 1 точка 43 од Статутот 
на општина Радовиш, 
Советот на општина Радовиш на XXII седница 
одржана на 20.12.2022 година, донесе                                                                                                                                    

 
О Д Л У К А 

за одобрување финансиски средства 
на ЈПССО Радовиш 2014 

  
 

Член 1 
  Се одобруваат финансиски средства 

на ЈПССО Радовиш 2014 во висина од 
500.000,00 денари согласно усвоената 
Програма за работата на ЈПССО Радовиш 2014 
бр.03-126/1 од 15.12.2022 година, наш бр.08-
39/65-1 од 15.12.2022 година. 

За наменското користење на 
средствата да се достави извештај. 

 

Програмата е составен дел од 
одлуката. 

 
Член 2 

    Оваа Одлука влегува во сила 
наредниот ден од денот на објавувањето во 
,,Службен гласник на општина Радовиш”. 
 
Број 08-1949/1       Совет на општина Радовиш                                                                 
Дата 20.12.2022 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 Здружение за лов и траперство 

“Готен” Радовиш 
 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката 
за одобрување финансиски средства 
на Здружение за лов и траперство “Готен” 
Радовиш, бр.08-1950/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.  

 
Број 09-1950/2                     Градоначалник                                                                                     
Дата 27.12.2022 г.        на Општина Радовиш                                                            
Радовиш                                   Ацо Ристов с.р.                                                                                             
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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 XXII 
седница одржана на 20.12.2022 година, 
донесе 

 
 

О Д Л У К А 
за одобрување финансиски средства 

на Здружение за лов и траперство 
“Готен” Радовиш 

  
 

            член 1 
Се одобруваат финансиски средства на 

Здружение за лов и траперство “Готен” 
Радовиш во износ од 25.000,00 денари со 
намена за набавка на (ловечка пушка) по 
повод традиционална Ловечка вечер. 
 

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 08-1950/1      Совет на општина Радовиш                                                                              
Дата 20.12.2022 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 измена на распоредот на 
средствата на Буџетот на Општина Радовиш 

за 2022 година 
 

 
Ја прогласувам и објавувам Одлуката 

за измена на распоредот на средствата на 
Буџетот на Општина Радовиш за 2022 година, 
бр.08-1951/1 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.  

 
Број 09-1951/2                      Градоначалник                                                                                          
Дата 21.12.2022 г.            на Општина Радовиш                                               
Радовиш                                   Ацо Ристов 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 финансов план за 
2023 година на 

СОУ,,Коста Сусинов,, Радовиш 
 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката 
за усвојување на финансов план за 2023 
година на СОУ,,Коста Сусинов,, Радовиш, 
бр.08-1952/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.  

 
 

Број 09-1952/2                 Градоначалник                                                                               
Дата 27.12.2022 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 XXII 
седница одржана на 20.12.2022 година донесе: 

 
 

                        О Д Л У К А 
за усвојување на финансов план за 

2023 година на СОУ,,Коста Сусинов,, Радовиш 
  
 
 

  член 1 
Со оваа Одлука се  усвојува финансов 

план за 2023 година на СОУ,,Коста Сусинов,, 
Радовиш бр.05-1334/1 од 07.12.2022 година и 
05-1335/1 од 07.12.2022 година.  
 

 
                            член 2 
Усвоените финансови планови за 2023 

година ќе бидат  вградени во Буџетот на 
Општина Радовиш за 2023 година. 

 
 
                           член 3 
Одлуката влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавување во ,,Службен 
гласник на општина Радовиш”. 
 
 
Број 08-1952/1       Совет на општина Радовиш                                                           
Дата 20.12. 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 
план за 2023 година на  

ООУ,,Кирил и Методиј,, с. Ораовица, Радовиш 
 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката 
за усвојување на финансов план за 2023 
година на ООУ,,Кирил и Методиј,, с. Ораовица, 
Радовиш, бр.08-1953/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.  
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Број 09-1953/2            Градоначалник                                                                                         
Дата 27.12.2022 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 XXII 
седница одржана на 20.12.2022 година донесе: 

 
 

                      О Д Л У К А 
за усвојување на финансов план за 2023 

година на  
ООУ,,Кирил и Методиј,, с. Ораовица, Радовиш 

  
 

  член 1 
Со оваа Одлука се  усвојува финансов 

план за 2023 година на ООУ,,Кирил и 
Методиј,, с.Ораовица Радовиш бр.05-321/1 од 
05.12.2022 година.  

 
 
                            член 2 
Усвоениот финансов план за 2023 

година ќе биде  вграден во Буџетот на 
Општина Радовиш за 2023 година. 

 
 
                           член 3 
Одлуката влегува во сила наредниот 

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

 
 

Број 08-1953/1       Совет на општина Радовиш                                                           
Дата 20.12. 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 
план за 2023 година на 

ООУ,,Коста Рацин,,с.Подареш Радовиш 
 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката 
за усвојување на финансов план за 2023 
година на ООУ,,Коста Рацин,,с.Подареш 
Радовиш, бр.08-1954/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.   

 
Број 09-1954/2                       Градоначалник                                                                                 
Дата 27.12.2022 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 XXII 
седница одржана на 20.12.2022 година донесе: 

 
 
                     О Д Л У К А 

за усвојување на финансов план за 2023 
година на 

ООУ,,Коста Рацин,,с.Подареш Радовиш 
  
 

  член 1 
Со оваа Одлука се  усвојува финансов 

план за 2023 година на ООУ,, Коста Рацин,,  с. 
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Подареш, Радовиш бр.05-200/4 од 05.12.2022 
година.  

 
                           член 2 
Усвоениот финансов план за 2023 

година ќе биде  вграден во Буџетот на 
Општина Радовиш за 2023 година. 

 
 
                            член 3 
Одлуката влегува во сила наредниот 

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

 
 
Број 08-1954/1       Совет на општина Радовиш                                                          
Дата 20.12. 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 
план за 2023 година на 

ООУ,,Орце Николов,,с.Ињево Радовиш 
 

 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката 
за усвојување на финансов план за 2023 
година на ООУ,,Орце Николов,,с.Ињево 
Радовиш, бр.08-1955/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година 
 
 
Број 09-1955/2                   Градоначалник                                                                             
Дата 27.12.2022 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 XXII 
седница одржана на 20.12.2022 година донесе: 

 
 
                      О Д Л У К А 

за усвојување на финансов план за 2023 
година на 

ООУ,,Орце Николов,,с.Ињево Радовиш 
  
 

  член 1 
Со оваа Одлука се  усвојува финансов 

план за 2023 година на ООУ,, Орце Николов,,  
с.Ињево, Радовиш.  

 
                              член 2 
Усвоениот финансов план за 2023 

година ќе биде  вграден во Буџетот на 
Општина Радовиш за 2023 година. 

 
 
                              член 3 
Одлуката влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавување во ,,Службен 
гласник на општина Радовиш”. 
 
 
Број 08-1955/1       Совет на општина Радовиш                                                          
Дата 20.12. 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 Одлука за усвојување на финансов 
план за 2023 година на  

ООУ,,Никола Карев,, Радовиш 
 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката 
за усвојување на финансов план за 2023 
година на ООУ,,Никола Карев,, Радовиш, 
бр.08-1956/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.  
                               

 
Број 09-1956/2              Градоначалник                                                                                        
Дата 27.12.2022 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 XXII 
седница одржана на 20.12.2022 година донесе: 

 
 

 
                      О Д Л У К А 

             за усвојување на финансов план за 
2023 година на ООУ,,Никола Карев,, Радовиш 
  
                                       
                                         член 1 

Со оваа Одлука се  усвојува финансов 
план за 2023 година на ООУ,, Никола Карев,,  
Радовиш.  
 

                         член 2 
Усвоениот финансов план за 2023 

година ќе биде  вграден во Буџетот на 
Општина Радовиш за 2023 година. 

                                        член 3 
Одлуката влегува во сила наредниот 

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

 
 

Број 08-1956/1      Совет на општина Радовиш                                                               
Дата 20.12. 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 
план за 2023 година на 

ООУ,,Крсте Петков Мисирков,, Радовиш 

 

 
Ја прогласувам и објавувам Одлуката 

за усвојување на финансов план за 2023 
година на ООУ,,Крсте Петков Мисирков,, 
Радовиш, бр.08-1957/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.  
 
Број 09-1957/2                Градоначалник                                                                                    
Дата 27.12.2022 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, 
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Советот на Општина Радовиш на XXII 
седница одржана на 20.12.2022 година донесе: 

 
 
                      О Д Л У К А 

за усвојување на финансов план за 2023 
година на 

ООУ,,Крсте Петков Мисирков,, Радовиш 
  
 

  член 1 
Со оваа Одлука се  усвојува финансов 

план за 2023 година на ООУ,,Крсте Петков 
Мисирков,, Радовиш бр.05-344/1 од 
05.12.2022 година и бр.05-344/2 од 
05.12.2022 година.  

 
 

                       член 2 
Усвоениот финансов план за 2023 

година ќе биде  вграден во Буџетот на 
Општина Радовиш за 2023 година. 

 
 
                     член 3 
Одлуката влегува во сила наредниот 

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

 
 
Број 08-1957/1       Совет на општина Радовиш                                                          
Дата 20.12. 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 
план за 2023 година на 

ОНБ,,Браќа Миладиновци,, Радовиш 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката 
за усвојување на финансов план за 2023 
година на ОНБ,,Браќа Миладиновци,, 
Радовиш, бр.08-1958/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.  

 
Број 09-1958/2                 Градоначалник                                                                                       
Дата 27.12.2022 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 XXII 
седница одржана на 20.12.2022 година донесе: 

 
                         О Д Л У К А 

за усвојување на финансов план за 2023 
година на 

ОНБ,,Браќа Миладиновци,, Радовиш 
  
 

  член 1 
Со оваа Одлука се  усвојува финансов 

план за 2023 година ОНБ,,Браќа 
Миладиновци,, Радовиш бр.01-132/10 од 
15.11.2022 година.  
 

 
                           член 2 
Усвоениот финансов план за 2023 

година ќе биде  вграден во Буџетот на 
Општина Радовиш за 2023 година. 

 
 
                          член 3 
Одлуката влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавување во ,,Службен 
гласник на општина Радовиш”. 
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 Број 08-1958/1      Совет на општина Радовиш                                                              
Дата 20.12. 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 
план за 2023 година на 

ЦК ,,Ацо Караманов”-  Радовиш 
 

 
Ја прогласувам и објавувам Одлуката 

за усвојување на финансов план за 2023 
година на ЦК ,,Ацо Караманов”-  Радовиш, 
бр.08-1959/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.  

 
Број 09-1959/2               Градоначалник                                                                                         
Дата 27.12.2022 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 XXII 
седница одржана на 20.12.2022 година донесе: 

 
 
                    О Д Л У К А 

за усвојување на финансов план за 2023 
година на ЦК ,,Ацо Караманов”-  Радовиш 

                                        член 1 
Со оваа Одлука се  усвојува финансов 

план за 2023 година на ЦК ,,Ацо Караманов”-  
Радовиш бр.05-175 од 12.12.2022 година.  

 
 
                           член 2 
Усвоениот финансов план за 2023 

година ќе биде  вграден во Буџетот на 
Општина Радовиш за 2023 година. 

 
 
                           член 3 
Одлуката влегува во сила наредниот 

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

 
 

Број 08-1959/1       Совет на општина Радовиш                                                              
Дата 20.12. 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 
план за 2023 година на 

ЈОУДГ ,,Ацо Караманов”-  Радовиш 
 
 

Ја прогласувам и објавувам Одлуката 
за усвојување на финансов план за 2023 
година на ЈОУДГ ,,Ацо Караманов”-  Радовиш, 
бр.08-1960/1 
 

што советот на Општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.  
 
Број 09-1960/2        Градоначалник                                                                                      
Дата 27.12.2022 г.      на Општина Радовиш                                                              
Радовиш                             Ацо Ристов   с.р.                                                                     
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    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 XXII 
седница одржана на 20.12.2022 година донесе: 

 
 
                       О Д Л У К А 

за усвојување на финансов план за 2023 
година на 

ЈОУДГ ,,Ацо Караманов”-  Радовиш 
  
                                          член 1 

Со оваа Одлука се  усвојува финансов 
план за 2023 година на ЈОУДГ ,,Ацо 
Караманов”-  Радовиш бр.05-10/45-4 од 
13.12.2022 година. 

 
 

                          член 2 
Усвоениот финансов план за 2023 

година ќе биде  вграден во Буџетот на 
Општина Радовиш за 2023 година. 

 
 
                         член 3 
Одлуката влегува во сила наредниот 

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

 
 
Број 08-1960/1    Совет на општина Радовиш                                                              
Дата 20.12. 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 

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.08-1961/1 
 

што советот на Општина Радовиш го 
донесе на седница одржана на  
20.12.2022 година.  

                               
 

Број 09-1961/2               Градоначалник                                                                                      
Дата 27.12.2022 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 XXII 
седница одржана на 20.12.2022 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 
20.12.2022 година и тоа: 

 
-Комисија за урбанизам, комунални 

дејности и заштита на животна средина, 18-
та седница од 30.11.2022 година 

 
-Комисија за култура, образование и 

спорт, 14-та седница одржана на 14.12.2022 
година  
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-Комисијата за за месна самоуправа и 
грагански иницијативи,  1-та седница 
одржана на 15.12.2022  година 

 
-Kомисија за мандатни прашања, 

избори и именувања, 16-та седница одржана 
на 15.12.2022 година 

-Комисија за статут и прописи, 14-та 
седница одржана на 16.12.2022 година 

 
-Комисија за јавна безбедност и 

безбедност во сообраќајот и противпожарна 
заштита, 12-та седница одржана на 
16.12.2022 година  

 
-Комисија за финансирање, Буџет и 

Локален економски развој, 18-та седница 
одржана на 16.12.2022 година  

 
-Комисија за финансирање, Буџет и 

Локален економски развој, продолжување на 
18-та седница одржана на 19.12.2022 година  

 
-Комисија за урбанизам, комунални 

дејности и заштита на животна средина, 17-
та седница одржана на 22.11.2022 година  
 

                         член 2 
Овој Заклучок влегува во сила од денот 

на објавување во ,,Службен гласник на 
општина Радовиш,, . 
 
 
Број 08-1961/1       Совет на општина Радовиш                                                                  
Дата 20.12.2022 г.             Претседател                                                                  
Радовиш                         Моника Трајанова с.р.                                                                    
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Содржина:      
-Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 
на Одлука за давање Согласност на Годишен 
план за вработување за 2023 година во ЈОУДГ 
,,Ацо Караманов” Радовиш ------------------------1 
-  Одлука за давање Согласност на Годишен 
план за вработување за 2023 година во ЈОУДГ 
,,Ацо Караманов” Радовиш-------------------------1 
- Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 
на Одлука за давање Согласност на изменa на 
Годишен план за вработување за 2022 година 
во OОУ ,,Никола Карев,,Радовиш-----------------1 
- Одлука за давање Согласност на изменa на 
Годишен план за вработување за 2022 година 
во OОУ ,,Никола Карев,,Радовиш-----------------2 
-   Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 
на Одлука за донесување на Деловник за 
работа на партиципативното тело од областа 
на урбанизамот на Општина Радовиш и 
Деловник за работа на партиципативното 
тело од областа на урбанизамот на Општина 
Радовиш-------------------------------------------------2 
 - Одлука за донесување на Деловник за 
работа на партиципативното тело од областа 
на урбанизамот на Општина Радовиш --------2 
-Деловник за работа на партиципативното 
тело од областа на урбанизамот на Општина 
Радовиш  -----------------------------------------------3  
- Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 
на Одлука за ставање вон сила на Одлука за 
определување на крајбрежен појас на 
нерегулиран водотек река “Горелка”, 
Општина Радовиш, опфатен со Урбанистички 
план со намена Е1.13 површински соларни и 
фотоволтаични електрани за фотонапонска 
електроцентрала со капацитет до 1МW на 
дел од КП 1082 КО Сулдурци, Општина  
Радовиш-------------------------------------------------6 
- Одлука за ставање вон сила на Одлука за 
определување на крајбрежен појас на 
нерегулиран водотек река “Горелка”, 
Општина Радовиш, опфатен со Урбанистички 
план со намена Е1.13 површински соларни и 
фотоволтаични електрани за фотонапонска 
електроцентрала со капацитет до 1МW на 
дел од КП 1082 КО Сулдурци, Општина  
Радовиш-------------------------------------------------6 
- Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 

на Одлука за разрешување на членови на 
oдборот на директори на Друштво за 
спортски дејности РАКОМЕТЕН КЛУБ 
РАДОВИШ АД Радовиш-----------------------------6 
-Одлука за разрешување на членови на 
oдборот на директори на Друштво за 
спортски дејности РАКОМЕТЕН КЛУБ 
РАДОВИШ АД Радовиш-----------------------------7 
- Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 
на Одлука за именување на членови на 
одборот на Директори на Друштво за 
спортски дејности Ракометен клуб Радовиш 
АД Радовиш--------------------------------------------7 
-Одлука за именување на членови на одборот 
на Директори на Друштво за спортски 
дејности Ракометен клуб Радовиш АД 
Радовиш-------------------------------------------------7 
-Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 
на Одлука за формирање на Локален Совет за 
превенција на Општина Радовиш---------------8 
- Одлука за формирање на Локален Совет за 
превенција на Општина Радовиш---------------8 
-Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 
на Одлука за формирање Комисија за 
изготвување Предлог-Програма за работата 
на Советот на Општина Радовиш за 2023 г---9 
-Одлука за формирање Комисија за 
изготвување Предлог-Програма за работата 
на Советот на Општина Радовиш за 2023 г—9 
- Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 
на Одлука за донесување на Програма за 
работата на ОНБ,,БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ” 
РАДОВИШ за 2023 година и Програма за 
работата на ОНБ ,,БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ” 
РАДОВИШ за 2023 г----------------------------------9 
- Одлука за донесување на Програма за 
работата на ОНБ,,БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ” 
РАДОВИШ за 2023 година -------------------------9 
- Програма за работата на ОНБ,,БРАЌА 
МИЛАДИНОВЦИ” РАДОВИШ за 2023 -----------9 
-Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 
на Одлука за донесување на Годишна 
Програма за работа на Општинска установа 
Центар за култура,, Ацо Караманов” Радовиш 
за 2023 година и Годишна Програма за 
работа на Општинска установа    Центар за 
култура,, Ацо Караманов” Радовиш за 2023 
година--------------------------------------------------18 
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- Одлука за донесување на Годишна Програма 
за работа на Општинска установа Центар за 
култура,, Ацо Караманов” Радовиш за 2023 
година -------------------------------------------------19 
- Годишна Програма за работа на Општинска 
установа Центар за култура,, Ацо Караманов” 
Радовиш за 2023 година -------------------------19 
-Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 
на Одлука за усвојување на Програма за 
активностите на  Општина Радовиш во 
областа на образованието во 2023 година и 
Програма за активностите на  Општина 
Радовиш во областа на образованието во 
2023 година------------------------------------------27 
-Одлука за усвојување на Програма за 
активностите на  Општина Радовиш во 
областа на образованието во 2023 година--27 
-Програма за активностите на  Општина 
Радовиш во областа на образованието во 
2023 година------------------------------------------27 
-Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 
на Одлука за усвојување на Програма за 
јавните потреби на спортот во  Општина 
Радовиш за 2023 година и Програма за 
јавните потреби на спортот во  Општина 
Радовиш за 2023 година--------------------------29 
- Одлука за усвојување на Програма за 
јавните потреби на спортот во  Општина 
Радовиш за 2023 година--------------------------30 
- Програма за јавните потреби на спортот во  
Општина Радовиш за 2023 година-------------30 
-Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 
на Одлука за усвојување на Програма за 
активностите на  Општина Радовиш во 
областа на културата во 2023 година и 
Програма за активностите на  Општина 
Радовиш во областа на културата во 2023 
година--------------------------------------------------33 
-Одлука за усвојување на Програма за 
активностите на  Општина Радовиш во 
областа на културата во 2023 година--------33 
- Програма за активностите на  Општина 
Радовиш во областа на културата во 2023 
година--------------------------------------------------33 
- Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 
на Одлука за донесување на Правилник за 
доделување на годишни награди на 
талентирани ученици, ментори, најдобри 
наставници во основното и во средното 

образование, како и воспитувачи и 
негователи во детските градинки во 
општина Радовиш и Правилник за 
доделување на годишни награди на 
талентирани ученици, ментори, најдобри 
наставници во основното и во средното 
образование, како и воспитувачи и 
негователи во детските градинки во 
општина Радовиш----------------------------------36 
-Одлука за донесување на Правилник за 
доделување на годишни награди на 
талентирани ученици, ментори, најдобри 
наставници во основното и во средното 
образование, како и воспитувачи и 
негователи во детските градинки во 
општина Радовиш----------------------------------36 
-Правилник за доделување на годишни 
награди на талентирани ученици, ментори, 
најдобри наставници во основното и во 
средното образование, како и воспитувачи и 
негователи во детските градинки во 
општина Радовиш----------------------------------37 
-Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 
на Одлука за усвојување на Програма за 
одбележување на празници и значајни 
настани во  2023 година и Програма за 
одбележување на празници и значајни 
настани во  2023 година--------------------------38 
-Одлука за усвојување на Програма за 
одбележување на празници и значајни 
настани во  2023 година--------------------------38 
-Програма за одбележување на празници и 
значајни настани во  2023 година-------------39 
- Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 
на Одлука за усвојување на Програма за 
активностите на општина Радовиш од 
областа на социјалната, детската и 
здравствената заштита за 2023 година и 
Програма за активностите на Општина 
Радовиш од областа на социјалната, детската 
и здравствената заштита за 2023 година----40 
-Одлука за усвојување на Програма за 
активностите на општина Радовиш од 
областа на социјалната, детската и 
здравствената заштита за 2023 година------41 
-Програма за активностите на Општина 
Радовиш од областа на социјалната, детската 
и здравствената заштита за 2023 година---41 
-Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 
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на Одлука за усвојување на Програма за 
активностите на Општина Радовиш во 
областа на заштита и спасување и месна 
самоуправа во 2023 година и Програма за 
активностите на Општина Радовиш во 
областа на заштита и спасување и месна 
самоуправа во 2023 година----------------------45 
-Одлука за усвојување на Програма за 
активностите на Општина Радовиш во 
областа на заштита и спасување и месна 
самоуправа во 2023 година----------------------46 
-Програма за активностите на Општина 
Радовиш во областа на заштита и спасување 
и месна самоуправа во 2023 година-----------46 
- 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-------------------------------50 
- Програма за измена и дополнување на 
Програмата за јавно осветлување за  2022 
година во општина Радовиш број 08-1604/1 
од 21.12.2021година-------------------------------50 
-Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 

на Одлука за определување и промена на 

имиња на улици, мостови и плoштади на 

подрачјето на општина Радовиш--------------50 

-Одлука за определување и промена на 

имиња на улици, мостови и плoштади на 

подрачјето на општина Радовиш--------------51 

-Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 
на Одлука за определување и  промена на 
имиња на улици, мостови и плoштади на 
подрачјето на општина Радовиш--------------51 
- Одлука за определување и  промена на 
имиња на улици, мостови и плoштади на 
подрачјето на општина Радовиш--------------52 
-Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 
на Одлука за определување и  промена на 
имиња на улици, мостови и плoштади на 
подрачјето на општина Радовиш--------------52 
- Одлука за определување и  промена на 
имиња на улици, мостови и плoштади на 
подрачјето на општина Радовиш--------------52 
-Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 
на Одлука за определување и  промена на 
имиња на улици, мостови и плoштади на 
подрачјето на општина Радовиш--------------53 

- Одлука за определување и  промена на 
имиња на улици, мостови и плoштади на 
подрачјето на општина Радовиш--------------53 
-Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 
на Одлука за определување и  промена на 
имиња на улици, мостови и плoштади на 
подрачјето на општина Радовиш--------------54 
- Одлука за определување и  промена на 
имиња на улици, мостови и плoштади на 
подрачјето на општина Радовиш--------------54 
-Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 
на Одлука за определување и  промена на 
имиња на улици, мостови и плoштади на 
подрачјето на општина Радовиш--------------54 
- Одлука за определување и  промена на 
имиња на улици, мостови и плoштади на 
подрачјето на општина Радовиш--------------55 
-Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 
на Одлука за определување и  промена на 
имиња на улици, мостови и плoштади на 
подрачјето на општина Радовиш--------------56 
- Одлука за определување и  промена на 
имиња на улици, мостови и плoштади на 
подрачјето на општина Радовиш--------------56 
-Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 
на Одлука за определување и  промена на 
имиња на улици, мостови и плoштади на 
подрачјето на општина Радовиш--------------56 
- Одлука за определување и  промена на 
имиња на улици, мостови и плoштади на 
подрачјето на општина Радовиш--------------56 
-Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 
на Одлука за усвојување на Иницијатива за 
изработка на планска документација за 
некатегоризиран пат во склоп на изработка 
на УП за подрачје и градби од државно 
значење за намена Е1.13-површински 
соларни и фотоволтаични електрани во КО 
Владимирово и некатегоризиран пристапен 
пат во КО Подареш, КО Смиљанци, општина 
Берово и општина Радовиш---------------------57 
-Одлука за усвојување на Иницијатива за 
изработка на планска документација за 
некатегоризиран пат во склоп на изработка 
на УП за подрачје и градби од државно 
значење за намена Е1.13-површински 
соларни и фотоволтаични електрани во КО 
Владимирово и некатегоризиран пристапен 
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пат во КО Подареш, КО Смиљанци, општина 
Берово и општина Радовиш---------------------57 
-Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 
на Одлука за усвојување на Иницијатива за 
изработка на УП со план за парцелација за 
промена на граници помегу ГП А.5 и ГП А.7, 
дел од ДУП за УБ 3 во КО Радовиш,  Општина 
Радовиш----------------------------------------------58 
- Одлука за усвојување на Иницијатива за 
изработка на УП со план за парцелација за 
промена на граници помегу ГП А.5 и ГП А.7, 
дел од ДУП за УБ 3 во КО Радовиш,  Општина 
Радовиш----------------------------------------------58 
-Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 
на Одлука за усвојување на Иницијатива за 
изработка на УП со намена Г2, со промена на 
граници на ГП со припојување на КП  3847/1 
КО Радовиш вгр.(сопственост на РСМ), со 
спојување на КП 4519/1 и КП бр.3847/1 за 
зголемување на ГП во ГУП на Радовиш (во УБ 
8) во Радовиш, општина Радовиш-------------58 
-Одлука за усвојување на Иницијатива за 
изработка на УП со намена Г2, со промена на 
граници на ГП со припојување на КП  3847/1 
КО Радовиш вгр.(сопственост на РСМ), со 
спојување на КП 4519/1 и КП бр.3847/1 за 
зголемување на ГП во ГУП на Радовиш (во УБ 
8) во Радовиш, општина Радовиш-------------59 
-Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 
на Одлука за усвојување на Годишна 
Програма за изработка на урбанистички 
планови на подрачјето на  Општина Радовиш 
за 2023 година и Годишна Програма за 
изработка на урбанистички планови на 
подрачјето на  Општина Радовиш за 2023 
година-------------------------------------------------59 
- Одлука за усвојување на Годишна Програма 
за изработка на урбанистички планови на 
подрачјето на  Општина Радовиш за 2023 
година--------------------------------------------------60 
-Годишна Програма за изработка на 
урбанистички планови на подрачјето на  
Општина Радовиш за 2023 година-------------60 
- Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 
на Одлука за усвојување на Програма за јавна 
чистота на Општина Радовиш за 2023 година 
и Програма за јавна чистота на Општина 
Радовиш за 2023 година--------------------------64 

- Одлука за усвојување на Програма за јавна 
чистота на Општина Радовиш за 2023 година-
-----------------------------------------------------------64 
- Програма за јавна чистота на Општина 
Радовиш за 2023 година-------------------------64 
-Р Е Ш Е Н И Е  за прогласување и објавување 
на Одлука за усвојување на Програма  за 
отуѓување на градежно земјиште 
сопственост на Република Северна 
Македонија  по пат на електронско јавно 
наддавање за 2023 година за подрачје на 
Општина Радовиш и Програма  за отуѓување 
на градежно земјиште сопственост на 
Република Северна Македонија по пат на 
електронско јавно наддавање за 2023 година 
за подрачје на Општина Радовиш--------------71 
-Одлука за усвојување на Програма  за 
отуѓување на градежно земјиште 
сопственост на Република Северна 
Македонија  по пат на електронско јавно 
наддавање за 2023 година за подрачје на 
Општина Радовиш----------------------------------71 
-Програма  за отуѓување на градежно 
земјиште сопственост на Република Северна 
Македонија по пат на електронско јавно 
наддавање за 2023 година за подрачје на 
Општина Радовиш----------------------------------72 
- Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 
на Одлука за усвојување на Програма за јавно 
осветлување на подрачјето на Општина 
Радовиш за 2023 година и Програма за јавно 
осветлување на подрачјето на Општина     
Радовиш за 2023 година--------------------------98 
-Одлука за усвојување на Програма за јавно 
осветлување на подрачјето на Општина 
Радовиш за 2023 година--------------------------98 
-Програма за јавно осветлување на 
подрачјето на Општина     Радовиш за 2023 
година-------------------------------------------------98 
- Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 
на Одлука за усвојување на Програма за 
уредување на градежно земјиште, изградба 
реконструкција и одржување на комунални 
објекти и локални патишта во Општина 
Радовиш за 2023 година и Програма за 
уредување на градежно земјиште, изградба 
реконструкција и одржување на комунални 
објекти и локални патишта во Општина 
Радовиш за 2023 година--------------------------99 
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- Одлука за усвојување на Програма за 
уредување на градежно земјиште, изградба 
реконструкција и одржување на комунални 
објекти и локални патишта во Општина 
Радовиш за 2023 година------------------------100 
-Програма за уредување на градежно 
земјиште, изградба реконструкција и 
одржување на комунални објекти и локални 
патишта во Општина Радовиш за 2023 
година------------------------------------------------100 
-Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 
на Одлука за назначување на управител на 
гробиштата во општина Радовиш и 
населените места---------------------------------109 
- Одлука за назначување на управител на 
гробиштата во општина Радовиш и 
населените места---------------------------------110 
-Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 
на Одлука за усвојување на Програма за 
одржување, обновување и користење на 
паркови и други јавни површини во Општина 
Радовиш за 2023 година и Програма за 
одржување, обновување и користење на 
паркови и други јавни површини во Општина 
Радовиш за 2023 година------------------------110 
-Одлука за усвојување на Програма за 
одржување, обновување и користење на 
паркови и други јавни површини во Општина 
Радовиш за 2023 година------------------------110 
-Програма за одржување, обновување и 
користење на паркови и други јавни 
површини во Општина Радовиш за 2023 
година------------------------------------------------111 
- Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 
на Одлука за усвојување на Програма за 
финансирање на проекти за 2023 година на 
Одделение за локален економски развој 
Општина Радовиш и Програма за 
финансирање на проекти за 2023 година на 
Одделение за локален економски развој 
Општина Радовиш--------------------------------117 
- Одлука за усвојување на Програма за 
финансирање на проекти за 2023 година на 
Одделение за локален економски развој 
Општина Радовиш-------------------------------117 
- Програма за финансирање на проекти за 
2023 година на Одделение за локален 
економски развој Општина Радовиш------117 
- Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 

на Одлука за усвојување на измена на План 
на Програми за Развој за 2023-Изградба на 
комерцијални и инфраструктурни објекти-
Градски пазар--------------------------------------121 
- Одлука за усвојување на измена на План на 
Програми за Развој за 2023-Изградба на 
комерцијални и инфраструктурни објекти-
Градски пазар--------------------------------------122 
- Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 
на Одлука за усвојување на измена 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----------------122 
-Одлука за усвојување на измена 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----------------------------------------------122 
-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---------------------123 
- 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---------------------123 
-Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 
на Одлука za donesuvawe na Programata za 
potrebi za funkcionirawe na 
administracijata vo Edinica na lokalna 

samouprava Radovi{ za 2023 godina и 

Programata za potrebi za funkcionirawe 
na administracijata vo Edinica na lokalna 

samouprava Radovi{ za 2023 godina---------123 
- Одлука za donesuvawe na Programata za 

potrebi za funkcionirawe na 
administracijata vo Edinica na lokalna 

samouprava Radovi{ za 2023 godina---------124 
- Programata za potrebi za funkcionirawe 

na administracijata vo Edinica na lokalna 

samouprava Radovi{ za 2023 godina--------124 
- Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 
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на Одлука за усвојување на Програма за 
Волонтерство во Општина Радовиш за 2023 
година и Програма за Волонтерство во 
Општина Радовиш   за 2023 година----------127 
- Одлука за усвојување на Програма за 
Волонтерство во Општина Радовиш за 2023 
година------------------------------------------------128 
- Програма за Волонтерство во Општина 
Радовиш за 2023 година------------------------128 

 
- Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 
на Одлука за усвојување на Програма за 
работата на ЈПССО Радовиш 2014 за 2023 
година и Програма за работата на ЈПССО 
Радовиш 2014 за 2023 година-----------------128 
- Одлука за усвојување на Програма за 
работата на ЈПССО Радовиш 2014 за 2023 
година-----------------------------------------------129 
- Програма за работата на ЈПССО Радовиш 
2014 за 2023 година-----------------------------129 
- Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 
   На Одлука за одобрување финансиски  
средства на   ЈПССО Радовиш 2014----------137 
-Одлука за одобрување финансиски  средства 
на   ЈПССО Радовиш 2014-----------------------137 
-Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 
на Одлука за одобрување финансиски 
средства на Здружение за лов и траперство 
“Готен” Радовиш----------------------------------137 
- Одлука за одобрување финансиски средства 
на Здружение за лов и траперство “Готен” 
Радовиш---------------------------------------------138 
-Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 
на Одлука за измена на распоредот на 
средствата на Буџетот на Општина Радовиш 
за 2022 година-------------------------------------138 
- Одлука за измена на распоредот на 
средствата на Буџетот на Општина Радовиш 
за 2022 година-------------------------------------139 
- Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 
на Одлука за усвојување на финансов план за 
2023 година на СОУ,,Коста Сусинов,, 
Радовиш---------------------------------------------141 
- Одлука за усвојување на финансов план за 
2023 година на СОУ,,Коста Сусинов,, 
Радовиш---------------------------------------------141 
- Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 

на Одлука за усвојување на финансов план за 
2023 година на ООУ,,Кирил и Методиј,, с. 
Ораовица, Радовиш-------------------------------141 
- Одлука за усвојување на финансов план за 
2023 година на ООУ,,Кирил и Методиј,, с. 
Ораовица, Радовиш-------------------------------142 
-Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 
 на Одлука за усвојување на финансов план за 
2023 година на ООУ,,Коста Рацин,,с.Подареш 
Радовиш---------------------------------------------142 
- Одлука за усвојување на финансов план за 
2023 година на ООУ,,Коста Рацин,,с.Подареш 
Радовиш---------------------------------------------142 
- Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 
 на Одлука за усвојување на финансов план за 
2023 година на ООУ,,Орце Николов,,с.Ињево 
Радовиш---------------------------------------------143 
- Одлука за усвојување на финансов план за 
2023 година на ООУ,,Орце Николов,,с.Ињево 
Радовиш---------------------------------------------143 
-Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 
на Одлука за усвојување на финансов план за 
2023 година на ООУ,,Никола Карев,, Радовиш-
--------------------------------------------------------144 
- Одлука за усвојување на финансов план за 
2023 година на ООУ,,Никола Карев,, Радовиш-
---------------------------------------------------------144 
- Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 
на Одлука за усвојување на финансов план за 
2023 година на ООУ,,Крсте Петков Мисирков,, 
Радовиш---------------------------------------------144 
- Одлука за усвојување на финансов план за 
2023 година на ООУ,,Крсте Петков Мисирков,, 
Радовиш---------------------------------------------145 
-Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 
на Одлука за усвојување на финансов план за 
2023 година на ОНБ,,Браќа Миладиновци,, 
Радовиш--------------------------------------------145 
- Одлука за усвојување на финансов план за 
2023 година на ОНБ,,Браќа Миладиновци,, 
Радовиш---------------------------------------------145 
- Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 
на Одлука за усвојување на финансов план за 
2023 година на ЦК ,,Ацо Караманов”-  
Радовиш---------------------------------------------146 
- Одлука за усвојување на финансов план за 
2023 година на ЦК ,,Ацо Караманов”-  
Радовиш--------------------------------------------146 
-Р Е Ш Е Н И Е за прогласување и објавување 
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 на Одлука за усвојување на финансов план за 
2023 година на ЈОУДГ ,,Ацо Караманов”-  
Радовиш---------------------------------------------146 
- Одлука за усвојување на финансов план за 
2023 година на ЈОУДГ ,,Ацо Караманов”-  
Радовиш---------------------------------------------147 
- 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---------------------------------------------147 
- Заклучок за усвојување на Извештаите на 
Работните тела на  Советот на општина 
Радовиш---------------------------------------------147 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                       


