
SLU@BEN GLASNIK NA 
OP[TINA RADOVI[ 

 

 

Slu`ben glasnik na 
op{tina Radovi{ 

Izleguva po potreba 

Вторник  Јануари 

2023 godina 

Broj 2/2023 god. 

@iro smetka 
br: 758014072063018 

Dano~en br.: 4023005116486 

 

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

Градоначалникот на општина 
Радовиш донесува 

 
 
               Р Е Ш Е Н И Е 

за прогласување и објавување на Одлука за 
воведување на комунална такса за 
управување и одржувањe  на гробишта – 
гробна такса(гробарина) 

 
 

Ја прогласувам и објавувам 
Одлуката за воведување на комунална 
такса за управување и одржување на 
гробишта - гробна такса(гробарина), 
бр.08-226/1 од 31.01.2023 година,  
           што ја донесе советот на Општина 
Радовиш на седница одржана на 
30.01.2023 годинa 
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Дата 31.01.2023 г.      на Општина Радовиш                                                   
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Врз основа на член 36 од Законот за 
локална самоупава (Сл.весник на РМ 
бр.5/2002), член 21 од Статутот на општина 
Радовиш а во согласност со член 3 став 11 од 
Закон за гробишта и погребални услуги 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 86/08, 156/10, 53/11, 163/13, 152/15 и 
31/16)  

Советот  на Општина Радовиш на XXIV 
седница одржана на 30.01.2023 донесе : 

                                      
                                 

 
 
                                          

                  О Д Л У К А 
за воведување на комунална такса за 

управување и одржување на гробишта 
   - гробна такса(гробарина) 

  
 

член 1 
Со оваа Одлука се воведува нова 

комунална такса за управување и одржување 
на гробишта гробна такса(гробарина). 
 

 
член 2 

Гробната такса(гробарина) ќе изнесува 
50,00 денари по регистриран корисник на 
комунални услуги на ЈП Плаваја Радовиш. 

                                                                                                   
член 3 

Со оваа Одлука се задолжува ЈП Плаваја 
Радовиш да го ажурира Ценовникот на цени на 
услуги бр.0202-127/14 од 25.02.2021 година во 
точката 9.1, 9.2 и 9.6. 
 

                                                                          
член 4 

Одлуката влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавување во ,,Службен 
гласник на општина Радовиш,, . 
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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 
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                Р Е Ш Е Н И Е 
за прогласување и објавување на    Одлука 
за домашно долгорочно задолжување на 

општина Радовиш 
за финансирање на проект  

"Градски пазар " 
 

 
Ја прогласувам и објавувам 

Одлуката за домашно долгорочно 
задолжување на општина Радовиш за 
финансирање на проект "Градски пазар ", 
бр.08-227/1 од 31.01.2023 година,  
           што ја донесе советот на Општина 
Радовиш на седница одржана на 
30.01.2023 година 
 
Број 09-227/2                   Градоначалник                                                                                
Дата 31.01.2023 г.      на Општина Радовиш                                                             
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Врз основа на член 18 и 20 од 
Законот за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа ("Сл. весник на РМ" 
бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 
192/15 и 209/18 и "Сл. весник на РCМ" бр. 
244/19, 53/21, 77/21, 150/21 и 173/22), 
член 4 и 16 од Законот за јавен долг 
("Сл.весник на РМ" бр. 62/05), а согласно 
член 36, став 1, точка 15 од Законот за 
локалната самоуправа ("Сл. весник на РМ" 
бр. 5/02)  

Советот  на Општина Радовиш на 
XXIV седница одржана на 30.01.2023 
донесе : 

 
 

ОДЛУКА 
 за домашно долгорочно задолжување 

на општина Радовиш 
за финансирање на проект "Градски 

пазар " 
 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се уредува домашно 

долгорочно задолжување на Oпштина 
Радовиш, во висина од 80.000.000 денари, 

кај домашна комерцијална банка, а со цел 
обезбедување на финансиски средства за 
финансирање на капитален 
инвестиционен проект: "Градски пазар". 

 
Член 2 

Потребата од долгорочното 
задолжување на Oпштината е јавен 
интерес.  

 
Член 3 

Советот на Oпштина Радовиш ги 
овластува градоначалникот на Oпштина 
Радовиш и општинската администрација, 
да преземат активности пред 
Министерството за финансии за добивање 
на согласност за задолжување и 
утврдување на кредитен лимит на 
Oпштина Радовиш, за долгорочно 
задолжување кај домашна комерцијална 
банка за реализација на капиталниот 
проект: "Градски пазар". 

 
Член 4 

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

 
 

Број 08-227/1    Совет на општина Радовиш                                                                                
Дата 31.01.2023 г.            Претседател                                                                       
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Содржина: 
-Решение за прогласување и објавување на 
Одлука за воведување на комунална такса 
за управување и одржувањe  на гробишта – 
гробна такса(гробарина)-----------------------1 
-Одлука за воведување на комунална такса 
за управување и одржувањe  на гробишта – 
гробна такса(гробарина)-----------------------1 
-Решение за прогласување и објавување на 
Одлука за домашно долгорочно 
задолжување на општина Радовиш за 
финансирање на проект "Градски пазар "---
---------------------------------------------------------2 
-Одлука за домашно долгорочно 
задолжување на општина Радовиш за 
финансирање на проект "Градски пазар "---
---------------------------------------------------------2 
 


