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

Градоначалникот на Општина 
Радовиш донесува 
 

 
                  Р Е Ш Е Н И Е 

             за прогласување и објавување 
           на Заклучок за задолжување на ЈП 

Плаваја Радовиш за промена на Правилник 
за утврдување на редот, работното време и 
обезбедување мир на гробиштата бр.0202-

1492/11 од 23.12.2023 година, Одлука за 
давање Согласност на Правилник за 

утврдување на редот, работното време и 
обезбедувањето мир на гробиштата и 

Одлуката за давање согласност за примена 
на Правилникот за утврдување на редот, 

работното време и обезбедувањето мир на 
гробиштата донесени од  Управен одбор на 

ЈП Плаваја Радовиш 
 
 
 

Го прогласувам и објавувам 
Заклучок за задолжување на ЈП Плаваја 
Радовиш за промена на Правилник за 
утврдување на редот, работното време и 
обезбедување мир на гробиштата бр.0202-
1492/11 од 23.12.2023 година, бр.08-246/1 
од 01.02.2023 годинаи и Одлуката за 
давање Согласност на Правилник за 
утврдување на редот, работното време и 
обезбедувањето мир на гробиштата и 
Одлука за давање согласност за примена 
на Правилникот за утврдување на редот, 
работното време и обезбедувањето мир на 
гробиштата донесени од Управен одбор на 
ЈП Плаваја Радовиш бр.08-246/2 од 
14.02.2023 година, 

  

           што ги донесе советот на Општина 
Радовиш на седница одржана на 
30.01.2023 година 

 
                              
Број 09-246/3                     Градоначалник                                                                                       
Дата 14.02.2023 г.        на Општина Радовиш                                                                
Радовиш                                Ацо Ристов  с.р. 
 
                     
                                                                                   
Врз основа на член 19 точка 8 од Законот 
за јавни претпријатија („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 38/96, 9/97, 
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 
39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 
275/19, 89/22 и 274/22), член 29 од 
Законот за комунални дејности, член 17 
алинеа 11 од Законот за гробишта и 
погребални услуги а во согласност со  член 
36 од Законот за локална самоупава 
(Сл.весник на РМ бр.5/2002) и член 21 од 
Статутот на општина Радовиш, 

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

О Д Л У К А 
за давање Согласност на Правилник за 

утврдување на редот, работното време и 
обезбедувањето мир на гробиштата и 

Одлука за давање согласност за примена 
на Правилникот за утврдување на редот, 

работното време и обезбедувањето мир на 
гробиштата донесени од Управен одбор на 

ЈП Плаваја Радовиш 
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член 1 
Се дава согласност на Правилник за 

утврдување на редот, работното време и 
обезбедувањето мир на гробиштата 
бр.0202-148/7 од 10.02.2023 година и 
Одлука за давање согласност за примена 
на Правилникот за утврдување на редот, 
работното време и обезбедувањето мир на 
гробиштата донесени од Управен одбор на 
ЈП Плаваја Радовиш бр.0202-148/6 од 
10.02.2023 година. 
 
 

                           член 2 
Одлуката влегува во сила наредниот 

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

 
 
 
 
 Број 08-246/2   Совет на општина Радовиш                                                               
Дата 14.02.2023 г.           Претседател                                                              
Радовиш                     Моника Трајанова с.р.                                                                  
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Содржина: 
- Решение за прогласување и објавување 
на Заклучок за задолжување на ЈП Плаваја 
Радовиш за промена на Правилник за 
утврдување на редот, работното време и 
обезбедување мир на гробиштата бр.0202-
1492/11 од 23.12.2023 година, Одлука за 
давање Согласност на Правилник за 
утврдување на редот, работното време и 
обезбедувањето мир на гробиштата и 
Одлуката за давање согласност за примена 
на Правилникот за утврдување на редот, 
работното време и обезбедувањето мир на 
гробиштата донесени од  Управен одбор на 
ЈП Плаваја Радовиш------------------------------1 
-Одлука за давање Согласност на 
Правилник за утврдување на редот, 
работното време и обезбедувањето мир на 
гробиштата и Одлука за давање согласност 
за примена на Правилникот за утврдување 
на редот, работното време и 
обезбедувањето мир на гробиштата 
донесени од Управен одбор на ЈП Плаваја 
Радовиш---------------------------------------------1 


