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Вторник  Февруари 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 
15 и член 40 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр. 05/02), 
член 21 став 1 точка 43 од Статутот на 
општина Радовиш (Сл. гласник на општина 
Радовиш бр. 05/02), и врз основа на член 
53 и член 55 од Деловникот за работа на 
Советот на општина Радовиш, 
Претседателот на Советот на општина 
Радовиш, свикува итна седница на Советот 
на ден 13.02.2023 год. во 15:30 часот: 
 

Образложение 
Итната 25 седница се свикува со цел 

обезбедување на итна финансиска помош 
од буџетската резерва на Буџетот на 
Општина Радовиш за 2023 година како 
донација   за Република Турција и Сирија 
по катастрофалниот земјотрес што  ѓи 
погоди земјите со големи човечки загуби, 
повредени граѓани како и голема 
материјална штета. 
 

 

 Број 08-313/1   Совет на општина Радовиш                                                                   
 Дата 13.02.2023 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 
прогласување итност на 

25-та седница на Советот на  
Општина Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам одлуката 
за прогласување итност на 25-та седница 
на Советот на Општина Радовиш, бр.08-
314/1,  

 
           што ја донесе советот на Општина 
Радовиш на седница одржана на 
13.02.2023 година 

                      
Број 09-314/2               Градоначалник                                                                                
Дата 14.02.2023 г.     на Општина Радовиш                                                               
Радовиш                          Ацо Ристов  с.р.                                                                                                     
 
 
 

Врз основа на член 40 од Законот за 
локална самоупава (Сл.весник на РМ 
бр.5/2002), а во врска со член 53 од 
Деловникот за работа , 

Советот на општина Радовиш на 
итна седница одржана на 13.02.2023 
година, донесе 
 

 
                  О Д Л У К А 
за прогласување итност на 25-та 

седница на   Советот на Општина Радовиш 
  
 

член 1 
 

Со оваа Одлука се прогласува итност 
на 25-та седница на Советот на Општина 
Радовиш одржана на 13.02.2023 година со 
цел обезбедување на итна финансиска 
помош од буџетската резерва на Буџетот 
на Општина Радовиш за 2023 година како 
донација   за Република Турција и Сирија  
по катастрофалниот земјотрес што ја 
погоди земјата со големи човечки загуби, 
повредени граѓани како и голема 
материјална штета. 
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                       член 2 
Одлуката влегува во сила од денот 

на објавување во ,,Службен гласник на 
општина Радовиш,, . 
 
 
Број 08-314/1    Совет на општина Радовиш                                                               
Дата 13.02.2023 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 од буџетската резерва на Буџетот 
на Општина Радовиш за 2023 година како 

донација наменети за семејствата од 
настраданото население погодено од 

силен земјотрес 
во Република Турција и Сирија 

 
 

Ја прогласувам и објавувам одлуката 
за одобрување финансиски средства 
од буџетската резерва на Буџетот на 
Општина Радовиш за 2023 година како 
донација наменети за семејствата од 
настраданото население погодено од 
силен земјотрес во Република Турција и 
Сирија, бр.08-315/1,  

 
           што ја донесе советот на Општина 
Радовиш на седница одржана на 
13.02.2023 година 

                      
Број 09-315/2                   Градоначалник                                                                                         
Дата 14.02.2023 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), чл.1 дел II  од Буџетот на 
Општина Радовиш за 2023 година број 08-
2008/2 од 28.12.2022 година, а во врска со 
член 93 од Статутот на општина Радовиш, 

Советот  на Општина Радовиш на 
XXV седница одржана на 13.02.2023 донесе:                                                                                                                               

 
                     О Д Л У К А 

      за одобрување финансиски средства 
од буџетската резерва на Буџетот на 

Општина Радовиш за 2023 година како 
донација наменети за семејствата од 
настраданото население погодено од 

силен земјотрес во  
Република Турција и Сирија 

  
 
                                      член 1 

Се одобруваа користење 
финансиски средства од буџетската 
резерва од Буџетот на Општина Радовиш 
за 2023 година во висина од 500.000,00 
денари наменети за семејствата од 
настраданото население погодено од 
силен земјотрес во Република Турција и 
Сирија. 
 

                          член 2 
Финансиски средства од буџетската 

резерва ќе се уплатат на посебна наменска 
сметка на Фонд за солидарност на 
Црвениот крст на РСМ-300000001327966, 
даночен број: 4030984271620 АД 
Комерцијална банка. 

                                                                   
член 3 

Одлуката влегува во сила веднаш, а 
ќе се објави во ,,Службен гласник на 
општина Радовиш,, . 
 
 
 
Број 08-315/1    Совет на општина Радовиш                                                                        
Дата 13.02.2023 г.           Претседател                                                                                                                                         
Радовиш                      Моника Трајанова  с.р.                                                                       
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Содржина:       
- Образложение------------------------------------1 
-Решение за прогласување и објавување на 
Одлука за прогласување итност на 25-та 
седница на Советот на Општина Радовиш --
---------------------------------------------------------1   
-Одлука за прогласување итност на 25-та 
седница на Советот на Општина Радовиш--
---------------------------------------------------------1  
-Решение   за прогласување и објавување 
на Одлука за одобрување финансиски 
средства од буџетската резерва на Буџетот 
на Општина Радовиш за 2023 година како 
донација наменети за семејствата од 
настраданото население погодено од 
силен земјотрес во Република Турција и 
Сирија------------------------------------------------2 
-Одлука за одобрување финансиски 
средства од буџетската резерва на Буџетот 
на Општина Радовиш за 2023 година како 
донација наменети за семејствата од 
настраданото население погодено од 
силен земјотрес во Република Турција и 
Сирија ------------------------------------------------2                                                                      


