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Slu`ben glasnik na 
op{tina Radovi{ 
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Vtornik 27 Septemvri 
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Broj 12/2022 god. 

@iro smetka 
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Dano~en br.: 4023005116486 
 

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 27.09.2022 

год 

 

Образложение 

 

Причина за свикување на итна седница 

на Советот на општина Радовиш е со цел 

донесување на одлука за ослободување од 

надоместок за ограничување на паркирање 

(зонско паркирање) на сите корисници на јавни 

паркиралишта и јавни површини наменети за 

паркирање на подрачјето на Општина Радовиш 

за време на одржувањето на традиционалната 

Манифестација ,,Самун ем Татлија,, во Радовиш 

која ќе се одржи на 30 Септември, 01 и 02 

Октомври 2022 година.  

Поради престојната манифестација, 

Советот даде предлог за ослободување од 

надоместокот за зонско паркирање имајки го во 

предвид краткиот период до започнување на 

манифестацијата 

  

Br. 08-1542/2 

27 Septemvri 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 

 

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 17-та 

седница на Советот на општина Радовиш 

 

Ја прогласувам и објавувам одлуката за 

прогласување итност на 17-та седница на 

Советот на општина Радовиш, бр.08-1543/1, што 

советот на општина Радовиш ја донесе на 

седница одржана на 27.09.2022 година.  

 

Br. 09-1543/2 
27 Septemvri 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

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 вонредна 

седница одржана на 27.09.2022 година, донесе  

 

ОДЛУКА 

за прогласување итност на 17-та седница на 

Советот на општина Радовиш 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се прогласува итност на 

17-та седница на Советот на општина Радовиш 

одржана на 27.09.2022 година поради 

донесување на Одлука за ослободување од 

надоместок за ограничување на паркирање 

(зонско паркирање) на подрачјето на Општина 

Радовиш на сите корисници за време на 

манифестацијата ,,Самун ем Татлија” . 

Член 2 

Одлуката влегува во сила со денот на 

донесување а ке биде објавена во ,,Службен 

гласник на општина Радовиш,, .  

 

Br. 08-1543/1 

27 Septemvri 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 
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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 ослободување од надоместок за 

ограничување на паркирање (зонско паркирање) 

на подрачјето на Општина Радовиш за време на 

манифестацијата ,,Самун ем Татлија” 

 

Ја прогласувам и објавувам одлуката за 

ослободување од надоместок за ограничување 

на паркирање (зонско паркирање) на подрачјето 

на Општина Радовиш за време на 

манифестацијата ,,Самун ем Татлија” , бр.08-

1544/1, што советот на општина Радовиш ја 

донесе на седница одржана на  27.09.2022 

година.  

 

Br. 09-1544/2 
27 Septemvri 2022 g. 

Radovi{ 

Gradona~alnik 
na op{tina Radovi{ 

Aco Ristov s.r. 
 

Врз основа на член 22 став 1 точка 10 од 

Законот за локална самоуправа (Службен весник 

на РМ  бр.5/02) и член 21 став 1 точка 24 и став 

32 од Статутот на Општина Радовиш („Службен 

гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02)а во 

согласност со Одлука за степен на ограничување 

на јавниот простор за паркирање на подрачјето 

на општина Радовиш бр.08-735/1 од 13.04.2022 

година донесена од Советот на Општина 

Радовиш, Советот на Општина Радовиш на XVII 

итна седница одржана на 27.09.2022 година 

донесе: 

 

 

 

 

 

 

СОДРЖИНА: 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ----------------------------------- 1 
РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на 

Одлука за прогласување итност на 17-та седница 

на Советот на општина Радовиш ------------------ 1 

ОДЛУКА за прогласување итност на 17-та 

седница на Советот на општина Радовиш ------ 1 

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на  

Одлука за ослободување од надоместок за  

 

ОДЛУКА 

за ослободување од надоместок за ограничување 

на паркирање (зонско паркирање) на подрачјето 

на Општина Радовиш за време на  

манифестацијата ,,Самун ем Татлија”  

 

Член 1 

Со оваа Одлука се ослободуваат од 

надоместок за ограничување на паркирање 

(зонско паркирање) корисниците на јавни 

паркиралишта и јавни површини наменети за 

паркирање на подрачјето на Општина Радовиш- 

прв степен на ограничување - ЗОНА А и втор 

степен на ограничување -ЗОНА Б за време на 

одржување на манифестацијата ,,Самун ем 

Татлија”. 

 

Член 2 

Ослободувањето од плаќање на 

надоместок за користење на јавни површини 

наменети за паркирање и јавни паркиралишта на 

подрачјето на Општина Радовиш се однесува 

само за деновите 30 Септември, 01 Октомври и 

02 Октомври 2022 година. 

 

Член 3 

Корисникот-организаторот на 

паркирањето е должен да го усогласи своето 

работење со оваа Одлука. 

 

Член 4 

Оваа Одлука стапува во сила од денот на 

донесување а ќе биде објавена во ,,Службен 

гласник на општина Радовиш,, . 

 
                                                                                             

Br. 08-1544/1 

27 Septemvri 2022 g. 

Radovi{ 

Sovet na op{tina Radovi{ 

Pretsedatel 

Monika Trajanova s.r. 

 
 

 
 
 
 

ограничување на паркирање (зонско паркирање) 

на подрачјето на Општина Радовиш за време на 

манифестацијата ,,Самун ем Татлија” ------------1 

ОДЛУКА за ослободување од надоместок за 

ограничување на паркирање (зонско паркирање) 

на подрачјето на Општина Радовиш за време на 

манифестацијата ,,Самун ем Татлија” ----------- 1 


