
SLU@BEN GLASNIK NA 
OP[TINA RADOVI[ 

 

 

Slu`ben glasnik na 
op{tina Radovi{ 

Izleguva po potreba 

Понеделник  Maрт 

2023 godina 

Broj 6/2023 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 измена на одлуката бр.08-
1517/1 од 27.09.2022 година за  давање 

Согласност на Годишен план за 
вработување за 2023 година  

во Општина Радовиш бр.09-1424/1 од 
31.08.2022 година  

 
 

 
Ја прогласувам и објавувам 

Одлуката за измена на одлуката бр.08-
1517/1 од 27.09.2022 година за  давање 
Согласност на Годишен план за 
вработување за 2023 година во Општина 
Радовиш бр.09-1424/1 од 31.08.2022 
година ,  
бр.08-422/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
28.02.2023 година.                                                         

 
Број 09-422/2                    Градоначалник                                                                                      
Дата 03.03.2023 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 
XXVI седница одржана на ден 28.02.2023 
година, донесе: 
 

ОДЛУКА 
за измена на одлуката бр.08-1517/1 од 

27.09.2022 година за  давање Согласност 
на Годишен план за вработување за 2023 

година  
во Општина Радовиш бр.09-1424/1 од 

31.08.2022 година  
 

 
Член 1 

 Се врши измена на одлуката бр.08-
1517/1 од 27.09.2022 година за  давање 
Согласност на Годишен план за 
вработување за 2023 година во Општина 
Радовиш бр.09-1424/1 од 31.08.2022 
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- 422/1   Совет на општина Радовиш                                                          
Дата 28.02. 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 
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                  Р Е Ш Е Н И Е 
             за прогласување и објавување 

на Одлука за давање Согласност на 
Правилник за изменување и дополнување 
на    Правилникот за систематизација на 

работните места во 
        СОУ Коста Сусинов-Радовиш бр.02-

92/1 од 30.01.2023 година 
 

 
Ја прогласувам и објавувам 

Одлуката за давање Согласност на 
Правилник за изменување и дополнување 
на    Правилникот за систематизација на 
работните места во СОУ Коста Сусинов-
Радовиш бр.02-92/1 од 30.01.2023 година,  
бр.08-423/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
28.02.2023 година.  

 
Број 09-423/2                   Градоначалник                                                                                          
Дата 03.03.2023 г.      на Општина Радовиш                                                              
Радовиш                              Ацо Ристов с.р.   
 
                        
                                                                     

Врз основа на член 22 став 1 точка 8 
и член 36 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/02) а во 
врска со член  21 став 1 точка 43 од 
Статутот на општина Радовиш, 

Советот  на Општина Радовиш на 
XXVI седница одржана на 28.02.2023 
година донесе : 
 

                   О Д Л У К А 
за давање Согласност на Правилник за 
изменување и дополнување на    
Правилникот за систематизација на 
работните места во СОУ Коста Сусинов-
Радовиш   бр.02-92/1 од 30.01.2023 година 
  

член 1 
Се дава Согласност на Правилник за 

изменување и дополнување на    
Правилникот за систематизација на 
работните места во СОУ Коста Сусинов-

Радовиш бр.02-92/1 од 30.01.2023 година, 
наш бр.14-103/6 од 01.02.2023 година. 
 

член 2 
Одлуката влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавување во ,,Службен 
гласник на општина Радовиш,,. 
 
 
Број 08-423/1    Совет на општина Радовиш                                                                        
Дата 28.02.2023 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 давање Согласност на 

Одлука за Предлог план за запишување на 
ученици во прва година во учебната 

2023/2024 година во  
СОУ Коста Сусинов Радовиш бр.08-

50/1 од 17.01.2023 година 
 

 
Ја прогласувам и објавувам 

Одлуката за давање Согласност на Одлука 
за Предлог план за запишување на 
ученици во прва година во учебната 
2023/2024 година во СОУ Коста Сусинов 
Радовиш бр.08-50/1 од 17.01.2023 година,  
бр.08-424/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
28.02.2023 година.  

 
Број 09-424/2                Градоначалник                                                                              
Дата 28.02.2023 г.    на Општина Радовиш                                                                
Радовиш                           Ацо Ристов с.р.                                                                                                
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    Врз основа на член 36 од Законот за 
локална самоуправа (Сл.Весник на РМ 
бр.5/02) а во врска со член  15 став 7 од 
Статутот на општина Радовиш, 

Советот на Општина Радовиш на 
XXVI седница одржана на 28.02.2023 
година донесе : 
 

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

Предлог план за запишување на ученици 
во прва година во учебната 2023/2024 

година во  
СОУ Коста Сусинов Радовиш бр.08-

50/1 од 17.01.2023 година 
  
 

член 1 
Се дава Согласност на Одлуката за 

Предлог план за запишување на ученици 
во прва година во учебната 2023/2024 
година СОУ Коста Сусинов Радовиш бр.08-
50/1 од 17.01.2023 година. 

  
член 2 

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

Број 08-424/1    Совет на општина Радовиш                                                                          
Дата 28.02.2023 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 
давање Согласност на Предлог Одлука за 

утврдување на вредноста на бод за 
пресметување на плата на 

администартивните службеници 
вработени во ЈОУДГ ,,Ацо Караманов” 

Радовиш бр.02-65 од 07.02.2023 година 

Ја прогласувам и објавувам 
Одлуката за давање Согласност на Предлог 
Одлука за утврдување на вредноста на бод 
за пресметување на плата на 
администартивните службеници 
вработени во ЈОУДГ ,,Ацо Караманов” 
Радовиш бр.02-65 од 07.02.2023 година, 
бр.08-425/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
28.02.2023 година.  

 
Број 09-425/2                   Градоначалник                                                                                       
Дата 03.03.2023 г.      на Општина Радовиш                                                            
Радовиш                             Ацо Ристов   с.р.                                                                                             
 
                                                                     

Врз основа на член 88 став 3 и 4 од 
Законот за администартивни службеници 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 
154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 275/19, 14/20, 215/21 и 99/22), член 36 
од Законот за локална самоуправа 
(Сл.Весник на РМ бр.5/02) а во врска со 
член  21 став 1 точка 27 од Статутот на 
општина Радовиш, 

Советот  на Општина Радовиш на 
XXVI седница одржана на 28.02.2023 
година донесе : 

 
О Д Л У К А 

за давање Согласност на Предлог 
Одлука за утврдување на вредноста на бод 

за пресметување на плата на 
администартивните службеници 

вработени во  
ЈОУДГ ,,Ацо Караманов” Радовиш 

бр.02-65 од 07.02.2023 година 
  

член 1 
Се дава Согласност на Предлог 

Одлука за утврдување на вредноста на бод 
за пресметување на плата на 
администартивните службеници 
вработени во ЈОУДГ ,,Ацо Караманов” 
Радовиш бр.02-65 од 07.02.2023 година. 
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член 2 
Одлуката влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавување во ,,Службен 
гласник на општина Радовиш,,. 
 
Број 08-425/1    Совет на општина Радовиш                                                                          
Дата 28.02.2023 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 давање Согласност на 
Предлог Одлука за утврдување на 

вредноста на бод за пресметување на 
плата на давателите на јавни услуги и на 

директорот во ЈОУДГ ,,Ацо Караманов” 
Радовиш бр.02-74 од 08.02.2023 година 

 
 

Ја прогласувам и објавувам 
Одлуката за давање Согласност на Предлог 
Одлука за утврдување на вредноста на бод 
за пресметување на плата на давателите 
на јавни услуги и на директорот во ЈОУДГ 
,,Ацо Караманов” Радовиш бр.02-74 од 
08.02.2023 година, бр.08-426/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
28.02.2023 година.  
                                                    
Број 09-426/2                Градоначалник                                                                                         
Дата 03.03.2023 г.    на Општина Радовиш                                                                
Радовиш                           Ацо Ристов с.р.                                                                                                    
 

                                                                                       
 Врз основа на член 88 став 3 и 4 од 

Законот за администартивни службеници 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 

154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 275/19, 14/20, 215/21 и 99/22), член 36 
од Законот за локална самоуправа 
(Сл.Весник на РМ бр.5/02) а во врска со 
член  21 став 1 точка 27 од Статутот на 
општина Радовиш, 

Советот  на Општина Радовиш на 
XXVI седница одржана на 28.02.2023 
година донесе : 

 
 
                   О Д Л У К А 

за давање Согласност на Предлог 
Одлука за утврдување на вредноста на бод 

за пресметување на плата на давателите 
на јавни услуги и на директорот во  

ЈОУДГ ,,Ацо Караманов” Радовиш 
бр.02-74 од 08.02.2023 година 

  
член 1 

Се дава Согласност на Предлог 
Одлука за утврдување на вредноста на бод 
за пресметување на плата на давателите 
на јавни услуги и на директорот во ЈОУДГ 
,,Ацо Караманов” Радовиш бр.02-74 од 
08.02.2023 година.  

 
член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавување во ,,Службен 
гласник на општина Радовиш,,. 
 
 Број 08-426/1   Совет на општина Радовиш                                                                             
Дата 28.02.2023 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 
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                Р Е Ш Е Н И Е 
  за прогласување и објавување 

на Заклучок за усвојување на Извештај за 
финансиски резултати за период  

од 01.04.2022 година до 30.06.2022 година 
на ЈПССО Радовиш 2014 

 
Го прогласувам и објавувам 

Заклучок за усвојување на Извештај за 
финансиски резултати за период од 
01.04.2022 година до 30.06.2022 година на 
ЈПССО Радовиш 2014, бр.08-427/1 
 

што советот на општина Радовиш го 
донесе на седница одржана на  
28.02.2023 година. 
 
Број09-427/2                Градоначалник                                                                                    
Дата03.03.2023г.    на Општина Радовиш                                                               
Радовиш                          Ацо Ристов  с.р.    
 
                                                                                             

Врз основа на член 36 став 1 точка 4  
од Законот за локална самоуправа 
(Сл.весник на РМ бр.5/2002) а согласно 
член 21 став 1 точка 31 од Статутот на 
општина Радовиш, 

Советот на општина Радовиш на 
XXVI седница одржана на 28.02.2023 
година донесе:  

 
 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Извештај за финансиски 

резултати за период  
од 01.04.2022 година до 30.06.2022 година 

на ЈПССО Радовиш 2014 
 
 

I. Се усвојува Извештај за 
финансиски резултати за период од 
01.04.2022 година до 30.06.2022 година на 
ЈПССО Радовиш 2014 бр.03-148/1 од 
21.02.2023 година, наш бр.08-61/5 од 
21.02.2023 година. 
 
 II. Заклучокот влегува во сила 
наредниот ден  од денот на објавувањето 
во Службен гласник на општина Радовиш. 

Број 08- 427/1   Совет на општина Радовиш 
 Дата 28.02.2023 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 Заклучок за усвојување на Извештај за 
финансиски резултати за период  

од 01.07.2022 година до 30.09.2022 година 
на ЈПССО Радовиш 2014 

 
 
  Го прогласувам и објавувам 
Заклучок за усвојување на Извештај за 
финансиски резултати за период од 
01.07.2022 година до 30.09.2022 година на 
ЈПССО Радовиш 2014, бр.08-428/1 
 

што советот на општина Радовиш го 
донесе на седница одржана на  
28.02.2023 година.  

 
Број 09-428/2                   Градоначалник                                                                                       
Дата 03.03.2023 г.        на Општина Радовиш                                                                  
Радовиш                               Ацо Ристов   с.р.                                                                                              
 
 
 
 

 Врз основа на член 36 став 1 точка 4  
од Законот за локална самоуправа 
(Сл.весник на РМ бр.5/2002) а согласно 
член 21 став 1 точка 31 од Статутот на 
општина Радовиш, 

Советот на општина Радовиш на 
XXVI седница одржана на 28.02.2023 
година донесе:  

 
 
 



Br. 06/2023 Str. 6            Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                         06.03.2023 god. 

  

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Извештај за финансиски 

резултати за период  
од 01.07.2022 година до 30.09.2022 година 

на ЈПССО Радовиш 2014 
 

I. Се усвојува Извештај за 
финансиски резултати за период од 
01.04.2022 година до 30.06.2022 година на 
ЈПССО Радовиш 2014 бр.03-148 од 
21.02.2023 година, наш бр.08-61/8 од 
27.02.2023 година. 
 
 II. Заклучокот влегува во сила 
наредниот ден  од денот на објавувањето 
во Службен гласник на општина Радовиш. 
 

Број 08- 428/1  Совет на општина Радовиш                                                                   
Дата 28.02.2023 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 Заклучок за усвојување на Извештај за 
финансиски резултати за период  

од 01.10.2022 година до 31.12.2022 година 
на ЈПССО Радовиш 2014 

 
 
  Го прогласувам и објавувам 
Заклучокот за усвојување на Извештај за 
финансиски резултати за период  од 
01.10.2022 година до 31.12.2022 година на 
ЈПССО Радовиш 2014, бр.08-429/1 
 

што советот на општина Радовиш го 
донесе на седница одржана на  
28.02.2023 година.  
 

Број 09-429/2                 Градоначалник                                                                                        
Дата 03.03.2023 г.      на Општина Радовиш                                                            
Радовиш                            Ацо Ристов  с.р.                                                                                                   
 
 

  Врз основа на член 36 став 1 точка 
4  од Законот за локална самоуправа 
(Сл.весник на РМ бр.5/2002) а согласно 
член 21 став 1 точка 31 од Статутот на 
општина Радовиш, 

Советот на општина Радовиш на 
XXVI седница одржана на 28.02.2023 
година донесе:  
 
 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Извештај за финансиски 

резултати за период  
од 01.10.2022 година до 31.12.2022 година 

на ЈПССО Радовиш 2014 
 
 

I. Се усвојува Извештај за 
финансиски резултати за период од 
01.04.2022 година до 30.06.2022 година на 
ЈПССО Радовиш 2014 бр.03-149/1 од 
22.02.2023 година, наш бр.08-61/7 од 
22.02.2023 година. 
 
 
 II. Заклучокот влегува во сила 
наредниот ден  од денот на објавувањето 
во Службен гласник на општина Радовиш. 
 
 
Број 08- 429/1   Совет на општина Радовиш                                                                 
Дата 28.02.2023 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 
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                Р Е Ш Е Н И Е 
 за прогласување и објавување 

на Програма за измена и дополнување на 
Програмата за уредување на градежно 

земјиште одржување на комунални 
објекти и локални патишта за 2023 година 

во општина Радовиш број 08-1939/1 од 
20.12.2022г. 

 
Ја прогласувам и објавувам 

Програма за измена и дополнување на 
Програмата за уредување на градежно 
земјиште одржување на комунални 
објекти и локални патишта за 2023 година 
во општина Радовиш број 08-1939/1 од 
20.12.2022година, бр.08-430/1 
 

што советот на Општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
28.02.2023 година.  

 
 

Број 09-430/2                    Градоначалник                                                                                      
Дата 06.03.2023 г.        на Општина Радовиш                                                                 
Радовиш                               Ацо Ристов   с.р.       
 

    Врз основа на чл.46 од Законот за 
градежно земјиште (Сл. Весник на РМ 
бр.82/2008) чл.21 став 1 точка 8 од 
Статутот на Општина Радовиш Сл. гласник 
бр.5/2002  

Советот на Општина Радовиш на 
седницата одржана на ден 28.02.2023 год. 
донесе: 

 
 
                        Програма 

за измена и дополнување на 
Програмата за уредување на градежно 

земјиште одржување на комунални 
објекти и локални патишта за 2023 

година во општина Радовиш број 08-
1939/1 од 20.12.2022г. 

 
 

 Во Програмата се предлагаат 
следните дополнувања :  

 Се додава нова точка I.18 “Изградба на 

улица бр.45 и улица бр.20-Крак во 

с.Ињево ( согласно решение за 

одобрување на барање за финансиска 

подршка од АФПЗР)” со учество на 

општината од 129.159,00 денари 

односно за вредноста на ДДВ , а 

остатокот од 717.551,00 се обезбедени 

од Агенцијата за финансиска подршка 

во земјоделството и руралниот развој. 

 Се зголемува износот на донацијата од 

Рудник Бучим за 800.000,00 денари и 

се врши нова распределба на 

средствата како што е прикажано во 

табелата точка II ОБЈЕКТИ ДОНАЦИЈА 

ОД Рудник ''БУЧИМ'' ДООЕЛ (согласно 

потпишан меморандум). 

 
Во прилог е пречистената табела. 
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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 експропријација 
на јавни површини 

200.000,00 

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 

400.000,00 
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снег. 

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 

18 Изградба на улица бр.45 и улица 
бр.20-Крак во с.Ињево ( согласно 
решение за одобрување на 
барање за финансиска подршка 
од АФПЗР) 

846.710,00 

ВКУПНО  I 36.914.744,00 

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

  

1 Уредување на речно корито на 
дел од Радовишка река 

2.400.000,00 

2 Уредување на речно корито на 
од Оравичка река 

4.000.000,00 

3 Водоснабдување на с.Бучим -  
од нов бунар до резервоар 

2.700.000,00 

4 Реконструкција на плафон со 
ново осветлување во Центар за 
култура Ацо Караманов 

1.500.000,00 

5 Реконструкција на гардероби и 
тоалети во СРЦ „25 Мај“ 

600.000,00 

6 Изработка на комплетна 
проектна документација за 
изградба на Амфитеатар со 
летна сцена во градски парк 

600.000,00 

ВКУПНО  II 11.800.000,00 

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 
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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 

36.914.744,00 

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

11.800.000,00 

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

15.811.946,00 

  СЕ ВКУПНО: 64.526.690,00 

 
 
 

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ Износ / 
денари 

А Надоместок за уредување на 
градежно земјиште  

20.000.000,00 

Б Надоместок за експлоатација на 
минерални суровини 

16.826.690,00 

В Јавно претпријатие за државни 
патишта 

4.000.000,00 

Г Продажба на градежно земјиште 10.500.000,00 
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Д Биро за регионален развој 1.400.000,00 

Ѓ Донација Рудник ''БУЧИМ'' 
ДООЕЛ 

11.800.000,00 

ВКУПНО: 64.526.690,00 

    
 

  Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во ,,Службен 
гласник на Општина Радовиш,,. 

 
 
 
 

   Број 08-430/1                                                                                                Совет на општина Радовиш  
Дата 28.02.2023 година                                                                                             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 Програма за измена и дополнување на 
Годишна Програма за изработка на 

урбанистички планови на подрачјето на 
Општина Радовиш за 2023 година 

 
 

Ја прогласувам и објавувам 
Програма за измена и дополнување на 
Годишна Програма за изработка на 
урбанистички планови на подрачјето на 
Општина Радовиш за 2023 година, бр.08-
431/1 
 

што советот на Општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
28.02.2023 година.  
 
 
Број 09-431/2                   Градоначалник                                                                                     
Дата 06.03.2023 г.      на Општина Радовиш                                                              
Радовиш                            Ацо Ристов  с.р.                                                                                               
 
 

   
 
Врз основа на член20 од Законот за 

урбанистичко планирање („Сл.в. на Р.М.“ 
бр.32/20), член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локална самоуправа („Сл.в. на 
Р.М.“ бр.05/02) и член 21 став 1 точка 43 од 
Статутот на општина Радовиш („Службен 
гласник на Општина Радовиш“ бр.05/02),                                      

Советот на Општина Радовиш на 
XXVI седница одржана на 28.02.2023 
година донесе :    
                 
 
 

ПРОГРАМА 
 ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

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        7.377.647.00 ден. 
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 ..........................................................................................................................................Генера

лен урбанистички план на град Радовиш                

  

  
 
 
 
 Детални урбанистички планови , Урбанистички планиви за село и Урбанистички 

проекти 
 

 

Р.Бр.    

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  

Р.Б
р. 

  

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 
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 ...........................................................................................................................................Програ
ми за спроведување на Урбанистички планови 
 

 
 

 ...........................................................................................................................................Урбан
истичка планска документација со самофинансирање  

 ........................................................................................................................................... 

         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 
Самофинансирањ

е 

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

е 

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

е 

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

е 

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 

Самофинансирањ
е 

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

Самофинансирањ
е 

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. 

Самофинансирањ
е 

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

Самофинансирањ
е 
 

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

Самофинансирањ
е 

10.  
Урбанистички проект со намена Г2  на КП бр.242/1, КО 
Радовиш вон гр,  Општина Радовиш 

 

11.  
Урбанистички проект за  промена на граници на градежна 
парцела според кастастерска КП 1711/2 КО  Радовиш, 
Општина Радовиш , во ДУП за УБ28 Радовиш   

Самофинансирањ
е 

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 

Самофинансирањ
е 

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

Самофинансирањ
е 

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 

Самофинансирањ
е 

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 

Самофинансирањ
е 

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

Самофинансирањ
е 

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   

Самофинансирањ
е 

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

Самофинансирањ
е 

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

Самофинансирањ
е 

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

Самофинансирањ
е 

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, 

Самофинансирањ
е 

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

Самофинансирањ
е 

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

Самофинансирањ
е 

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. 

Самофинансирањ
е 

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. 

Самофинансирањ
е 

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

Самофинансирањ
е 

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. 

Самофинансирањ
е 

29. 
Урбанистички проект на КП бр.3453/2  КО Радовиш - вон град, 
намена Е2 фотоволтаични централи 

Самофинансирањ
е 
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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 продолжат и во наредната година, односно 
нема во целост да се реализират предвидените средства . 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 .  

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 : 
 

7.377.647.00  
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    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. 
 
   5.  Оваа Програма влегува во сила 
наредниот ден од денот на објавување во 
,,Службен гласник на Општина Радовиш,,.        
 
 
Број 08-431/1   Совет на општина Радовиш                                                                                           
Дата 28.02.2023 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 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.08-432/1 
 

што советот на Општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
28.02.2023 година.  
 
 
Број 09-432/2                    Градоначалник                                                                                       
Дата 06.03.2023 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 XXVI 

седница, одржана  на 28.02. 2023 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  8  

 

 УЛИЦИ  

РБ ДОСЕГАШНО ИМЕ НОВО ИМЕ 

1.  Ул. 14.2  Ул. ,,Ристо 

Шишков” 
 
                                                            

                                      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 
наОпштина Радовиш“. 

 
Број 08-432/1            Совет на општина Радовиш                                                                                 
Дата 28.02.2023 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.08-433/1 
 

што советот на Општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
28.02.2023 година.  

 
 

Број 09-433/2                 Градоначалник                                                                                       
Дата 06.03.2023 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 

XXVI седница, одржана  на 28.02. 2023 

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: 

 

С.Подареш 

 

Улици с.Подареш 

ред.бр. 
Досегашно 

име 
Ново име 

1  Ул. 1  Ул. ,,  Плаваја” 

2  Ул. 2 
 Ул. ,, Славко Јаневски 
” 

3  Ул. 3 и  Ул. 4  Ул. ,, Тони Методов ” 

4  Ул. 5  Ул. ,, Карши Маале ” 

5  Ул. 6  Ул. ,, Киро Глигоров ” 

6  Ул. 7  Ул. ,, Смиланска ” 

7  Ул. 8 и  Ул. 27  Ул. ,, Белградска ” 

8 
 Ул. 9, Ул. 11 и 
Ул. 22 

 Ул. ,, Тодор Проевски 
- Тоше ” 

9  Ул. 10 и Ул. 21 
 Ул. ,, Панко 
Брашнаров ” 

10 
 Ул. 12, Ул. 13 
и Ул. 38 

 Ул. ,, Борис 
Трајковски  ” 

11 
 Ул. 14, Ул. 15 
и Ул. 39 

 Ул. ,, Загребска ” 

12  Ул. 16 
 Ул. ,,  Гане 
Тодоровски” 

13 
 Ул. 17 и  Ул. 
36 

 Ул. ,, Македонска ” 

14 
 Ул. 18 и  Ул. 
28 Блок3 

 Ул. ,,Никола Тесла  ” 

15 
 Ул. 18 и  Ул. 
36 Блок4 

 Ул. ,,Лондонска  ” 

16  Ул. 19 и Ул. 32 
 Ул. ,, Зоран 
Мајсторски ” 

17  Ул. 20  Ул. ,,  Ристо Шишков” 

18 
 Ул. 23 и  Ул. 
26 

 Ул. ,, Беровска ” 

19  Ул. 24  Ул. ,, Виенска ” 

20  Ул. 25  Ул. ,, Љубљанска ” 
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21  Ул. 29 
 Ул. ,,Методија 
Андонов-Ченто  ” 

22  Ул. 30 
 Ул. ,, Кирчо Поп-
Лазаров ” 

23  Ул. 33 и Ул. 34  Ул. ,, Ступница ” 

 

                          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“. 

 

Број08-433/1Совет на општина Радовиш                                                                             

Дата 28.02.2023 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 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.08-434/1 

 
што советот на Општина Радовиш ја 

донесе на седница одржана на  
28.02.2023 година.  

 
Број 09-434/2               Градоначалник                                                                               
 Дата 06.03.2023 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 XXVI 

седница, одржана  на 28.02. 2023 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. 16  Ул. ,,Панко Брашнаров” 

                                                    

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“. 

 

 

Број08-434/1         Совет на општина Радовиш                                                                  

Дата 28.02.2023 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.08-435/1 
 

што советот на Општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
28.02.2023 година.  

 
 

Број 09-435/2                   Градоначалник                                                                                   
 Дата 06.03.2023 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 XXVI 

седница, одржана  на 28.02. 2023 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  22  

 

 УЛИЦИ  

РБ ДОСЕГАШНО 

ИМЕ 

НОВО ИМЕ 

1.  Ул. 3  Ул.,,МустафаКемал 

Ататурк” 

 Ул. 4 Ул. ,, Анкарска” 

 Ул. 5 Ул. ,, Милка Здравева” 

 Ул. 6 Ул. ,, Евлија Челебија” 

 Ул.7 Ул. ,, Кирчо Поп-Лазаров” 

 Ул. 8 Ул. ,, Илхами Емин” 

 

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“. 

 

 

Број08-435/1    Совет на општина Радовиш                                                                             

Дата28.02.2023г.          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  Програма за измена на Програма за 
финансирање на проекти за 2023 година 

 -Одделение за локален економски развој  
Општина Радовиш 
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Ја прогласувам и објавувам 
Програма за измена на Програма за 
финансирање на проекти за 2023 година -
Одделение за локален економски развој 
Општина Радовиш, бр.08-436/1 
 

што советот на Општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
28.02.2023 година.  
 
Број 09-436/2                    Градоначалник                                                                                       
Дата 06.03.2023 г.        на Општина Радовиш                                                               
Радовиш                               Ацо Ристов  с.р.                                                                                                    
 
 

Врз основа на член 22, став 1, точка 6, 7 и 9 и 

член 36 од Законот за локална самоуправа 

(,,Сл.весник на Р.М,, бр: 5/02), член 21 став 1 

точка 43 од Статутот на Општина Радовиш 

(Сл. гласник бр.5/2002 ) 

Советот на општина Радовиш на XXVI 

седницата одржана на 28.02.2023 година 

донесе: 

 

Програма 

за измена на Програма за финансирање на 

проекти за 2023 година 

-Одделение за локален економски развој 

Општина Радовиш 

 

Целосниот износ на предлог-програмата за 

2023 год. изнесува: 5.666.863 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. Промената се однесува на 

зголемување на ставката за кофинансирање 

на проекти за 465.643 денари односно од 

2.000.000 денари на 2.465.643 денари. 

Ставката финансиска подршка за проекти на 

граѓански здруженија според усвоена 

методологија за финансирање на проекти се 

намалува за 280.000 денари и во измената е 

720.000 денари, а во измената на програмата 

се додава нова ставка од 280.000 денари за 

подршка на проект на УСАИД и 

ИИАП,,Ромалитико“-Скопје. 

 Локалниот економски развој како 

надлежност на локалната самоуправа во 

најголем дел зависи од навремено планирање 

во локалната самоуправа, преку 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 
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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 

финансирањ
е 

Коментар/Статус на 
проект 

Временски 
период за 

отпочнување/
реализација 

ЕКОНОМИЈА     

СРМА Потенцијално искористување на 
ресурсите 

Финансиран
од УСАИД 

УСАИД 

Јакнење на 
капацитетите на 

општинската 
администрација 

Проектот е 
во тек на 

реализација  

Техничка подршка за проект Урбана 
ревизија (УСАИД) 

Финансиран 
од УСАИД 

УСАИД 

Јакнење на 
капацитетите на 

општинската 
администрација 

Проектот е 
во тек на 

реализација 

Техничка подршка за проект 
Развој/ажурирање на план за Локален 
економски развој 

Финансиран 
од УСАИД 

УСАИД 

Јакнење на 
капацитетите на 

општинската 
администрација 

Проектот е 
во тек на 

реализација 

Средства предвидени за ко-
финансирање на проекти по објавени 
огласи (АФПРР-мерки за развој на 
општини, ИПА прекугранична Бугарија-
Македонија, Министерства, БРР, 
кофинансирање во проекти за 
енергетска ефикасност, набавка на 
фотоволтаици и др.) 

2.465.643 
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 
Плачковица, 

УСАИД 

Итната акција се 
однесува на 

решавање на итни и 
приоритетни 
проблеми на 
жителите на 
с.Калуѓерица 

Јануари-
Декември 

Поставување на 70 соларни светилки во 
населба Шаин Маале, град Радовиш 

280.000 

Општина 
Радовиш, 

Ромалитико, 
УСАИД 

Средствата за 
кофинансирање ќе 

бидат употребени за 
набавка на држачи 

Февруари-
Март 
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за соларни светилки 
и ситен материјал 

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 

реализација 
и 

продолжува 
со 

одржување 
на 

активностите 

ФИНАНСИСКА ПОДРШКА ЗА НВО     

Финансиска подршка за проекти на 
граѓански здруженија според усвоената 
методологија за финансирање на 
проекти.  
 

 
 
 
720.000 

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 за 
развој на Југоисточен плански регион за 
2023 

241.220 
Општина 
Радовиш 

Согласно законот за 
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. 

Јануари - 
Декември 

ЛАГ Плачковица 60.000 
Општина 
Радовиш 

 

Годишна членарина 
по договор 

 

Јануари - 
Декември 

     
Се вкупно 5.666.863 5.666.863   

Донации 0 0   
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Средства од општински буџет 5.666.863 5.666.863   

 

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  

41.952.022 

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 град 

Радовиш  
100.031.525 

Објектот Градски 
пазар претставува 
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.  

Во фаза на 
реализација 
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 Оваа Програма влегува во сила 
наредниот ден од денот на објавување во 
,,Службен гласник на Општина Радовиш,,. 
 
Број 08-436/1         Совет на општина Радовиш                                                                                                     
Дата 28.02.2023 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 ко-финансирање на проект:  
,,Подобрување на Енергетската ефикасност 
на Јавни објекти во Југоисточниот регион” 
 

Ја прогласувам и објавувам 
Одлуката за ко-финансирање на проект: ,, 
Подобрување на Енергетската ефикасност 
на Јавни објекти во Југоисточниот регион”, 
бр.08-437/1 
 

што советот на Општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
28.02.2023 година.  

 
Број 09-437/2                   Градоначалник                                                                                        
Дата 06.03.2023 г.        на Општина Радовиш                                                      
Радовиш                              Ацо Ристов  с.р.                                                                                            
 

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 

од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник на РМ“ бр.5/02) и член 21, став 1, 

точка 43, а во врска со член 12, од Статутот 

на Општина Радовиш („Службен гласник на 

Општина Радовиш“ бр.5/02),  

Советот на Општина Радовиш на 

XXVI седница одржана на ден 28.02.2023 

година, донесе: 

      

ОДЛУКА 

За ко-финансирање на проект:„ 
Подобрување на Енергетската ефикасност 
на Јавни објекти во Југоисточниот регион “ 

 

Член 1 

 Со оваа одлука се дава согласност за 

учество на општина Радовиш во проект: 

„Подобрување на Енергетската 
ефикасност на Јавни објекти во 
Југоисточниот регион “ финансиран од  

Биро за регионален развој. 

Вкупната сума на проектот 

8,347.221,50 денари од кои учествотот на 

општина Радовиш е 2.900.000,00 денари. 

  

Член 2 

 Оваа одлука влегува во сила веднаш 

по објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Радовиш “. 

 

Број 08-437/1         Совет на општина Радовиш                                                            

Дата 28.02.2023 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 ко-финансирање на проект:  
,,Техничка документација за нови 

регионални проекти”(резервен проект) 
 

 
Ја прогласувам и објавувам 

Одлуката за ко-финансирање на проект:  
,,Техничка документација за нови 
регионални проекти”(резервен проект), 
 бр.08-438/1 
 

што советот на Општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
28.02.2023 година.  
 
Број 09-438/2                  Градоначалник                                                                            
Дата 06.03.2023 г.       на Општина Радовиш                                                           
Радовиш                              Ацо Ристов  с.р.   
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  Врз основа на член 36, став 1, точка 

15 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21, 

став 1, точка 43, а во врска со член 12, од 

Статутот на Општина Радовиш („Службен 

гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02),  

Советот на Општина Радовиш на 

XXVI седница одржана на ден 28.02.2023 

година, донесе: 

      

ОДЛУКА 

за ко-финансирање на проект: 

„ Техничка документација за нови 

регионални проекти“ ( резервен проект) 

 

Член 1 

 Со оваа одлука се дава согласност за 

учество на општина Радовиш во проект: 

„ Техничка документација за нови 

регионални проекти“ ( резервен проект) 

 финансиран од  Биро за регионален развој. 

Вкупната сума на проектот 

2,000.000,00 денари од кои учествотот на 

општина Радовиш е 400.000,00 денари. 

 

Член 2 

 Оваа одлука влегува во сила веднаш 

по објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Радовиш “. 

 

 

Број 08-438/1         Совет на општина Радовиш                                                              

Дата 28.02.2023 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 ко-финансирање на проект:  
,,Кејска улица во ДУП УБ 15 Радовиш” 

 

 
Ја прогласувам и објавувам 

Одлуката за ко-финансирање на проект:  
,,Кејска улица во ДУП УБ 15 Радовиш” ,  
бр.08-439/1 
 

што советот на Општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
28.02.2023 година.  
 
Број 09-439/2                 Градоначалник                                                                                
Дата 06.03.2023 г.        на Општина Радовиш                                                              
Радовиш                            Ацо Ристов   с.р.                                                                                                      
 
 

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 

од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник на РМ“ бр.5/02) и член 21, став 1, 

точка 43, а во врска со член 12, од Статутот 

на Општина Радовиш („Службен гласник на 

Општина Радовиш“ бр.5/02),  

Советот на Општина Радовиш на 

XXVI седница одржана на ден 28.02.2023 

година, донесе: 

  

     

ОДЛУКА 

За ко-финансирање на проект: 

„ Кејска улица во ДУП УБ 15 Радовиш“  

 

 

Член 1 

 Со оваа одлука се дава согласност за 

учество на општина Радовиш во проект: 

„ Кејска улица во ДУП УБ 15 Радовиш“  

финансиран од  Биро за регионален развој. 

Вкупната сума на проектот е 

7,449.731,88 денари од кои учеството на 

општина Радовиш е 50 % од вкупниот изност 

на проектот односно 3.724.865,94 денари. 

  

Член 2 

 Оваа одлука влегува во сила веднаш 

по објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Радовиш “. 

 

Број 08-439/1         Совет на општина Радовиш                                                             

Дата 28.02.2023 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 ко-финансирање на проект:  
,,Изградба на фекална канализациона 

мрежа Карши Маале,  
с.Подареш, Општина Радовиш” 

 

 
Ја прогласувам и објавувам 

Одлуката за ко-финансирање на проект:  
,, Изградба на фекална канализациона 
мрежа Карши Маале, с.Подареш, Општина 
Радовиш”,  бр.08-440/1 
 

што советот на Општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
28.02.2023 година.  
 
Број 09-440/2               Градоначалник                                                                                      
Дата 06.03.2023 г.   на Општина Радовиш                                                                
Радовиш                         Ацо Ристов с.р.    
 
 

  Врз основа на член 36, став 1, точка 

15 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21, 

став 1, точка 43, а во врска со член 12, од 

Статутот на Општина Радовиш („Службен 

гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02),  

Советот на Општина Радовиш на 

XXVI седница одржана на ден 28.02.2023 

година, донесе: 

 

ОДЛУКА 

За ко-финансирање на проект: 

 ,,Изградба на фекална канализациона мрежа 

Карши Маале, с.Подареш, општина Радовиш,, 

 

Член 1 

 Со оваа одлука се потврдува дека 

општина Радовиш ќе има сопствено учество 

од 25,5% односно 4.260.000,00 денари по 

проект: ,,Изградба на фекална 

канализациона мрежа Карши Маале, 

с.Подареш, општина Радовиш,,  технички 

број: ВК-644/2022  изработен од „Еуро Роад 

Дизајн“ ДОО Скопје, проектот е во вкупен 

износ од 16.687.872,33 денари.    

 

Член 2 

 Оваа одлука влегува во сила веднаш 

по објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Радовиш “. 

 

 

Број 08-440/1         Совет на општина Радовиш                                                         

Дата 28.02. 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 ко-финансирање на проект:  
,,Изградба на улица бр.9 крак 1”  во 

с.Ињево 
 

Ја прогласувам и објавувам 
Одлуката за ко-финансирање на проект:  
,, Изградба на улица бр.9 крак 1”  во 
с.Ињево”,  бр.08-441/1 
 

што советот на Општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
28.02.2023 година.  

 
Број 09-441/2                    Градоначалник                                                                                
Дата 06.03.2023 г.        на Општина Радовиш                                                            
Радовиш                               Ацо Ристов  с.р.                                                                                           
 
 

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 

од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник на РМ“ бр.5/02) и член 21, став 1, 

точка 43, а во врска со член 12, од Статутот 

на Општина Радовиш („Службен гласник на 

Општина Радовиш“ бр.5/02),  
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Советот на Општина Радовиш на 

XXVI седница одржана на ден 28.02.2023 

година, донесе: 

       

ОДЛУКА 

За ко-финансирање на проект: 

„ Изградба на улица бр.9 крак 1 “  во село 

Ињево 

 

Член 1 

 Со оваа одлука се дава согласност за 

учество на општина Радовиш во проект: 

„ Изградба на улица бр.9 крак 1“  во село 

Ињево финансиран од  Биро за регионален 

развој. 

Вкупната сума на проектот е 

7.245.495,00 денари од кои учеството на 

општина Радовиш е 50 % од вкупниот изност 

на проектот односно 3.622.745,50 денари. 

 

 

Член 2 

 Оваа одлука влегува во сила веднаш 

по објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Радовиш “. 

 

 

Број 08-441/1         Совет на општина Радовиш                                                              

Дата 28.02.2023 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 ко-финансирање на проект:  
,,Изградба на мрежа за водоснабдување 

улица:5 и улица: 6, УБ.22,  
Општина Радовиш” 

 

 
 

 

Ја прогласувам и објавувам 
Одлуката за ко-финансирање на проект: 
,, Изградба на мрежа за водоснабдување 
улица:5 и улица: 6, УБ.22, Општина 
Радовиш”,  бр.08-442/1 
 

што советот на Општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
28.02.2023 година.  
 
Број 09-442/2                    Градоначалник                                                                               
Дата 06.03.2023 г.        на Општина Радовиш                                                            
Радовиш                               Ацо Ристов  с.р.                                                                                          
 

 Врз основа на член 36, став 1, точка 

15 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21, 

став 1, точка 43, а во врска со член 12, од 

Статутот на Општина Радовиш („Службен 

гласник на Општина Радовиш“ бр.5/02),  

Советот на Општина Радовиш на 

XXVI седница одржана на ден 28.02.2023 

година, донесе: 

 

ОДЛУКА 

За ко-финансирање на проект: 

 ,,Изградба на мрежа за водоснабдување 

улица: 5 и улица: 6, УБ.22, општина 

Радовиш,, 

 

Член 1 

 Со оваа одлука се потврдува дека 

општина Радовиш ќе има сопствено учество 

од 500.000 денари по проект за изградба на 

мрежа за водоснабдување на улица: 5 и 

улица: 6, УБ.22 тех.бр: 018/2020-В изработен 

од ,,Доминг ЈТД,, Радовиш, во вкупен износ 

од 3.738.755,51 денари.    

 

 

Член 2 

 Оваа одлука влегува во сила веднаш 

по објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Радовиш “. 

 

 

Број 08-442/1         Совет на општина Радовиш                                                      

Дата 28.02.2023 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 позитивно мислење на 
Урбанистичкиот проект со План за 

парцелација на граници на ГП А.5 и ГП  
А.7 од ДУП за УБ дел 3 во Радовиш, 
Општина Радовиш, со површина на 

плански опфат на две градежни парцели 
од 6378,30 м2, изработен од ДПГИ ВЕКТОР 

90 Томе ДООЕЛ Струмица,  
со тех. број 041-2012/2022 од 12.2022 год. 

 
 

Ја прогласувам и објавувам 
Одлуката  за позитивно мислење на 
Урбанистичкиот проект со План за 
парцелација на граници на ГП А.5 и ГП  
А.7 од ДУП за УБ дел 3 во Радовиш, 
Општина Радовиш, со површина на 
плански опфат на две градежни парцели 
од 6378,30 м2, изработен од ДПГИ ВЕКТОР 
90 Томе ДООЕЛСтрумица, со тех. број 041-
2012/2022 од 12.2022 год., бр.08-443/1 

 
што советот на општина Радовиш ја 

донесе на седница одржана на  
28.02.2023 година.  

 
 

Број 09-443/2                Градоначалник                                                                                     
Дата 06.03.2023 г.    на Општина Радовиш                                                                
Радовиш                           Ацо Ристов с.р.     
 
 

Врз основа на чл. 62, чл. 63 и чл. 65 од 

Законот за урбанистичко планирање (Сл. 

Весник на РМ бр.32/20), Правилник за 

урбанистичко планирање, (Сл. Весник на РМ 

бр. 225/20), чл. 22 став 1 точка 1 од Законот 

за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр. 

5/02) и чл. 21 став 1 точка 43 од Статутот на 

Општина Радовиш 

Советот на Општина Радовиш на XXVI 

седница одржана на 28.02.2023 година, 

донесе: 

 

                              ОДЛУКА 

    за позитивно мислење на Урбанистичкиот 

проект со План за парцелација на граници на 

ГП А.5 и ГП  А.7 од ДУП за УБ дел 3 во 

Радовиш, Општина Радовиш, со површина на 

плански опфат на две градежни парцели од 

6378,30 м2, изработен од ДПГИ ВЕКТОР 90 

Томе ДООЕЛ Струмица,  

со тех. број 041-2012/2022 од 12.2022 год. 

 

 

Член 1 

 Со оваа Одлука се дава позитивно 

мислње за Урбанистичкиот проект со План за 

парцеларија на граници на ГП А.5 и ГП  А.7 

од ДУП за УБ дел 3 во Радовиш, Општина 

Радовиш, согласно потребите на 

инвеститорот и јавниот интерес, се врши 

парцелација на градежната парцела, промена 

на границата на градежна парцела. Површина 

на плански опфат на две градежни парцели од 

6378,30 м2, на УП изработен од ДПГИ 

ВЕКТОР 90 Томе ДООЕЛ Струмица, со тех. 

број 041-2012/2022 од 12.2022 год., како што 

е означено во графичките прилози кои што се 

составен дел на оваа одлука. 

 

Член 2 

 Одлуката за позитивно мислење на 

Урбанистички План се прикачува во 

електронска форма во информацискиот 

систем е-урбанизам, од страна на донесувачот 

на урбанистички план. 

 По спроведување на наведеното, 

донесениот урбанистички план станува 

составен дел на електронскиот регистар на 

донесени урбанистички планови во рамките 

на информацискиот систем е-урбанизам, кон 

кој пристап имаат донесувачот на 

урбанистичкиот план, органот на државната 

управа надлежен за вршење на работите од 

областа на уредување на просторот, 

Агенцијата за планирање на просторот и 

Агенцијата за катастар на недвижности. 
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Член 3 

 Донесувачот на урбанистичкиот план 

е должен примерок од донесениот детален 

урбанистички план во електронска форма да 

го објави на својата веб страна. 

 

                               Член 4 

 Донесениот урбанистички план ќе се 

применува по исполнувањето на условите во 

согласност со законот. 

 

                               Член 5 

 Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во “Службен 

гласник на Општина Радовиш”. 

 

 

Број 08-443/1         Совет на општина Радовиш                                                                   

Дата 28.02.2023 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 усвојување на 
Програма за поставување на урбана 
опрема на подрачјето на Општина 

Радовиш и Програма за поставување на 
урбана опрема на подрачјето на Општина 

Радовиш 
 

Ја прогласувам и објавувам 
Одлуката за усвојување на Програма за 
поставување на урбана опрема на 
подрачјето на Општина Радовиш бр.08-
444/1 и Програма за поставување на 
урбана опрема на подрачјето на Општина 
Радовиш, бр.08-444/2 
 

што советот на општина Радовиш ги 
донесе на седница одржана на  
28.02.2023 година.  

Број 09-444/3                  Градоначалник                                                                                     
Дата 06.03.2023 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 
XXVI седница одржана на 28.02.2023 
година, донесе 
 

 
                     О Д Л У К А 

за усвојување на Програма за 
поставување на урбана опрема на 
подрачјето на Општина Радовиш 

  
 
I. Се усвојува Програмата за 

поставување на урбана опрема на 

подрачјето на Општина Радовиш. 

 
 

II. Оваа Одлука влегува во сила 

наредниот ден од денот на објавување   

во ,,Службен гласник на општина 
Радовиш,, . 

 
Број 08-444/1    Совет на општина Радовиш                                                        
Дата 28.02.2023 г.           Претседател                                                                   
Радовиш                     Моника Трајанова с.р.                                                                        
 

                                                        
Врз основа на член 80 од Законот за 

градење („Службен весник на Република 

Македонија“,130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 

13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 

28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 

217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 

35/18, 64/18, 68/18 и 168/18 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр. 244/19, 18/20 

и 279/20), член 62 од Законот за локалната 

самоуправа (Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 5/02) и член 21 од Статутот на 

Општина Радовиш 

Советот на Општина Радовиш  XXVI 

седница одржана на 28.02.2023 година донесе: 
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ПРОГРАМА 

за поставување урбана опрема на 

подрачјето на 

општина Радовиш 
 

Со оваа Програма се уредуваат видовите 

на урбана опрема, локалитетите на кои се 

поставува, начинот и условите за нејзино 

поставување, дислоцирање и отстранувањето на 

урбаната опрема на подрачјето на општина 

Радовиш. 

 

 I. ОПШТИ СТАНДАРДИ ЗА 

ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА 

 

Со поставување на урбана опрема не смее 

да се попречува или отежнува користењето на 

станбените, деловните згради и други објекти, 

односно нивната функција на живеење или 

работење, да се загрозува сигурноста на 

сообраќајот, да се намалува пропишаната 

слободна проодна површина, да се уништува 

зелена површина, да се намалува естетскиот и 

општиот изглед на околината. 

Урбаната опрема, со својот изглед и 

форма не смее да го намали естетскиот и општиот 

изглед на околината, а со вршењето на дејноста 

не смее да се создава нечистотија, недозволена 

бучава и лоша миризба. 

Поставување на урбана опрема се врши на 

начин што истите не смеат на никаков начин да 

бидат трајно прицврстени за подлогата, а нивното 

поставување и отстранување треба да се одвива 

на брз и лесен начин и без оштетување на 

подлогата. 

Површината што служи за употреба на 

урбаната опрема мора да се одржува во хигиенски 

исправна состојба. 

При поставување на урбана опрема не 

смеат да се поставуваат бариери во просторот кои 

можат да го попречат безбедното движење на 

пешаците или да го оневозможат движењето на 

лицата со хендикеп. 

При поставување на урбана опрема не 

смеат да се преземаат градежни зафати, а особено 

не зафати со кои се менуваат материјалот и 

нивелетата на целата површина што се користи. 

При поставувањето на урбаната опрема 

мора да се запазат следните стандарди: 

поставувањето на урбаната опрема е на 

минимално растојание од 0,80м. од рабникот на 

коловозот (за кошничка за отпадоци, жардињери, 

рекламни направи и др.) односно 1.5м до 2,5 м од 

рабникот на коловозот (за автобуски стојалишта, 

тезги, дрвореди). 

Минимална височина при поставување на 

чадори за сонце изнесува 2.4м, а при поставување 

на настрешници и тенди минималната височина 

изнесува 3,2м над слободната проодна површина. 

Поставувањето на урбана опрема пред 

деловните објекти каде што се врши дејност, е 

дозволено само во широчината на деловниот 

објект кон јавната површина, но не повеќе од 50% 

од вкупната корисната површина на деловниот 

објект и доколку се исполнети условите од оваа 

Програма и условите од други прописи. 

На улиците кои се користат како пешачки 

зони, по средината на улицата се определува 

заштитен коридор во широчина од 6 метри се со 

цел непречен протокот на сообраќајот и пешачки 

движења, пристап на амбулантно, 

противпожарно, полициско и комунално возило 

(возило на јавни служби) и во овој заштитен 

коридор поставањето на урбаната опрема строго 

се забранува.  

При поставување на урбана опрема на 

тротоари, минималната слободна проодна 

површина од попречниот профил на тротоарот 

изнесува 1.5 м. Ислучок претставуваат простори 

кај кои во партерот постои реализирана граница 

помеѓу просторот за движење на пешаците и 

бараниот простор за поставување на опрема 

(столпчиња, денивелација и др.) но просторот за 

движење не може да биде помал од 1.2 м. 

Широчината на слободната проодна 

површина на тротоарите, се мери од рабникот на 

коловозот или на велосипедската патека. Доколку 

на тротоарот има дрвја, комунален или рекламен 

објект, широчината на слободната проодна 

површина се мери од граничникот на дрвото или 

од најистурената точка на пречникот на дрвото, 

на комунален или рекламен објект, во правец на 

делот од јавната површина што е предмет на 

користење.  

Поставување на урбана опрема не е 

дозволено на делот од тротоарите во зоната на 

свртување на улицата, односно во зоната на 

вкрстување на улиците (магистрални и собирни), 

која изнесува минимум 8.0 м од пресечната точка 

на двете регулациони линии.  Доколку пешачката 

површина е поголема од 5.0 м во радиусот на 

свртувањето дозволено е поставување на урбана 

опрема за летна тераса при што треба да се запази 

проодна површина со ширина од 2.5 м од работ 

на коловозот односно од најистурениот елемент 

(дрво, комунален или рекламен објект). 

Урбаната опрема што се поставува по 

повод манифестации, презентации, изложби и за 
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вршење на угостителска дејност, по 

завршувањето на манифестацијата се отстранува 

од јавната површина во рок утврден од 

општината. 

 

При поставување на урбана опрема, сопственикот 

е дожен да обезбеди: 

- соодветни услови и согласности за 

приклучување на инфраструктурни мрежи за 

предвидениот временски период 

/електронапојување, водоснабдување и 

канализација, мрежа за телефонија, електронски 

комуникации и сл./ од соодветните јавни      

претпријатија и други правни лица / даватели на 

услугите / односно од субјектите кои 

стопанисуваат со објектите на инфраструктурата; 

- примена на современи градежни 

материјали кои овозможуваат монтажно 

демонтажни конструктивни елементи, типски 

елементи, современо архитектонско обликување, 

препознатливост на функцијата, 

репрезентативност на урбана опрема за 

дејностите од кои тоа се очекува, принцип на 

повеќеводни кровови со ниско слеме, 

обезбедување пристапност за лица со посебни 

потреби и иналидитет и сл; 

- согласност од сопствениците на 

градежната парцела во сопственост кога 

земјиштето се користи во јавна употреба согласно 

закон. 

При поставување на урбана опрема, 

покрај овие услови, мора да се почитуваат 

специфичните услови на локацијата, интензитетот 

на пешачкото движење и видот на дејноста која се 

врши и слично. 

Доколку површината за која се бара 

поставување на урбана опрема е во границите на 

опфатот на заштитено подрачје или објект или за 

неа е утврден посебен режим на користење, 

потребно е да се прибави претходно мислење од 

органот на државната управа надлежен за 

работите на заштитата на културно-историското 

наследство, односно на природата. 

Урбаната опрема се поставува согласно 

Програмата и истите може да бидат со различни 

димензии зависно од дејностите кои се 

извршуваат во нив. 

Урбаната опрема може да биде само 

приземна, со максимална висина на венец до 3,5м 

и висина на слеме добиена со минимален нагиб 

зависно од видот на употребениот кровен 

покривач /само како заштита на објектот/.  

 

II. ВИДОВИ УРБАНА ОПРЕМА И ПОСЕБНИ 

СТАНДАРДИ ЗА НЕЈЗИНО ПОСТАВУВАЊЕ 

 

Тераси, шанкови и натстрешници 

Тераси и шанкови се поставуваат во 

зависност од расположивата јавна површина, при 

што е неопходно исполнување на условот да не се 

наруши урбанистичката концепција на просторот 

и параметрите за непречно безбедно движење од 

сите корисници, согласно Правилникот за 

стандарди и нормативи за урбанистичко 

планирање („Службен весник на РМ“ бр. 63/12), 

особено по однос на минималните димензии на 

пешачки површини – тротоари, по однос на 

непречено користење на околните објекти и 

простори за јавна намена, протокот на 

сообраќајот/пешачки движења на лица со 

хендикеп, пристап на амбулантно, 

противпожарно, полициско и комунално возило 

(возило на јавни служби). 

Се забранува покривање на урбаната 

опрема на летната тераса со најлонски фолии или 

други слични материјали. За заштита на 

елементите на урбаната опрема за време на 

врнежи истата може да се прекрие со лесен 

материјал или елементите да се отстранат од 

јавната површина. При тоа се забранува 

складирање на урбаната опрема покрај излогот и 

сите видливи страни на локалот кон улица и 

негово натрупување визуелно експонирано. 

На површината на која се поставува 

урбана опрема за организација на летни тераси, 

дозволено е поставување на: лесно подвижни 

маси, столици, натстрешници, чадори, 

постаменти за чадори, жардињери, ограда и др. не 

смеат да го преминуваат работ на одобрената 

површина. 

 

Исклучително во пешачка зона, на 

плоштади, кеј и други пошироки површини 

опремата за летна тераса се поставува на начин 

утврден со елаборат. Со елаборат се утврдува 

просторот, видот и изгледот на опремата, бојата, 

димензиите и др. 

Јавна површина може да се користи за 

летна тераса (вршење на угостителска дејност) со 

поставување само на опрема за летна тераса, а не 

и дополнителна опрема како фрижедери, витрини 

и друго. 

Минимална ширина на површината 

потребна за поставување на урбана опрема за 

угостителство за поставување на еден ред маси со 

столови и клупи изнесува 1,5м. 

Масите и столиците како елементи на 

летната тераса мора да бидат изработени од 

квалитетни материјали. На определени простори: 

пешачки зони, плоштад и во заштитени зони 
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може да биде пропишан видот на опремата со 

посебен елаборат. 

Сите направи за заштита од атмосферски 

влијанија (чадори, тенди и настрешници) 

поставени на една тераса треба да бидат 

усогласени по боја и облик и да сочинуваат една 

естетска целина. 

Чадорите се со минималната слободна 

височина од 2,4м. Чадорите за сонце поставени и 

отворени не смеат со ниеден елемент да ја 

надминуваат линијата на одобрениот простор, 

можат да ја наткрива само одобрената површина 

и не смее да биде прицврстена за подлогата. 

Тендите се типски – монтажни елементи 

со роло механизам конзолно поставени на чело на 

објектот и се поставуваат доколку на јавната 

површина има простор за еден ред на маси и 

столици паралелно со ѕидот на објектот без 

потпирачи на јавната површина. 

При поставување на тенди над зона во 

која се организираат летните тераси минималната 

слободна височина изнесува 3.2м. 

Поставена и монтирана тендата смее да го 

наткрива само одобрениот простор за летна 

тераса.  

Страните на тендата не смеат да се 

затвораат со најлон или било каков друг 

материјал или фиксна конструкција која 

вертикално ќе се спушта од едната страна заради 

изградба на зимска градина на јавна површина. 

Настрешница е лесен монтажно - 

демонтажен елемент кој се поставува на четири 

или два столба кои не смеат да бидат 

прицврстени за јавната површина, со платно и со 

роло механизам. 

Страните на настрешницата не смеат да се 

затвораат со најлонски фолии или било каков 

друг материјал или фиксна конструкција која 

вертикално ќе се спушта до подлогата. 

Оградите и жардињерите поставени на 

летна тераса не смеат: да излегуваат со ниеден 

елемент надвор од дозволениот простор за летна 

тераса, да бидат фиксно прицврстени за подлогата 

и да имаат висина поголема од 0,8м. 

Оградите и жардињерите треба да бидат 

изведени од квалитетни материјали со 

високоестетско ниво. 

Во пешачките зони не се поставуваат 

огради или жардињери кон пешачката зона 

односно истите се поставуваа само помеѓу 

соседни летни тераси. 

 

Летни дискотеки 

При нивно поставување важат општите и 

посебните стандарди за поставување на урбана 

опрема: летни тераси, покриени и непокриени 

шанкови и други објекти. 

Летни дискотеки се поставуваат со 

Програма донесена на Совет на општина 

Радовиш. 

 

Покриени и отворени шанкови 

Покриени и отворени шанкови се 

поставуваат на сквер, во парк, на кеј, на 

реализирана партерна јавна површина, покрај 

водни и рекреативни површини. 

Покриените и отворени шанкови не смеат да се 

прицврстени за подлогата и мора да имаат 

приклучок на вода, електрична енергија и 

канализација. 

Составен дел на локацијата на покриени и 

отворени шанкови може да биде и летна тераса. 

 

Информативни паноа 

Информативните паноа служат за јавна 

намена, за инфомрирање на граѓаните (карта на 

општина Радовиш, возен ред и друго) и 

огласување за културно-уметнички, спортски и 

други манифестации. 

Поставувањето на информативните паноа 

не смее да го попречува нормалното одвивање на 

сообраќајот. 

Информативните паноа може да бидат 

слободностоечки, преносливи, прицврстени на 

објект и сл. 

 

Самостоечки рекламни паноа 

Самостоечките рекламни паноа се 

поставуваат на пешачки и зелени површини во 

профилот на сообраќајниците, а во согласност со 

Законот за безбедност на сообраќајот на 

патиштата („Службен весник на РМ“, бр. 169/15, 

226/15, 55/16, 11/18, 83/18 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр. 98/19, 302/20 

и 122/21) и посебен акт на општина Радовиш. 

 

Опрема за забава на деца и детски 

игралишта 

Опремата за забава на деца може да се 

постави на места каде има доволен простор за тоа 

(поголеми јавни површини или неизградено 

земјиште), во близина на паркинг простор, а 

просторот се дава на краткотрајно користење до 

30 дена. 

Детско игралиште може да се постави на 

изградено и неизградено градежно земјиште, во 

склоп на школски дворови, со елаборат за 

поставување на урбана опрема погодно за таа 

намена.  Детско игралиште може да се постави и 

во уредено зеленило. 
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Фонтани, чешми, клупи и корпи за 

отпадоци   

Фонтани, чешми, клупи и корпи за 

отпадоци со и без пепелници се поставуваат на 

јавни површини, во зависност од бројноста и 

потребите на корисниците. 

Клупите и корпите за отпадоци се дел од 

урбаната опрема и се поставуваат на поголема 

јавна пешачка површина, плоштад, поголеми 

пешачки патеки, на автобуски постојки од сите 

типови и на други локации согласно елаборат за 

поставување на урбана опрема. 

Покрај клупите потребно е да има 

безбеден поплочен простор со димензии од 

1,0мх1,2м за луѓето со хендикеп. 

Корпите за отпадоци може да бидат 

поставени: слободностоечки или прикачени за 

светилки или фасади на ојекти. 

 

Паркиралишта за велосипеди 

Типот и локациите се определуваат со 

елаборат за поставување на паркиралишта за 

велосипеди на општина Радовиш. 

 

Жардињери, граничници 

Жардињери со цвеќе и граничници се 

поставуваат со цел визуелно да се ограничи 

просторот определен за урбана опрема од 

слободната проодна површина или да се ограничи 

просторот меѓу сообраќајница и пешачка 

површина. 

Одобрението за овие елементи е со 

времетраење колку и одобрението за поставување 

на урбана опрема, по што овие елементи треба 

целосно да се отстранат од просторот. 

Максимална висина на жардињерите и 

граничниците е 0,80м. 

 

Тезги 

Тезги се лесно подвижни елементи на 

урбаната опрема кои се поставуваат по повод 

празници и манифестации или на простори 

определени со посебни елаборати и служат за 

продажба на соодветни производи на пригодната 

намена. 

Тезгите треба да се со унифициран изглед 

и боја, соодветни на спецификите на локацијата 

Максималната површина на тезгите 

изнесува до 4,0 м2 и се поставуваат и 

отстрануваат по завршување на дејноста. 

 

Елементи за изложување на производи 

Елементи за изложување на производи се 

витрини, полици, фрижидери. 

Елементи за изложување на производи се 

поставуваат на јавна површина пред трговски 

локали, по правило во широчината на челото на 

локалот, без можност за нивно поставување во 

уредена зелена површина.  

Елементи за изложување на производи се 

поставуваат покрај ѕидот на локалот.  

Над елементите за изложување на 

производи може да се поставуваат тенди за 

заштита, конзолно на челото на објектот без 

вертикални потпирачи.  

 

Просторот, што се користи за излагање на 

производи не смее да се оградува и затвора на 

било кој начин. (најлони, застакленување и 

слично) 

Корпите за отпадоци може да бидат 

поставени: слободностоечки или прикачени за 

светилки или фасади на објекти.  

Идејните решенија на урбана опрема која 

ќе биде поставена треба да бидат во согласност со 

микролокациските услови, со високи естетско-

функционални вредности и вклопеност во 

пејсажот на микролокацијата и подрачјето на 

општината.  

 

Привремени паркинзи и приодни 

патеки 

Привремени паркинзи и приодни патеки 

на изградено градежно земјиште се изведуваат со 

елементи кои лесно можат да се отстранат, кои не 

ја нарушуваат животната средина, со можност за 

поставување на ниска ограда (не повисока од 

0,80м). 

 

Платформи 

Платформите за спортски, културни, 

туристички и забавни настани (манифестации), 

како и придружните објекти во функција на 

истите, се со висини и површини кои 

овозможуваат безбедност при нивното користење.  

Платформите се поставуваат на изградено 

градежно земјиште кое може да прими поголема 

група на граѓани, согласно стандардите на оваа 

Програма.  

Поставувањето и отстранувањето треба да 

биде непосредно пред и по завршувањето на 

манифестацијата, а просторот треба да се уреди 

во првобитна состојба од страна на субјектот кој 

ја поставил платформата.  

 

Монтажно демонтажни типски објекти 

Монтажно-демонтажни објекти од лесна 

конструкција, се објекти со површина до 16,0м2, 

кои можат да се постават на одредени места. 
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Монтажно – демонтажни објекти од лесна 

конструкција се наменети за продажба на 

весници, билети за јавен превоз, вода и 

безалкохолни пијалоци, сувенири, лотарија, 

кондиторски и слични производи.  

 

Монтажно-демонтажни објекти од лесна 

конструкција можат да се поставуваат и на 

одредени места при одржување на хуманитарни, 

културни, забавни, спортски, изложбени, 

рекламно-промотивни или деловно-

информативни и други активности по повод 

празници и манифестации како придружни 

објекти во функција на настаните.  

 Обликовни услови: 

-монтажните објекти со своето 

обликување мора да бидат усогласени со 

просторот на кој се поставуваат, треба да се со 

унифициран изглед и боја кои ќе се определат со 

проект за поставување на урбана опрема. Начинот 

на покривање треба да биде типски без додаток на 

монтажна тенда. За заштита од сонце и дожд на 

челото на монтажниот објект можно е 

поставување на рол тенда; 

-На монтажниот објект може да се 

постави рекламен натпис со големина не 

поголема од челото на објектот со името на 

фирмата, која го користи (врши дејнсот) без 

можност за истакнување на други рекламни 

пораки. Рекламниот натпис да не го надминува 

горниот раб на монтажниот објект поеќе од 50 см; 

-На надворешниот дел од монтажниот 

објект не се дозволени видливи инсталации или 

делови на уреди за вентилација иклиматизација 

како и било каква опрема надвор од габаритот на 

објектот. 

 Сообраќајни услови 

-Монтажен објект или групација на 

монтажни објекти мора да биде лоцирана на 

начин кој нема да го попречува слободното 

движење на пешаци, инвалиди и возила. Се 

поставуваат на оддалеченост од работ на 

коловозот мин. 1,5м. а од раскрсница мин. 10,0м 

од почетокот на радиусот за свртување.  

 Технички услови 

- При поставување на монтажниот објект 

мора да се обезбедат санитарно-технички и 

хигиенски услови: проветрување природно или 

вештачко, бучавата која се создава со вршење на 

дејноста да не ја преминува дозволената граница, 

да се обезбеди заштитен отвор со прописно 

изведен пулт за издавање на роба, да се обезбеди 

приклучок на електрична енергија, приклучок на 

вода и канализација (мијалник-тоалет); 

- Подната, ѕидната и таванската облога 

како и пултот за издавање на роба да се изведат 

од непропусен, неотровен, материјал кој не впива 

и кој лесно се чисти.  

 

Автобуски постојки 

Поставувањето на автобуски постојки да 

биде во согласнсот со Законот за безбедност на 

сообраќајот на патиштата и Законот за јавните 

патишта, а димензионирањето да се врши со 

мултиплицирање на модули со површина од 

4,0м2 до 16,0м2 и висина до 4,0м од ниво на 

тротоар до врвот на покривачот.  

При лоцирање на автобуските постојки 

потребно е да се обезбеди минимум слободен 

прооден простор пред нив од 1,5м. 

 

Објекти за обезбедување  

Површината на објектите за обезбедување 

да не е поголема од 3,0м2. За нив важат 

стандардите за монтажно-демонтажни и типски 

објекти. 

 

Јавни санитарни јазли 

Поставувањето на јавни санитарни јазли 

се врши на уредени површини, во близина на 

јавно зеленило, паркинг, оддалечени од влезови и 

излози на објекти. Истите не смеат да го 

попречуваат користењето на околните објекти и 

јавни површини. Може да се типски објекти или 

да се изведени со посебен проект соодветен за 

избраната локација. 

Продажба на билети, весници, сувенири, цвеќе и 

сладолед, пиљарници на отворено. 

Површината на урбаната опрема во која 

ќе се врши продажба на билети, весници, 

сувенири и сладолед да не биде поголема од 

4,0м2, а за продажба на цвеќе не поголема од 

16,0м2.  

 

Телефонски говорници 

Телефонски говорници, поштенски 

сандачиња, интернет пултови и банкомати можат 

да бидат слободностоечки или прикачени на ѕид и 

треба да се поставуваат на начин да можат да ги 

користат лица со посебни потреби.  

 

Минималниот простор кој што треба да е 

слободен пред апаратите изнесува 1,5мх1,5м, 

како би се овозможило нивно непречено 

функционирање и пристап до нив, а притоа да не 

се нарушат постојните пешачки движења.  

 

III. ДЕЈНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ 
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Со урбаната опрема можат да се вршат 

дејности во согласност со член 2, став 4 од 

Законот за градење („Службен весник на 

Р.Македонија“,130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 

13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 

28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 

217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 

35/18, 64/18, 68/18 и 168/18 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр. 244/19, 18/20 

и 279/20) 

 

IV. ПРЕГЛЕД НА ЛОКАЦИИ НА ПОСТОЈНА 

УРБАНА ОПРЕМА 

 

Секторот за урбанизам, комунални 

работи, ЛЕР и заштита на животна средина ќе 

изготви табеларен преглед на евидентираната 

урбана опрема по локалитети. Во табеларниот 

преглед ќе се дадат следните информации: 

нумерација на објектите,ознаки на намена 

на објектите, урбана опрема,КП каде се наоѓа 

урбаната опрема,местоположба, улица и број на 

урбаната опрема,Тип на урбана опрема; површина 

во м2,намена,сопственост, легалитет и степен на 

уреденост. 

 нумерација на објектите,модул, ознаки:   

Н - нова урбана опрема,  

ОН - урбана опрема што се отстранува и 

се заменува со нова, 

О - урбана опрема што се отстранува, 

З - урбана опрема што се задржува,  

- КП каде се предвидува урбаната опрема; 

- местоположба, улица и број на урбаната 

опрема; 

- Тип на урбаната опрема; 

- површина во м
2
; 

- намена. 

 

 

V.   НАЧИН И УСЛОВИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ 

И ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА  

 

Согласно Закон за градење („Службен 

весник на Р.Македонија“,130/09, 124/10, 18/11, 

36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 

163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 

44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 

71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 68/18 и 168/18 и 

„Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр. 244/19, 18/20 и 279/20), урбана 

опрема се поставува на јавни површини кои 

претставуваат градежно изградено земјиште и 

уредено земјиште без притоа да се наруши 

основната намена на просторот и безбедноста на 

сообраќајот. Потребата за поставување на урбана 

опрема ја утврдува Советот на Општината 

Радовиш.  

 

Урбаната опрема се поставува по добиено 

одобрение за поставување на урбана опрема кое 

го издава Градоначалникот на Општина Радовиш.  

 Точното позиционирање на урбаната опрема, 

се одредува по доставен Елаборат за поставување 

на урбана опрема од стана на барателот. 

Општина Радовиш согласно Законот за градење  

води регистар на издадени одобренија за 

поставување и отстранување на урбаната опрема, 

а формата, содржината и начинот на водење на 

регистерот ги пропишува министерот кој 

раководи со органот на државната управа 

надлежен за вршење на работите од областа на 

управувањето со градежното земјиште.  

Доколку урбаната опрема се поставува за вршење 

дејност на јавна површина пред деловна 

просторија, одобрението за поставување може да 

се издаде само ако за користење на просторот 

претходно е издадено одобрение за вршење 

дејност, од страна на Градоначалникот на 

општина Радовиш. 

 

Кога просторот пред деловната 

прсоторија на кој се бара да се врши дејност се 

наоѓа на земјиште во сопственост потребно е само 

одобрение за вршење на дејност пред деловна 

просторија.  

Времетраењето на одобрението за 

поставување на урбана опрема може да биде:  

- дневно, за време од 24 часа 

(манифестации, презентации и др.) 

- краткотрајно, за период од 30 дена 

(манифестации, презентации, изложби и др.) 

- сезонско за период од 3 до 7 месеци 

(трговија на мало и др.), 

- годишно за период до 1 година 

(угостителство, трговија, градилиште и др.) 

За добивање на одобрение за поставување 

на урбана опрема, заинтересираниот субјект 

поднесува барање до Градоначалникот на 

Општината. 

Одобрение за поставување на урбана 

опрема се добива врз основа на поднесено барање 

(формулар), кое се доставува заедно со комплетна 

документација   и тоа: 

 

1. Елаборат за поставување на урбана 
опрема; 

2. Геодетски елаборат со нумерички 
податоци. 

3. Доказ за регулирано плаќање на 
комунална такса; 
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Постапката по барањето ја спроведува 

надлежниот Сектор за урбанизам и животна 

средина, комунални работи и ЛЕР.  

 

VI. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА 

ПРОГРАМАТА 

Трошоци за поставување, одржување, 

дислокација и отстранување н а урбана опрема.  

Трошоците за поставување, одржување, 

дислокација и отстранување на урбана опрема 

паѓаат на товар на инвеститорот, физичко или 

правно лице.  

 

VII. ДИНАМИКА НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 

ПРОГРАМАТА 

Динамиката на реализација на програмата 

ќе зависи од создадените правни и технички 

услови.  

 

VIII. ВРШЕЊЕ НАДЗОР 

Вршењето надзор над поставувањето, 

задржувањето, дислокацијата и отстранувањето 

на урбаната опрема е во согласност со Законот за 

градење („Службен весник на 

Р.Македонија“,130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 

13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 

28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 

217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 

35/18, 64/18, 68/18 и 168/18 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр. 244/19, 18/20 

и 279/20). 

 

IX . Со Заклучот за дополнување на 

Програмата за урбана опрема бр.08-620/2  од 

29.03.2022год се  дозволува поставување на 

урбана опрема во рамки на градежните парцели, 

кај градежно изградено земјиште, површини 

планирани за дворно уредување кај станбено-

деловните објекти, чии земјиште е во сопственост 

на Р.С.Македонија, до моментот на отуѓување на 

градежното земјиште.Притоа истата површина за 

поставување на урбаната опрема не смее да 

попречува пристапни патеки и влезови во згради 

или деловни единици. 

 

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Реализацијата на Програмата ја врши 

Градоначалникот на Општина Радовиш во 

соработка со Сектор за урбанизам и животна 

средина, комунални работи и ЛЕР.  

Програмата за урбана опрема бр.08-620/1 

од 29.03.2022год. и Заклучот за дополнување на 

Програмата за урбана опрема бр.08-620/2  од 

29.03.2022год. да продолжи да важи се до 

донесување на нова Програма за урбана опрема 

или измена и дополнување на оваа Програма за 

урбана опрема, во која  Заклучокот за 

дополнување на Програмата  ќе биде точка IX. 

  

 

XI ОВАА ПРОГРАМА ВЛЕГУВА ВО СИЛА 

НАРЕДНИОТ ДЕН ОД ДЕНОТ НА 

ОБЈАВУВАЊЕТО ВО „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 

НА ОПШТИНА РАДОВИШ“. 

 

 

Број 08-444/2         Совет на општина Радовиш                                                                              

Дата 28.02.2023 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 со која во идна урбанистичко 
планска документација за 

КО Јаргулица ќе се изврши вклопување на 
бесправно изграден објект  

во плански опфат 
1.  

 
Ја прогласувам и објавувам 

Одлуката со која во идна урбанистичко 
планска документација за КО Јаргулица ќе 
се изврши вклопување на бесправно 
изграден објект во плански опфат , бр.08-
445/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
28.02.2023 година.  
 
 
 
Број 09-445/2                    Градоначалник                                                                                      
Дата 06.03.2023 г.        на Општина Радовиш                                                          
Радовиш                               Ацо Ристов  с.р.                                                                                                    
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Врз основа на член 4 став 1од Законот 

за изменување и дополнување на Законот за 

постапување со бесправно изградени објекти 

(Сл. Весник на РМ 23/2011; 54/2011; 155/12; 

53/2013; 72/2013; 44/14; 115/14; 199/14; 

124/14; 129/15; 217/15 , 31/16 , 190/17 и 

174/21) и член 1 и 2 од Правилникот за 

изменување и дополнување на Правилникот 

за стандарди  за вклопување на бесправни 

објекти во Урбанистичко планска 

документација (Сл.Весник на РМ бр. 56/11; 

162/12), и чл.21. ст1 т. 43 од Статутот на 

Општина Радовиш. 

 Советот на општина Радовиш на 

XXVI-та седница одржана на  28.02.2023 год., 

донесе  

   

     

                              ОДЛУКА 

со која во идна урбанистичко планска 

документација за 

КО Јаргулица ќе се изврши вклопување на 

бесправно изграден објект во плански опфат 

 

 

Член  1 

Со оваа Одлука се утврдува во идна 

урбанистичко-планска документација зa КО 

Јаргулица да се изврши вклопување во 

плански опфат на бесправно изградени 

објекти и тоа:  

 

Објект: 

Индивидуален стамбен објект – викендица во 

приземје (А4-3) зграда 1, кој се наоѓа на 

парцела со КП бр.3087 КО Јаргулица, 

запишана во имотен лист бр.127 КО 

Јаргулица,  по поднесено барање бр.УП.1 26-

504 од 28.12.2018 година од страна на 

барателот Коцев Димче; 

 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен гласник 

на Општина Радовиш,,. 

 

 

Број 08-445/1         Совет на општина Радовиш                                                         

Дата 28.02.2023 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 со која во идна урбанистичко 
планска документација за 

КО Калуѓерица ќе се изврши вклопување 
на бесправно изграден објект во плански 

опфат 
 

Ја прогласувам и објавувам 
Одлуката со која во идна урбанистичко 
планска документација за КО Калуѓерица 
ќе се изврши вклопување на бесправно 
изграден објект во плански опфат , бр.08-
446/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
28.02.2023 година.  

 
 

Број 09-446/2                   Градоначалник                                                                                       
Дата 06.03.2023 г.        на Општина Радовиш                                                               
Радовиш                             Ацо Ристов   с.р.                                                                                               
 
 

Врз основа на член 4 став 1од Законот 

за изменување и дополнување на Законот за 

постапување со бесправно изградени објекти 

(Сл. Весник на РМ 23/2011; 54/2011; 155/12; 

53/2013; 72/2013; 44/14; 115/14; 199/14; 

124/14; 129/15; 217/15 , 31/16 , 190/17 и 

174/21) и член 1 и 2 од Правилникот за 

изменување и дополнување на Правилникот 

за стандарди  за вклопување на бесправни 

објекти во Урбанистичко планска 

документација (Сл.Весник на РМ бр. 56/11; 

162/12), и чл.21. ст1 т. 43 од Статутот на 

Општина Радовиш. 

 Советот на општина Радовиш на 

XXVI-та седница одржана на  28.02.2023 год., 

донесе  
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ОДЛУКА 

со која во идна урбанистичко планска 

документација за 

КО Калуѓерица ќе се изврши вклопување на 

бесправно изграден објект во плански опфат 

 

 

Член  1 

Со оваа Одлука се утврдува во идна 

урбанистичко-планска документација зa КО 

Калуѓерица, да се изврши вклопување во 

плански опфат на бесправно изградени 

објекти и тоа:  

 

Објект: 

Објект КП.бр.2437, зграда 1 запишана во 

имотен лист бр.51565, КО Калуѓерица, 

КП.бр.2438, зграда 1, запишана во имотен 

лист бр.124 КО Калуѓерица и дел од КП 

бр.2447/1 зграда 2 запишана во имотен лист 

бр.43 КО Калуѓерица, Радовиш, по поднесено 

барање бр. 26-508/2018 од 28.12.2018 година 

од страна на барателот Бранко Коцев; 

 

 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен гласник 

на Општина Радовиш,,. 

 

 
Број 08-446/1      Совет на општина Радовиш                                                          

Дата 28.02.2023 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 со која во идна урбанистичко 
планска документација за 

КО Дамјан ќе се изврши вклопување на 
бесправно изграден објект во плански 

опфат 

Ја прогласувам и објавувам 
Одлуката со која во идна урбанистичко 
планска документација за КО Дамјан ќе се 
изврши вклопување на бесправно 
изграден објект во плански опфат, бр.08-
447/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
28.02.2023 година.  

                                       
 

Број 09-447/2                    Градоначалник                                                                                      
Дата 06.03.2023 г.        на Општина Радовиш                                                             
Радовиш                               Ацо Ристов с.р.                                                                                                  
 
 

 

Врз основа на член 4 став 1од Законот 

за изменување и дополнување на Законот за 

постапување со бесправно изградени објекти 

(Сл. Весник на РМ 23/2011; 54/2011; 155/12; 

53/2013; 72/2013; 44/14; 115/14; 199/14; 

124/14; 129/15; 217/15 , 31/16 , 190/17 и 

174/21) и член 1 и 2 од Правилникот за 

изменување и дополнување на Правилникот 

за стандарди  за вклопување на бесправни 

објекти во Урбанистичко планска 

документација (Сл.Весник на РМ бр. 56/11; 

162/12), и чл.21. ст1 т. 43 од Статутот на 

Општина Радовиш. 

 Советот на општина Радовиш на 

XXVI-та седница одржана на  28.02.2023 год., 

донесе  

       

 

ОДЛУКА 

со која во идна урбанистичко планска 

документација за 

КО Дамјан ќе се изврши вклопување на 

бесправно изграден објект во плански опфат 

 

 

Член  1 

Со оваа Одлука се утврдува во идна 

урбанистичко-планска документација зa КО 

Дамјан, да се изврши вклопување во плански 

опфат на бесправно изградени објекти и тоа:  
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Објект: 

 

- Станбен објект А1-1 означен во елаборатот 

како зграда1 кој се наоѓа на КП.бр.902/2 , 

имотен лист бр.441 КО Дамјан и Помошен 

објект А5-4 означен во елаборатот како 

зграда2 кој се наоѓа дел на КП.бр.805 

опишана во имотен лист бр.125 КО Дамјан и 

дел на КП.бр.902/2 опишана во имотен лист 

бр.441 КО Дамјан,  по поднесено барање 

бр.УП 26-466 од 26.12.2018 година од страна 

на барателот Чифиева Лиљјана; 

- Објект на КП.бр.3641 во КО.Дамјан, згр.1 

Инд.станбен објект, по поднесено барање 

бр.УП 26-350 од 11.03.2018 година од страна 

на барателот Стојан Георгиев; 

- Станбен објект во приземје и кат.зграда 1 и 

омошен објект зграда 2 кои лежат на 

парцелата со КП.бр.1326/1, запишана во 

имотен лист бр.531, КО Дамјан м.в Канли 

Чаир, по поднесено барање бр.УП 26-1754 од 

18.08.2011 година од страна на барателот 

Ристов Ристо; 

- Индивидуален станбен објект во приземје 

(А1-СТ)- зграда бр.1 и помошен објект (ПО-

П) – зграда 2 кои се наоѓаат на парцела 

КП.бр.802 запишана во имотен лист бр.596, 

КО Дамјан, м.в.”Петралица”, по поднесено 

барање бр.УП 26-1331 од 11.08.2011 година 

од страна на барателот Спасова Билјана 

 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен гласник 

на Општина Радовиш,,. 

 

 

Број 08-447/1      Совет на општина Радовиш                                                                   

Дата 28.02.2023 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 со која во идна урбанистичко 
планска документација за 

КО Дамјан ќе се изврши вклопување на 
бесправно изграден објект во  

плански опфат 
 

 
Ја прогласувам и објавувам 

Одлуката со која во идна урбанистичко 
планска документација за КО Дамјан ќе се 
изврши вклопување на бесправно 
изграден објект во плански опфат, бр.08-
448/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
28.02.2023 година.  

 
 

Број 09-448/2                   Градоначалник                                                                                    
Дата 06.03.2023 г.        на Општина Радовиш                                                                                                                                                      
Радовиш                                Ацо Ристов с.р.                       
 
 

Врз основа на член 4 став 1од Законот за 

изменување и дополнување на Законот за 

постапување со бесправно изградени објекти 

(Сл. Весник на РМ 23/2011; 54/2011; 155/12; 

53/2013; 72/2013; 44/14; 115/14; 199/14; 

124/14; 129/15; 217/15 , 31/16 , 190/17 и 

174/21) и член 1 и 2 од Правилникот за 

изменување и дополнување на Правилникот 

за стандарди  за вклопување на бесправни 

објекти во Урбанистичко планска 

документација (Сл.Весник на РМ бр. 56/11; 

162/12), и чл.21. ст1 т. 43 од Статутот на 

Општина Радовиш. 

 Советот на општина Радовиш на 

XXVI-та седница одржана на  28.02.2023 год., 

донесе  

      

  

ОДЛУКА 

со која во идна урбанистичко планска 

документација за 

КО Дамјан ќе се изврши вклопување на 

бесправно изграден објект во плански опфат 
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Член  1 

Со оваа Одлука се утврдува во идна 

урбанистичко-планска документација зa КО 

Дамјан, да се изврши вклопување во плански 

опфат на бесправно изградени објекти и тоа:  

 

Објект: 

Индивидуален станбен објект во приземје 

(А1-СТ)-зграда бр.1 кој се наоѓа на парцела 

со КП.бр.798 запишана во имотен лист 

бр.620, КО Дамјан, м.в. “Петралица”  по 

поднесено барање бр. 26-914 од 19.07.2011 

година од страна на барателот Митев Ангел; 

 

Се утврдува во идна урбанистичко-планска 

документација зa КО Дамјан, да се изврши 

потврдување и вклопување во плански опфат 

на бесправно изградени објекти и тоа:  

 

Објект: 

Помошен објект во приземје (ПО-ПП),-зграда 

бр.2, кој се наоѓа на парцела со КП.бр.798 

запишана во имотен лист бр.620, 

КО.Дамјан,м.в. “Петралица”  по поднесено 

барање бр. 26-915 од 19.07.2011 година од 

страна на барателот Митев Ангел; 

 

Потврдување на бесправниот објект бидејки 

бесправниот објект се наоѓа во заштитен 

појас на експресен пат, а согласно чл.5 алинеа 

1 од Правилникот за стандарди за вклопување 

на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација, објектот ја задржува 

постојната состојба на беспрабниот објект и 

за истиот само се исцртува информативна 

линија, а не се утврдуваат услови за идна 

градба. 

 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен гласник 

на Општина Радовиш,,. 

 

 

 

Број 08-448/1         Совет на општина Радовиш                                                                      

Дата 28.02.2023 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 со која во идна урбанистичко 
планска документација за 

КО Радовиш-вон г.р. ќе се изврши 
вклопување на бесправно изграден објект 

во плански опфат 
 

 
Ја прогласувам и објавувам одлуката 

со која во идна урбанистичко планска 
документација за КО Радовиш-вон г.р. ќе се 
изврши вклопување на бесправно 
изграден објект во плански опфат, бр.08-
449/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
28.02.2023 година.  
                                       

 
Број 09-449/2                  Градоначалник                                                                                     
Дата 06.03.2023 г.      на Општина Радовиш                                                              
Радовиш                            Ацо Ристов   с.р.                                                                                             
 
 

Врз основа на член 4 став 1од Законот 

за изменување и дополнување на Законот за 

постапување со бесправно изградени објекти 

(Сл. Весник на РМ 23/2011; 54/2011; 155/12; 

53/2013; 72/2013; 44/14; 115/14; 199/14; 

124/14; 129/15; 217/15 , 31/16 , 190/17 и 

174/21) и член 1 и 2 од Правилникот за 

изменување и дополнување на Правилникот 

за стандарди  за вклопување на бесправни 

објекти во Урбанистичко планска 

документација (Сл.Весник на РМ бр. 56/11; 

162/12), и чл.21. ст1 т. 43 од Статутот на 

Општина Радовиш. 
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 Советот на општина Радовиш на 

XXVI-та седница одржана на  28.02.2023 год., 

донесе  

 

ОДЛУКА 

со која во идна урбанистичко планска 

документација за 

КО Радовиш-вон г.р. ќе се изврши 

вклопување на бесправно изграден објект во 

плански опфат 

 

 

Член  1 

Со оваа Одлука се утврдува во идна 

урбанистичко-планска документација зa КО 

Радовиш-вон г.р., да се изврши вклопување 

во плански опфат на бесправно изградени 

објекти и тоа:  

 

Објект: 

 

Индивидуален станбен објект-викендица (А1-

СТ) во приземје –зграда бр.1, кој се наоѓа на 

парцела со КП.бр.171, запишана во имотен 

лист бр.3410, КО Радовиш-вон гр.,м.в.”Река”, 

по поднесено барање бр. 26-623 од 06.06.2011 

година од страна на барателот Пејкова 

Катерина; 

 

Станбен објект – викендица (А4-3) во 

приземје зграда бр.1 и помошен објект (А5-4) 

во приземје – зграда бр.2 кои се наоѓаат на 

парцелата со КП.бр.4903/2 запишана во 

имотен лист бр.2383, КО радовиш –вон г.р., 

м.в.”Свини вир”, по поднесено барање бр. 26-

3980 од 02.09.2011 година од страна на 

барателот Новоселски Методија; 

 

 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен гласник 

на Општина Радовиш,,. 

 

 

 

Број 08-449/1         Совет на општина Радовиш                                                            

Дата 28.02.2023 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 со која во идна урбанистичко 
планска документација за 

КО Бучим ќе се изврши вклопување на 
бесправно изграден објект во  

плански опфат 
 

 
Ја прогласувам и објавувам одлуката 

со која во идна урбанистичко планска 
документација за КО Бучим ќе се изврши 
вклопување на бесправно изграден објект 
во плански опфат, бр.08-450/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
28.02.2023 година.  

 
 

Број 09-450/2                   Градоначалник                                                                                
Дата 06.03.2023 г.       на Општина Радовиш                                                             
Радовиш                             Ацо Ристов с.р.                                                                                                          
 

 

Врз основа на член 4 став 1од Законот 

за изменување и дополнување на Законот за 

постапување со бесправно изградени објекти 

(Сл. Весник на РМ 23/2011; 54/2011; 155/12; 

53/2013; 72/2013; 44/14; 115/14; 199/14; 

124/14; 129/15; 217/15 , 31/16 , 190/17 и 

174/21) и член 1 и 2 од Правилникот за 

изменување и дополнување на Правилникот 

за стандарди  за вклопување на бесправни 

објекти во Урбанистичко планска 

документација (Сл.Весник на РМ бр. 56/11; 

162/12), и чл.21. ст1 т. 43 од Статутот на 

Општина Радовиш. 

 Советот на општина Радовиш на 

XXVI-та седница одржана на  28.02.2023 год., 

донесе  
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ОДЛУКА 

со која во идна урбанистичко планска 

документација за 

КО Бучим ќе се изврши вклопување на 

бесправно изграден објект во плански опфат 

 

 

Член  1 

Со оваа Одлука се утврдува во идна 

урбанистичко-планска документација зa КО 

Бучим, да се изврши вклопување во плански 

опфат на бесправно изградени објекти и тоа:  

 

Објект: 

 

Индивидуален стамбен објект (А1-1), зграда 1 

КП.бр.441/1, запиѓана во имотен лист бр.44 и 

дел од КП.бр.441/2 запишана во имотен лист 

бр.36, КО Бучим, м.в Село,  по поднесено 

барање бр.УП.1 26-532 од 31.12.2018 година 

од страна на барателот Тарк Јусуфов; 

 

 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен гласник 

на Општина Радовиш,,. 

 

 

Број 08-450/1         Совет на општина Радовиш                                                           

Дата 28.02.2023 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 со која во идна урбанистичко 
планска документација за 

КО Сулдурци ќе се изврши вклопување на 
бесправно изграден објект во плански 

опфат 

Ја прогласувам и објавувам одлуката 
со која во идна урбанистичко планска 
документација за КО Сулдурци ќе се 
изврши вклопување на бесправно 
изграден објект во плански опфат, бр.08-
451/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
28.02.2023 година.  

 
 

Број 09-451/2                    Градоначалник                                                                              
Дата 06.03.2023 г.        на Општина Радовиш                                                                
Радовиш                              Ацо Ристов  с.р.                                                                                          
 
 

Врз основа на член 4 став 1од Законот за 

изменување и дополнување на Законот за 

постапување со бесправно изградени објекти 

(Сл. Весник на РМ 23/2011; 54/2011; 155/12; 

53/2013; 72/2013; 44/14; 115/14; 199/14; 

124/14; 129/15; 217/15 , 31/16 , 190/17 и 

174/21) и член 1 и 2 од Правилникот за 

изменување и дополнување на Правилникот 

за стандарди  за вклопување на бесправни 

објекти во Урбанистичко планска 

документација (Сл.Весник на РМ бр. 56/11; 

162/12), и чл.21. ст1 т. 43 од Статутот на 

Општина Радовиш. 

 Советот на општина Радовиш на 

XXVI-та седница одржана на  28.02.2023 год., 

донесе  

       

 

ОДЛУКА 

со која во идна урбанистичко планска 

документација за 

КО Сулдурци ќе се изврши вклопување на 

бесправно изграден објект во плански опфат 

 

 

 

Член  1 

Со оваа Одлука се утврдува во идна 

урбанистичко-планска документација зa КО 

Сулдурци, да се изврши вклопување во 

плански опфат на бесправно изградени 

објекти и тоа:  
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Објект: 

Индивидуален стамбен објект (А1-1), зграда 3 

КП.бр.851/1, КО Сулдурци, запишана во 

имотен лист бр.50332, КО Сулдурци м.в 

Село,  по поднесено барање бр.УП.1 26-557 

од 31.12.2018 година од страна на барателот 

Коцев Дончо; 

 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен гласник 

на Општина Радовиш,,. 

 

Број 08-451/1         Совет на општина Радовиш                                                          

Дата 28.02.2023 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 со која во идна урбанистичко 
планска документација за 

КО Подареш ќе се изврши вклопување на 
бесправно изграден објект во  

плански опфат 
 

 
Ја прогласувам и објавувам одлуката 

со која во идна урбанистичко планска 
документација за КО Подареш ќе се 
изврши вклопување на бесправно 
изграден објект во плански опфат, бр.08-
452/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
28.02.2023 година.  
 
Број 09-452/2                    Градоначалник  
Дата 06.03.2023 г.        на Општина Радовиш 
Радовиш                               Ацо Ристов с.р.                                                                                         

     Врз основа на член 4 став 1од Законот за 

изменување и дополнување на Законот за 

постапување со бесправно изградени објекти 

(Сл. Весник на РМ 23/2011; 54/2011; 155/12; 

53/2013; 72/2013; 44/14; 115/14; 199/14; 

124/14; 129/15; 217/15 , 31/16 , 190/17 и 

174/21) и член 1 и 2 од Правилникот за 

изменување и дополнување на Правилникот 

за стандарди  за вклопување на бесправни 

објекти во Урбанистичко планска 

документација (Сл.Весник на РМ бр. 56/11; 

162/12), и чл.21. ст1 т. 43 од Статутот на 

Општина Радовиш. 

 Советот на општина Радовиш на 

XXVI-та седница одржана на  28.02.2023 год., 

донесе  

       

 

ОДЛУКА 

со која во идна урбанистичко планска 

документација за 

КО Подареш ќе се изврши вклопување на 

бесправно изграден објект во плански опфат 

 

 

Член  1 

Со оваа Одлука се утврдува во идна 

урбанистичко-планска документација зa КО 

Подареш, да се изврши вклопување во 

плански опфат на бесправно изградени 

објекти и тоа:  

 

Објект: 

Викендица во приземје и поткровје (А4-3), 

зграда бр.1 кој се наоѓа на парцела со 

КП.бр.183 запишана во имотен лист 

бр.1040,КО Подареш, по поднесено барање 

бр.УП.1 26-452 од 25.12.2018 година од 

страна на барателот Перо Андонов; 

 

 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен гласник 

на Општина Радовиш,,. 

 

 

Број 08-452/1         Совет на општина Радовиш                                                            

Дата 28.02.2023 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 измена на Одлука бр. 08-
1940/1 од 20.12.2022 год. за назначување 
на управител на гробиштата во општина 

Радовиш и населените места 
 

 
Ја прогласувам и објавувам одлуката 

за измена на Одлука бр. 08-1940/1 од 
20.12.2022 год. за назначување на 
управител на гробиштата во општина 
Радовиш и населените места, бр.08-453/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
28.02.2023 година.  

 
 

Број 09-453/2                    Градоначалник                                                                                    
Дата 06.03.2023 г.        на Општина Радовиш                                                                 
Радовиш                               Ацо Ристов с.р.                                                                                                        
 
 

 Врз основа на член 22 став 1 точка 13 

од Закон за локална самоуправа(Сл.Весник на 

РМ бр.5/02) и член 21 став 1 т.43 од Статутот 

на општина Радовиш а во согласност со 

Законот за гробишта и погребални услуги 

(Сл.Весника на Р.М бр.86/8, 156/10, 53/11, 

163/13, 152/15 и 31/16), Советот на Општина 

Радовиш на седницата одржана на 28.02.2023 

год. донесе: 

 

 

ОДЛУКА 

за измена на ОДЛУКА бр. 08-1940/1 од 

20.12.2022 год.за назначување на управител 

на гробиштата во општина Радовиш и 

населените места 

 

Член 1 

Се менува член 1 од Одлуката и гласи: 

„ЈПКД Плаваја – Радовиш се назначува за 

управител на градските гробишта во општина 

Радовиш и гробиштата во населените места: 

Раклиш, Ораовица, Јаргулица и Покрајчево.“ 

 

 

Член 2 

Се менува член 3 кој гласи: 

„Се задожува ЈКПД Плаваја за гробиштата 

кои му се дадени на управување да изготви : 

-План за уредување на гробиштата, 

-Проект за парцелизација и начин на 

доделување на гробно место 

 

 

Член 3 

Oваа Одлука влегува во сила од денот на 

објавување во ,,Службен гласник на општина 

Радовиш,,. 

 

 

Број 08-453/1        Совет на општина Радовиш                                                                     

Дата 28.02.2023 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 измена допуна на Одлука за 
воведување на комунална такса 

за управување и одржување на гробишта – 
гробна такса (гробарина) 

 
 

Ја прогласувам и објавувам одлуката 
за измена допуна на Одлука за воведување 
на комунална такса за управување и 
одржување на гробишта – гробна такса 
(гробарина), бр.08-454/1 
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што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
28.02.2023 година.  
                                    

 
Број 09-454/2                    Градоначалник                                                                                       
Дата 06.03.2023 г.        на Општина Радовиш                                                               
Радовиш                              Ацо Ристов с.р.                                                                                                 
 
                                                                                                      

Врз основа на член 22 став 1 точка 13 

од Закон за локална самоуправа(Сл.Весник на 

РМ бр.5/02) и член 21 став 1 т.43 од Статутот 

на општина Радовиш а во согласност со 

Законот за гробишта и погребални услуги 

(Сл.Весника на Р.М бр.86/8, 156/10, 53/11, 

163/13, 152/15 и 31/16),  

Советот на Општина Радовиш на 

XXVI седница одржана на 28.02.2023 год. 

донесе: 

 

 

ОДЛУКА 

за измена и допуна на ОДЛУКА за 

воведување на комунална такса 

за управување и одржување на гробишта – 

гробна такса (гробарина) 

 

 

Член 1 

Во член 2 од Одлуката се додава нов став 2 

кој гласи: 

„Гробната такса (гробарина) ќе важи за 

регистрираните корисници на комунални 

услуги во населените места каде управител на 

гробиштата е ЈПКД Плаваја“ 

 

 

Член 2 

Oваа Одлука влегува во сила од денот на 

објавување во ,,Службен гласник на општина 

Радовиш 

 

 

Број 08-454/1         Совет на општина Радовиш                                                         

Дата 28.02.2023 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 воведување на солидарен 
фонд за помош при вршење на  

погребални услуги 
 

 
Ја прогласувам и објавувам одлуката 

за воведување на солидарен фонд за 
помош при вршење на погребални услуги, 
бр.08-455/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
28.02.2023 година.  

 
 

Број 09-455/2                 Градоначалник                                                                                  
Дата 06.03.2023 г.     на Општина Радовиш                                                              
Радовиш                           Ацо Ристов  с.р.                                                                                                     
 
 
  Врз основа на член 22 став 1 точка 13 од 

Закон за локална самоуправа(Сл.Весник на 

РМ бр.5/02) и член 21 став 1 т.43 од Статутот 

на општина Радовиш а во согласност со 

Законот за гробишта и погребални услуги 

(Сл.Весника на Р.М бр.86/8, 156/10, 53/11, 

163/13, 152/15 и 31/16),  

Советот на Општина Радовиш на XXVI 

седница одржана на 28.02.2023 година 

донесе: 

 

ОДЛУКА 

за воведување на солидарен фонд за помош 

при вршење на погребални услуги 

 

 

Член 1 

Се воведува солидарен фонд врз основа на 

граѓанска иницијатива од урбаните и месните 
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заедници, за прибирање на финансиски 

средства за помош кон семејствата кои имаат 

потреба од вршење на погребални услуги. 

Финансиските средства во солидарниот фонд 

ќе се прибираат во ЈПКД Плаваја. 

Висината на средствата кои ќе се прибираат 

изнесува 90 ден. месечно а ќе важи за 

урбаните и месните заедници кои донеле 

одлука дека прифаќаат да учествуваат и тоа: 

1.Урбана заедница „Јавор“ 

2.Урбана заедница „Комуна“ 

3.Урбана заедница „Куклевица“ 

4.Урбана заедница „Мирче Ацев“ 

5.Урбана заедница „Бел КАмен“ 

6.Месна заедница „Илија Поцков“, Раклиш 

7.Месна заедница „Изведен“, Ораовица 

8.Месна заедница „Папино“, Јаргулица 

9.Месна заедница „Водица“, Сулдурци 

 

 

Член 2 

Со оваа Одлука се задолжува ЈПКД Плаваја 

во рок од 30 (триесет) дена да изготви 

Правилник за солидарен фонд, во кој ќе бидат 

точно прецизирани: условите, висината и 

начинот на исплатата на финансиските 

средства кон семејство кое има потреба од 

вршење на погребална услуга. 

Правилникот да биде доставен на усвојување 

до Советот на општина Радовиш. 

 

 

Член 3 

Oваа Одлука влегува во сила од денот на 

објавување во ,,Службен гласник на општина 

Радовиш,,. 

 

 

Број 08-455/1         Совет на општина Радовиш                                                                     

Дата 28.02.2023 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 

на M.З,,Витибор,, с.Смиљанци и Црковен 
одбор на црква 

Св.Димитриј од с.Смиљанци 
 
 

Ја прогласувам и објавувам одлуката 
за одобрување финансиски средства на 
M.З,,Витибор,, с.Смиљанци и Црковен 
одбор на црква Св.Димитриј од 
с.Смиљанци, бр.08-456/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
28.02.2023 година.  
                                    

 
Број 09-456/2                   Градоначалник                                                                                
Дата 06.03.2023 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), а во врска со член 21 став 1 
точка 43 од Статутот на општина Радовиш, 

Советот  на Општина Радовиш на 
XXVI седница одржана на 28.02.2023 
донесе: 

 
 
                    О Д Л У К А 

      за одобрување финансиски средства 
       на M.З,,Витибор,, с.Смиљанци и Црковен 

одбор на црква  
Св.Димитриј од с.Смиљанци 

  
 
                                      член 1 

Се одобруваат финансиски средства 
на M.З,,Витибор,, с.Смиљанци и Црковен 
одбор на црква Св.Димитриј од 
с.Смиљанци во висина од 90.000,00 денари, 
по доставено барање бр.1/23 од 15.02.2023 
година. 
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       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 08-456/1    Совет на општина Радовиш                                                                     
Дата 28.02.2023 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 давање Согласност за 
склучување на Договор помегу Општина 

Радовиш и  Друштво за продукција и 
дистрибуција на мултимедијални 

содржини МЕДИА ПРЕСС СЕРВИС ДООЕЛ 
Радовиш 

 
 

 
Ја прогласувам и објавувам Одлука  

за давање Согласност за склучување на 
Договор помегу Општина Радовиш и  
Друштво за продукција и дистрибуција на 
мултимедијални содржини МЕДИА ПРЕСС 
СЕРВИС ДООЕЛ Радовиш, бр.08-457/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
28.02.2023 година.  
        
 
                            
Број 09-457/2                    Градоначалник                                                                                   
Дата 06.03.2023 г.        на Општина Радовиш                                                                
Радовиш                              Ацо Ристов с.р.                                                                                           

 Врз основа на член 36 од Законот за 
локална самоуправа (Сл.Весник на РМ 
бр.5/02) а во врска со член  21 став 1 точка 
43 од Статутот на општина Радовиш, 

Советот  на Општина Радовиш на 
XXVI седница одржана на 28.02.2023 
година донесе : 

 
 

                    О Д Л У К А 
за давање Согласност за склучување 

на Договор помегу Општина Радовиш и  
Друштво за продукција и дистрибуција на 

мултимедијални содржини  
МЕДИА ПРЕСС СЕРВИС ДООЕЛ 

Радовиш 
  
 

член 1 
Се дава Согласност за склучување на 

Договор помегу Општина Радовиш и 
Друштво за продукција и дистрибуција на 
мултимедијални содржини МЕДИА ПРЕСС 
СЕРВИС ДООЕЛ Радовиш до 400.000,00 
денари согласно Ценовник во прилог на 
Понуда бр.04-0302 од 22.02.2023 година. 

  
 

член 2 
Одлуката влегува во сила наредниот 

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

 
 

 
Број 08-457/1    Совет на општина Радовиш                                                                        
Дата 28.02.2023 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 
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                     Р Е Ш Е Н И Е 
    за прогласување и објавување 

            на Одлука  за усвојување на годишна  
                                  (завршна) сметка  
на Буџетот на Општина Радовиш за  2022 година и Годишна (завршна) сметка на Буџетот  
на Општина Радовиш за  2022 

 

 
 

 
Ја прогласувам и објавувам на 

Одлука  за усвојување на годишна 
(завршна) сметка на Буџетот на Општина 
Радовиш за  2022 година бр.08-458/1 и 
Годишна (завршна) сметка на Буџетот на 
Општина Радовиш за  2022 бр.08-458/2 
 

што советот на општина Радовиш ги 
донесе на седница одржана на  
28.02.2023 година.  

 
 

Број 09-458/3                Градоначалник                                                                                  
Дата 06.03.2023 г.    на Општина Радовиш                                                                
Радовиш                           Ацо Ристов   с.р.                                                                                        
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Br. 06/2023 Str. 56            Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                         06.03.2023 god. 
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Br. 06/2023 Str. 94            Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                         06.03.2023 god. 
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Br. 06/2023 Str. 97            Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                         06.03.2023 god. 
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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 za usvojuvawe na 

Godi{en izve{taj na Op{tina 

Radovi{ za 2022 godina и Godi{en 
izve{taj na Op{tina Radovi{ za 

2022 godina 

 
 

Го прогласувам и објавувам 
заклучокот za usvojuvawe na 
Godi{en izve{taj na Op{tina 

Radovi{ za 2022 godina бр.08-459/1 и 

Godi{en izve{taj na Op{tina 

Radovi{ za 2022 godina, бр.08-459/2 

 
што советот на општина 

Радовиш ги донесе на седница 
одржана на  
28.02.2023 година.  

 
 
Број 09-459/3           Градоначалник                                                                                    
Дата 06.03.2023 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 Општински Буџетски Календар на 

Општина Радовиш за 2023 година  
 

 
Го прогласувам и објавувам 

Општински Буџетски Календар на 
Општина Радовиш за 2023 година, 
бр.08-460/1 
  

што советот на општина 
Радовиш го донесе на седница 
одржана на  
28.02.2023 година.  
                       

                                 
Број 09-460/2         Градоначалник                                                                                     
Дата 06.03.2023 на Општина Радовиш                                                                  
 Радовиш                    Ацо Ристов   с.р.                                                                                                     
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Vrz osnova na ~len 27 stav 5 od Zakonot za finansirawe na edinicite na лokalnata 
samouprava  ("Sl. vesnik na RM" br. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15, 209/18 i 

"Sl. vesnik na RSM" br. 244/19, 53/21, 77/21, 150/21 i 173/22) i согласно Izvestuvawe 
so arh. br. 08-1/2-1 od 31.01.2023 god. (na{ del. br. 05-270/1 od 06.02.2023 god.) od 
Ministerstvo za finansii, Sektor za finansirawe i buxet  

Советот на XXVI седница одржана на 28.02.2023 година донесува 

                                                                  
ОПШТИНСКИ БУЏЕТСКИ  КАЛЕНДАР 

НА ОПШТИНА РАДОВИШ ЗА 2023 ГОДИНА 
 

 Датум Буџетски активности Одговорност 
Декември/Јануари Советот на Општината го донесува буџетскиот 

календар 
Општинска   

администрација/Совет  
на општината 

Јануари Објавување на донесениот буџет од тековната 
година на општинската веб страница и 
споделување со јавноста 

Општинска 
администрација 

Август/Септември Се анализираат резултатите/ реализацијата на 
програмите/проектите од претходниот период,  
и потребата за нивно унапредување, 
дополнување, продолжување/прекинување итн..   
 
Советот на Општината разгледува развојни 
документи и започнува процесот за подготовка 
на Планот на програмите за развој за наредната 
фискална година 
 

Градоначалник/ 
Општинска 
администрација 
 
 
Совет/Општинска 
администрација 
 

Септември/Октомври Министерот за финансии доставува буџетски 
циркулар со насоки за изготвување на Предлог-
буџетот за наредната година до општината 
 
Градоначалникот доставува општински буџетски 
циркулар со главни насоки до општинските 
буџетски корисници за изготвување на 
финансиски планови и до одговорните 
одделенија за подготовка на Годишните 
програми 
 
Организирање на буџетски форуми со граѓаните 
и посебните засегнати страни. На овие форуми 
може да се разгледуваат нацрт развојните и 
нацрт годишните програми. 
 

 
 
 
 
 
Градоначалник 
Општинска 
администрација 
 
 
 
Градоначалник 
Општинска 
администрација 

Октомври Анализа на фискалниот капацитет на општината 
и комуникација со секој од клучните сектори во 
општината (со цел  утврдување на нивните 
фискални потреби, буџетски трошења во 
контекст на нивните планирани активности). 
Усогласување на аналитичките информации со 
целите/ приоритетите/активностите на секој од 
општинските сектори 

Општинските 
буџетски корисници/ 
Општинска 
администрација/ 
Сектор  за финансиски 
прашања 
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Општинските буџетски корисници и 
одговорните одделенија за подготовка на 
Годишните програми ги доставуваат предлог 
финансиските планови и предлог прoграмите за 
наредната година со образложение за висината 
на износите по позиции 
 

 
Општинските 
буџетски корисници/ 
Општинска 
администрација 
 
 
 

Октомври Одделот за буџет врши вклопување и 

анализирање на доставените предлог програми и 

се одредува приоритетите и одредбите за новиот 

Предлог буџет 

Сектор  за финансиски 
прашања / 
Градоначалник 

Најдоцна до 20 
октомври 

Предлог план на програми за развој и Годишни 
програми усогласени со насоките од Циркуларот 
се доставуваат на одобрување до Советот на 
општината 

Градоначалник 

Најдоцна до 15 
ноември 

Се финализираат, разгледуваат и одобруваат 
Планот на програмите за развој и Годишните 
програми за наредната фискална година  

Совет на општина 

Крај на ноември Градоначалникот го разгледува и одобрува 

Предлог буџетот за наредната година подготвен 

од страна на финансискиот оддел на општината. 

Споделување на предлог буџетот, годишните и 

развојните програми со јавноста, организирање 

на информативна сесија. Доколку има издржана 

сугестија/забелешка од јавноста истата се 

имплементира пред доставување на предлог 

буџетот до Советот. 

 

Градоначалник 

Декември  До Советот се доставува конечен Предлог буџет 
од страна на Градоначалникот со соодветно 
образложение 
Се води расправа во телата на Советот на 
Општината. 
 

Градоначалник 
 
 
Совет на општина 

 
 
Крај на декември  
 

-Донесување на Буџетот за наредната буџетска 
година. 
-Донесување на Одлука за извршување на 
буџетот на општината 
-Донесување на Одлука за вредноста на бодот за 
пресметување на платата на државните 
службеници 

 
 
Совет на општина 
 

 

Со донесување на овој Општински буџетски календар престанува да важи донесениот 

Општински буџетски календар со бр.08-2012/1 од 28.12.2022 година 
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So buxetskiot kalendar se utvrduvaat rokovite vo koi :     

 Gradona~alnikot na op{tinata do op{tinskite buxetski korisnici gi 

dostavuva glavnite nasoki za izgotvuvawe na finansiskite planovi, kako i 

nasokiте za podgotovka na Planot na programi za razvoj и други програми od 

strana na nadle`ni slu`bi vo op{tinata.   

 Op{tinskite buxetski korisnici и одделенија/ сектори во Општината gi 

dostavuvaat svoite finansiski planovi i programи do Gradona~alnikot. 

 Gradona~alnikot go dostavuva predlog buxetot do Sovetot na op{tinata za 

donesuvawe. 

 Sovetot na op{tinata go donesuva Buxetot za narednata godina najkasno do 

31.12 vo tekovnata godina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Број 08-460/1                                                                               Совет на општина Радовиш 
Дата 28.02.2023 година                                                                             Претседател     
Радовиш                                                                                                 Моника Трајанова 
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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 
корегиран образец К2 за достасани 

ненамирени обврски кој е дел од 
Квартален извештај за ЧЕТВРТИ 

КВАРТАЛ за извршување на буџетот на 
општина Радовиш од 01.01.2022 година 

до 31.12.2022 година 
 
 

 
Ја прогласувам и објавувам 

одлуката за усвојување на корегиран 
образец К2 за достасани ненамирени 
обврски кој е дел од Квартален извештај 
за ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ за извршување на 
буџетот на општина Радовиш од 
01.01.2022 година до 31.12.2022 година, 
бр.08-461/1 
 

што советот на општина Радовиш 
ја донесе на седница одржана на  
28.02.2023 година.  

 
 

Број 09-461/2           Градоначалник                                                                                     
Дата 06.03.2023   на Општина Радовиш                                                                    
Радовиш                    Ацо Ристов  с.р.                                                                                                   
 
 
 
 

Врз основа на член 32 точка 2 од 
Законот за финансирање на единиците 
на локалната самоуправа(Сл.весник на 
РМ бр.61/04......244/19), а во врска со член 
21 од Статутот на општина Радовиш, 

Советот  на Општина Радовиш на 
XXVI седница одржана на 28.02.2023 
донесе : 

 
                 О Д Л У К А 

за усвојување на корегиран образец К2 за 
достасани ненамирени обврски кој е дел 

од Квартален извештај за ЧЕТВРТИ 
КВАРТАЛ за извршување на буџетот на 
општина Радовиш од 01.01.2022 година 

до 31.12.2022 г. 
  
 

I.  Се усвојува корегиран образец 
К2 за достасани ненамирени обврски кој 
е дел од Квартален извештај за ЧЕТВРТИ 
КВАРТАЛ за извршување на буџетот на 
општина Радовиш од 01.01.2022 година 
до 31.12.2022 година, дел.бр.05-138/1 од 
23.01.2023 година. 
 

 
II.     Оваа Одлука влегува во сила 

наредниот ден од денот на објавувањето 
во ,,Службен гласник на општина 
Радовиш”. 
 
 
Број 08-461/1 Совет на општина Радовиш                                                                  
Дата 28.02.2023 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 проширување на средствата на 

Буџетот на Општина Радовиш  

за 2023 година 

 
 
 

 
 

Ја прогласувам и објавувам 
Одлуката за проширување на средствата на 

Буџетот на Општина Радовиш за 2023 

година, бр.08-462/1 

 
што советот на општина Радовиш 

ја донесе на седница одржана на  
28.02.2023 година.  

 
 

Број 09-462/2                Градоначалник                                                                                        
Дата 06.03.2023 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 измена на распоредот на 

средствата на Буџетот на  

Општина Радовиш за 2023 година 

 
 

Ја прогласувам и објавувам 
Одлуката за измена на распоредот на 

средствата на Буџетот на Општина 

Радовиш за 2023 година, бр.08-463/1 

 
што советот на општина 

Радовиш ја донесе на седница одржана 
на  
28.02.2023 година.  
                                       

 
Број 09-463/2            Градоначалник                                                                                         
Дата 06.03.2023 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 za utvrduvawe interes za 
osnovawe Dru{tvo  

za proizvodstvo na elektri~na energija 
ELRAD ENERXI DOOEL Radovi{ 

 
 

Ја прогласувам и објавувам 
Одлуката za utvrduvawe interes za 
osnovawe Dru{tvo za proizvodstvo na 
elektri~na energija ELRAD ENERXI 

DOOEL Radovi{ , бр.08-464/1 

 
што советот на општина Радовиш ја 

донесе на седница одржана на 28.02.2023 
година.  

 
Број 09-464/2         Градоначалник                                                                                    
Дата 03.03.2023  на Општина Радовиш                                                                
Радовиш                     Ацо Ристов с.р.                                                                                                 
 
 
 
 

Vrz osnova na ~len 36 od Zakonot za 
lokalnata samouprava, a vo vrska so ~len 
32 i 65 od Zakonot za trgovskite dru{tva 
(Slu`ben vesnik na RM br.28/04-------
120/18 i Sl.vesnik na RSM br.290/20, 
215/21 i 99/22)i ~len 21 stav 1 to~ka 43 od 
Statutot na op{tina Radovi{,  

Sovetot na op{tina Radovi{ na 

XXVI sednica odr`ana na 28.02.2023 godina, 

donese: 
    
 
 
 

ODLUKA 
za utvrduvawe interes za osnovawe 

Dru{tvo za proizvodstvo na elektri~na 
energija ELRAD ENERXI DOOEL 

Radovi{ 

 
^len 1 

So ova Оdluka se utvrduva interes na 

op{tina Radovi{ da osnova i bide 
edinstven osnova~ na: Dru{tvo za 
proizvodstvo na elektri~na energija 
ELRAD ENERXI DOOEL Radovi{. 
 
 

^len 2 

Dru{tvoto za proizvodstvo na elektri~na 
energija ELRAD ENERXI DOOEL 
Radovi{ ima svojstvo na pravno lice i vo 
pravniot promet }e istapuva pod 
firmata; 

Dru{tvo za proizvodstvo na elektri~na 
energija ELRAD ENERXI DOOEL 
Radovi{. 
Skraten naziv: ELRAD ENERXI 
DOOEL Radovi{. 
Firmata glasi na makedonski jazik, so 
kirilsko pismo. 
 

^len 3 
Sedi{teto na dru{tvoto e na ul.8-mi 
Septemvri br.2, Radovi{. 
 

^len 4 

Dru{tvotо }e vr{i prete`na dejnost: 

35.11 Proizvodstvo na elektri~na 
energija 
 

^len 5 
Osnovnata glavnina iznesuva 5.000,oo 

Еvra vo denarska protivvrednost spored 
sreden kurs na NB na RSM na denot na 
uplata, koj iznos }e go obezbedi op{tina 
Radovi{. 

 
^len 6 

So dru{tvoto }e upravuva upravitel,koj 
}e bide izbran od strana na Sovet na 
op{tina Radovi{. 
 



Br. 06/2023 Str. 148            Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                         06.03.2023 

god. 

  

^len 7 
Upravitelot }e upravuva so Dru{tvoto vo 
ramkite na ovlastuvawata opredeleni so 
Zakonot za trgovski dru{tva, Statutot na 
op{tina Radovi{ , ovlastuvawata koi se 
dadeni od Sovet na op{tina Radovi{ i 
Aktot za osnovawe na dru{tvoto. 
 

^len 8 
So Aktot za osnovawe poblisku }e se 
uredat firmata i sedi{teto, predmetot 
na rabota, osnova~ot,iznosot na osnovnata 
glavnina, i drugi pra{awa od zna~ewe na 
dru{tvoto utvrdeni so Zakonot za 
trgovskite dru{tva. 
 

^len 9 
Rabotite od nadle`nost na Sovet na 
op{tina Radovi{ }e se vr{i preku 
ovlasten pretstavnik. 
Ovlasteniot pretstavnik se ovlastuva: 
-da gi prezema site dejstvija i aktivnosti 
vo pretstavuvaweto na op{tina Radovi{ , 
kako i da gi prezema site potrebni 
dejstvija i aktivnosti za donesuvawe na 
potrebnite odluki za osnovawe na 
Dru{tvoto. 
-da go potpi{e Aktot za osnovawe; 

-da potpi{e Izjava po ~l.29 и 32 od ZTD; 
-da gi potpi{e odlukite doneseni od 
Sovet na op{tina Radovi{,vo vrska so 
osnovaweto na  dru{tvoto; 
-kako i site potrebni dejstvija za 
osnovawe na Dru{tvoto soglasno Zakonot 
za trgovskite dru{tva. 
Za ovlasten pretstavnik na Sovetot na 
op{tinata koj }e gi vr{i rabotite od 
nadle`nost na Sovetot na op{tina 
Radovi{ pri osnovawe na Dru{tvoto ja 
imenuva Monika Trajanova - Pretesedatel 
na Sovetot na op{tina Radovi{ 

 ^лен 10 
So donesuvaweto na ova Odluka, 
prestanuvaat da va`at Odlukata br. 08-
1525/1 od 27.09..2022 god. i Odlukata br. 08-
217/1 od 31.01..2023 god. 
 

 
 

^len 11 

Одлуката влегува во сила наредниот ден 
од објавувањето во Службен гласник на 
општина Радовиш.  

 
 
 
Број 08-464/1 Совет на општина Радовиш                                                                                   
Дата 28.02.2023 г.         Претседател                                                                           
 Радовиш                     Моника Трајанова с.р.                                                                               
 
 
 
 

Vrz osnova na ~len 29 i 32  od 
Zakonot za trgovskite dru{tva (Slu`ben 
vesnik na RM br.28/04-------120/18 i 
Sl.vesnik na RSM br.290/20, 215/21 i 

99/22) kako i ~len 21 став 1 точка 43 од 

Статутот на општина Радовиш, Моника 

Трајанова od Radovi{ so `iveali{te na 

ul.„Исаро“ br.8  Radovi{, so l.k. br. 

М0174871 izdadena od SVR Radovi{, kako 
i EMBS 6027741 na op{tina Radovi{, 
na den 28.02.2023 godina ja dava slednata  

 
 

I  Z  J  A  V  A 
 
Jas dolupotpi{anata Monika Trajanova 

od Radovi{,so `iveali{te na ul. .„Исаро“ 

br.8  vo Radovi{ so EMBG 

2004986469004, l.k. br. М0174871izdadena 
od SVR Radovi{, vo svojstvo na zastapnik 
na op{tina Radovi{ i Pretsedatel na 
Sovetot na op{tina Radovi{ so sedi{te 

na bul. Aleksandar Makedonski бб 
Radovi{ , so EMBS 6027741 na op{tina 
Radovi{, 
pod polna krivi~na, materijalna i 
moralna odgovornost 
IZJAVUVAM deka ne postoi 
ograni~uvawe navedeno vo ~len 29 od 
Zakonot za trgovskite dru{tva ili drugo 
ograni~uvawe opredeleno so Zakon, 
op{tina Radovi{ da bide osnova~ na 
Dru{tvo za proizvodstvo na elektri~na 
energija ELRAD ENERXI DOOEL 
Radovi{ i zapi{e vo trgovskiot registar. 
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Согласно член 32 од Законот за 
трговските друштва, во постапката за 
основање на друштво преземени се 
следните дејствија: 
 
 

 Дадена е изјава согласно член 29 

од Законот за трговските друштва 

дека не постојат ограничувања и 

пречки за основање на 

Друштвото; 

 Подготвена  е  пријава  за  упис  

на  друштвото  во  Трговскиот 

регистар; 

 Податоците содржани во 

Пријавата за упис, како и 

прилозите (исправите и доказите) 

кои што ги поднесувам кон 

пријавата за упис на основање на 

друштвото се вистинити и се во 

согласност со закон; 

 Донесен е Акт за основање на 

друштвото; 

 Друштвото се основа во 

согласност со закон. 

 

 

 Број 08-465/1  Совет на општина Радовиш                                                                               
Дата 28.02.2023 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 ко-финансирање на проект:  
,,Изработка на урбанистичка планска 

документација за КО Козбунар” 
 

Ја прогласувам и објавувам 
Одлуката за ко-финансирање на проект: 

,, Изработка на урбанистичка планска 
документација за КО Козбунар”,  
 бр.08-466/1 
 

што советот на Општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
28.02.2023 година.  
 
Број 09-466/2                  Градоначалник                                                                              
Дата 06.03.2023 г.       на Општина Радовиш                                                            
Радовиш                             Ацо Ристов с.р.                                                                                         
 
 

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 

од Законот за локална самоуправа („Службен 

весник на РМ“ бр.5/02) и член 21, став 1, 

точка 43, а во врска со член 12, од Статутот 

на Општина Радовиш („Службен гласник на 

Општина Радовиш“ бр.5/02),  

Советот на Општина Радовиш на 

XXVI седница одржана на ден 28.02.2023 

година, донесе: 

 

       

ОДЛУКА 

 

За ко-финансирање на проект: 

„ Изработка на урбанистичка планска 

документација за КО Козбунар“ 

 

Член 1 

 Со оваа одлука се дава согласност за 

учество на општина Радовиш во проект: 

„ Изработка на урбанистичка планска 

документација за КО Козбунар “ 

финансиран од  Биро за регионален развој. 

Учеството на општина Радовиш ќе 

биде 400.000,00 денари или 20% од вкупниот 

буџет на проектот. 

 

  

Член 2 

 Оваа одлука влегува во сила веднаш 

по објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Радовиш “. 

 

 

Број 08-466/1       Совет на општина Радовиш                                                                

Дата 28.02.2023 г.             Претседател                                                     

Радовиш                      Моника Трајанова с.р.   



Br. 06/2023 Str. 150            Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                         06.03.2023 

god. 

  

 

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 Изјава за основање на Друштво за 
производство на електрична енергија 

ЕЛРАД ЕНЕРЏИ ДООЕЛ РАДОВИШ 
 

 
Ја прогласувам и објавувам Изјавата 

за основање на Друштво за производство 
на електрична енергија ЕЛРАД ЕНЕРЏИ 
ДООЕЛ РАДОВИШ,  
бр.08-467/1 
 

што советот на општина Радовиш ја 
донесе на седница одржана на  
28.02.2023 година.  
 
Број 09-467/2                   Градоначалник                                                                                        
Дата 03.03.2023 г.      на Општина Радовиш                                                            
Радовиш                             Ацо Ристов  с.р.                                                                                             
 
 

Врз основа на член 22 член 65  член 285, 

член 287 и член 293 од Законот за трговските 

друштва (Сл.весник на Република 

Македонија бр. 28/04…120/18 и Сл.весник на 

Р.С.Македонија 290/20, 215/21 и 99/22), член 

22 став 1 точка 13 од Закон за локална 

самоуправа(Сл.Весник на РМ бр.5/02) и член 

21 став 1 т.43 од Статутот на општина 

Радовиш, 

Советот на општина Радовиш, на седницата 

одржана на 28.02.2023 година, донесе: 

 

 
Изјава за основање 

на Друштво за производство на 

електрична енергија 

ЕЛРАД ЕНЕРЏИ ДООЕЛ РАДОВИШ 

   

 

Со оваа изјава се основа трговско 
друштво како друштво со ограничена 

одговорност основано од едно лице-ДООЕЛ, 
а во согласност со Законот за трговски 

друштва. 
Член 1 

Трговското друштво (во натамошниот текст – 

Друштвото) го основа ОПШТИНА 

РАДОВИШ Радовиш со седиште на бул. 

Александар Македонски бб во Радовиш со 

ЕМБС6027741 и ЕДБ4023005116486. 
Член 2 

Друштвото ќе работи под фирмата: 

Друштво за производство на електрична 

енергија ЕЛРАД ЕНЕРЏИ ДООЕЛ  Радовиш. 

Скратен назив на друштвото ќе биде: ЕЛРАД 

ЕНЕРЏИ ДООЕЛ  Радовиш 

Член 3 

Седиштето на друштвото е на улица 8-ми 

Септември бр.2 во Радовиш. 

 

Член 4 

Согласно Законот како предмет на работење 

се запишува:   

ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС 

Приоритетна дејност/Главна приходна шифра 

е: 

35.11 – Производство на електрична енергија 

Друштвото ќе ги обавува сите дејности во 

надворешниот промет. 

 

Член 5 

 

Друштвото се основа на неопределено време, 

се додека постојат оправдани економски 

услови за обавување на дејностите за кои е 

регистрирано. 

Член 6 

Основната главнина на друштвото е паричен 

влог во вредност од 5.000,00 Евра во денарска 

противвредност според среден курс на НБ на 

РСМ на денот на уплатата,кој се уплатени на 

сметка на друштвото. 
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Член 7 

 

Со друштвото управува управител. 

За вршење на функцијата управител на 

друштвото се именува лицето Роза Илиева 

 

Управителот се именува на неопределено 

време, без ограничување во правниот промет. 

Управителот го застапува и претставува 

друштвото. 

Овластувањата на управителот се определени 

со законот и статутот ,како и согласно 

овластувањата дадени од Совет на општина 

Радовиш, и истиот управува со друштвото. 

Управителот има најшироки овластувања во 

управувањето со друштвото во рамките на 

предметот на работењето на друштвото и во 

дејствувањето во сите околности од името на 

друштвото. 

Управителот има најшироки овластувања да 

ги врши сите работи сврзани со 

раководењето, спроведувањето на одлуките 

на основачот на друштвото и вршењето на 

тековните активности на друштвото и да 

дејствува во сите околности од името на 

друштвото и нему му се доверува  

застапувањето на друштвото во односите со 

трети лица. 

Член 8 

 

Друштвото се стекнува со статус на правно 

лице на денот на уписот во трговскиот 

регистар. 

Во правниот промет со трети лица основачот 

одговара во висина на основачкиот влог. 

Во правниот промет со трети лица истапува 

во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со 

трети лица друштвото одговара со сиот свој 

имот. 

Член 9 

 

Основачот го основа друштвото и го вложува 

својот основачки влог заради остварување на 

добивка. Приходите и расходите на 

друштвото се утврдуваат согласно 

позитивните норми и прописи. 

Добивката се утврдува со периодична и 

годишна пртесметка, а добивката во смисла 

на оваа изјава е дел кој ќе преостане откако 

ќе се намират расходите и платите. 

Обврската за покривање на загубата се 

намирува од трајниот влог на основачот. 

Доколку главницата се намали под 

законскиот минимум, основачот е должен да 

ја надомести со нови вложувања во предмети 

или пари. 

Член 10 

Друштвото може да престане во следните 

случаеви: 

Со истекот на рокот за кој е основано; 

Со одлука на содружникот; 

Со Ликвидација; 

Со одлука на регистарскиот орган; 

Со одлука за припојување со друго друштво, 

односно поделба; 

Со спроведување на стечај; 

Во други случаеви предвидени со закон. 

 

Член 11 

Сите измени на оваа изјава до кои би дошло 

во текот на работата на друштвото ќе се 

вршат согласно Законот за трговски друштва, 

а одлуките ги донесува основачот на 

друштвото. 

Вработените во друштвото своите права ги 

остваруваат согласно законот и колективниот 

договор. Со други акти на друштвото ќе се 

утврдат обврските и правата од работниот 

однос на вработените во друштвото. 

 

Член 12 

Оваа изјава влегува во сила со денот на 

нејзиното одобрување од надлежниот орган, а 

ќе се применува по завршувањето на 

постапката за упис на друштвото во 

трговскиот регистар. 

 

 ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 13 

Со донесувањето на оваа Изјава за основање 

на дооел престануваат да важат донесените 

Статути и тоа Статут бр. 08-1870/1 од 

09.12.2022 год и Статут бр. 08-221/1 од 

31.01.2023 год. 

Овој Статут влегува од денот на објавувањето 

во „Службен гласник на општина Радовиш“ 
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   Број 08-467/1    Совет на општина Радовиш                                                                    

Дата 28.02.2023 г.           Претседател                                                                                            

                                   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 како основачки влог на општина 
Радовиш за Dru{tvo za proizvodstvo na 
elektri~na energija ELRAD ENERXI 

DOOEL Radovi{ 
 
 

 
Ја прогласувам и објавувам 

Одлуката за одобрување финансиски 
средства како основачки влог на општина 
Радовиш за Dru{tvo za proizvodstvo na 
elektri~na energija ELRAD ENERXI 

DOOEL Radovi{, бр.08-468/1 

 
што советот на општина Радовиш ја 

донесе на седница одржана на  
28.02.2023 година.  

 
                                                        

 
Број 09-468/2                   Градоначалник                                                                                      
Дата 03.03.2023 г.       на Општина Радовиш                                                                 
Радовиш                             Ацо Ристов  с.р.     
 
 
 

    Vrz osnova na ~len 36 od Zakonot 
za lokalnata samouprava, a vo vrska so 
~len 32 i 65 od Zakonot za trgovskite 
dru{tva (Slu`ben vesnik na RM br.28/04--
-----120/18 i Sl.vesnik na RSM br.290/20, 

215/21 i 99/22)i ~len 21 stav1 to~ka 43 od 
Statutot na op{tina Radovi{,  

Sovetot na op{tina Radovi{ na 

XXVI sednica odr`ana na 28.02.2023 godina, 

donese: 
 

    
ОДЛУКА 

за одобрување финансиски средства како 
основачки влог на општина Радовиш 

 за Dru{tvo za proizvodstvo na 
elektri~na energija ELRAD ENERXI 

DOOEL Radovi{ 
 
 
 

Член 1 

Се одобруваат финансиски средства od 
Buxetot na op{tina Radovi{, во висина од 
5.000 Евра  vo denarska protivvrednost по 
среден курс на Народна банка на денот на 

префрлањето на средствата, kako, osnova~ki 

vlog za formirawe нa Dru{tvo za 

proizvodstvo na elektri~na energija 
ELRAD ENERXI DOOEL Radovi{. 

 
 

Член 2 

Средствата ќе се префрлат на сметка.  
Составен дел на Одлуката е барањето со 

податоците за корисникот.  
За одобрените и потрошените средства од 
буџетот на општината треба да се поднесе 
писмен извештај до Советот на општината за 

оправданост на потрошените средства.  
 
 

Член 3 

So donesuvaweto na ova Odluka, 
prestanuvaat da va`at Odlukata br. 08-
1526/1 od 27.09.2022 god  i Odlukata br. 08-
218/1 od 31.01.2023 god. 
 

 
 
 
 

 Член 4 
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Одлуката влегува во сила наредниот ден од 

објавувањето во ,,Службен гласник на 

општина Радовиш,,.  
 
 
 

 Број 08-468/1  Совет на општина Радовиш                                                                                   
Дата 28.02.2023 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 избор на управител на 
Dru{tvo za proizvodstvo na elektri~na 

energija ELRAD ENERXI DOOEL 
Radovi{ 

 
 

Ја прогласувам и објавувам 
Одлуката за избор на управител на 
Dru{tvo za proizvodstvo na elektri~na 
energija ELRAD ENERXI DOOEL 

Radovi{, 

бр.08-469/1 

 
што советот на општина Радовиш ја 

донесе на седница одржана на  
28.02.2023 година.  

 
 

Број 09-469/2                  Градоначалник                                                                                
Дата 03.03.2023 г.      на Општина Радовиш                                                              
Радовиш                            Ацо Ристов  с.р.                                                                                              
 
 
Врз основа на член 344, 367, 367-а став 3 од 
Законот за трговски друштва(Службен весник 
на РМ бр.28/04----------120/18 и Сл.Весник на 
РСМ бр.290/20, 215/21 и 99/22), член  22 став 
1 т.6 од Закон за локална самоуправа 

(Сл.Весник на РМ бр.5/02) и член 21 став 1 
т.43 од Статутот на општина Радовиш, 
Советот на Општина Радовиш, со седиште во 
Радовиш и ЕМБС:6027741, во својство на 

основач на Dru{tvo za proizvodstvo na 
elektri~na energija ELRAD ENERXI 

DOOEL Radovi{ на седница одржана на 

28.02.2023 година, донесе: 
 
 

ОДЛУКА 
за избор на управител на  

Dru{tvo za proizvodstvo na elektri~na 
energija 

 ELRAD ENERXI DOOEL Radovi{. 
 

Член 1 
Се донесува Одлука за избор на управител 

на Dru{tvo za proizvodstvo na 
elektri~na energija ELRAD ENERXI 
DOOEL Radovi{. 
За управител на Dru{tvo za proizvodstvo 
na elektri~na energija ELRAD ENERXI 
DOOEL Radovi{,koj }e ima neograni~eni 
ovlastuvawa,i }e upravuva so Dru{tvoto 
vo ramkite na ovlastuvawata opredeleni 
so Zakonot za trgovski dru{tva, Statutot 

na op{tina Radovi{,ovlastuvawata koi 

se dadeni od Sovet na op{tina Radovi{ i 

aktot za osnovawe ,se izbira liceto: 

-Роза Илиева од Радовиш, со 
живеалиште во с.Подареш, со 
ЕМБГ:1212980469000 и бр.  л.к 
М0217472, издадена од ОВР Радовиш, со 
завршено високо образование-Економски 
Факултет; 
 

Член 2 
Со донесувањето на оваа Одлука, 
престануваат да важат Одлуката бр.08-
1778/1 од 15.11.2022 год. и Одлуката бр.08-
220/1 од 31.01.2023 год. 

 
Член 3 

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

Број 08-469/1 Совет на општина Радовиш                                                                    
Дата 28.02.2023 г.      Претседател 
Радовиш                Моника Трајанова 
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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 Решение за избор на управител на 

Dru{tvo za proizvodstvo na elektri~na 
energija ELRAD ENERXI DOOEL 

Radovi{ 

 
 
Го прогласувам и објавувам Решението за 
избор на управител на Dru{tvo 
za proizvodstvo na elektri~na energija 
ELRAD ENERXI DOOEL Radovi{, 

бр.08-470/1 

 
што советот на општина Радовиш го 

донесе на седница одржана на  
28.02.2023 година.  
                                          

 
Број 09-470/2                   Градоначалник                                                                                        
Дата 03.03.2023 г.        на Општина Радовиш                                                                
Радовиш                              Ацо Ристов  с.р.                                                                                                  
 
                                                                                                                                              
Врз основа на член 36 став 1 од Законот за 

локална самоуправа (Сл.весник на РМ 

бр.05/02), член 21 став 1 точка 43 од Статутот 

на општина Радовиш (Сл.весник на општина 

Радовиш бр.5/02),  

Советот на општина Радовиш на XXVI 

седница одржана на 28.02.2023 година 

донесе: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за избор на управител на Dru{tvo za 
proizvodstvo na elektri~na energija 
ELRAD ENERXI DOOEL Radovi{ 

 
 
 

Член 1 

Врз основ на Одлуката за избор на управител 

на Dru{tvo za proizvodstvo na 
elektri~na energija ELRAD ENERXI 

DOOEL Radovi{, за управител на Dru{tvo 
za proizvodstvo na elektri~na energija 
ELRAD ENERXI DOOEL Radovi{,koj }e 
ima neograni~eni ovlastuvawa,i }e 
upravuva so Dru{tvoto vo ramkite na 
ovlastuvawata opredeleni so Zakonot za 
trgovski dru{tva, Statutot na op{tina 
Radovi{,ovlastuvawata koi se dadeni od 
Sovet na op{tina Radovi{ i aktot za 
osnovawe ,se izbira liceto: 

-Роза Илиева од Радовиш, со живеалиште во 

с.Подареш, со ЕМБГ:1212980469000 и бр.  л.к 
М0217472, издадена од ОВР Радовиш, со 
завршено високо образование-Економски 
Факултет; 

Член 2 
Избраниот управител ги исполнува законски 
предвидените услови за да биде управител на 
Dru{tvo za proizvodstvo na elektri~na 
energija ELRAD ENERXI DOOEL 
Radovi{. 
 

Управителот кој се избира од член 1 на ова 
Решение е државјанин на Република Северна 

Македонија, има 240 ЕКТС или 
VII/1,степен на образование, во моментот 
на именувањето со правосилна судска 
пресуда не му е изречена казна или 
прекршочна санкција забрана за вршење на 

професија, дејност или должност и има 
минимум три години работно искуство. 
 

Член 3 
Со донесувањето на оваа Решение, 

престануваат да важат Решението бр.08-
1779/1 од 15.11.2022 год. и Решението бр.08-
219/1 од 31.01.2023 год. 

Член 4 

Оваа Решение влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавување во „Службен гласник 

на општина Радовиш“. 

 

Број 08-470/1        Совет на општина Радовиш                                                                           

Дата 28.02.2023 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 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.08-471/1 
 

што советот на општина Радовиш го 
донесе на седница одржана на  
28.02.2023 година.  

 
 
 

Број 09-471/2                  Градоначалник                                                                                         
Дата 03.03.2023 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 
XXVI седница одржана на 28.02.2023 
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 
28.02.2023 година и тоа: 
 

-Комисијата за култура, образование и 

спорт, 17-та седница одржана на 

21.02.2023 година 

 
-Комисија за здравство и социјална 

заштита, 12-та седница одржана на    
23.02.2023; 
 

- Комисијата за мандатни пришања, 
избори и именувања, 18-та седница 
одржана на 23.02.2023 година; 

- Комисијата за урбанизам, 
комунални дејности и заштита на животна 
средина, 18-седница одржана на 
08.02.2023 продолжение 

 
- Комисијата за урбанизам, 

комунални дејности и заштита на животна 
средина, 21-седница одржана на 
22.02.2023 

 
- Комисија за финансирање, Буџет и 

Локален економски развој, 21-та седница 
одржана на 23.02.2023 

 
-Комисија за финансирање, Буџет и 

Локален економски развој, продолжување 
на 21-та седница одржана на 27.02.2023 
година ; 
   
 

                        член 2 
Овој Заклучок влегува во сила од 

денот на објавување во ,,Службен гласник 
на општина Радовиш,, . 
 
Број 08-471/1    Совет на општина Радовиш                                                             
Дата 28.02.2023 г.           Претседател                                                                  
Радовиш                      Моника Трајанова с.р.     
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Содржина: 
- Решение за прогласување и објавување 
на Одлука за измена на одлуката бр.08-
1517/1 од 27.09.2022 година за  давање 
Согласност на Годишен план за 
вработување за 2023 година  
во Општина Радовиш бр.09-1424/1 од 
31.08.2022 година---------------------------------1 
- Одлука за измена на одлуката бр.08-
1517/1 од 27.09.2022 година за  давање 
Согласност на Годишен план за 
вработување за 2023 година  
во Општина Радовиш бр.09-1424/1 од 
31.08.2022 година--------------------------------1 
-Решение за прогласување и објавување 
на Одлука за давање Согласност на 
Правилник за изменување и дополнување 
на Правилникот за систематизација на 
работните места во СОУ Коста Сусинов-
Радовиш бр.02-92/1 од 30.01.2023 година--
---------------------------------------------------------2 
-Одлука за давање Согласност на 
Правилник за изменување и дополнување 
на Правилникот за систематизација на 
работните места во СОУ Коста Сусинов-
Радовиш бр.02-92/1 од 30.01.2023 година--
---------------------------------------------------------2 
- Решение за прогласување и објавување 
на Одлука за давање Согласност на Одлука 
за Предлог план за запишување на 
ученици во прва година во учебната 
2023/2024 година во СОУ Коста Сусинов 
Радовиш бр.08-50/1 од 17.01.2023 година--
---------------------------------------------------------2 
-Одлука за давање Согласност на Одлука за 
Предлог план за запишување на ученици 
во прва година во учебната 2023/2024 
година во СОУ Коста Сусинов Радовиш 
бр.08-50/1 од 17.01.2023 година-------------3 
-Решение за прогласување и објавување на 
Одлука за давање Согласност на Предлог 
Одлука за утврдување на вредноста на бод 
за пресметување на плата на 
администартивните службеници 
вработени во ЈОУДГ ,,Ацо Караманов” 
Радовиш бр.02-65 од 07.02.2023 година—3 
-Одлука за давање Согласност на Предлог 
Одлука за утврдување на вредноста на бод 
за пресметување на плата на 

администартивните службеници 
вработени во ЈОУДГ ,,Ацо Караманов” 
Радовиш бр.02-65 од 07.02.2023 година---3 
-Решение за прогласување и објавување на 
Одлука за давање Согласност на Предлог 
Одлука за утврдување на вредноста на бод 
за пресметување на плата на давателите 
на јавни услуги и на директорот во ЈОУДГ 
,,Ацо Караманов” Радовиш бр.02-74 од 
08.02.2023 година---------------------------------4 
-Одлука за давање Согласност на Предлог 
Одлука за утврдување на вредноста на бод 
за пресметување на плата на давателите 
на јавни услуги и на директорот во ЈОУДГ 
,,Ацо Караманов” Радовиш бр.02-74 од 
08.02.2023 година---------------------------------4 
- Решение за прогласување и објавување 
на Заклучок за усвојување на Извештај за 
финансиски резултати за период  
од 01.04.2022 година до 30.06.2022 година 
на ЈПССО Радовиш 2014-------------------------5 
- Заклучок за усвојување на Извештај за 
финансиски резултати за период  
од 01.04.2022 година до 30.06.2022 година 
на ЈПССО Радовиш 2014-------------------------5 
- Решение за прогласување и објавување 
на Заклучок за усвојување на Извештај за 
финансиски резултати за период од 
01.07.2022 година до 30.09.2022 година на 
ЈПССО Радовиш 2014-----------------------------5 
- Заклучок за усвојување на Извештај за 
финансиски резултати за период од 
01.07.2022 година до 30.09.2022 година на 
ЈПССО Радовиш 2014-----------------------------6 
-Решение за прогласување и објавување 
на Заклучок за усвојување на Извештај за 
финансиски резултати за период од 
01.10.2022 година до 31.12.2022 година на 
ЈПССО Радовиш 2014-----------------------------6 
- Заклучок за усвојување на Извештај за 
финансиски резултати за период од 
01.10.2022 година до 31.12.2022 година на 
ЈПССО Радовиш 2014-----------------------------6 
- Решение за прогласување и објавување 
на Програма за измена и дополнување на 
Програмата за уредување на градежно 
земјиште одржување на комунални 
објекти и локални патишта за 2023 година 
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во општина Радовиш број 08-1939/1 од 
20.12.2022г.-----------------------------------------7 
- Програма за измена и дополнување на 
Програмата за уредување на градежно 
земјиште одржување на комунални 
објекти и локални патишта за 2023 година 
во општина Радовиш број 08-1939/1 од 
20.12.2022г------------------------------------------7 
- Решение за прогласување и објавување 
на Програма за измена и дополнување на 
Годишна Програма за изработка на 
урбанистички планови на подрачјето на 
Општина Радовиш за 2023 година---------12 
- Програма за измена и дополнување на 
Годишна Програма за изработка на 
урбанистички планови на подрачјето на 
Општина Радовиш за 2023 година---------12 
-Решение за прогласување и објавување 
на Одлука за определување и промена на 
имиња на улици, мостови и плoштади на 
подрачјето на општина Радовиш-----------17 
- Одлука за определување и промена на 
имиња на улици, мостови и плoштади на 
подрачјето на општина Радовиш-----------17 
-Решение за прогласување и објавување 
на Одлука за определување и промена на 
имиња на улици, мостови и плoштади на 
подрачјето на општина Радовиш-----------18 
- Одлука за определување и промена на 
имиња на улици, мостови и плoштади на 
подрачјето на општина Радовиш-----------18 
-Решение  за прогласување и објавување 
на Одлука за определување и промена на 
имиња на улици, мостови и плoштади на 
подрачјето на општина Радовиш-----------19 
- Одлука за определување и промена на 
имиња на улици, мостови и плoштади на 
подрачјето на општина Радовиш-----------19 
-Решение за прогласување и објавување на 
Одлука за определување и промена на 
имиња на улици, мостови и плoштади на 
подрачјето на општина Радовиш-----------20 
- Одлука за определување и промена на 
имиња на улици, мостови и плoштади на 
подрачјето на општина Радовиш-----------20 
- Решение за прогласување и објавување 
на  Програма за измена на Програма за 
финансирање на проекти за 2023 година 
 -Одделение за локален економски развој  

Општина Радовиш------------------------------20 
-Програма за измена на Програма за 
финансирање на проекти за 2023 година 
 -Одделение за локален економски развој  
Општина Радовиш-----------------------------21 
-Решение   за прогласување и објавување 
на  Одлука за ко-финансирање на проект:  
,,Подобрување на Енергетската ефикасност 
на Јавни објекти во Југоисточниот регион”-
-------------------------------------------------------25 
- Одлука за ко-финансирање на проект:  
,,Подобрување на Енергетската ефикасност 
на Јавни објекти во Југоисточниот регион--
-----------------------------------------------------25 
-Решение  за прогласување и објавување 
на  Одлука за ко-финансирање на проект:  
,,Техничка документација за нови 
регионални проекти”(резервен проект)—-
--------------------------------------------------------25 
- Одлука за ко-финансирање на проект:  
,,Техничка документација за нови 
регионални проекти”(резервен проект)-----
--------------------------------------------------------26 
-Решение за прогласување и објавување на  
Одлука за ко-финансирање на проект: 
,,Кејска улица во ДУП УБ 15 Радовиш”—26 
- Одлука за ко-финансирање на проект: 
,,Кејска улица во ДУП УБ 15 Радовиш”----26 
-Решение за прогласување и објавување 
на  Одлука за ко-финансирање на проект:  
,,Изградба на фекална канализациона 
мрежа Карши Маале, с.Подареш, Општина 
Радовиш”------------------------------------------27 
- Одлука за ко-финансирање на проект:  
,,Изградба на фекална канализациона 
мрежа Карши Маале, с.Подареш, Општина 
Радовиш”------------------------------------------27 
-Решение    за прогласување и објавување 
на  Одлука за ко-финансирање на проект:  
,,Изградба на улица бр.9 крак 1”  во 
с.Ињево--------------------------------------------27 
- Одлука за ко-финансирање на проект:  
,,Изградба на улица бр.9 крак 1”  во 
с.Ињево---------------------------------------------28 
-Решение   за прогласување и објавување 
на  Одлука за ко-финансирање на проект:  
,,Изградба на мрежа за водоснабдување 
улица:5 и улица: 6, УБ.22, Општина 
Радовиш”------------------------------------------28 
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- Одлука за ко-финансирање на проект:  
,,Изградба на мрежа за водоснабдување 
улица:5 и улица: 6, УБ.22, Општина 
Радовиш”------------------------------------------28 
-  Решение  за прогласување и објавување 
на Одлука за позитивно мислење на 
Урбанистичкиот проект со План за 
парцелација на граници на ГП А.5 и ГП  
А.7 од ДУП за УБ дел 3 во Радовиш, 
Општина Радовиш, со површина на 
плански опфат на две градежни парцели 
од 6378,30 м2, изработен од ДПГИ ВЕКТОР 
90 Томе ДООЕЛ Струмица,  
со тех. број 041-2012/2022 од 12.2022 
год.------------------------------------------------29 
- Одлука за позитивно мислење на 
Урбанистичкиот проект со План за 
парцелација на граници на ГП А.5 и ГП  
А.7 од ДУП за УБ дел 3 во Радовиш, 
Општина Радовиш, со површина на 
плански опфат на две градежни парцели 
од 6378,30 м2, изработен од ДПГИ ВЕКТОР 
90 Томе ДООЕЛ Струмица,  
со тех. број 041-2012/2022 од 12.2022 
год.------------------------------------------------29 

- Решение за прогласување и објавување 
на Одлука за усвојување на Програма за 
поставување на урбана опрема на 
подрачјето на Општина Радовиш и 
Програма за поставување на урбана 
опрема на подрачјето на Општина 
Радовиш-------------------------------------------30 
- Одлука за усвојување на Програма за 
поставување на урбана опрема на 
подрачјето на Општина Радовиш и 
Програма за поставување на урбана 
опрема на подрачјето на Општина 
Радовиш--------------------------------------------30 
- Програма за поставување на урбана 
опрема на подрачјето на Општина 
Радовиш--------------------------------------------31 
–Решение за прогласување и објавување 
на Одлука со која во идна урбанистичко 
планска документација за КО Јаргулица ќе 
се изврши вклопување на бесправно 
изграден објект во плански опфат---------37 
-Одлука со која во идна урбанистичко 
планска документација за КО Јаргулица ќе 

се изврши вклопување на бесправно 
изграден објект во плански опфат --------38 
-Решение за прогласување и објавување 
на Одлука со која во идна урбанистичко 
планска документација за КО Калуѓерица 
ќе се изврши вклопување на бесправно 
изграден објект во плански опфат---------38 
- Одлука со која во идна урбанистичко 
планска документација за КО Калуѓерица 
ќе се изврши вклопување на бесправно 
изграден објект во плански опфат---------39 
- Решение за прогласување и објавување 
на Одлука со која во идна урбанистичко 
планска документација за КО Дамјан ќе се 
изврши вклопување на бесправно 
изграден објект во плански опфат---------39 
- Одлука со која во идна урбанистичко 
планска документација за КО Дамјан ќе се 
изврши вклопување на бесправно 
изграден објект во плански опфат---------39 
- Решение за прогласување и објавување 
на Одлука со која во идна урбанистичко 
планска документација за КО Дамјан ќе се 
изврши вклопување на бесправно 
изграден објект во плански опфат-------40 
- Одлука со која во идна урбанистичко 
планска документација за КО Дамјан ќе се 
изврши вклопување на бесправно 
изграден објект во плански опфат---------40 
–Решение   за прогласување и објавување 
на Одлука со која во идна урбанистичко 
планска документација за КО Радовиш-
вон г.р. ќе се изврши вклопување на 
бесправно изграден објект во плански 
опфат-----------------------------------------------41 
- Одлука со која во идна урбанистичко 
планска документација за КО Радовиш-
вон г.р. ќе се изврши вклопување на 
бесправно изграден објект во плански 
опфат-----------------------------------------------42 
–Решение за прогласување и објавување 
на Одлука со која во идна урбанистичко 
планска документација за КО Бучим ќе се 
изврши вклопување на бесправно 
изграден објект во плански опфат---------42 
-Одлука со која во идна урбанистичко 
планска документација за КО Бучим ќе се 
изврши вклопување на бесправно 
изграден објект во плански опфат--------43 
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–Решение    за прогласување и објавување 
на Одлука со која во идна урбанистичко 
планска документација за 
КО Сулдурци ќе се изврши вклопување на 
бесправно изграден објект во плански 
опфат----------------------------------------------43 
- Одлука со која во идна урбанистичко 
планска документација за 
КО Сулдурци ќе се изврши вклопување на 
бесправно изграден објект во плански 
опфат---------------------------------------------43 
-Решение  за прогласување и објавување 
на Одлука со која во идна урбанистичко 
планска документација за КО Подареш ќе 
се изврши вклопување на бесправно 
изграден објект во плански опфат---------44 
- Одлука со која во идна урбанистичко 
планска документација за КО Подареш ќе 
се изврши вклопување на бесправно 
изграден објект во плански опфат---------44 
-Решение    за прогласување објавувањена 
Одлука за измена на Одлука бр. 08-1940/1 
од 20.12.2022 год. за назначување на 
управител на гробиштата во општина 
Радовиш и населените места----------------45 
-Одлука за измена на Одлука бр. 08-1940/1 
од 20.12.2022 год. за назначување на 
управител на гробиштата во општина 
Радовиш и населените места----------------45 
-Решение    за прогласување и објавување 
на Одлука за измена допуна на Одлука за 
воведување на комунална такса 
за управување и одржување на гробишта – 
гробна такса (гробарина)-------------------45 
- Одлука за измена допуна на Одлука за 
воведување на комунална такса 
за управување и одржување на гробишта – 
гробна такса (гробарина)---------------------46 
-Решение    за прогласување и објавување 
на Одлука за воведување на солидарен 
фонд за помош при вршење на погребални 
услуги----------------------------------------------46 
- Одлука за воведување на солидарен фонд 
за помош при вршење на погребални 
услуги----------------------------------------------46 
-Решение  за прогласување и објавувањена 
Одлука за одобрување финансиски 
средства на M.З,,Витибор,, с.Смиљанци и 

Црковен одбор на црква Св.Димитриј од 
с.Смиљанци---------------------------------------47 
- Одлука за одобрување финансиски 
средства на M.З,,Витибор,, с.Смиљанци и 
Црковен одбор на црква Св.Димитриј од 
с.Смиљанци---------------------------------------47 

-Решение за прогласување и 
објавување 
на Одлука  за давање Согласност за 
склучување на Договор помегу Општина 
Радовиш и  Друштво за продукција и 
дистрибуција на мултимедијални 
содржини МЕДИА ПРЕСС СЕРВИС ДООЕЛ 
Радовиш--------------------------------------------48 
- Одлука  за давање Согласност за 
склучување на Договор помегу Општина 
Радовиш и  Друштво за продукција и 
дистрибуција на мултимедијални 
содржини МЕДИА ПРЕСС СЕРВИС ДООЕЛ 
Радовиш-------------------------------------------48 
-Решение за прогласување и објавување на 
Одлука за усвојување на годишна завршна 
сметка на Буџетот на Општина Радовиш за 
2022 г и Годишна завршна сметка на 
Буџетот на Општина Радовиш за 2022 г--49 
-Одлука за усвојување на годишна завршна 
сметка на Буџетот на Општина Радовиш за 
2022 г-----------------------------------------------50 
- Годишна завршна сметка на Буџетот на 
Општина Радовиш за 2022 г-----------------51 
-Решение      за прогласување и објавување 
на Заклучок za usvojuvawe na Godi{en 
izve{taj na Op{tina Radovi{ za 2022 

godina и Godi{en izve{taj na Op{tina 

Radovi{ za 2022 godina------------------------109 
- Заклучок za usvojuvawe na Godi{en 

izve{taj na Op{tina Radovi{ za 2022 

godina------------------------------------------------110 
- Godi{en izve{taj na Op{tina Radovi{ 

za 2022 godina--------------------------------------111 
-Решение за прогласување и објавување на 
Општински Буџетски Календар на 
Општина Радовиш за 2023 година-------135 
-Општински Буџетски Календар на 
Општина Радовиш за 2023 година-------136 
-Решение за прогласување и објавување на 
Одлука за усвојување на корегиран 
образец К2 за достасани ненамирени 
обврски кој е дел од Квартален извештај за 



Br. 06/2023 Str. 160            Slu`ben glasnik na op{tina Radovi{                         06.03.2023 

god. 

  

ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ за извршување на 
буџетот на општина Радовиш од 
01.01.2022 година до 31.12.2022 година-----
----------------------------------------------------139 
-Одлука за усвојување на корегиран 
образец К2 за достасани ненамирени 
обврски кој е дел од Квартален извештај за 
ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ за извршување на 
буџетот на општина Радовиш од 
01.01.2022 година до 31.12.2022 година-----
-----------------------------------------------------139 
-Решение    за прогласување и објавување 
на Одлука за проширување на средствата на 

Буџетот на Општина Радовиш за 2023 година-

------------------------------------------------------140 

- Одлука за проширување на средствата на 

Буџетот на Општина Радовиш за 2023 година-

------------------------------------------------------141 

-Решение  за прогласување и објавување 
на Одлука за измена на распоредот на 

средствата на Буџетот на Општина Радовиш 

за 2023 година------------------------------------145 

- Одлука за измена на распоредот на 
средствата на Буџетот на Општина 
Радовиш за 2023 г-----------------------------146 
-Решение    за прогласување и објавување 
на Одлука za utvrduvawe interes za 
osnovawe Dru{tvo za proizvodstvo na 
elektri~na energija ELRAD ENERXI 

DOOEL Radovi{-------------------------------147 
- Одлука za utvrduvawe interes za 
osnovawe Dru{tvo za proizvodstvo na 
elektri~na energija ELRAD ENERXI 

DOOEL Radovi{-------------------------------147 
- I ZJAVA-----------------------------------------148 
-Решение за прогласување и објавувањена  
Одлука за ко-финансирање на 
проект:,,Изработка на урбанистичка 
планска документација за КО Козбунар”----
------------------------------------------------------149 
-Одлука за ко-финансирање на 
проект:,,Изработка на урбанистичка 
планска документација за КО Козбунар”----
-----------------------------------------------------149 
-Решение  за прогласување и објавување 
на Изјава за основање на Друштво за 
производство на електрична енергија 
ЕЛРАД ЕНЕРЏИ ДООЕЛ РАДОВИШ--------150 

-Изјава за основање на Друштво за 
производство на електрична енергија 
ЕЛРАД ЕНЕРЏИ ДООЕЛ РАДОВИШ--------150 
-Решение    за прогласување и објавување 
на Одлука за одобрување финансиски 
средства како основачки влог на општина 
Радовиш за Dru{tvo za proizvodstvo na 
elektri~na energija ELRAD ENERXI 

DOOEL Radovi{------------------------------152 
- Одлука за одобрување финансиски 
средства како основачки влог на општина 
Радовиш за Dru{tvo za proizvodstvo na 
elektri~na energija ELRAD ENERXI 

DOOEL Radovi{------------------------------152 
-Решение    за прогласување и објавување 
на Одлука за избор на управител на 
Dru{tvo za proizvodstvo na elektri~na 
energija ELRAD ENERXI DOOEL 

Radovi{-------------------------------------------153 
-Одлука за избор на управител на Dru{tvo 

za proizvodstvo na elektri~na energija 

ELRAD ENERXI DOOEL Radovi{---------
--------------------------------------------------------153 
-Решение за прогласување и објавување на 
Решение за избор на управител на 

Dru{tvo za proizvodstvo na elektri~na 
energija ELRAD ENERXI DOOEL 

Radovi{-------------------------------------------154 
-Решение за избор на управител на 

Dru{tvo za proizvodstvo na elektri~na 
energija ELRAD ENERXI DOOEL 

Radovi{---------------------------------------------154 
-Решение за прогласување и објавување на 
Заклучок за усвојување на Извештаите на 
Работните тела на Советот на општина 
Радовиш------------------------------------------155 
- Заклучок за усвојување на Извештаите на 
Работните тела на Советот на општина 
Радовиш-----------------------------------------155 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


