СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 17/2018_______________

Slu`ben glasnik na
Op{tina Kon~e
Br.17/2018
e-mail:opstina.konce@mt.net.mk

SLU@BEN GLASNIK
NA OP[TINA KON^E
KON^E
Izleguva po
24.01.2019 GODINA
`.s/ka 735014073863019

Врз основа на член 50 став 1 точка 2 од
Законот за локална самоуправа ( Службен весник
на РМ бр. 05/02), Градоначалникот на општина
Конче донесе:
R E [ E N I E
За објавување на актите донесени на
21-та седница на Советот на општина
Конче одржана на ден 23.01.2019
година
1. СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени
на 21-та седница на Советот на
општина Конче одржана на ден
23.01.2019 година

1. Одлука за одобрување

финансиски средства за
превоз на ученици од с.
Горни и Долни Липовиќ до
Конче и обратно на ОУ
Гоце Делчев- Конче
2. Одлука за изменување и
дополнување на Одлуката за
утврдување на вредност на
бодот за платите на државните
службеници за 2019 година

3. Заклучок за усвојување
Квартален извештај за
извршување на Буџетот на
општина Конче за квартал
од 01.01.2018 до 31.12.2018
година ;

potreba

D.B.4023005118934

4. Одлука за одобрување
парични средства на Дејан
Најдоски од Прилеп.

Број 09-49/7
Општина Конче
Дата 23.01.2019 Градоначалник,
Конче
Благој Илиев , с.р.
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Врз основа на член 36. ст.1 т.15 од
Законот за локална самоуправа (Сл.
Весник на РМ бр. 5/02) и член 11 ст.1 т.43
од Статутот на општина Конче,
Советот на општина Конче на
седницата одржана на ден 23.01.2019
година донесе:
ОДЛУКА
За одобрување финансиски
средства за превоз на ученици од с.Горни
и Долни Липовиќ до Конче и обратно од
ОУ Гоце Делчев- Конче
Член 1
Со оваа Одлука по барање од ОУ
Гоце Делчев- Конче број 03-23/3 од
17.01.2019 година се одобруваат
финансиски средства во висина до
35.400,00 (триесет и пет илјади и
четиристотини) денари со вклучен ДДВ
за превоз на ученици од с.Горни и Долни
Липовиќ до Конче и обратно од ОУ
Гоце Делчев- Конче, од причина што не
е завршена тендерската постапка за
превоз на ученици а со цел за непречено
следење на наставата на учениците.
Член 2
Се овластува градоначалникот на
општина Конче да склучи договор за
превоз на учениците со правно лице кое
врши дејност превоз и ги исполнува
условите согласно закон и цена која
одговара на пазарните услови и во
рамките на одобрените средства до
изборот на економски оператор од страна
на училиштето.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот
на донесувањето а ќе се објави во
„Службен гласник на општина Конче“.
Број 08-49/3 Совет на општина Конче
Дата 23.01.2019 Претседател,
Конче
Ивана Јованова ,с.р.

Врз основа на член 88 став (2) од
Законот за административни службеници
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15 и 5/16,
223/17),а во врска Одлуката за утврдување
на вредност на бодот за пресметување на
платите на државните службеници за 2019
година(„Службен весник на Република
Македонија“ бр.4/19), Советот на општина
Конче, на седницата одржана на 23.01.2019
година, донесе
ОДЛУКА
За изменување и дополнување на Одлуката
за утврдување на вредност на бодот за
платите на државните службеници за 2019
година
Член 1
Во Одлуката за утврдување на вредност на
бодот за платите на државните службеници
за 2019 година (Службен гласник на
општрина Конче бр.16/18) членот 1 се менува
и гласи:
„Вредноста на бодот за пресметување
на платите на државните службеници за
период од 01.01.2019 до 31.08.2019 година
изнесува 77,24 денари, а за периодот од
01.09.2019 до 31.12.2019 изнесува 81,10
денари“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот
на објавувањето во „Службен гласник на
општина Конче“, а ќе се применува со
исплата на платата за јануари 2019 година.

Број 08-49/4
Совет на општина Конче
Дата 23.01.2019
Претседател,
Конче
Ивана Јованова, с.р.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 17/2018_______________
Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.15 od
Zakonot za Lokalna samouprava
(Sl.vesnik na RM br.5/2002) i ~l.11
st.1 t.43 od Statutot na op{tina
Kon~e,
Sovetot na op{tina Kon~e na
sednicata odr`ana na den 23.01.2019 g.
donese:
Z A K L U ^ O K
Za usvojuvawe на Квартален
извештај за извршување на Буџетот на
општина Конче за квартал од
01.01.2018 до 31.12.2018 година
1. Se USVOJUVA Квартален
извештај за извршување на
Буџетот на општина Конче за
квартал од 01.01.2018 до
31.12.2018 година
број 09-80/1 од 22.01.2019
година.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila od
denot na objavuvawe vo
Slu`ben glasnik na op{tina
Kon~e.
Број 08-49/5
Дата 23.01.2019
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Ивана Јованова,с.р.

Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.15 od
Zakonot za Lokalna samouprava
(Sl.vesnik na RM br.5/2002) i ~l.11
st.1 t.43 od Statutot na op{tina
Kon~e,
Sovetot na op{tina Kon~e na
sednicata odr`ana na den 23.01.2019 g.
donese:
O D L U K A
za odobruvawe na pari~ni sredstva
na Dejan Najdoski od Prilep
^len 1
Po Barawe br. 08-57/1 od 16.01.2019 g.
od Dejan Najdoski od Prilep so
EMBG 2609012440008 koja boleduva

od te`ok oblik na autizam se
odobruvaat pari~ni sredstva vo
visina od 15.000,00 denari neto, za
pokrivawe na del od tro{ocite za
operacija vo renomirana klinika vo
Istambul, R Turcija .
Sredstva da se isplatat na smetka
240287109723364-UNI Banka .
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so
denot na objavuvaweto vo *Slu`ben
glasnik na op{tina Kon~e*.
Број 08-49/6
Совет на општина Конче
Дата 23.01.2019
Претседател,
Конче
Ивана Јованова,
СОДРЖИНА
1. Одлука за одобрување

финансиски средства за
превоз на ученици од с.
Горни и Долни Липовиќ до
Конче и обратно на ОУ
Гоце Делчев- Конче
2. Одлука за изменување и
дополнување на Одлуката за
утврдување на вредност на
бодот за платите на државните
службеници за 2019 година

3. Заклучок за усвојување
Квартален извештај за
извршување на Буџетот на
општина Конче за квартал
од 01.01.2018 до 31.12.2018
година ;
4. Одлука за одобрување
парични средства на Дејан
Најдоски од Прилеп.
„ Службен гласник на
Општина Конче“

