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Slu`ben glasnik na
Op{tina Kon~e
Br.18/2019
e-mail:opstina.konce@mt.net.mk

SLU@BEN GLASNIK
NA OP[TINA KON^E
KON^E
Izleguva po
18.02.2019 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
22-та седница на Советот на општина
Конче одржана на ден 15.02.2019
година
1. СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени
на 22-та седница на Советот на
општина Конче одржана на ден
15.02.2019 година

1. Заклучок за усвојување на
Полугодишен извештај за
работата на ОУ „ Гоце
Делчев“-Конче за учебната
2018/2019 година;
2. Одлука за давање позитивно
мислење-согласност на
Програмите за изведување
на екскурзија за учениците
од 3-то, 6-то и 9–то
одделение од ОУ Гоце
Делчев- Конче во учебната
2018/2019 година;
3. Одлука за определување на
крајбрежен појас на
регулиран водотек река
‘’ПРШЕВА’’ и регулиран
водотек река „БЕЛА
ВОДИЦА“ во с. Лубница,
Општина Конче, опфатен со
Урбанистички план за село

potreba

D.B.4023005118934

Лубница, КО Лубница,
Општина Конче
4. Одлука за изменување и
дополнување на Одлуката за
извршување на Буџетот на
ЕЛС-општина Конче за 2019 г.;

5. Одлука за давање
согласност на Планот за
вработување на ОУ „Гоце
Делчев“ -Конче за 2019
година ;
6. Одлука за давање
согласност на Одлука за
Одлуката бр.02-16/3 од
14.02.2019 г. донесена од
Управен одбор на ЈПКД
Лакавица-Конче;
7. Odluka za odobruvawe na
pari~ni sredstva za
pokrivawe na
nastanati tro{oci na
socijalno zagrozenoto
semejstvoto poradi smrtta
na Slobodanka Jovanova
od s. Dedino, op{tina
Kon~e;
8. Odluka za odobruvawe
pari~ni sredstva za
nabavka na love~ka
pu{ka kako glavna
nagrada za love~ka ve~er
organizirana od ZLRD
*Studenec*-Kon~e;
9. Odluka za odobruvawe na
pari~ni sredstva na
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Kostadin Spasov od s.
Dedino;
10. Odluka za odobruvawe na
pari~ni sredstva na
Trajanka Atanasova od
s.Lubnica;
11. Odluka za odobruvawe na
pari~ni sredstva na
Dejan Iliev od s.
Dedino;
12. Odluka za odobruvawe na
pari~ni sredstva na
Silvanka Petru{eva od
s.Dolni Lipovi}.
Број 09-146/16
Дата 18.02.2019
Конче

Општина Конче
Градоначалник,
Благој Илиев,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 15.02.2018 g.
donese:
Z A K L U ^ O K
Za usvojuvawe na Полугodi{en
izve{taj za rabotata na u~ili{teto
*Goce Del~ev*- Kon~e za
u~ebnata 2018/2019 g.
1. Se USVOJUVA Полугodi{en
izve{taj za rabotata na u~ili{teto
*Goce Del~ev*- Kon~e za u~ebnata
2018/2019 g. бroj 01-66/1 od
01.02.2019 god.
2. Zaklu~okot vleguva so denot na
negovoto objavuvawe vo
Slu`ben glasnik na op{tina
Kon~e.
Broj 08-146/3 Sovet na op{tina Kon~e
Data15.02.2019
Pretsedatel,
Kon~e
Ivana Jovanova,с.р.

Врз основа на член 36. ст.1 т.6 од
Законот за локална самоуправа (Сл.
Весник на РМ бр. 5/02) и член 11 ст.1 т.11
од Статутот на општина Конче,
Советот на општина Конче на
седницата одржана на ден 15.02.2019
година донесе:
ОДЛУКА
За давање позитивно мислењесогласност на Програмите за изведување
на екскурзија за учениците од 3-то, 6-то
и 9–то одделение од ОУ Гоце ДелчевКонче во учебната 2018/2019 година
Член 1
Со оваа Одлука се дава позитивно
мислење-согласност на Програмата за
изведување на екскурзии за учениците од
3-то одделение бр. 01-549/2 од 27.09.2018
г., Програмата за изведување на
екскурзии за учениците од 6-то
одделение бр. 01-547/2 од 27.09.2018 г. и
Програмата за изведување на екскурзии
за учениците од 9-то одделение бр. 01548/2 од 27.09.2018 г. од ОУ Гоце
Делчев- Конче во учебната 2017/2018
година по доставено барање од
училиштето број 10-62/1 од 31.01.2019
година.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот
на објавување во „Службен гласник на
општина Конче“.

Број 08-146/4 Совет на општина Конче
Дата 15.02.2019
Претседател,
Конче
Ивана Јованова,с.р.
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Врз основа на член 131 став 2 точка 3 од
Законот за водите (Сл. Весник на РМ
бр.87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/2010,
51/2011, 44/2012, 23/2013 и 163/2013) и
член 36 од Законот за локална
самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.5/2002)
Советот на Општина Конче на седницата
одржана на ден 15 .02.2019 година
донесе:
ОДЛУКА
За определување на крајбрежен
појас на регулиран водотек река
‘’ПРШЕВА’’ и регулиран водотек река
„БЕЛА ВОДИЦА“ во с. Лубница,
Општина
Конче,
опфатен
со
Урбанистички план за село Лубница, КО
Лубница, Општина Конче
Член 1
Со оваа Одлука се определува ширината
на крајбрежниот појас на водотекот на:
1.Регулиран водотек река „Пршева“
низ
населено
место
Лубница,
Општина Конче од Т1
со
стационажа 0+000.00
km до
стационажа 0+160.70 km и Т2 со
стационажа
0+287.5 km до
стационажа
0+349.70
km
дефинирана со координати од Т1 y7614375
и x-4596056 до Т2 y-7614663 и x4596245 .

2.Регулиран водотек река „Бела
Водица“ низ населено место Лубница,
општина Конче, од Т3 со стационажа
0+296.70 км до стационажа 0+274.10 км
и Т4 со стационажа 0+000,00 км до
стационажа 0+429.80 км дефинирана со
координати од Т3 y-7614672,2082 и x4596167,7420 до Т4 y-7614805,2960и x4595894,1201.
Член 2


Ширината на крајбрежниот појас на
регулиран водотек река „Пршева“
опфатен со Урбанистички план за
с.Лубница од крајната линија на



регулацијата на речното корито ќе
изнесува најмалку 10 метри.
Ширината на крајбрежниот појас на
регулиран водотек река „Бела
Водица“ опфатен со Урбанистички
план за с.Лубница, од крајната линија
на регулацијата на речното корито ќе
изнесува најмалку 10 метри.
Член 3
Составен дел на оваа Одлука е
графичкиот
прилог
Прегледна
ситуација во размер 1:2500 и
геодетески координати за опфатот.
Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на
објавување во Службен гласник на
Општина Конче, а по претходна
добиена согласност од
Министерството за животна средина
и просторно планирање.

Број 08-146/5 Совет на општина Конче
Дата 15.02.2019
Претседател,
Конче
Ивана Јованова, с.р.
Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од
Законот
за
локална
самоуправа
(“Службен весник на Р.М.” бр.5/2002),
член 23 став 8 од Законот за
финансирање на единиците на локалната
самоуправа (“Службен весник на Р.М.”
бр.61/04, бр.96/04, бр.67/07, бр.156/09,
бр.47/11 192/15 и 209/18) и член 11 став
1 точка 4 од Статутот на Општината
Конче, Советот на Општината Конче на
22-та (дваесет и втората) редовна
седницата одржана на 15.02.2019 година,
донесе
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ODLUKA
Izmenuvaње и дополнување na
Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot
na Op{tina Kon~e za 2019 godina

Член 2
Одлуката влегува во сила од денот на
објавување во “Службен гласник на
Општина Конче”.

^len 1
Vo Odlukata za izvr{uvawe na
Buxetot na Op{tina Kon~e za 2019
godina (Slu`ben glasnik na op{tina
Kon~ebr.16/2018) vo ~lenot 11 stav 1
alinea 1 zborot „ namenska“ se bri{e
i во алинеа 2 зборовите „ општинскиот
буџет“ се бришат.

Број 08-146/7 Совет на општина Конче
Дата 15.02.2019
Претседател,
Конче
Ивана Јованова, с.р.

^len 2
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot
na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik
na Op{tina Kon~e",
Број 08-146/6 Совет на општина Конче
Дата 15.02.2019
Претседател,
Конче
Ивана Јованова, с.р.
Согласно член 5 став 3 алинеа 3 од
Законот за вработените во јавниот сектор
(Сл. Весник на РМ бр.27/14, 199/14 и
27/16), член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локална самоуправа (Сл.
Весник на РМ бр.5/02) и член 11 став 1
точка 43 од Статутот на општина Конче),
Советот на општина Конче на
седницата одржана на ден 15.02.2019
година донесе:
ОДЛУКА
За давање согласност на Планот за
вработување на ОУ „Гоце Делчев“ Конче за 2019 година
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност на
Планот за вработување на ОУ „Гоце
Делчев“ - Конче за 2018/2019 година
бр. 01-86/1 од 12.02.2019 година донесен
од Директорот на ОУ „Гоце Делчев“ Конче .

Врз основа на чл.11 ст.1 т.3 од
Законот за јавните претпријатија
(„Сл.весник на РМ бр. 38/96, 6/02, 40/03,
49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13,
41/14, 138/14,25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и
35/19 ),
Советот на општинаКонче на
седницата одржана на ден 15.02.2019 г.
донесе
О Д Л У К А
За давање согласност на Одлуката
бр.02-16/3 од 14.02.2019 г. донесена од
Управен одбор на ЈПКД Лакавица-Конче

1. Со оваа Одлука се дава согласност
на Одлуката бр.02-16/3 од
14.02.2019 г. донесена од Управен
одбор на ЈПКД Лакавица-Конче за
превземање на правни дејствија за
наплата на сите заостанати и
ненаплатени долгови на
корисниците на услуги од ЈПКД
Лакавица-Конче.
2. Одлуката влегува во сила од денот
на објавувањето во „ Службен
гласник на општина Конче.

Број 08-146/8 Совет на општина Конче
Дата 15.02.2019
Претседател,
Конче
Ивана Јованова, с.р.
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Врз основа на член 32 ст.2 од
Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на РМ бр.05/02) и член 54 од
Статутот на општина Конче,
Советот на општина Конче на
седницата одржана на ден 15.02.2019
година донесе
OДЛУКА
За формирање Анкетна комисија
1. Се формира Анкетна Комисија која
ќе истражи кој од вработените биле
кај советникот Жарко Трајков и кој
ги поднел оставките на советниците
Жарко Трајков, Ивана Стефанова и
Славица Стефанова.
2. За членови во Комисијата се
именуваат:
Зоран Манчевски
Исмаил Куртов
Фикри Усинов

^len 1
Po Barawe br. 03-57 od 04.02.2019 g. od
JUM Centar za socijalni rabotiRadovi{ se odobruvaat pari~ni
sredstva vo visina od 15.600,00 denari
, za pokrivawe na pogrebalnite
tro{oci za pogrebalna oprema na
Slobodanka Jovanova od s. Dedino
koja be{e socijalno zagrozen slu~aj.
Sredstva da se isplatat na
DOOEL *KORONA KOMERC*Radovi{ na smetka 200000012813498
Stopanska Banka po dostavena
faktura.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na
objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik na
op{tina Kon~e*.
Broj 08-146/1
Sovet na op{tina Kon~e
Data 15.02.2019
Pretsedatel,
Kon~e
Ivana Jovanova,с.р.

Број 08-146/9
Совет на општина Конче
Дата 15.02.2019
Претседател
Конче
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 15.02.2019 g.
donese:

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 15.02.2019
g. donese:
O D L U K A
za odobruvawe na pari~ni sredstva za
pokrivawe na nastanati tro{oci na
socijalno zagrozenoto semejstvoto
poradi smrtta
na Slobodanka
Jovanova od s. Dedino, op{tina Kon~e

О D L U K A
za odobruvawe pari~ni sredstva za
nabavka na love~ka pu{ka kako glavna
nagrada za love~ka ve~er
organizirana od ZLRD *Studenec*Kon~e
^len 1
Po Barawe br. 96/1 od 28.01.2019 g. od
ZLRD Studenec-Kon~e se odobruvaat
pari~ni sredstva vo visina od 30.000
denari за набавка на love~ka pu{ka
kako glavna nagrada za love~ka ve~er2019 g. organizirana od ZLRD
Studenec-Kon~e.

3. Оваа Одлука влегува во сила од
денот на објавување во „Службен
гласник на општина Конче“.
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Sredstvata da se isplatat na ZLRD
Studenec-Kon~e na smetka
br.200000016103738-Stpopanska Banka.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na
objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik na
op{tina Kon~e*.
Број 08-146/11 Совет на општина Конче
Data 15.02.2019
Pretsedatel,
Kon~e
Ivana Jovanova, 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 15.02.2019 g.
donese:
O D L U K A
za odobruvawe na pari~ni sredstva na
Kostadin Spasov od s.Dedino
^len 1
Po Barawe br. 08-172/1 od 14.02.2019 g.
od Kostadin Spasov od Dedino so
EMBG 2307934464007 koj nema
nikakvi primawa a ima te{ki
zdravstveni problemi i e vo odminati
godini se odobruvaat pari~ni
sredstva vo visina od 12.000,00 denari
neto, za pokrivawe na del od
tro{ocite za lekuvawe i obleka .
Sredstva da se isplatat na
smetka __________________________
Deponent _________________________.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na
objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik na
op{tina Kon~e*.
Број 08-146/12
Дата 15.02.2019
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 15.02.2019 g.
donese:
O D L U K A
za odobruvawe na pari~ni sredstva na
Trajanka Atanasova od s.Lubnica
^len 1
Po Barawe br. 08-171/1 od 14.02.2019 g.
od Trajanka Atanasova od s.Lubnica
so EMBG 2802942469019 koja nema
nikakvi primawa a ima zdravstveni
problemi i ima potreba od operacija
na o~ite se odobruvaat pari~ni
sredstva vo visina od 6.000,00 denari
neto, za pokrivawe na del od
tro{ocite za lekuvawe .
Sredstva da se isplatat na
smetka 210501728090648-НЛБ Банка.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na
objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik na
op{tina Kon~e*.
Број 08-146/13 Совет на општина Конче
Дата 15.02.2019
Претседател,
Конче
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 15.02.2019 g.
donese:
O D L U K A
za odobruvawe na pari~ni sredstva
na Dejan Iliev od s. Dedino
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^len 1
Po Barawe br. 08-170/1 od 14.02.2019 g.
od Dejan Iliev od Dedino se
odobruvaat pari~ni sredstva vo
visina od 16.000,00 denari , za
pokrivawe na pogrebalnite tro{oci
za pogrebalna oprema na Ilija Iliev
~i~ko na baratelot koj po~inal vo
Gevgelija a e pogreban vo s.Dedino
bidejki bil socijalno zagrozen slu~aj.
Sredstva da se isplatat na DPTU
*JORDAN *DOOEL-Gevgelija,
Podru`nica Ve~en dom na smetka
270000000710703-Halk Banka po
dostavena faktura.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na
objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik na
op{tina Kon~e*.
Број 08-146/14 Совет на општина Конче
Дата 15.02.2019
Претседател,
Конче
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 15.02.2019 g.
donese:
ODLUK A
za odobruvawe na pari~ni sredstva
na Silvanka Petru[eva od s.Dolni
Lipovi]
^len 1
Po Barawe br. 08-167/1 od 13.02.2019 g.
od Silvanka Petru[eva od s.Dolni
Lipovi] so EMBG 1407970469008 koja
ima pove]e zdravstveni problemi i
ima potreba od lekuvawe, za koe se
potrebni golemi finansiski
sredstva, se odobruvaat pari~ni
sredstva vo visina od 30.000,00 denari
neto, za pokrivawe na del od
tro[ocite za nivno lekuvawe .

Sredstva da se isplatat na
Silvanka Petru[eva od s.Dolni
Lipovi] na smetka 210501637989385 NLB Banka .
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na
objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik na
op[tina Kon~e*.
Број 08-146/15 Совет на општина Конче
Дата 15.02.2019
Претседател,
Конче
Ивана Јованова, с.р.

СОДРЖИНА

1. Заклучок за усвојување на
Полугодишен извештај за
работата на ОУ „ Гоце
Делчев“-Конче за учебната
2018/2019 година;
2. Одлука за давање позитивно
мислење-согласност на
Програмите за изведување
на екскурзија за учениците
од 3-то, 6-то и 9–то
одделение од ОУ Гоце
Делчев- Конче во учебната
2018/2019 година;
3. Одлука за определување на
крајбрежен појас на
регулиран водотек река
‘’ПРШЕВА’’ и регулиран
водотек река „БЕЛА
ВОДИЦА“ во с. Лубница,
Општина Конче, опфатен со
Урбанистички план за село
Лубница, КО Лубница,
Општина Конче
4. Одлука за изменување и
дополнување на Одлуката за
извршување на Буџетот на
ЕЛС-општина Конче за 2019 г.;

5. Одлука за давање
согласност на Планот за

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 18/2019_______________
вработување на ОУ „Гоце
Делчев“ -Конче за 2019
година ;
6. Одлука за давање
согласност на Одлука за
Одлуката бр.02-16/3 од
14.02.2019 г. донесена од
Управен одбор на ЈПКД
Лакавица-Конче;
7. Одлука за формирање
Анкетна комисија;
8. Odluka za odobruvawe na
pari~ni sredstva za
pokrivawe na
nastanati tro{oci na
socijalno zagrozenoto
semejstvoto poradi smrtta
na Slobodanka Jovanova
od s. Dedino, op{tina
Kon~e;
9. Odluka za odobruvawe
pari~ni sredstva za
nabavka na love~ka
pu{ka kako glavna
nagrada za love~ka ve~er
organizirana od ZLRD
*Studenec*-Kon~e;
10.Odluka za odobruvawe na
pari~ni sredstva na
Kostadin Spasov od s.
Dedino;
11. Odluka za odobruvawe na
pari~ni sredstva na
Trajanka Atanasova od
s.Lubnica;
12. Odluka za odobruvawe na
pari~ni sredstva na
Dejan Iliev od s.
Dedino;
13. Odluka za odobruvawe na
pari~ni sredstva na
Silvanka Petru{eva od
s.Dolni Lipovi}.
„ Службен гласник на
Општина Конче“

