СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 19/2019_______________

Slu`ben glasnik na
Op{tina Kon~e
Br.19/2019
e-mail:opstina.konce@mt.net.mk

SLU@BEN GLASNIK
NA OP[TINA KON^E
KON^E
Izleguva po
27.02.2019 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 23-та седница на Советот на
општина Конче одржана на ден
27.02.2019 година
1. СЕ ОБЈАВУВААТ актите
донесени на 23-та седница на
Советот на општина Конче
одржана на ден 27.02.2019
година
1. Одлука за
одобрување
сопствено
учество
на
општина
Конче
за
реализација на ПроектРеконструкција
на
културен
дом
во
с.Лубница,Општина Конче
2. Одлука за одобрување на
Извештајот за вкупниот
договорен
износ
по
доверители за финансира
ње
на
доспеани,
а
неплатени обврски број 03184/4 од 20.02.2019 година;
3. Заклучок за усвојување на
Izve{taj za rabotata i

potreba

D.B.4023005118934

Finansiski izve{taj na
Zdru`enieto
Lajf
StartRadovi{
od
Proektot *Ran detski
razvoj* ;
4. Одлука за utvrduvawe i
odbele`uvawe mesta za
istaknuvawe na izborni
plakati
za
Pretsedatelskite
izbori - 2019 godina;
5. Odluka za odobruvawe na
pari~ni sredstva na
Atanas
Atanasov
od
s.Lubnica;

Број 09-188/8
Дата 27.02.2019
Конче

Општина Конче
Градоначалник,
Благој Илиев, с.р.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 19/2019_______________
Врз основа на член 36 ст.1 т.15 од
Законот за локалната
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 27.02.2019 год.
донесе
ОДЛУКА
За одобрување сопствено учество на
општина Конче за реализација на
Проект- Реконструкција на културен дом
во с.Лубница,Општина Конче
Член 1
Со оваа Одлука се одобрува сопствено
учество на општина Конче во висина од
414.170,00 денари за реализација на
Проект – Реконструкција на културен
дом во с.Лубница – општина Конче преку
Министерство за локална самоуправа ,
Биро за регионален развој во Програмата
за рамномерен регионален развој за 2019
година-Проект за Развој на подрачја со
специфични развојни потреби.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето а ќе се објави во Службен
гласник на општина Конче.

Број08-188/3 Совет на општина Конче
Дата27.02.2019
Претседател,
Конче
Ивана Јованова, с.р.

Врз основа на член 8 ст.4 од
Законот за финансиска поддршка на
единиците локалната самоуправа и
единките корисници основани од
единиците локалната самоуправа
(Сл.Весник на РМ бр.209/18) и член 11
ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче.
Советот на општина Конче на
седницата одржана на ден 27.02.2019 год.
донесе

ОДЛУКА
За одобрување на Извештајот за
вкупниот договорен износ по доверители
за финансирање на доспеани, а неплатени
обврски број 03-184/4 од 20.02.2019
година
Член 1
Со оваа Одлука се одобрува Извештајот
за вкупниот договорен износ по
доверители за финансирање на доспеани,
а неплатени обврски број 03-184/4 од
20.02.2019 година донесен од
градоначалникот на општина Конче .
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на
објавување во Службен гласник на
општина Конче.
Број08-188/4 Совет на општина Конче
Дата27.02.2019 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 27.02.2019 g.
donese:
Z A K L U ^ O K
Za usvojuvawe na Izve{taj za
rabotata i Finansiski izve{taj na
Zdru`enieto Lajf Start- Radovi{ od
Proektot *Ran detski razvoj*
1. Se USVOJUVA Izve{tajot
za rabotata i Finansiski izve{taj na
Zdru`enieto Lajf Start- Radovi{ od
Proektot *Ran detski razvoj* br. 08193/1 od 21.02.2019 g.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 19/2019_______________
1. Zaklu~okot vleguva vo sila
osmiot den od denot na
objavuvawe vo Slu`ben
glasnik na op{tina Kon~e.
Broj 08-188/5 Sovet na op{tina Kon~e
Data27.02.2019
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 27.02.2019 g.
donese:
O D L U K A
za odobruvawe na pari~ni sredstva
na Atanas Atanasov od s.Lubnica
^len 1
Po Barawe br. 08-194/1 od 21.02.2019
g. od Atanas Atanasov od s.Lubnica
so EMBG 1005952464014 koj ima
zdravstveni problemi i ima potreba
od koristewe lekarstva i ~esti
kontroli vo Skopje 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
_____________________________.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot
na objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik
na op{tina Kon~e*.

Број 08-188/7
Совет на општина Конче
Дата 27.02.2019
Претседател,
Конче
Ивана Јованова, с.р.

СОДРЖИНА

1. Одлука за
одобрување
сопствено
учество
на
општина
Конче
за
реализација на ПроектРеконструкција
на
културен
дом
во
с.Лубница,Општина Конче
2. Одлука за одобрување на
Извештајот за вкупниот
договорен
износ
по
доверители за финансира
ње
на
доспеани,
а
неплатени обврски број 03184/4 од 20.02.2019 година;
3. Заклучок за усвојување на
Izve{taj za rabotata i
Finansiski izve{taj na
Zdru`enieto
Lajf
StartRadovi{
od
Proektot *Ran detski
razvoj* ;
4. Одлука за utvrduvawe i
odbele`uvawe mesta za
istaknuvawe na izborni
plakati
za
Pretsedatelskite
izbori - 2019 godina;
5. Odluka za odobruvawe na
pari~ni sredstva na
Atanas
Atanasov
od
s.Lubnica;
„ Службен гласник на
Општина Конче“

