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SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA KON^E
KON^E 20.05.2019
Slu`ben glasnik na
Izleguva po
potreba
GODINA
Op{tina Kon~e
Br.24/2019
`.s/ka 735014073863019
D.B.4023005118934
e-mail:opstina.konce@mt.net.mk
6. Одлука за давање согласност на
Врз основа на член 50 став 1 точка 2 од Законот за
барателот ДОО МЕТАЛ-НЕТ, Куманово
локална самоуправа ( Службен весник на РМ бр.
за отпочнување на постапка за изработка
05/02), Градоначалникот на општина Конче донесе:
на Локална урбанистичка
планска документација за КП бр.937, КП
РЕШЕНИЕ
бр.938, КП бр.939, КП бр.940, во КО
За објавување на актите донесени на 27-та
Конче;
седница на Советот на општина Конче
7. Одлука давање согласност на барателот
одржана на ден 20.05.2019 година
Дејан Василев, Радовиш за отпочнување
на постапка за изработка на Локална
урбанистичка
1. СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени на
планска документација за КП бр.3127 во
27-та седница на Советот на општина
КО Конче;
Конче одржана на ден 20.05.2019
8. Заклучок за усвојување Годишен
година
извештај за работењето на ЦРЈПР за 2018
година;
1. Заклучок за усвојување на Извештај за
9. Заклучок за усвојување Извештај за za
работењето на ЈКП „Лакавица“-Конче и
napraveni {teti od porojni do`dovi
резултати по Завтшната сметка за 2018
{to ja zafatija op{tina Kon~e na den
година;
14 i 15.05. 2019 godina broj 09-561/2 od
2. Одлука за изменување и дополнување на
15.05.2019 g.;
Одлуката за одобрување на финансиски
10. Одлука за изменување и дополнување на
придонес од буџетот на општина Конче
Одлуката за odobruvawe na pari~ni
за спроведување на проектот за локална и
sredstva na Dejan Iliev od s. Dedino;
регионална конкурентност за
11. Одлука за одобрување финансиски
инвестирање во инфраструктура поврзана
средства на Црква „ Св. КОНСТАНТИН И
со туризам и поврзување со
ЕЛЕНА “-с.ЛУБНИЦА;
дестинациите, потпроект „Подобрување
12.
Одлука за одобрување парични средства
на пристапност и атрактивност на
на Сашко Митев од с. Горни Липовиќ;
„Сончева езерска населба Мантово“ и
13.
Заклучок за усвојување на Извештај за
околината”;
реализирани активности на ЈКП
3. Одлука за обезбедување средства за
„Лакавица“-Конче po Odluka broj 08одржување на Агрометеоролошки
271/10 od 11.03.2019 godina;
станици во рамки на проектот
14.
Одлука за одобрување парични средства
„Агрометеоролошки станици за заштита
на ТППЕ-Радовиш;
на земјоделските култури и животната
15.
Одлука за одобрување финансиски
средина“;
средства на на ЗКС „ Зија Ѓокалп“4. Заклучок за усвојување Квартален
Конче за организирање на „Ифтарска
извештај за извршување на Буџетот на
вечер“ на ден 25.05.2019 година во Конче
општина Конче за квартал од 01.01.2019
;
до 31.03.2019 година ;
16. Одлука за одобрување парични средства
5. Одлука за изменa на распоредот на
на Сојузот на борците-Радовиш;
средства во Буџетот на општина Конче за
17. Одлука за одобрување парични средства
2019 година;
на Zdru`enieto na penzioneri od
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18.
19.

20.
21.
22.

op{tinite Radovi{ i Kon~e za
organizirawe na sredba na
penzionerite po povod praznikot
Kostadinovden vo Kon~e na den
03.06.2019 godina;
Одлука за одобрување парични средства
на Амед Вејселов од Конче;
Одлука за одобрување парични средства
на FA Kitka-s.Oraovica za
organizirawe na Me|unaroden
festival na izvoren foklor
Veligdenski sredbi -2019 godina;
Одлука за одобрување парични средства
на Тони Пандев од с.Ракитец;
Одлука за одобрување парични средства
на Пепи Манасов од с. Габревци;
Одлука за одобрување финансиски
средства на JKP Lakavica- Kon~e za
nabavka i postavuvawe na crevo za
zafa}awe na voda i izgradba na
vodopoilo vo mv. *Golema Toranica*
KO Dedino koe }e slu`i za
napojuvawe na stokata.

Број 09-544/25
Дата 20.05.2019
Конче

Општина Конче
Градоначалник,
Благој Илиев,с.р.

Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.9 od Zakonot
za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM
br.5/2002) i ~l.11 st.1 t.31 od Statutot na
op{tina Kon~e,
Sovetot na op{tina Kon~e na sednicata
odr`ana na den 20.05.2019 g. donese:
Z A K L U ^ O K
Za usvojuvawe na Izve{taj za
raboteweto na JP Lakavica- op{tina Kon~e i
rezultati po zavr{na smetka vo 2018 g. broj
01-46/1 od 10.04.2019 godina
1. Se USVOJUVA Izve{tajot za
raboteweto na JP Lakavica- op{tina Kon~e i
rezultati po zavr{na smetka vo 2018 g.
broj 01-46/1 od 10.04.2019 godina .
2.

Zaklu~okot vleguva vo sila osmiot den od
denot na objavuvawe vo Slu`ben glasnik
na op{tina Kon~e.

Broj 08-544/3 Sovet na op{tina Kon~e
Data 20.05.2019
Pretsedatel,
Kon~e
Ivana Jovanova,с.р.

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 20.05.2019 год. донесе
ОДЛУКА
За изменување и дополнување на Одлуката за
одобрување на финансиски придонес од
буџетот на општина Конче за спроведување на
проектот за локална и регионална
конкурентност за инвестирање во
инфраструктура поврзана со туризам и
поврзување со дестинациите, потпроект
„Подобрување на пристапност и атрактивност
на „Сончева езерска населба Мантово“ и
околината”
Член 1
Во Одлуката за одобрување на
финансиски придонес од буџетот на општина
Конче за спроведување на проектот за локална и
регионална конкурентност за инвестирање во
инфраструктура
поврзана
со туризам
и
поврзување
со
дестинациите,
потпроект
„Подобрување на пристапност и атрактивност на
„Сончева езерска населба Мантово“ и околината
( Службен гласник на општина Конче бр. 8/18)
членот 2 се менува и гласи: „ Финансискиот
придонес од страна на општина Конче за
спроведување на потпроектот „Подобрување на
пристапност и атрактивност на „Сончева езерска
населба
Мантово“
и
околината”изнесува
1.422.360,00 (еден милион четиристотини дваесет
и две илјади триста и шеесет) денари .
Член 2
Оваа Одлука стапува во сила со денот на
објавување
во „Службен гласник на општина
Конче“.

Број 08-544/4 Совет на општина Конче
Дата 20.05.2019
Претседател,
Конче
Ивана Јованова, с.р.
Врз основа на Грантовата шема овозможена
во рамките на проектот „Одржлив и
инклузивен рамномерен регионален развој – I
фаза“, врз основа на Член 25 став 1 алинеја
11 од Законот за рамномерен регионален
развој, („Службен весник“ на РСМ бр. 63/07,
187/13, 43/14, 215/15 и 64/2018) и член 11
став 1 точка 43 од Статутот на општина
Конче, Советот на општина Конче ја донесе
следната
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ОДЛУКА
за обезбедување средства за одржување
на Агрометеоролошки станици во рамки
на проектот „Агрометеоролошки станици
за заштита на земјоделските култури и
животната средина“
Член 1
Со оваа одлука се прифаќаат сите обврски за
имплементирање
на
проектот
„Агрометеоролошки станици за заштита на
земјоделските култури и животната средина“
поддржан преку Грантовата шема во рамките
на зададените рокови.
Член 2
Водечки партнер на проектот е Центарот за
развој на Југоисточниот плански регион, а
проектни партнери се сите 10 општини од
Југоисточниот плански регион.
Член 3
Општина Конче се обврзува дека за
потребите на проектот ќе обезбеди:
- Компјутер каде ќе биде инсталиран
софтвер за функционирање на
Агрометеоролошките станици;
- За периодот за времетраењето на
проектот ќе обезбеди соодветна
просторија
за
одржување
на
информативни и советодавни настани
за
земјоделците
и
сите
заинтересирани страни,
- Почнувајќи од јануари 2020 година ќе
обезбедува финансиски средства за
одржување
на
поставените
Агрометеоролошки станици за што
секоја општина ќе потпише договор со
избран оператор.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила од денот на
донесувањето а ќе се објави во Службен
гласник на општина Конче.
Број 08-544/5 Совет на општина Конче
Дата 20.05.2019 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 20.05.2019 g. donese:
Z A K L U ^ O K
Za usvojuvawe на Квартален извештај за
извршување на Буџетот на општина Конче за
квартал од 01.01.2019 до 31.03.2019 година
1. Se USVOJUVA Квартален извештај за
извршување на Буџетот на општина
Конче за квартал од 01.01.2019 до
31.03.2019 година
број 09-80/3 од 17.04.2019 година.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila od denot
na objavuvawe vo Slu`ben glasnik
na op{tina Kon~e.

Број 08-544/6 Совет на општина Конче
Дата 20.05.2019
Претседател,
Конче
Ивана Јованова, с.р.
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Врз основа на член 50-а став (6) од
Законот за просторно и урбанистичко
планирање (,,Службен весник на Република
Македонија бр.199/14,44/15, 193/15, 31/16 и
163/16’’) , член 36 од Законот за локална
самоуправа(,,Службен весник на Република
Македонија’’ бр.05/02) и член 11 став 1 точка
7 од Статутот на општина Конче а по Барање
бр. 12-475/1 од 17.04.2019 година од ДОО
МЕТАЛ-НЕТ, Куманово ,
Советот на општина Конче на седница
одржана на 20. 05.2019 година донесе
ОДЛУКА
За давање согласност на барателот ДОО
МЕТАЛ-НЕТ, Куманово за отпочнување на
постапка за изработка на Локална
урбанистичка планска документација за КП
бр.937, КП бр.938, КП бр.939, КП бр.940, во
КО Конче
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на
барателот ДОО МЕТАЛ-НЕТ, Куманово за
отпочнување на постапка за изработка на
Локална
урбанистичка
планска
документација за КП бр.937, КП бр.938, КП
бр.939, КП бр.940, во КО Конче со намена
Е2 Комунална супструктура (поставување на
фотонапонски панели) со опфат 1,3409 ха.
Член 2
Трошоците за изработка на Локална
урбанистичка планска документација паѓаат
на товар на барателот.
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен гласник
на општина Конче“.

Број 08-544/8 Совет на општина Конче
Дата 20.05.2019
Претседател,
Конче
Ивана Јованова,с.р.
Врз основа на член 50-а став (6) од
Законот за просторно и урбанистичко
планирање (,,Службен весник на Република
Македонија бр.199/14,44/15, 193/15, 31/16 и
163/16’’) , член 36 од Законот за локална
самоуправа(,,Службен весник на Република
Македонија’’ бр.05/02) и член 11 став 1 точка
7 од Статутот на општина Конче а по Барање

бр. 12-501/1 од 22.04.2019 година од Дејан
Василев, Радовиш,
Советот на општина Конче на седница
одржана на 20. 05.2019 година донесе
ОДЛУКА
За давање согласност на барателот Дејан
Василев, Радовиш за отпочнување на
постапка за изработка на Локална
урбанистичка планска документација за КП
бр.3127 во КО Конче
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на
барателот Дејан Василев, Радовиш за
отпочнување на постапка за изработка на
Локална
урбанистичка
планска
документација за КП бр. 3127 во КО Конче
со намена Е2 Комунална супструктура
(поставување на фотонапонски панели) со
опфат од 0,43 ха.
Член 2
Трошоците за изработка на Локална
урбанистичка планска документација паѓаат
на товар на барателот.
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен гласник
на општина Конче“.

Број 08-544/9 Совет на општина Конче
Дата 20.05.2019 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 20.05.2019
godina donese:
Z A K L U ^ O K
Za usvojuvawe na Godi{niot izve{taj za
rabotata na Centarot za
razvoj na JIPR za 2018 godina broj 0170/1 od 14.03.2019 g.
1. Se USVOJUVA Godi{niot
izve{taj za rabotata na Centarot
za razvoj na Jugoisto~niot
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planski region za 2018 godina
broj 01-70/1 od 14.03.2019 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila od
denot na objavuvawe vo Slu`ben
glasnik na op{tina Kon~e.
Broj 08-544/10 Sovet na op{tina Kon~e
Data 20.05.2019
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 20.05.2019
godina donese:
Z A K L U ^ O K
Za usvojuvawe na Izve{tajot za
napraveni {teti od porojni do`dovi {to
ja zafatija op{tina Kon~e na den 14 i
15.05. 2019 godina broj 09-561/2 od
15.05.2019 g.
1. Se USVOJUVA Izve{tajot za
napraveni {teti od porojni
do`dovi {to ja zafatija op{tina
Kon~e na den 14 i 15.05. 2019
godina broj 09-561/2 od 15.05.2019
g.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila od
denot na objavuvawe vo Slu`ben
glasnik na op{tina Kon~e.
Broj 08-544/11 Sovet na op{tina Kon~e
Data 20.05.2019
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 20.05.2019 g.
donese:
O D L U K A
Za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Odluka za odobruvawe na pari~ni
sredstva na Dejan Iliev od s. Dedino
^len 1
Vo Odluka za odobruvawe na pari~ni
sredstva na Dejan Iliev od s. Dedino
(Slu`ben glasnik na op{tina
Kon~ebr.18/2019) vo ~lenot 1 stav 2 se
menuva i glasi :
*Sredstva da se isplatat na Dejan
Iliev od s. Dedino so EMBG
0111992490027 na smetka
210501643768257-NLB Banka*.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na
objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik na
op{tina Kon~e*.

Број 08-544/12 Совет на општина Конче
Дата 20.05.2019 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 20.05.2019 g.
donese:
O D L U K A
Za odobruvawe finansiski
sredsвta za sproveduvawe grade`ni
aktivnosti za sanacija na Crkvata *Sv.
Konstantin i Elena* - s. Lubnica
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^len 1
Po Barawe br. 19 od 17.05.2019 g. od
Stare{ina pri hramot *Sv. Konstantin i
Elena* - s. Lubnica Jerej Goce
Mladenovski, se odobruvaat frinansiski
sredstva vo visina od 30.000,00 denari bez
vklu~en DDV za nabavka na grade`en
materijal za sproveduvawe grade`ni
aktivnosti za sanacija na puknatini na
yidovite, za{tita na temelite od vlaga i
promena na krovnata konstrukcija .
^len 2
Sredstvata }e se isplatat na smetka na
pravnoto lice od kade }e bide nabaven
grade`niot materijal , po dostavena
faktura.
^len 3
Odlukata vleguva vo sila od denot na
objavuvawe vo *Slu`ben glasnik na
op{tina Kon~e*.
Број 08-544/13 Совет на општина Конче
Дата 20.05.2019
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 20.05.2019 g.
donese:
O D L U K A
za odobruvawe na pari~ni sredstva na
Sa{ko Mitev od s. Gorni Lipovi}
^len 1
Po Barawe br. 08-573/1 od 17.05.2019 g.
od Jovanka Miteva od s. Gorni
Lipovi} staratel na Sa{ko Mitev s.
Gorni Lipovi} od koj ima seriozni
zdravstveni problemi i e lice so
pre~ki vo psihi~kiot razvoj ima
potreba od koristewe lekarstva i
~esti kontroli se odobruvaat
pari~ni sredstva vo visina od 8.000,00

denari neto, za pokrivawe na del od
tro{ocite za lekuvawe .
Sredstva da se isplatat ime Sa{ko
Mitev s. Gorni Lipovi} so EMBG
0407974464007 na smetka
370000024674985-Eurostandard Banka.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na
objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik na
op{tina Kon~e*.

Број 08-544/14 Совет на општина Конче
Дата 20.05.2019
Претседател,
Конче
Ивана Јованова, с.р.
Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.9 od Zakonot za
Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM
br.5/2002) i ~l.11 st.1 t.31 od Statutot na
op{tina Kon~e,
Sovetot na op{tina Kon~e na
sednicata odr`ana na den 20.05.2019 g.
donese:
Z A K L U ^ O K
Za usvojuvawe na Izve{taj za
realizirani aktivnosti na JPKD
Lakavica- Kon~e po Odluka broj 08271/10 od 11.03.2019 godina
1. Se USVOJUVA Izve{tajot br.
03-58/1 od 14.05.2019 godina za
realizirani aktivnosti na JP
Lakavica- op{tina Kon~e po
Odluka za одобрување на
финансиски средства за
спроведување на активности од
страна на ЈПКД „ Лакавица“-Конче
согласно Договор за регулирање на
меѓусебни односи при изградба на
училишна спортска сала во Конче
broj 08-271/10 od 11.03.2019 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila
osmiot den od denot na
objavuvawe vo Slu`ben glasnik na
op{tina Kon~e.
Broj 08-544/15Sovet na op{tina Kon~e
Data 20.05.2019 Pretsedatel,
Kon~e
Ivana Jovanova,с.р.
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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 20.05.2019 g. donese:
O D L U K A
Za odobruvawe na pari~ni sredstva na
TPPE-Radovi{
^len 1
Po Barawe br. 08-572/1 od 16.05.2019 g. od
Teritorijalnata Protivpo`arna
Edinica -Radovi{ se odobruvaat pari~ni
sredstva vo visina od 5.000,00 denari neto
, za odbele`uvawe na denot na
po`arnikarite-20-ti Maj 2019 godina.
Sredstvata da se isplatat na smetka
200001292197326- Stopanska Banka.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na
objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik na
op{tina Kon~e*.
Број 08-544/16 Совет на општина Конче
Дата 20.05.2019
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 20.05.2019 g.
donese:
ОДЛУКА
За одобрување на финансиски средства на
ЗКС „ Зија Ѓокалп“-Конче
за организирање на „Ифтарска вечер“ на ден
25.05.2019 година во Конче
1. По барање бр.08-571/1 од 16.05.2019
година од ЗКС „ Зија Ѓокалп“-Конче се
одобруваат финансиски средства во
висина од 43.000 (четириесет и три
илјади) денари нето за организирање
на „Ифтарска вечер“ на ден 25.05.2019

година во Конче по повод празникот
Бајрам.
2. Средствата да се исплатат на ЗКС „ Зија
Ѓокалп“-Конче
сметка на бр.240180002170977-Уни
Банка.
3. Оваа Одлука влегува во сила од денот
на објавување во „ Службен гласник на
општина Конче’ .
Број 08-544/17 Совет на општина Конче
Дата 20.05.2019 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 20.05.2019 g.
donese:
O D L U K A
Za odobruvawe na pari~ni sredstva na
Sojuzot na borcite-Radovi{
^len 1
Po Urgencija na barawe br. 0305-13 od
14.05.2019 g. od Sojuzot na borcite,
Op{tinski odbor -Radovi{ se
odobruvaat pari~ni sredstva vo visina od
20.000 denari, za realizirawe na
Programata za 2019 godina usvoena od
Sovetot na op{tina Kon~e.
Odobrenite sredstva da bidat isplateni
na dva ednakvi dela, prviot del od
10.000,00 denari da se isplatat vedna{, a
ostanatiot del najdocna do 30.09.2019
godina.
Sredstvata da se isplatat na smetka
200000002132537 Stopanska Banka.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na
objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik na
op{tina Kon~e*.
Број 08-544/18 Совет на општина Конче
Дата 20.05.2019
Претседател,
Конче
Ивана Јованова, с.р.
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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 20.05.2019 g.
donese:
O D L U K A
za odobruvawe pari~ni sredstva na
Zdru`enieto na penzioneri od
op{tinite Radovi{ i Kon~e za
organizirawe na sredba na
penzionerite po povod praznikot
Kostadinovden vo Kon~e na den
03.06.2019 godina
^len 1
Po Barawe br. 0302-141/1 od 16.05.2019
g. od Zdru`enieto na penzioneri od
op{tinite Radovi{ i Kon~e se
odobruvaat pari~ni sredstva vo
visina od 20.000,00 denari neto za
organizirawe na sredba na
penzionerite po povod praznikot
Kostadinovden vo Kon~e na den
03.06.2019 godina .
Sredstvata da se isplatat na
Zdru`enieto na penzioneri od
op{tinite Radovi{ i Kon~e na
smetka br.200000003670957Stpopanska Banka.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na
objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik na
op{tina Kon~e*.

Број 08-544/19 Совет на општина Конче
Data 20.05.2019
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 20.05.2019 g.
donese:
O D L U K A
za odobruvawe na pari~ni sredstva na
Amed Vejselov od Kon~e
^len 1
Po Barawe br. 08-539/1 od 13.05.2019 g. od
Amed Vejselov od Kon~e so EMBG
2809954464017 koj nema primawa a ima
te{ki zdravstveni problemi , a isto taka
i soprugata Fatime Vejselova koja se
nao|a vo lo{a zdravstvena sostojba (bez
mo`nost da se dvi`i) se odobruvaat
pari~ni sredstva vo visina od 15.000,00
denari neto, za pokrivawe na del od
tro{ocite za nivno lekuvawe.
Sredstva da se isplatat na ime Amed
Vejselov od Kon~e so EMBG
2809954464017 , na smetka
210501583293510, deponent NLB Banka.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na
objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik na
op{tina Kon~e*.
Број 08-544/20 Совет на општина Конче
Дата 20.05.2019 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 20.05.2019 g.
donese:
O D L U K A
za odobruvawe pari~ni sredstva na
FA Kitka-s.Oraovica za
organizirawe na Me|unaroden
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festival na izvoren foklor
Veligdenski sredbi -2019 godina
^len 1
Po Barawe br. 7/2019 od 06.03.2019 g.
od FA Kitka-s.Oraovica,Radovi{ se
odobruvaat pari~ni sredstva vo
visina od 5.000,00 denari neto za
organizirawe na sredba na
Me|unaroden festival na izvoren
foklor Veligdenski sredbi -2019
godina .
Sredstvata da se isplatat na
FA Kitka-s.Oraovica,Radovi{ na
smetka br.210061065600167-NLB
Banka.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so
denot na objavuvaweto vo *Slu`ben
glasnik na op{tina Kon~e*.

Број 08-544/21 Совет на општина Конче
Data 20.05.2019
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 20.05.2019 g.
donese:
O D L U K A
za odobruvawe na pari~ni sredstva na
Toni Pandev od s.Rakitec
^len 1
Po Barawe od Toni Pandev od
s.Rakitec br. 08-291/1 od 06.03.2019 g.
od so EMBG 0203968464028 koj ima
te{ki zdravstveni problemi (slepo
lice,dijaliza,otse~eni dolni
ekstermiteti) , a isto taka ima
potreba od operativen zafat vo
Klinika vo Skopje, se odobruvaat
pari~ni sredstva vo visina od

20.000,00 denari neto, za pokrivawe na
del od tro{ocite za negovo lekuvawe.
Sredstva da se isplatat na ime
na negovata sopruga Veca Pandeva so
EMBG 2502969469009 , na smetka
210501586717610, deponent NLB
Banka.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so
denot na objavuvaweto vo *Slu`ben
glasnik na op{tina Kon~e*.
Број 08-544/22 Совет на општина Конче
Дата 20.05.2019 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 20.05.2019 g.
donese:
O D L U K A
za odobruvawe na pari~ni sredstva na
Pepi Manasov od s.Gabrevci
^len 1
Po Barawe br. 08-254/1 od 28.02.2019 g. od
Pepi Manasov od s.Gabrevci so EMBG
2112982464005 se odobruvaat pari~ni
sredstva vo visina od 30.000,00 denari
neto, za pokrivawe na tro{ocite za
izdavawe i pe~atewe na kniga-roman so
naslov *Nov `ivot* .
Sredstva da se isplatat na ime
Pepi Manasov od s.Gabrevci so EMBG
2112982464005, na smetka
210501659594195, deponent NLB Banka.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na
objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik na
op{tina Kon~e*.

Број 08-544/23 Совет на општина Конче
Дата 20.05.2019
Претседател,
Конче
Ивана Јованова, с.р.
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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 20.05.2019 g.
donese:
ODLUKA
Za odobruvawe finansiski sredstva
na JKP Lakavica- Kon~e za
nabavka i postavuvawe na crevo za
zafa}awe na voda i izgradba na
vodopoilo vo mv. *Golema Toranica*
KO Dedino koe }e slu`i za
napojuvawe na stokata
1. So ovaa Odluka po barawe na grupa
sto~ari od s. Dedino
br. 08-358/1 od 22.03.2019 godina se
odobruvaat finansiski sredstva na
JKP Lakavica- Kon~e za nabavka i
postavuvawe na crevo za zafa}awe na
voda i izgradba na vodopoilo vo mv.
*Golema Toranica* KO Dedino koe }e
slu`i za napojuvawe na stokata .
2.Висината на финансиските средства и
начинот на нивна исплата ќе се
регулираат според цените и тарифите на
ЈПКД „ Лакавица“-Конче по доставен
Извештај за реализирани активности
согласно Одлуката и доставена фактура
до општина Конче.
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1. Заклучок за усвојување на
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3. Odlukata vleguva vo sila od
denot na objavuvawe vo
Slu`ben glasnik na op{tina
Kon~e.
Број 08-544/24 Sovet op{tina Kon~e
Дата 20.05.2019
Претседател,
Конче
Ивана Јованова, с.р.

7.

Извештај за работењето на ЈКП
„Лакавица“-Конче и резултати по
Завтшната сметка за 2018 година;
Одлука за изменување и
дополнување на Одлуката за
одобрување на финансиски
придонес од буџетот на општина
Конче за спроведување на
проектот за локална и регионална
конкурентност за инвестирање во
инфраструктура поврзана со
туризам и поврзување со
дестинациите, потпроект
„Подобрување на пристапност и
атрактивност на „Сончева езерска
населба Мантово“ и околината”;
Одлука за обезбедување средства
за одржување на
Агрометеоролошки станици во
рамки на проектот
„Агрометеоролошки станици за
заштита на земјоделските култури
и животната средина“;
Заклучок за усвојување Квартален
извештај за извршување на
Буџетот на општина Конче за
квартал од 01.01.2019 до
31.03.2019 година ;
Одлука за изменa на распоредот
на средства во Буџетот на
општина Конче за 2019 година;
Одлука за давање согласност на
барателот ДОО МЕТАЛ-НЕТ,
Куманово за отпочнување на
постапка за изработка на Локална
урбанистичка
планска документација за КП
бр.937, КП бр.938, КП бр.939, КП
бр.940, во КО Конче;
Одлука давање согласност на
барателот Дејан Василев, Радовиш
за отпочнување на постапка за
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изработка на Локална
урбанистичка
планска документација за КП
бр.3127 во КО Конче;
Заклучок за усвојување Годишен
извештај за работењето на ЦРЈПР
за 2018 година;
Заклучок за усвојување Извештај
за za napraveni {teti od
porojni do`dovi {to ja
zafatija op{tina Kon~e na den
14 i 15.05. 2019 godina broj 09561/2 od 15.05.2019 g.;
Одлука за изменување и
дополнување на Одлуката за
odobruvawe na pari~ni
sredstva na Dejan Iliev od s.
Dedino;
Одлука за одобрување финансиски
средства на Црква „ Св.
КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА “с.ЛУБНИЦА;
Одлука за одобрување парични
средства на Сашко Митев од с.
Горни Липовиќ;
Заклучок за усвојување на
Извештај за реализирани
активности на ЈКП „Лакавица“Конче po Odluka broj 08-271/10
od 11.03.2019 godina;
Одлука за одобрување парични
средства на ТППЕ-Радовиш;
Одлука за одобрување финансиски
средства на на ЗКС „ Зија
Ѓокалп“Конче за
организирање на „Ифтарска
вечер“ на ден 25.05.2019 година во
Конче ;
Одлука за одобрување парични
средства на Сојузот на борцитеРадовиш;
Одлука за одобрување парични
средства на Zdru`enieto na
penzioneri od op{tinite
Radovi{ i Kon~e za
organizirawe na sredba na
penzionerite po povod

18.

19.

20.

21.

22.

praznikot Kostadinovden vo
Kon~e na den 03.06.2019 godina;
Одлука за одобрување парични
средства на Амед Вејселов од
Конче;
Одлука за одобрување парични
средства на FA Kitkas.Oraovica za organizirawe na
Me|unaroden festival na
izvoren foklor Veligdenski
sredbi -2019 godina;
Одлука за одобрување парични
средства на Тони Пандев од
с.Ракитец;
Одлука за одобрување парични
средства на Пепи Манасов од с.
Габревци;
Одлука за одобрување финансиски
средства на JKP LakavicaKon~e za nabavka i
postavuvawe na crevo za
zafa}awe na voda i izgradba na
vodopoilo vo mv. *Golema
Toranica* KO Dedino koe }e
slu`i za napojuvawe na stokata.
„ Службен гласник на
Општина Конче“

