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SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA KON^E
Slu`ben glasnik na
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Br.20/2019
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Izleguva po       potreba

e-mail:opstina.konce@mt.net.mk `.s/ka 735014073863019 D.B.4023005118934

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 24-та
седница на Советот на општина Конче
одржана на ден 11.03.2019 година

1. СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени на
24-та седница на Советот на општина
Конче одржана на ден 11.03.2019
година

1. Одлука за изменување и дополнување на
Одлуката за долгорочно домашно
задолжување на општина Конче во рамки
на Проектот за подобрување на
општинските услуги (MSIP2) ;

2. Одлука за проширување на плански
опфат односно донесување Урбанистичка
планска документација за КП бр.2483 и
КПбр.2482 КО Лубница ;

3. Одлука за проширување на плански
опфат односно донесување Урбанистичка
планска документација за КП бр.2486/2
КО Лубница

4. Одлука за проширување на плански
опфат односно донесување Урбанистичка
планска документација за КП бр.2152 и
КП бр.2151 КО Лубница;

5. Програмата за спроведување на општи
мерки за заштита на населениото од
заразни болести;

6. Програма за контрола на популација на
бездомните кучиња на подрачјето на
општина Конче за 2018/2019 година;

7. План за контрола на популација на
бездомните кучиња на подрачјето на
општина Конче за 2018/2019 година;

8. Одлука 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.

Број 09-271/11 Општина Конче
Дата 11.03 .2019    Градоначалник,

Конче Благој Илиев,с.р.

Врз основа на член 20 од Законот за
финансирање на единиците на локалната
самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.61/04,
96/04, 67/07, 156/09 и 47/11), член 4 од
Законот за јавен долг (Сл.весник на Р.М.
бр.62/05, 88/08, 35/11 и 139/14), и член 36,
став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/02), член
11 став 1 точка 43 од Статутот на општина
Конче (Сл.гласник на општина Конче број
6/06), Советот на Општина Конче на 24-та
седница одржана на 11.03.2019 година донесе

О Д Л У К А
За изменување и дополнување на
Одлуката за долгорочно домашно

задолжување на општина Конче во рамки
на Проектот за подобрување на

општинските услуги (MSIP2)

Член 1
Во Одлуката за долгорочно домашно
задолжување на Општина Конче во рамките
на   Проектот за подобрување на
општинските услуги (MSIP2), Службен
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гласник на општина Конче бр. 12/18) во
членот 1 по зборовите „Меѓународната банка
за обнова и развој-Светска банка“ се додаваат
зборовите „во висина на  5.251.236,00
денари“.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на
донесување и ќе се објави во Службен
гласник на Општина Конче.

Број 08-271/3   Совет на општина  Конче
Дата 11.03.2019     Претседател,

Конче            Ивана Јованова,с.р.

Врз основа на член 8 од Законот за
изменување и дополнување на Законот за
постапување со бесправно изградени објекти
(Сл.Весник на РМ бр.23/11, 54/11, 155/12,
53/13, 72/13, 44/12, 115/14, 199/14, 124/15,
129/15, 217/15, 31/16 и 190/17) и член 1 ст.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.162/12),
Советот на општина Конче на седницата
одржана на ден 11.03.2019 г. донесе

О Д Л У К А
За проширување на плански опфат односно
донесување Урбанистичка планска
документација за КП бр.2483 и КПбр.2482
КО Лубница

Член 1
Со оваа Одлука се проширува планскиот
опфат за Урбанистичко планска
документација КО Лубница односно може да
се донесе Урбанистичка согласност за
бесправно изграден објект зграда 2 и 3 на КП
бр.2483 и КП бр.2482 КО Лубница кој ќе
биде вклопен во Урбанистичко планска
документација.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето а ќе се објави во Службен
гласник на општина Конче.

Број08-271/4  Совет на општина  Конче
Дата11.03.2019      Претседател,

Конче             Ивана Јованова,с.р.

Врз основа на член 8 од Законот за
изменување и дополнување на Законот за
постапување со бесправно изградени објекти
(Сл.Весник на РМ бр.23/11, 54/11, 155/12,
53/13, 72/13, 44/12, 115/14, 199/14, 124/15,
129/15, 217/15, 31/16 и 190/17) и член 1 ст.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.162/12),
Советот на општина Конче на седницата
одржана на ден 11.03.2019 г. донесе

О Д Л У К А
За проширување на плански опфат односно
донесување Урбанистичка планска
документација за КП бр.2486/2 КО Лубница

Член 1
Со оваа Одлука се проширува планскиот
опфат за Урбанистичко планска
документација КО Лубница односно може да
се донесе Урбанистичка согласност за
бесправно изграден објект зграда 2 на КП
бр.2486/2 КО Лубница кој ќе биде вклопен во
Урбанистичко планска документација.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето а ќе се објави во Службен
гласник на општина Конче.

Број 08-271/5   Совет на општина  Конче
Дата11.03.2019      Претседател,

Конче           Ивана Јованова,с.р.

Врз основа на член 8 од Законот за
изменување и дополнување на Законот за
постапување со бесправно изградени објекти
(Сл.Весник на РМ бр.23/11, 54/11, 155/12,
53/13, 72/13, 44/12, 115/14, 199/14, 124/15,
129/15, 217/15, 31/16 и 190/17) и член 1 ст.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.162/12),
Советот на општина Конче на седницата
одржана на ден 11.03.2019 г. донесе
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О Д Л У К А
За проширување на плански опфат односно
донесување Урбанистичка планска
документација за КП бр.2152 и КП бр.2151
КО Лубница

Член 1
Со оваа Одлука се проширува планскиот
опфат за Урбанистичко планска
документација КО Лубница односно може да
се донесе Урбанистичка согласност за
бесправно изграден објект зграда 1 и 2 на КП
бр.2152 и КП бр.2151 КО Лубница кој ќе
биде вклопен во Урбанистичко планска
документација.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето а ќе се објави во Службен
гласник на општина Конче.

Број 08-271/6 Совет на општина  Конче
Дата 11.03.2019 Претседател,

Конче          Ивана Јованова,с.р.

Врз основа на член 14, став 2 од
Законот за заштита на населението од
заразни болести („Службен весник на
Република Македонија“ 66/2004; 139/2008,
99/2009, 149/14, 150/15 и 37/16), Советот на
општина Конче  на седницата одржана на ден
11.03.2019 година донесе

ПРОГРАМА
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОПШТИ

МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ
БОЛЕСТИ ВО 2019 ГОДИНА

I.
Програмата за спроведување на

општи мерки за заштита на населениото од
заразни болести е во согласност со член 14,
став 2 од Законот за заштита на населението
од заразни болести („Службен весник на
Република Македонија“, 66/2004; 139/2008,
99/2009, 149/14, 150/15 и 37/16) и член 22,
точка 9 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“
на Р.М. 5/2002)

Според Законот, заштитата на населението од
заразни болести претставува организирана
општествена активност со цел да се спречи
појавата или да се намали, отстрани или
искорени ширењето на заразните болести,
кои се од посебно значење за   Р. Македонија.

За заштита од заразни болести се
спроведува епидемиолошки надзор и се
применуваат општи и посебни мерки. По
потреба се спроведуваат и вонредни мерки.
Епидемиолошкиот надзор го организираат и
сроведуваат епидемиолошките служби при
Институтот за јавно здравје и регионалните
центри за јавно здравје од Штип и Струмица.
Општите мерки за заштита од заразни
болести ги програмираат и планираат
општините, на предлог на Центрите за јавно
здравје. Овие мерки вклучуваат:
1. Обезбедување безбедна вода за пиење и
контрола на исправноста на водата;
2. Отстранување на отпадните води и
цврстите отпадни материи на начин кој
спречува загадување на човековата околина;
3. Обезбедување санитарно-технички и
хигиенски услови во јавни објекти
(училишни и предучилишни установи,
објекти за храна и водоснабдување, други
јавни установи, средства за јавен сообраќај,
спортско-рекреативни и други јавни места;
4. Вршење превентивна дезинфекција,
дезинсекција и дератизација;
5. Обезбедување хигиенски исправна вода во
бањите, езерата и рекреативните базени;
6. Промотивни активности за унапредува-ње
на здравјето на населението.
Општите мерки ги организира и спроведува
единицата на локалната самоуправа и
одредени правни лица, во соработка и под
надзор на центрите за јавно здравје.

Посебни (специфични) мерки за заштита на
населението од заразни болести се:
1.Откривање на заразни болести -
поставување дијагноза;
1. Лабораториско испитување за утврдува-ње
на причинителот на заболувањето;
2. Пријавување;
3. Епидемиолошки испитувања;
4. Здравствено воспитување;
5. Превоз, изолација и лечење на болни од
заразна болест;
6. Карантин и здравствен надзор;
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7. Здравствени прегледи на одредени
категории на вработени, како и на лица и
бацилоносители одредени со закон;
8. Имунизација и хемиопрофилакса;
9. Дезинфекција, дезинсекција и дератизација
по епидемиолошки индикации.

Специфичните мерки за заштита од
заразни болести ги планираат и извршуваат
здравствените работници во референтни
здравствени установи, според специфичната
цел и мерки за кои се регистрирани.
Во услови на епидемии и катастрофи од
поширок размер се спроведуваат и вонредни
мерки за заштита од заразни болести.
Вонредните мерки ги предлага Комисијата за
заштита од заразни болести при Владата на Р.
Македонија.

Спроведувањето на мерките за заштита на
населението од заразни болести и средствата
за нивно спроведување имаат приоритет во
однос на спроведувањето на останатите
мерки за здравствена заштита.

Со Програмата за спроведување на општи
мерки за заштита на населението од заразни
болести се утврдуваат активностите,
извршителите, роковите и изворите на
финансиски средства за спроведување на
општите мерки во спречувањето и
сузбивањето на заразните и други
заболувањана територијата на Општина
Конче.
Општите мерки и активности ги организира и
следи Општина Конче, во соработка и под
стручен надзор на ЈЗУ Центар за јавно
здравје - Штип (ЈЗУ ЦЈЗ - Штип).

За заштита на населението од заразни
болести во Општина Конче, во 2019 година,
ќе се спроведат следниве општи мерки:
1.Обезбедување безбедна вода за пиење и
контрола на исправноста на водата и другите
објекти за јавно водоснабдување во сите
населени места на општина Конче.
2. Обезбедување на санитарно-хигиенски и
други услови во објектите во општина Конче
за производство и промет на безбедна храна.
3. Обезбедување на хигиено-технички услови
во училишните и предучилишни установи.
4. Отстранување на цврстиот отпад и
отпадните води на начин кој ќе овозможи
заштита на човековата околина од
загадување.

5. Вршење на превентивна дезинфекција,
дезинсекција и дератизација и други хигиено-
технички мерки во населени места и други
јавни површини.
6. Превентивно-промотивни активности за
унапредување на здравјето на населението.

I. Обезбедување на населението со
безбедна и достапна вода за пиење и
контрола над јавните водоснабдителни
објекти и исправноста на водата.

Општина Конче и во 2019 година ќе
продолжи да се грижи за континуирано
санабдување на населението со доволни
количини на здравствено исправна вода за
пиење.

1.1. Водоснабдување од селските водоводи во
општина Конче

Согласно Одлуката за комунален ред,
организираното водоснабдување на најголем
дел од населението во општина Конче го
врши ЈКП «Лакавица» - Конче.
Застарената мрежа во дел од селските
водоводи носи загуби на вода за пиење и го
нарушува квалитетот на водата. Согласно
Програмата на ЈКП Лакавица и општина
Конче   е планирано  промена на застарени
цевки од водоводната мрежа во населените
места чија реализација ќе се одвива во фази .
За таа цел ќе се спроведат следните
активности:
- подобрување на мрежната инфраструктура
и замена на старите и дотраени водоводни
цевки;
- промотивни и други активности за
перспективно користење на водата од
водоводите а особено каде таа се испумпува
до населените места особено во с.Дедино и
с.Г.Липовиќ.
Верификација на квалитетот и исправноста
на водата за пиење од селските водоводи и
информирање на корисниците за квалитетот
на водата ќе врши ЈЗУ Центар за јавно
здравје – Штип. Редовниот мониторинг ќе се
спроведува еднаш месечно на 6 примероци
вода, и тоа: по еден примерок вода на еден од
водоводните резервоари, од селските чешми -
и 3 примероци од воводоводната мрежа.
Периодичните анализи ќе се вршат двапати
годишно, во ЈЗУ Институт за јавно здравје
Штип.
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1.2. Водоснабдување од други јавни
водоснабдителни објекти

Редовната контрола на квалитетот на водата
упатуваат дека е потребно постојано да се
осигурува безбедна и достапна вода за пиење
на жителите во селата Д.Липовиќ и Конче
особено по врнежи и надојдени планински
води. Водоводот на с. Долни Липовиќ има
технички недостаток на извршените зафати
на изворите и при врнежи продира
атмосферска вода во водоводната мрежа.
- Водоводот на с. Конче ја губи потребната
штедрост во летниот период.Селото Конче во
летниот период останува без доволно
достапна вода за пиење.
-ЈЗУ ЦЈЗ Штип, во 2018 година, ќе продолжи
со спроведување на редовни увиди на
извориштата и градежните елементи на
јавните водоснабдителни објекти. Ќе се
испитуваат вкупно 30 примероци на вода за
пиење од јавни изворишта, и тоа:

 4 пати годишно ќе го следи
квалитетот на водата од 5 јавни
изворишта: Мернел Ракитец, Сенечка
река Д.Липовиќ, Скокот Г.Липовиќ, и
пумпата кај река Лакавица за
с.Дедино. (4 х 5 = 20 анализи)

 2 пати годишно ќе го следи
квалитетот на водата од:

- 8 природни чешми: во Конче, во
с.Долни Липовиќ ,во село Горни
Липовиќ во село Лубница во
Габревци(8 х 2 = 16 анализи)

- Јавните водоводи на 5 села: Конче,
Габревци, Ракитец , Долни Липовиќ,
Дедино. (5 х 2 = 10 анализи)
Во секој резултат ќе стои и мислење

за безбедноста на водата. По потреба ќе се
врши хиперхлорирање и хлорирање (5 х 1 ) и
други контролни мерки, вклучувајќи го и
информирањето на населението со
поставување написи на небезбедните извори
за водоснабдување.

На крајот од годината ќе се изготви
годишна информација за состојбата на
водоснабдувањето со процена на ризик.

Давањето услуги на Општина Конче
на релација - оценка на квалитетот и
здравствената исправност на водата од
планинските селски водоводи и други јавни
извори во населени и надвор од населени
места ќе се финансира со средства од Буџетот

на општината, а врз основа на посебен
договор, склучен помеѓу Општина Конче и
ЈЗУ ЦЈЗ Штип.

II. Обезбедување на хигиенски услови во
производство и промет на храна.
Во согласност со Законот за безбедност на
храната..., ЈЗУ ЦЈЗ ќе спроведува:

• консултантски услуги за
воспоставување и примена на HACCP
систем за контрола на безбедноста на
храната во производството и прометот;

• здравствени прегледи на
вработените лица што работат со
храна;
• едукација на вработените за хигиена
на храната и заштита на животната
средина;
• лабораториски испитувања на
суровини и готова храна.

Од активностите на ЈЗУ ЦЈЗ Штип, поврзани
со безбедноста на храната, ќе биде изготвена
информација за безбедноста на храната во
Општина Конче, а ќе ја разгледува Советот
на Општина Конче.
III.Обезбедување на хигиено-технички
услови во училишните и предучилишни
установи.
Децата и учениците се чуствителна
категорија на население. За заштита на
нивниот интегритет, а особено од заразна
жолтица и други цревни заболувања, во 2019
година ќе продолжат редовните контроли на
училишните и предучилишни установи од
страна на санитарниот и здравствен
инспектор и лекарите од Центарот за јавно
здравје.
Врз основа на теренските увиди сите
училишта и градинки ќе добијат извештај за
најдената состојба, со предлог мерки за
подобрување.
IV. Правилно и навремено отстранување
на цврст отпад и отпадни води
Според Одлуката за комунален ред на
Општина Конче, организираното
отстранување на цврст отпад и отпадни води
го врши ЈKП «Лакавица» Конче.
- Со редовното земање на комуналниот отпад
од домаќинствата и правниците лица и
воведувањето на телефон за известување при
наполнетост на канти се намалува опасноста
од растурениот комунален отпад покрај
преполнетите канти.
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Контролни мерки
- Изготвување на флаери и плакати за
правилна дистрибуција на цврстиот отпад.
Флаерите да се дистрибуираат со сметките за
вода и отстранување на отпадот, а плакатите
да се постават на регуларни места и на
контејнерите за отпад.

- обезбедување на средства за финализација
на проектот за собирање и прочистување на
комуналните отпадни води доградба на
прочистителната станица за населените места
Конче и Лубница пред иститие да се пред да
се пуштат во реката Крива Лакавица.
V. Спроведување на превентивна
дезинфекција, дезинсекција и
дератизација (ДДД) во населени места и
други јавни површини.

Законот за заштита на населението од
заразни болести налага превентивна
дезинфекција, дезинсекција и дератизација во
здравствени, училишни, предучилишни и
социјални установи; во објекти за
производство и промет на храна, зелени
пазари, станици за патнички сообраќај,
канализации, депонии и друго.

Дезинсекција дезинфекција  на вештчка
акумулација  Конче 1 ке се изврши на
десното крајбржје  во површина од 5000м2.
прикажано во слика бр 1.

Дезинсекција и Дезинфекција на вештачка
акумулација Конче 3 ке се изврши на левото
крајбрежје во површина од 5000 м2.
прикажано во слика бр 2

Дезинсекција  и дезинфекција  ке се изврши
покрај речно корито на река Крива Лакавица
кај бензинска пумпа  и на површините во
оваа близина   покрај регионалниот пат   на
кп бр 1326 и1327  за КО Ракитец  во
површина  од 20.000 м2  кој се мочурливи
места и има честа појава на комарци и др.
Прикажаново слика број 3
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Дезинсекција и дезинфекција на брана
Мантово  ке се изврши кај Габрешка река
покрај патот во површина од 10.000 м2
прикажано во слика бр 4 .
Мапирањето е извршено со прествници на
ЛРД Студенец Конче и преставник од
општина Конче.

6.1. Спроведувањето на ДДД во
установите и јавните објекти ќе се врши врз
основа на побарувања или склучени договори
помегу ЈЗО ЦЈЗ Штип и корисниците на овие
услуги преку ЦРЈПР-Струмица.

За дезинфекција на просечно голем
училишен објект или предучилишна установа
ќе се употребат по 10 литри растворено
дезинфекциско средство. Превентивната
дезинфекција ќе се врши пред почетокот на
школската година и пред почетокот на
второто полугодие.
Дезинсекција ќе се врши по барање на
установата.
Дератизацијата ќе се врши со кумарински
мамци во различни облици (парафински
блокови, пелети, брикети, течен отров). За

дератизација на основните училишта и
градинките ќе се употреби по 1 кг
кумарински препарат. За дератизација на
подрачните училишта ќе се употреби по 1/2
кг кумарински препарат

6.2. Во 2019 година, врз основа на избран
извршител по пат на јавна набавка и склучен
договор , ќе се спроведат две општи
дезинфекции и дератизација  на територијата
на општина Конче, а дезинсекцијата ќе биде
спроведена заеднички за сите десет општини
со склучен договор по спроведена постапка
за јавна набавка од страна на ЦРЈПР-
Струмица.

6.3. Наездата на глодачи прави многу штети
на населението и крие опасност од ширење
на заразна жолтица, туларемија и други
зоонози. Наездата од глодачи е поизразена во
зимниот период кога глодачите, привлечени
од топлината и храната, се враќаат од полето
во живеалиштата на лугето. Главна
сообраќајница за влез на глодачите во
становите е фекалната канализација. За
нивно попречување, во август 2019 година,
на канализација во населените места Дедино,
Ракитец, Конче, Д.Липовиќ, Габревци и
Лубница и со кумарински препарати
(парафински блокови и пелети) ќе се третира
секоја втора шахта со по 300 грама
кумарински препарат (150 гр. кумарински
блокови и 150 гр пелети).  Средствата за ова
намена ќе ги обезбеди Општина Конче. За
десинсекција ,дезинфекција и дератизација
во буџетото на општина Конче за 2019
година  се планирани 135.000 денари без
вклучен ДДВ.
VI. Превентивно-промотивни активности
за унапредување на здравјето на
населението
Секојдневно ќе се врши советување на лица
заболени од заразна болест, за која е
доставена Пријава за заразно заболување.
Во зависност од случувањата ќе се
спроведуват и типизирани предавања на
учениците од основното и средното
образование за заштита од заразни болести.
Финансирање на Програмата од Буџетот на
општина Конче
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1.2. Следење на безбедноста на водите за
пиење од други јавни водоснабдителни
објекти: хемиски и бактериолошки анализи
Хлорирање
6.3. Општа дератизација на фекална
канализација

II.
Програмата влегува во сила со денот на
објавувањето во Службен гласник на
Општина Конче.

Број 08-271/7       Совет на општина  Конче
Дата 11.03.2019        Претседател,

Конче                Ивана Јованова, с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа (“Сл. весник на РМ“
бр.5/02) и член28 став 3 од Законот за
заштита и благосостојба на животните(
Сл.весник на РМ бр.149/14;149/15 и 53/16) и
член 11 став 1 точка 16 од Статутот на
општина Kонче,
Советот на општина Конче на седницата
одржана на ден 11.03.2019 година донесе

П р о г р а м а
за контрола на популација на

бездомните кучиња на
подрачјето на општина Конче

за 2018/2019 година
I. Вовед

Програмата за контрола на
популацијата на бездомните кучиња на
подрачјето на Општина Конче за 2018/19
година, има за цел да гo прикаже видот и
обемот на работите за одржување на
конролата на популацијата на бездомните
кучиња на подрачјето на  сите населените
места во општината, како и начинот на
нивното финансирање.

Редовната контрола на бездомните
кучиња ќе се реализира со примена на
соодветна динамика и интензитет на
работните операци. прикажани во
табеларните прегледи.

II. ОРГАНИЗАЦИЈА НА
КОНТРОЛАТА НА ПОПУЛАЦИЈАТА НА
БЕЗДОМНИТЕ КУЧИЊА

Реализацијата на Програмата се
спроведува преку:

- Одржување на контролата на
популацијата на бездомните кучиња на
подрачјето на Конче и населените места како
и депонијата и рекреативната населба покрај
езерото Мантово.

1.Контролата на популацијата на
бездомните кучиња на подрачјето на
руралниот центар Конче и населените
места како и депонијата и рекреативната
населба покрај езерото Мантово

Општината преку свој преставник изврши
теренска контрола на својата територија при
што беа мапирани сите бездомни кучиња
нивните локации како и нивниот пол.
Според дадените информации  изготвено е
табеларен приказ на бездомни кучиња во
општина Конче

Ре
д.Б
р.

Населе
ни
Места

Локац
ија

маш
ки

женс
ки

вкуп
но

1.
Конче Цента

р и
депон
ија

3 2 5

2.
Лубниц
а центар

1 / 1

3.
Горни
Липови
ќ

центар
1 / 1

4.
Долни
Липови
ќ

влез
на
селото

1 / 1

5.
Ракитец центар 1 1 2

6.
Дедино влез и

излез
1 1 2

7.
Габревц
и центар

1 / 1

8.
Езерска
населба
Мантов
о

влез 2 / 2

вк
уп
но

11
4

15
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Во населените места
Гарван,Загорци,Скоруша,Долни Радеш,Горна
Враштица и Долна Враштица нема бездомни
кучиња од причина што во овие населени
места нема активно население.Мапирање на
бездомните кучиња ке се врши
континуирано.

III.Заловување на бездомни кучиња на
територијата на општина Конче

Заловувањето на бездомните кучиња ќе го
врши субјектот со кој има општината
склучено договор а тоа е ДТУ,,АНРИ ВЕТ”
од Стојаково општина Богданци.Целта на
заволувањето е да се изврши:

1. Обележување на бездомните кучиња
со поставување на околовратник во боја

2. Прегледување и вакцинирање од
заразни болести

3. Поставување на микрочип за
следење

4. Кастирање и јеловење
5. Еутанизација

1.Обележување на бездомните кучиња ќе се
прави со поставување на околувратник во
боја се со цел да се познаваат кои кучиња се
бездомни а со тоа ќе се има целосна контрола
над нив.

2.Прегледувањето на бездомните кучиња ке
го врши ветеринарен лекар од правниот
субјект ДТУ,,АНРИ ВЕТ,, се со цел да се
види во каква здравствена состојба се и
истите од страна на ветеринарниот лекар ке
бидат вакцинирани од заразни болести.

3.Поставување на чип за следење е од голема
важност за општината преку овој чип ке
може да се следи движењето на бездомните
кучиња односно нивно мигрирање од една
локација на друга.Со поставувањето на
чипови ќе се има поголема контрола на
бездомните кучиња.
4. Кастрирањето и јеловењето е со цел да не
сезголеми популацијата на бездомните
кучиња на територијата на општина
Конче.Овие операции ке ги прави
ветеринарен лекар на правниот субјект
ДТУ,,АНРИ ВЕТ,во содветни ветеринарни
простори кои се пропишани со закон.

5. Еутанизацијата може да се случи од две
причини:

- кога некои од бездомното кучиња има
заразна болест која може да се пренесе на
лугето и животните

- Бездомните кучиња кои се многу
агресивни и се потенцијална опасност за
жителите на општина Конче.
Еутанизацијата веднаш нема да се прави и по
двете причини прво се прават одредени
чекори односно кога некое од бездомните
кучиња се утврди оти е заболено од заразна
болест истото ќе се изолира во посебна
просторија и ќе биде под
карантин.Ветеринарниот лекар ке се обиде да
го излекува ако неможе да се излекува тогаш
се еутанизира.И во втората причина кога
бездомното куче е многу агресивно се праќа
кучето на социјализација и при враќањето
назад тоа ако е пак агресивно тогаш се
еутанизира.
По завршуването на горе наведените

активности бездомните кучиња ке се вратат
на нивните локаци, доколку некој од
жителите на општина Конче сака да згрижи
некое од бездомните кучиња од страна на
општината ке му биде дозволено.

IV. ИЗВРШИТЕЛ НА ПРОГРАМАТА
Задолжен субјект за извршување на

активностите предложени со оваа Програма е
ДТУ,,АНРИ ВЕТ” Стојаково од општина
Богданци.

ДТУ,,АНРИ ВЕТ” Стојаково ќе
изготвува Годишна програма за работа, која
го содржи , описот на услугата и динамиката
на нивно извршување, поделбата на
територијата по населени места преглед за
секое населено место, како и потребните
средства.

1 2 3 4 5 6

Опис
на

услугат
а

Едини
ца

мерка

Кол
ичи
на

Единеч
на

цена
без

ДДВ

Вкупн
а цена

без
ДДВ
(3*4)

ДД
В
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Заловув
ање и
транспо
рт до
прифат
илиште
,
враќањ
е во
реонот

број 1 5500 5500 990

Прегле
д

број 1 300 300 54

Лабарат
ориско
испиту
вање на
Лајшма
нија

број 1 1000 1000 180

Вакцин
ирање
против
беснил
о

број 1 500 500 90

Стерил
изација
(кастра
ција )
за куче-
машко

број 1 1000 1000 180

Стерал
изација
(оварио
ктомија
) за
куче
женско

број 1 2000 2000 360

Дехелм
енитзац
ија
(обезпа
ризитув
ање)

број 1 100 100 18

Иденти
фикаци
ја
(микро
чип и
околувр
атник
во боја)

број 1 1000 1000 180

Еутаназ
ија

број 1 1000 1000 180

Заловув
ање и
транспо
рт до
прифат
илиште
,
транспо
рт до
депониј
а

број 1 50 50 9

Асисте
нција за
заловув
ање на
агресив
ни
кучиња
со
фаталка
(со
вклуче
н
превоз)

број 1 50 50 9

Асисте
нција за
заловув
ање на
агресив
ни
кучиња
со
амазонк
а-
дувалка
со
соодвет
ен
анестет
ик (со
вклуче
н
превоз)

број 1 50 50 9

Престој
во
прифат
илиште
од ден

број 1 500 500 90

Се вкупно без ДДВ: тринаесет илјади и
педесет денари
(со зборови)
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За контролата на популацијата на
бездомни кучиња во Општина Конче, по
завршувањето на договорот со ДТУ„АНРИ
ВЕТ“ од Стојаково,општината ке ја
реализира програмата преку заедничкиот
проект на Центарот за развој на југоисточен
плански регон во која влегува и општина
Конче. Регионот преку проектот е поделен на
два микро региона и има веќе изградено две
приватилишта за бездомни кучиња и тоа по
едно на двата микро региона.Едниот микро
регион ги опфајка општините:Радовиш,
Конче ,Струмица,Василево,Босилово и Ново
Село. Вториот микро регион ги опфајка
општините:Валандово,Гевгелија,Богданци и
Дојран.Во рамките на овој проект ке бидат
набавени и две специјализирани возила за
транспорт на заловените бездомни
кучиња.Исто така ке бидат комплет опремени
двата стационара со цел решавање на
проблемот со бездомните кучиња во
наредните години на ниво на сите десет
општини кој го сочинуваат  Југоисточниот
плански регион.

V. НАДЗОР НАД ИЗВРШУВАЊЕ НА
ПРОГРАМАТА

Надзор над извршувањето на
Програмата, согласно Одлуката за комунален
ред, врши Одделението за урбанизам и
комунални работи.

Инспекциски надзор, согласно
законот за Комунални дејности и Одлуката за
комунален ред, врши општинскиот
комунален инспектор инспекторот преку
сопштенија и известувања и контроли ќе ги
контролира и сите оние жители кои имаат
домашни миленичиња(кучиња) за да
постават табли на своите порти со ознака
пази куче се со цел да не се дозволи
одгледувачите на кучиња да не ги напуштат
своите кучиња и истите да станат бездомни
кучиња, а според Законот за благосостојба на
животните инспекцискиот надзор ке го врши
официјален ветеринар за ветеринарство и
храна. Кој исто така ке врши контрола како
на бездомните кучиња така и на
сопствениците на кучичиња и тоа дали се
грижат за нив дали се вакцинирани од
секакви болести.

VI. ФИНАНСИРАЊЕ НА
АКТИВНОСТИТЕ ПРЕДВИДЕНИ СО
ПРОГРАМАТА
Финансирањето на активностите за
одржување и контролата на популацијата на
бездомните кучиња, предвидени со оваа
програма, се врши од Буџетот на општина
Конче  во висина од 60.000,оо денари.

Цените за работите околу
одржувањето, и контролата на популацијата
на бездомните кучиња, кои ги врши
ДТУ,,АНРИ ВЕТ,, од Стојаково  се
дефинирани согласно понудата  за ваков вид
на услуги.

VII. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден
од денот на објавување во “Службен гласник
на општина Конче”.
Со влегување во сила на оваа програма
претстанува да важи Програмата за контрола
на популацијата на бездомните кучиња на
подрачјето на општина Конче за 2018/2019
година бр.08-1380/16 од 17.12.2018 год.

Број 08-271/8   Совет на општина  Конче
Дата 11.03.2019    Претседател,

Конче            Ивана Јованова, с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа (“Сл. весник на РМ“
бр.5/02) и член28 став 3 од Законот за
заштита и благосостојба на животните(
Сл.весник на РМ бр.149/14;149/15 и 53/16) и
член 11 став 1 точка 16 од Статутот на
општина Kонче, Советот на општина Конче
на седницата одржана на ден 11.03.2019
година донесе

П Л А Н
ЗА КОНТРОЛА НА ПОПУЛАЦИЈАТА
НА БЕЗДОМНИТЕ КУЧИЊА НА

ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КОНЧЕ
ЗА 2018/2019 год.

1. Распоред и динамика
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1 2 3 4 5 6 7 8

Опис на
услугата

Едини
ца

мерка

Количина Единечна
цена без

ДДВ

Вкупна цена без
ДДВ
(3*4)

ДДВ Месец
(период)

планирани

Заловување и
транспорт до
прифатилиште,
враќање во
реонот

број 1 5500 5500 990 јануар до
декември По потреба

Преглед број 1 300 300 54 Јануар до
декември

По потреба

Лабараториско
испитување на
Лајшманија

број 1 1000 1000 180
Јануари
додекември

По потреба

Вакцинирање
против
беснило

број 15 500 7500 1350 Јануар до
декември

Еднаш
годишно

Стерилизација
(кастрација ) за
куче-машко

број 2 1000 2000 360 Јануар до
декември

Еднаш за
повеќе
години

Стерализација
(овариоктомија
) за куче
женско

број 3 2000 6000 1080 Јануар до
декември

Еднаш за
повеќе
години

Дехелменитзац
ија
(обезпаризитув
ање)

број 10 100 1000 180 Јануари до
декември

Еднаш
годишно

Идентификациј
а (микрочип и
околувратник
во боја)

број 5 1000 5000 900 Јануари до
декември

Еднаш за
повеќе
годишни

Еутаназија број 1 1000 1000 180 Јануари до
декември

Еднаш за
секугаш

Заловување и
транспорт до
прифатилиште,
транспорт до
депонија

број 1 50 50 9 Јануар до
декември

По потреба

Асистенција за
заловување на
агресивни
кучиња со
фаталка (со
вклучен
превоз)

број 1 50 50 9 Јануар до
декември

По потреба
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Асистенција за
заловување на
агресивни
кучиња со
амазонка-
дувалка со
соодветен
анестетик (со
вклучен
превоз)

број 1 50 50 9
Јануар до
декември

По потреба

Престој во
прифатилиште
од ден

број 1 500 500 90 Јануар до
декември

По потреба

Се вкупно со ДДВ: 34.261 денар
(со зборови) триесет и четири илјади и двеста шеесет и еден денар

2.Други активности

2.1.Контроли на комунален инспектор на
одгледувачи на кучиња и бездомни кучиња
јануар до декември  по потреба
2.2.Контроли на официјален ветеринар за
ветеринарство и храна на одгледувачи на
кучиња и бездомни кучиња како и
спроведување на планот и програмата на
општина Конче  од јануар до декември  по
потреба
2.3.Соработка и активности со други
надлежни органи
2.4.Учество на работилници,семинари,обуки
и др.
2.5.Административни работи

Овoј План влегува во сила осмиот ден од
денот на објавување во “Службен гласник на
општина Конче”.
Со влегување во сила на овој план
претстанува да важи Планот за контрола на
популацијата на бездомните кучиња на
подрачјето на општина Конче за
2018/2019година.Бр.08-1380/17 од
17.12.2018год.

Број 08-271/9 Совет на општина  Конче
Дата 11.03.2019 Претседател,

Конче Ивана Јованова,с.р.

Врз основа на чл.36 ст.1 т.10 од
Законот за локална самоуправа („Сл.весник
на РМ бр. 05/02) а во врска со чл.8 ст.1 т.4 и

чл. 11 ст.1 т. 42, од Статутот на општина
Конче,

Советот на општина Конче на
седницата одржана на ден 11.03.2019 г.
донесе

О  Д  Л  У  К  А
За 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

1. Со оваа одлука се одобруваат
финансиски средства за спроведување на
активности од страна на ЈПКД „
Лакавица“-Конче согласно член 3
Договор за регулирањена меѓусебни
односи при изградба на училишна
спортска сала во Конче бр.03-1461/1 од
18.12.2018 година и тоа:

 Да изврши дислокација на
подземна и надземна инсталација
и да направи расчистување на
градежната парцела од растенија ,
бетонски и асфалтни површини и
градежен шут;

 Да обезбеди постојан приклучок
на вода и канализација;

 Спортската сала бидејќи е типски
објект и се изведува според веќе
утврдена проектна документација
до колку се јави потреба ќе се
врши и изведба на потпорни
ѕидови, дренажи и обезбедување
на косини;
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 Обезбедување пристапен пат до
локација и

 Ископ на земја за обезбедување
на платформа за изградба на
спортска сала.

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.

3. Градоначалникот на општина Конче ќе
овласти лице кое ќе ја надгледува
работата на ЈПКД „ Лакавица“-Конче.

4. Одлуката влегува во сила од денот на
објавувањето  во *Службен гласник на
општина Конче*.

Број 08-271/10 Совет на општина  Конче
Дата 11.03.2019      Претседател,

Конче             Ивана Јованова,с.р

С О Д Р Ж И Н А

1. Одлука за изменување и дополнување на
Одлуката за долгорочно домашно
задолжување на општина Конче во рамки
на Проектот за подобрување на
општинските услуги (MSIP2) ;

2. Одлука за проширување на плански
опфат односно донесување Урбанистичка
планска документација за КП бр.2483 и
КПбр.2482 КО Лубница ;

3. Одлука за проширување на плански
опфат односно донесување Урбанистичка
планска документација за КП бр.2486/2
КО Лубница

4. Одлука за проширување на плански
опфат односно донесување Урбанистичка
планска документација за КП бр.2152 и
КП бр.2151 КО Лубница;

5. Програмата за спроведување на општи
мерки за заштита на населениото од
заразни болести;

6. Програма за контрола на популација на
бездомните кучиња на подрачјето на
општина Конче за 2018/2019 година;

7. План за контрола на популација на
бездомните кучиња на подрачјето на
општина Конче за 2018/2019 година;

8. Одлука 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.

„  Службен гласник на
Општина Конче“


