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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ
Службен гласник на општина
Конче
Бр .26/2019

КОНЧЕ11.07.2019
ГОДИНА

Излегуба по потреба

e-mail:opstina.konce@t.mk с/ка 735014073863019 Д.Б. 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:

Р Е Ш Е Н И Е
За објавување на актите донесени на
29-та седница на Советот на општина
Конче одржана на ден 08.07.2019
година

1. СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени
на 29-та седница на Советот на
општина Конче одржана на ден
08.07.2019 година

1. Одлука за давање согласност за
формирање  на паралелки чисти и
комбинирани од OОУ „Гоце
Делчев“-Конче;

2. Одлука се дава согласност на Планот
за вработување  на ООУ „Гоце
Делчев“ - Конче    за 2019/2020
година;

3. Заклучок за усвојување на Годишен
извештај за работата на ООУ „Гоце
Делчев“ - Конче    за учебната
2018/2019 година;

4. Програма  за одбележување на 12-ти
јули-празник на општина Конче;

5. Одлука за доделување признанија,
благодарници и награди по повод
одбележувањето  на 12-ти јули-
празник на општина Конче;

6. Одлука за проширување на плански
опфат односно донесување
Урбанистичка планска документација
за КП бр.746 КО Горни Липовиќ

7. Програма за изменување и
дополнување нана програмата за

уредување на градежно земјиште,
изградба реконструкција и
одржување на комунални објектии
локални патишта и улици во општина
Конче за 2019 година;

8. Програма за изменување и
дополнување на програмата  за
урбанистичко планирање на општина
Конче за 2019 година;

9. Измени и дополнувања на Буџетот на
општина Конче за 2019 година;

10. Одлука за усвојување на Измени и
дополнување на Буџетот на општина
Конче за 2019 година;

11. Заклучок за усвојување на Извештај
за utvrduvawe na prvi~na
procenka na {teta na
teritorijata na op{tina Kon~e
od obilni porojni do`dovi {to
ja zafatija op{tina Kon~e na
den 24.06.2019 godina  broj 09-
726/2 od 28.06.2019 g.

12. Одлука за одобрување финансиски
средства за оградување и
доопремување на Детска градинка
во Конче.

13. Јавна објава Известување за
одржување на собир на учесници
во постапката за консолидација
на земјоделско земјиште во КО
Конче општина Конче

Број 09-700/15 Општина Конче
Дата 10.07.2019      Градоначалник,

Конче                Благој Илиев, с.р.
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Врз основа на член 41 ст.5 и ст.7  од
Законот за основно образование (Сл.весник
на РМ 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11,
42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14,
116/14, 135/14, 10/15 и 98/15) и чл.11 ст.1 т.43
од Статутот на општина Конче а во
согласност со Барањето  за формирање  на
паралелки чисти и комбинирани од  ООУ
„Гоце Делчев“-Конче  бр. 03-369/1 од
04.07.2019 година,

Советот на општина Конче на
седницата одржана на ден 08.07.2019 година
донесе

О Д  Л У К А
За давање согласност за формирање  на

паралелки чисти и комбинирани во
ООУ „Гоце Делчев“-Конче за учебната
2019/2020 година

Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност за
формирање на чисти паралелки од I-IX
одделение  со помалку од 25 ученика
согласно преглед бр.2, број 09-369/3 од
04.07.2019 година и формирање на
комбинирани паралелки од I-во до V-то
одделение согласно преглед бр.3, број 03-
369/4 од 04.07.2019 година во учебната
2019/2020 година.

Член 2
Одлуката влегува во сила од денот на
објавување во „ Службен гласник на општина
Конче“

Број08-700/3   Совет на општина  Конче
Дата08.07.2019        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, 27/16, 35/18 и
198/18), 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 08.07.2019 година донесе:

О Д Л У К А
За давање согласност на Планот за
вработување  на ООУ „Гоце Делчев“ -

Конче  за 2020 година
Член 1

Со оваа Одлука се дава согласност на Планот
за вработување  на ОУ „Гоце Делчев“ -
Конче за 2020 година  бр. 01-363/1 од
04.07.2019 година донесен од Директорот на
ООУ „Гоце Делчев“ - Конче .

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

Број08-700/4 Совет на општина  Конче
Дата08.07.2019         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 08.07.2019 g.
donese:

Z  A  K  L  U  ^  O  K
Za usvojuvawe na Godi{en

izve{taj za rabotata na u~ili{teto
*Goce Del~ev*- Kon~e za u~ebnata
2018/2019 g.

1. Se USVOJUVA Godi{eniot
izve{taj za rabotata na OOU  *Goce
Del~ev*- Kon~e za u~ebnata 2018/2019
g. бroj 02-341/3 od 25.06.2019 god.

2. Zaklu~okot vleguva vo sila so
denot na objavuvaweto vo Slu`ben
glasnik na op{tina Kon~e.

Broj 08-700/5 Sovet na op{tina Kon~e
Data 08.07.2019    Pretsedatel,

Kon~e         Ivana Jovanova,с.р.
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Vrz osnova na ~l.11 st.1 t.40 od
Statutot  na op{tina Kon~e, Sovetot na
op{tina Kon~e na sednicata  odr`ana
na ден 08.07.2019 godina donese:

P R O G R A M A
ZA ODBELE@UVAWE NA 12-TI JULI-
PRAZNIK NA OP[TINA KON^E

Po povod *12-ti Juli*-praznikot na
op{tina Kon~e ќе се реализираат следните
активности

12 Juli (Петок)

10.00 часот- Положување на Свежо
цвеќе на Споменикот на паднатите борци
во Парк-Конче
10:30 ~asot - Прием на гости кај
Градоначалникот

11.00 часот - Свечено отворање на
Програмата;

11:10 ~asot - Отварање на Sve~ena
sednica na Sovetot na op{tina Kon~e,

11:15 ~asot - Историјат зa op{tina
Kon~e, говор на проф.др.Александар
Трајановски

11:30 ~asot - Говор на Благој Илиев,
Градоначалник na op{tina Kon~e,

11:45 ~asot - Музичка точка со
гајда;,Скорушко,, со професор
Александар Ицов

11:50 ~asot - Дodeluvawe na  nagradi i
priznanija ;

12:10 часот - Настап на ФА Цветови-
Дедино и КСД Зија Гокалп-Конче

12:30  часот -Кoktel vo манастир Св.
„Стефан“-Конче.

Dodeluvawe na priznanija и
благодарници

Priznanija i бlagodarnici ке се
доделат на правни и физички лица za
oseben pridones, sorabotka i
afirmacija na op{tina Kon~e.

Priznanija

Priznanija }e bidat dodeleni na
fizi~ki i pravni lica so posebni
zaslugi i pridones od op{to zna~ewe za
op{tinata i toa:

1. Проф-Др Александар Трајановски
- za посебна афирмација на

општина Конче
2. Коста Манев-Д.Липовиќ
- za посебно достигнување

од областа на спорт-фудбал
3. Тајфун Демиров-Конче
- za посебно   достигнување

од областа на спорт-борење
4. КУД ,, Цветови “-Дедино
- za посебно   достигнување

во областа на културата-

зачување на традицијата
5. Пепи Манасов од с. Габревци
- za посебно   достигнување

во областа на литературата
6. Симона Ристоманова  од Конче
- за постигнат континуиран одличен успех

во основното образование во ООУ „Гоце

Делчев“-Конче
7.Симона Спасова  од Конче
- за постигнат континуиран одличен успех

во основното образование во ООУ „Гоце

Делчев“-Конче
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8. Глорија Ристова од Ракитец
- за постигнат континуиран одличен успех

во основното образование во ООУ „Гоце

Делчев“-Конче
9. Славица Митевска од Ракитец
- за постигнат континуиран одличен успех

во основното образование во ООУ „Гоце

Делчев“-Конче

Blagodarnici }e se dodelat na:

1. Државен Сектретар за
Лок.Самоуправа- Кире Парталов
- za uspe{na sorabotka

2. Југоисточен плански регион - - za
uspe{na sorabotka;

3. ЈПКД Државни Патишта –Зоран
Китанов - - za uspe{na
sorabotka;

4. Директор на Рудник БУЧИМ –
Николјчо Николов- za uspe{na
sorabotka.

5. Мегу општински Центар за
социјални работи-Радовиш - za
uspe{na sorabotka;

6. Агенција за Вработување –
Подрчна единица –Радовиш - za
uspe{na sorabotka;

7. Елена Јованова- вработена во
општина Конче – за посебено
залагање во

работата на општина Конче
8. ОOU * Goce Del~ev*-Kon~e

- za uspe{na
sorabotka;

9. JPКД *Lakavica*-Kon~e
- za uspe{ma

sorabotka
10. Здравен Дом -Конче -Др.Реџеп

Реџепов и Радојка Јованова - za
посебно залагање во областа на
здравството во општина Конче.

11. КУД ,,ЗИЈА Гокалп,,-Конче- za
zbogatuvawe na Programata;

12. Проф Алекдандар Ицов - za
културна промоција на општина
Конче

13. Најуспешен ученик на ООУ Гоце
Делчев-Конче за учебната
2018/19 год.

14. Најуспешен наставник на ООУ
Гоце Делчев-Конче за учебната
2018/19 год.

15. Благодарници за општините
присутни на прославата  за
празникот од Р.С.Македонија,
Р.Турција и Р.Бугарија;

16. Гонца Манасова – вработена во
ЈПКД Лакавица-Конче – за
посебно залагање во работата
при спроведување на Проектот
„Народна кујна“;

17. Благодарници за присутност на
високи гости.

Програмата влегува во сила со денот на
донесувањето,а ќе се објави во „Службен
гласник на општина Конче“.

Број08-700/6   Совет на општина  Конче
Дата08.07.2019    Претседател,

Конче            Ивана Јованова,с.р.

Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.15 od
Zakonot za loklana samouprava
(Sl.vesnik na RM br.5/2002) i ~l.11 st.1
t.40 od Statutot na op{tina Kon~e,

Sovetot na op{tina Kon~e na
sednicata   odr`ana na 08.07.2019
godina donese

O  D  L  U  K  A
Za dodeluvawe priznanija

blagodarnici i nagradi po povod
odbele`uvaweto na 12-ti Juli praznik
na op{tina Kon~e

^len 1
Priznanija i Blagodarnici ке се
доделат на правни и физички лица za
oseben pridones, sorabotka i
afirmacija na op{tina Kon~e.

Priznanija
Priznanija }e bidat dodeleni na

fizi~ki i pravni lica so posebni
zaslugi i pridones od op{to zna~ewe za
op{tinata i toa:
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Priznanija }e bidat dodeleni na
fizi~ki i pravni lica so posebni
zaslugi i pridones od op{to zna~ewe za
op{tinata i toa:

1. Проф-Др Александар Трајановски
- za посебна афирмација на

општина Конче
2. Коста Манев
- za посебно достигнување

од областа на спорт-фудбал
3. Тајфун Демиров
- za посебно   достигнување

од областа на спорт-борење
4. КУД ,, Цветови
- za посебно   достигнување

во областа на културата-

зачување на традицијата

5. Пепи Манасов од с. Габревци
- za посебно   достигнување

во областа на литературата
6. Симона Ристоманова  од Конче
- за постигнат континуиран одличен успех

во основното образование во ООУ „Гоце

Делчев“-Конче
7.Симона Спасова  од Конче
- за постигнат континуиран одличен успех

во основното образование во ООУ „Гоце

Делчев“-Конче
8. Глорија Ристова од Ракитец
- за постигнат континуиран одличен успех

во основното образование во ООУ „Гоце

Делчев“-Конче
9. Славица Митевска од Ракитец
- за постигнат континуиран одличен успех

во основното образование во ООУ „Гоце

Делчев“-Конче

од областа на културата-

зачување на традицијата

Blagodarnici }e se dodelat na:

1. Државен Сектретар за
Лок.Самоуправа- Кире Парталов
- za uspe{na sorabotka

2. Југоисточен плански регион - - za
uspe{na sorabotka;

3. ЈПКД Државни Патишта –Зоран
Китанов - - za uspe{na
sorabotka;

4. Директор на Рудник БУЧИМ –
Николјчо Николов- za uspe{na
sorabotka.

5. Мегу општински Центар за
социјални работи- - za uspe{na
sorabotka;

6. Агенција за Вработување –
Подрчна единица - - za uspe{na
sorabotka;

7. Елена Јованова- вработена во
општина Конче –посебено
залагање во работата на општина
Конче

8. OU * Goce Del~ev*-Kon~e
- za uspe{na

sorabotka;
9. JPКД *Lakavica*-Kon~e

- za uspe{ma
sorabotka

10. Здравен Дом -Конче -Др.Реџеп
Реџепов и сестра Радојка
Јованова - za посебно залагање
во областа на здравството во
општина Конче.

11. КУД ,,ЗИЈА Гокалп,,-Конче - za
zbogatuvawe na Programata;

12. Проф Алекдандар Ицов - za
културна промоција на општина
Конче

13. Најуспешен ученик на ООУ Гоце
Делчев-Конче за учебната
2018/19 год.
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14. Најуспешен наставник на ООУ
Гоце Делчев-Конче за учебната
2018/19 год.

15. Благодарници за општините
присутни на прославата  за
празникот од Р.С.Македонија,
Р.Турција и Р.Бугарија.

16. Гонца Манасова - вработена во
ЈПКД Лакавица-Конче – за
посебно залагање во работата
при спроведување на Проектот
„Народна кујна“;

17. Благодарници за присутност на
високи гости.

^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a }e se objavi vo
*Slu`ben glasnik na op{tina Kon~e*.

Број08-700/7 Совет на општина  Конче
Дата08.07.2019 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 08.07.2019 г.
донесе

О Д Л У К А
За проширување на плански опфат
односно донесување Урбанистичка
планска документација за КП бр.746 КО
Горни Липовиќ

Член 1
Со оваа Одлука се проширува планскиот
опфат за Урбанистичко планска

документација КО Горни Липовиќ
односно може да се донесе Урбанистичка
согласност за бесправно изграден објект
зграда 2 на КП бр.746 КО Горни Липовиќ
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.

Број08-700/8 Совет на општина  Конче
Дата08.07.2019 Претседател,

Конче                Ивана Јованова,с.р.

Vrz osnova na ~l.95 ,став 1 od Зakonot
za grade`no zemji{te(Sl.vesnik na RM
br. 15/2015, 44/15, 98/15, 193/15, 226/15, 30/16,
31/16, 142/16, 190/16) и ~len 21 stav 1 to~ka 8
od statutot Op{tina Kon~e Sovetot na
op{tina Kon~e na sednicata odr`anа na
den 08.07.2019 godina donese:

PROGRAMA
ZA  IZMENUVAWE I
DOPOLNUVAWE NA

PROGRAMATA ZA UREDUVAWE
NA GRADE@NO ZEMJI[TE,

IZGRADBA  REKONSTRUKCIJA I
ODR@UVAWE NA KOMUNALNI

OBJEKTI I LOKALNI PATI[TA
NA OP[TINA KON^E ZA 2019

GODINA

1.Vo programata   ureduvawena  grade`no
zemji{te, izgradba rekonstrukcija i
odr`uvawe  na komunalni objekti  i
lokalni pati{ta i ulici vo Op{tina
Kon~e za 2019 godina (Sl.glasnik na
op{tina Kon~e br. 15/18), se vr{at
slednite измени и dopolnuvawa:
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1. PLANIRANI AKTIVNOSTI  ZA
IZVR[UVAWE SO IZNOS NA
SREDSTVA ZA REALIZACIJA
Vo glava
I. PRIPREMNI RABOTI
Точка 1 - Izrabotka na proekti za ulici i
lokalni pati{ta се менува и гласи:
Износот од 150.000 се заменува со износ
500.000.
Вкупниот износ 600.000 се заменува со износ
од 950.000.

Vo glava
II. ULICI I DRUGI OBJEKTI ZA
IZGRADBA, ASFALTIRAWE I
REKONSTRUKCIJA
Точка 1 - Izgradba na ulicи vo naseleni
mesta се менува и гласи: Износот од
4.000.000 се заменува со износ 13.579.889.
Се додава Точка 2 - Изградба на локален пат
Лубница-Скоруша со износ од 10.599.409.
Се додава Точка 3 - Изградба на други
објекти (Двор на детска градинка во с.Конче)
со износ од 300.000.
Вкупниот износ 4.000.000 се заменува со
износ од 24.479.298.

Vo glava
III. TEKOVNO I ZIMSKO
ODR@UVAWE NA LOKALNI
PATI[TA I ULICI
Точка 2 - Tekovno odr`uvawe i krpewe
dupki се менува и гласи: Износот од
1.150.000 се заменува со износ 1.250.000.
Вкупниот износ 1.500.000 се заменува со
износ од 1.600.000.

Во глава
IV. VODOVODI
Точка 1 - Izgradba i rekonstrukcija na
sistemi za vodosnabduvawe vo op{tina
Kon~e се менува и гласи: Износот од
1.000.000 се заменува со износ 100.000.
Вкупниот износ 1.000.000 се заменува со
износ од 100.000.

Во глава
V. FEKALNA KANALIZACIJA
Точка 1 - Doizgradba na fekalna
kanalizacija vo naseleni mesta vo
op{tina Kon~e се менува и гласи: Износот
од 1.000.000 се заменува со износ 500.000.

Вкупниот износ 1.000.000 се заменува со
износ од 500.000.

2. REKAPITULACIJA NA
POTREBNO SREDSTVA ZA
REALIZACIJA NA PROGRAMATA

Vo glava I. PRIPREMNI RABOTI
вкупниот износ 600.000 се заменува со износ
од 950.000.

Во глава II. ULICI I DRUGI OBJEKTI
ZA IZGRADBA, ASFALTIRAWE I
REKONSTRUKCIJA вкупниот износ
4.000.000 се заменува со износ од 24.479.298.

Во глава III. TEKOVNO I ZIMSKO
ODR@UVAWE NA LOKALNI
PATI[TA I ULICI вкупниот износ
1.500.000 се заменува со износ од 1.600.000.

Во глава IV. VODOVODI вкупниот износ
1.000.000 се заменува со износ од 100.000.

Во глава V. FEKALNA
KANALIZACIJA вкупниот износ
1.000.000 се заменува со износ од 500.000.

Во вкупната сума износот 8.100.000 се
заменува и гаси 27.629.298.

3.FINANSIRAWE NA PROGRAMATA

Точка Д - Donacii od proekti вкупниот
износ 600.000 се заменува со износ од
20.129.298.
Во вкупната сума износот 8.100.000 се
заменува и гаси 27.629.298.

2. Ovaa Programa vleguva vo sila osmiot
den od denot na objavuvawe vo *Slu`ben
glasnik na op{tina Kon~e*.

Број08-700/9 Совет на општина  Конче
Дата08.07.2019 Претседател,

Конче Ивана Јованова,с.р.
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Врз основа на член 20 став 1 од Законот
за просторно и урбанистичко pланирање
(“Сл.Весник на Р.М.“ бр.199/14,44/15 и
193/15) ,член 22,став 1,точка 1 од Законот
за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ
5/02) и член 11 од Статутот на општина
Конче,
Советот на општина Конче на седницата
одржана на ден 08.07.2019 год. донесе:

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И

ДПОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМА
За урбанистичко планирање на

општина Конче
за 2019 година

1.Vo Programata za urbanisti~ko
planirawe na Op{tina Kon~e za 2019
godina (Sl.glasnik na op{tina Kon~e
br. 15/18), se vr{at slednite измени и
dopolnuvawa:

Точка 6 Урбанистисчки план за
с.Г.Липовиќ во површина од 11 ха се
брише.
Точка 7.Архитектонско урбанистички
проект (разработка на блок Б2) од УП
с.Д.Липовиќ во површина од 5.5 ха се
брише.
Точка 8.Архитектонско урбанистички
проект (разработка на блок 12 ) од УП
с.Конче во површина од 5 ха се брише.

2. Ovaa Programa vleguva vo sila
osmiot den od denot na objavuvawe vo
*Slu`ben glasnik na op{tina
Kon~e*.

Број08-700/10 Совет на општина  Конче
Дата08.07.2019    Претседател,

Конче             Ивана Јованова, с.р.
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Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.2 i ~l. 50
st.1 od Zakonot za lokalna samouprava, ~len
43 od Statutot na Op{tina Kon~e ("Slu`ben
glasnik na Op{tina Kon~e br. 4/2006),
Sovetot na op{tina Kon~e na 29-ta sednica
odr`ana na 08.07.2019 godina donese

ODLUKA

За усвојување на Измени и дополнување на
Буџетот на општина Конче за 2019 година

^len 1
Се усвојуваат измените и дополнувања на
Буџетот на општина Конче за 2019 година.

Буџет изнени и дополнувања на Буџет

vkupno prihodi 70.484.659 denari 98.163.957 denari
vkupno rashodi 70.484.659 denari 98.163.957 denari

Чlen 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a }e se objavi vo Slu`ben
glasnik na op{tina Kon~e.

Број 08-700/12 Совет на општина  Конче
Дата 08.07.2019 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  08.07.2019 godina   donese:

Z  A  K  L  U  ^  O  K
Za usvojuvawe  na  Izve{tajot  za  utvrduvawe

na prvi~na procenka na {teta na
teritorijata na op{tina Kon~e od obilni
porojni do`dovi {to ja zafatija op{tina
Kon~e na den 24.06.2019 godina  broj 09-726/2
od 28.06.2019 g

1. Se USVOJUVA Izve{tajot  za utvrduvawe
na prvi~na procenka na {teta na
teritorijata na op{tina Kon~e od obilni
porojni do`dovi {to ja zafatija op{tina
Kon~e na den 24.06.2019 godina  broj 09-726/2
od 28.06.2019 g.

2.Zaklu~okot vleguva vo sila  od denot na
objavuvawe vo Slu`ben glasnik na op{tina
Kon~e.
Broj 08-700/13     Sovet na op{tina Kon~e
Data 08.07.2019       Pretsedatel,

Kon~e         Ivana Jovanova,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2
од Законот за Локална самоуправа (Сл.
Весник на РМ бр 5/2002)и член 11 ст.1
т.43 од Статутот на општина Конче,

Советот на општина Конче на
седницата одржана на ден 08.07.2019
година донесе:

О Д Л У К А
За одобрување финансиски средства за
оградување и доопремување на Детска
градинка во Конче

Член 1
Со оваа Одлука се одобруваат
финансиски средства за оградување и
доопремување на Детска градинка во
Конче и тоа за:

 Оградување на дворното место на
објектот детска градинка по Предмер
пресметка за  позиција 6
(Подополагачки работи) во висина од
60.000,00 денари;

 Набавка на опрема:
-машина за перење во висина од
30.000,00 денари;
-машина за сушење во висина од
30.000,00 денари;
-преградување на просторија со ПВЦ ѕид
и набавка на 2 ПВЦ врати во висина од
55.000,00 денари;
 Облагање на радијатори и цевки за

парно со иверка во висина од
48.000,00 денари.

Член 2
Финансиските средства ќе се  исплатат
по доставени фактури до општина Конче.

Член 3
Одлуката влегува во сила од денот на
објавување  во  “Службен гласник на
Општина Конче”.
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Broj 08-700/14 Sovet na op{tina Kon~e
Data 08.07.2019       Pretsedatel,

Kon~e         Ivana Jovanova,с.р.

Сектор за консолидација на земјоделско земјиште,
размена и идентификација на земјишни парцели

ЈАВНА ОБЈАВА

Известување за одржување на собир на

учесници во постапката за консолидација на

земјоделско земјиште во КО Конче општина

Конче

Почитувани,

Министерството за земјоделство шумарство

и водостопанство ги известува сите учесници

во постапката за консолидација на

земјоделско земјиште со распределба без

промена на граници во катастарската

општина Конче општина Конче, дека на ден

19.07.2019 година со почеток во 11:00 часот

во просториите на општина Конче ќе се

одржи Собир на учесници во

консолидација согласно Одлука за

спроведување на постапка за консолидација

на земјоделско земјиште со распределба без

промена на граници во катастарската

општина Конче општина Конче („Службен

весник на Република Северна Македонија“

бр.127/19).

С О Д Р Ж И Н А

1. Одлука за давање согласност за
формирање  на паралелки чисти и
комбинирани од OОУ „Гоце
Делчев“-Конче;

2. Одлука се дава согласност на
Планот за вработување  на ООУ
„Гоце Делчев“ - Конче    за
2019/2020 година;

3. Заклучок за усвојување на
Годишен извештај за работата на
ООУ „Гоце Делчев“ - Конче    за
учебната 2018/2019 година;

4. Програма  за одбележување на 12-
ти јули-празник на општина
Конче;

5. Одлука за доделување признанија,
благодарници и награди по повод
одбележувањето  на 12-ти јули-
празник на општина Конче;

6. Одлука за проширување на
плански опфат односно
донесување Урбанистичка планска
документација за КП бр.746 КО
Горни Липовиќ

7. Програма за изменување и
дополнување на programata
ureduvawe na  grade`no zemji{te,
izgradba rekonstrukcija i
odr`uvawe  na komunalni objekti
i lokalni pati{ta i ulici vo
Op{tina Kon~e za 2019 godina;

8. Програма за изменување и
дополнување на програмата за
урбанистичко планирање на
општина Конче за 2019 година;

9. Измени и дополнувања на Буџетот
на општина Конче за 2019 година;

10. Одлука за усвојување на Измени
и дополнување на Буџетот на
општина Конче за 2019 година;

11.Заклучок за усвојување на
Извештај за utvrduvawe na
prvi~na procenka na {teta na
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teritorijata na op{tina
Kon~e od obilni porojni
do`dovi {to ja zafatija
op{tina Kon~e na den
24.06.2019 godina  broj 09-726/2
od 28.06.2019 g.

12.Одлука за одобрување
финансиски средства за
оградување и доопремување на
Детска градинка во Конче;

13. Јавна објава Известување за
одржување на собир на учесници
во постапката за консолидација
на земјоделско земјиште во КО
Конче општина Конче.

„  Службен гласник на
Општина Конче“


