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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ
Службен гласник на општина
КОНЧЕ 12.03.2020
Излегуба по потреба
Конче
ГОДИНА
Бр.3/2020
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:
РЕШЕНИЕ
За објавување на актите донесени на 42-та
седница на Советот на општина Конче одржана
на ден 12.03.2020 година
1.

СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени на 42-та
седница на Советот на општина Конче
одржана на ден 12.03.2020 година
1. Одлука за давање согласност на
Правилникот за составот и начинот
на работата на Комисијата за прием
на деца и утврдување на
критериуми за прием на деца во
Јавна општинска установа за децадетска градинка „12-ТИ
ЈУЛИ”,с.Конче, Општина Конче бр.
02-26/3 од 24.02.2020 година;
2. Одлука за давање согласност на
Одлуката за утврдување на
почетокот и завршетокот на
работното време на Јавна
општинска установа за деца- детска
градинка „12-ТИ ЈУЛИ”,с.Конче,
Општина Конче бр. 02-26/4 од
24.02.2020 година;
3. Одлука за давање согласност на
Одлуката за утврдување на износот
на надоместокот на трошоците за
престој на децата во Јавна
општинска установа за деца- детска
градинка „12-ТИ ЈУЛИ”,с.Конче,
Општина Конче бр. 02-26/5 од
24.02.2020 година;
4. Одлука за усвојување на годишната
сметка на ЈОУДГ „12-ТИ ЈУЛИ“
с.Конче за 2019 година ;
5. Одлука за усвојување на годишната
сметка (биланс на приходи и
трошоци) на ООУ „Гоце Делчев“ Конче за 2019 година
6. Завршна сметка на Буџетот на
општина Конче за 2019 година;
7. Одлука за усвојување на Завршна
сметка на Буџетот на општина
Конче за 2019 година;

8. Заклучок за усвојување на Годишен
извештај за работата на општина
Конче за 2019 година;
9. Заклучок за усвојување на Извештај
од извршениот попис на средствата
и нивните извори во органите на
општина Конче состојба на
31.12.2019 година;
10. Заклучок за усвојување на Извештај
за realizacija 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;
11. Одлука за утврдување и
одбележување места за
истакнување на изборни плакати за
предвремени избори за пратеници –
2020 година;
12. Одлука за усвојување на Социјален
план за општина Конче за 2020
година;
13. Прогама за активностите на општина
Конче во областа на Социјалната
заштита и заштитата на децата во
2020 година;
14. Заклучок за усвојување na
Izve{taj za raboteweto na
JPKD Lakavica- op{tina
Kon~e i rezultati po
zavr{na smetka vo 2019
g. broj 02-99/1 od
11.03.2020 godina.

Број 09-333/17
Дата 12.03.2020
Конче

Општина Конче
Градоначалник,
Благој Илиев,с.р.
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Врз основа на член 60 од Законот за заштита
на децата ("Службен весник на РМ" бр. 23/13,
12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15,
192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18) и
„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 104/19, 146/19 и 275/19),
чл. 36. ст.1 т.6 од Законот за локална
самоуправа (Сл. Весник на РМ бр. 5/02) и
член 11 став 1 точка 29 од Статутот на
општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата
одржана на ден 12.03.2020 год. донесе:

Врз основа на член 67 ст. 6 од Законот за
заштита на децата ("Службен весник на РМ"
бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15,
150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18)
и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 104/19, 146/19 и 275/19),
чл. 36. ст.1 т.6 од Законот за локална
самоуправа (Сл. Весник на РМ бр. 5/02) и
член 11 став 1 точка 29 од Статутот на
општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата
одржана на ден 12.03.2020 год. донесе:

О Д Л У К А
За давање СОГЛАСНОСТ на
Правилникот за составот и начинот на
работата на Комисијата за прием на деца и
утврдување на критериуми за прием на
деца во Јавна општинска установа за
деца- детска градинка „12-ТИ
ЈУЛИ”,с.Конче, Општина Конче бр. 0226/3 од 24.02.2020 година

О Д Л У К А
За давање СОГЛАСНОСТ на Одлуката за
утврдување на почетокот и завршетокот
на работното време на Јавна општинска
установа за деца- детска градинка „12-ТИ
ЈУЛИ”,с.Конче, Општина Кончебр. 02-26/4
од 24.02.2020 година

Член 1
Се дава СОГЛАСНОСТ на Правилникот за
составот и начинот на работата на
Комисијата за прием на деца и утврдување на
критериуми за прием на деца во Јавна
општинска установа за деца- детска градинка
„12-ТИ ЈУЛИ”,с.Конче, Општина Конче бр.
02-26/3 од 24.02.2020 година.
Член 2
Оваа Одлука стапува во сила со денот на
донесувањето а ќе се објави во „Службен
гласник на општина Конче“.

Број 08-333/3
Совет на општина Конче
Дата 12.03.2020
Претседател,
Конче
Исмаил Куртов,с.р.

Член 1
Се дава СОГЛАСНОСТ на Одлуката за
утврдување на почетокот и завршетокот на
работното време на Јавна општинска
установа за деца- детска градинка „12-ТИ
ЈУЛИ”,с.Конче, Општина Конче бр. 02-26/4
од 24.02.2020 година.
Член 2
Оваа Одлука стапува во сила со денот на
донесувањето а ќе се објави во „Службен
гласник на општина Конче“.
Број 08-333/4
Совет на општина Конче
Дата 12.03.2020
Претседател,
Конче
Исмаил Куртов,с.р.
Врз основа на член 60 од Законот за заштита
на децата ("Службен весник на РМ" бр. 23/13,
12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15,
192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18) и
„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 104/19, 146/19 и 275/19),
чл. 36. ст.1 т.6 од Законот за локална
самоуправа (Сл. Весник на РМ бр. 5/02) и
член 11 став 1 точка 29 од Статутот на
општина Конче а во согласност со
Правилникот за утврдување на цените на
услугите што ги дава Јавната установа за
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деца-детска градинка и износот на
надоместокот на трошоцитеза престој во
установа за деца што паѓа на товар на
родителите ("Службен весник на РМ"
бр.66/03 и 78/04) ,
Советот на општина Конче на седницата
одржана на ден 12.03.2020 год. донесе:
О Д Л У К А
За давање СОГЛАСНОСТ на Одлуката за
утврдување на износот на надоместокот на
трошоците за престој на децата во Јавна
општинска установа за деца- детска
градинка „12-ТИ ЈУЛИ”,с.Конче,
Општина Конче бр. 02-26/5 од 24.02.2020
година
Член 1
Се дава СОГЛАСНОСТ на Одлуката за
утврдување на на износот на надоместокот
на трошоците за престој на децата во Јавна
општинска установа за деца- детска градинка
„12-ТИ ЈУЛИ”,с.Конче, Општина Конче бр.
02-26/5 од 24.02.2020 година.

Член 2
Одлуката влегува во сила од денот на
објавување во “Службен гласник на
Општина Конче”.
Број 08-333/6 Совет на општина Конче
Дата 12.03.2020
Претседател,
Конче
Исмаил Куртов, с.р.
Врз основа на член 36. ст.1 т.9 од Законот за
локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.
5/02) и член 11 ст.1 т.31 од Статутот на
општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата
одржана на ден 12.03.2020 година донесе:
ОДЛУКА
За усвојување на годишната сметка (биланс
на приходи и трошоци) на ООУ „Гоце
Делчев“ - Конче за 2019 година

Член 2
Оваа Одлука стапува во сила со денот на
донесувањето а ќе се објави во „Службен
гласник на општина Конче“.

Член 1
Со оваа Одлука се усвојува годишната сметка
(биланс на приходи и трошоци) на ООУ
„Гоце Делчев“ - Конче за 2019 година бр. 05118/2 од 05.03.2020 година.

Број 08-333/5 Совет на општина Конче
Дата 12.03.2020
Претседател,
Конче
Исмаил Куртов,с.р.

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

Врз основа на член 36. ст.1 т. 9 од Законот за
локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.
5/02) и член 11 ст.1 т.31 од Статутот на
општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата
одржана на ден 12.03.2020 година донесе:
ОДЛУКА
За усвојување на годишната сметка на
ЈОУДГ „12-ТИ ЈУЛИ“ с.Конче за 2019
година
Член 1
Со оваа Одлука се усвојува годишната сметка
на ЈОУДГ „12-ТИ ЈУЛИ“ с.Конче за 2019
година бр. 05-41/3 од 11.03.2020 година.

Број 08-333/7 Совет на општина Конче
Дата 12.03.2020
Претседател,
Конче
Исмаил Куртов,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 11 stav
1 to~ka 4 od Statutot na Op{tina
Kon~e ("Slu`ben glasnik na
Op{tina Kon~e br. 4/2006 ), ~l.
27 od Zakonot za smetkovodstvo
za buxetite i buxetskite
korisnici (Sl. vesnik na RM br.
61/2002 ; 98/200, 81/2005,
24/2011, 145/2015 i 170/2017 ),
Sovetot na op{tina Kon~e na 42 ta (~etirieset i vtorata)
sednica odr`ana na 12.03.2020
godina donese
ODLUKA
Za usvojuvawe na zavr{na smetka
na buxetot na op{tina Kon~e za
2019 godina
^len 1
Se usvojuva zavr{nata smetka na
buxetot na op{tina Kon~e za 2019
godina.
plan

realizacija

-vkupno prihodi 98.315.957
54.185.017 denari
-vkupno rashodi
98.315.957
53.244.293 denari
- razlika
940.724 denari

^len
2
Odlukata vleguva vo sila so
denot na donesuvaweto, a }e se
objavi vo Slu`ben glasnik na
op{tina Kon~e.
Broj 08-333/9 Sovet na op{tina
Kon~e
Data12.03.2020
Pretsedatel,
Kon~e
Ismail
Kurtov,s.r.

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
12.03.2020 g. donese:
Z A K L
U ^ O K
Za usvojuvawe
na
Godi{en
izve{taj na op{tina Kon~e za
2019
godina br. 01-442/1 od
09.03.2019 godina
1.
Se
USVOJUVA
Godi{eniot izve{taj na op{tina
Kon~e za
2019 godina br. 01442/1 od 09.03.2020 g.
2. Zaklu~okot
osmiot den
objavuvawe
glasnik na
Broj 08-333/10
op{tina Kon~e
Data12.03.2020
Pretsedatel,
Kon~e
Kurtov,s.r.

vleguva vo sila
od denot na
vo Slu`ben
op{tina Kon~e.
Sovet na

Ismail

Vrz osnova na ~l.36 st.1 t. 15
od Zakonot za Lokalna samouprava
(Sl.vesnik na RM br.5/2002) i
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~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
12.03.2020 g. donese:
Z A K L
^ O K
Za usvojuvawe na Izve{tajot za
izvr{en popis na osnovni
sredstva i siten inventar i
nivnite izvori vo organite na
op{tina Kon~e so sostojba
31.12.2019 godina broj 01-124/3
od 22.01.2020 g
U

1. Se USVOJUVA Izve{tajot za
izvr{en popis na osnovni
sredstva i siten inventar
i nivnite izvori vo
organite na op{tina Kon~e
so sostojba 31.12.2019
godina broj 01-124/3 od
22.01.2020 g.

i lokalni pati{ta na op{tina
Kon~e za 2019 godina br. 01413/1 od 05.03.2020 godina
1. Se
USVOJUVA Izve{tajot za
realizacija
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 br. 01413/1 od 05.03.2020 godina.
2.Zaklu~okot vleguva vo sila od
denot na objavuvawe vo Slu`ben
glasnik na op{tina Kon~e.
Broj 08-333/12
Kon~e
Data12.03.2020
Pretsedatel,
Kon~e
Kurtov,s.r.

Sovet na op{tina

Ismail

2. Zaklu~okot vleguva vo sila
osmiot den od denot na
objavuvawe vo Slu`ben
glasnik na op{tina Kon~e.
Broj 08-333/11
op{tina Kon~e
Data12.03.2020
Kon~e
Kurtov,s.r.

Sovet na
Pretsedatel,
Ismail

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
12.03.2020 g. donese:
Z A K L
U ^ O K
Za usvojuvawe na
Izve{tajot
za realizacija na Programata za
ureduvawe na grade`no zemji{te,
izgradba, rekonstrukcija, i
odr`uvawe na komunalni objekti

Vrz osnova na
~len
36
to~ka 15 od
Zakonot za lokalna
samoupra na
RM
(“Slu`ben
vesnik
na
RM”
br.5/2002 godina ), kako i vo
soglasnost со член 78 од Izborniot
zakonik (,,Slu`ben vesnik na RM
,,
br.40/06,
136/08,
148/08,
155/08, 163/08, 44/11, 51/11,
54/11,
142/12,
31/13,
34/13,
14/14,
30/14,
196/15,
35/16,
97/16,
99/16, 136/16, 142/16,
67/17,
125/17,
35/18,
99/18,
140/18, 208/18, 27/19 i 42/20
godina),
Sovetot
na
op{tina
Kon~e na
sednicata odr`ana na
den 12.03.2020 godina донесе:
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O
L
U
K
A
Za utvrduvawe i odbele`uvawe
mesta za istaknuvawe na izborni
plakati za Preдвремени izbori za
pratenici - 2020 godina

D

1. Izborni
plakati
e
dozvoleno
da
se
istaknuvaat под еднакви услови
за сите организатори на изборната
кампања при истакнувањето на
плакати на утврдените места , bez
nadomestok na mesta {to gi
utvrduva op{tinata i toa:
- elektri~ni
stolbovi
prethodna
soglasnost od EVN
- privatni
stanbeni
ili
drugi
privatni
objekti, so prethodna
soglasnost
od
sopstvenikot
na
objektot
- reklamni
panoa
na
pоliti~kite
partii
koi
sami
gi
izrabotuvaat,
postaveni
pred
prostoriite
na
politi~kite partii i
drugi javni mesta –
parkovi i plo{tadi.
2. Ne e dozvoleno istaknuvawe
na plakati od kampawata na
objektite kade {to se nao|a
glasa~koto
mesto
ili
prostorijata kade {to se
sproveduva
glasaweto,
op{tinskata zgrada –Dom na
kulturata Kon~e i drugite
op{tinski zgradi i objekti
na podra~jeto na op{tinata
Kon~e , verskite objekti,
u~ili{tata,
kulturno
istoriski spomenici, spomen
obele`ja,
bisti
,
telefonski
i elektriчni
kabli
drugi
javni
institucii
i
na
soobr}ajnata signalizacija.

3. Uni{tuvaweto
na
izborni
plakati ili lepewe plakata
vrz
друга
na
drugi
organizatori na izbornata
kampawa e zabraneto.
4. Organizatorot na izbornata
kampawa e dol`en vo rok od
30 dena po zavr{uvaweto na
izborite
da
go
ostrani
smetot
od
plakatite,
panoata
od
objektite
i
prostorot.
5. Nepridr`uvaweto
kon
utvrdenite
mesta
i
opredelenite
uslovi
povlekuva kazna za storen
prekr{ok
spored kaznenite
odredbi
od
Izborniot
zakonik.
6. Odlukata va`i od denot na
donesuvaweto i istata }e se
objavi vo ,,Slu`ben glasnik
na op{tina Kon~e,,.

Broj 08-333/13
Kon~e
Data12.03.2020
Kon~e
Kurtov,

Sovet na op{tina
Pretsedatel,
Ismail

Врз основа на член 22. ст.1 т.7 од Законот за
локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.
5/02), член 142 од Законот за социјалната
заштита (Сл. Весник на РСМ бр. 104/19), и
член 11 ст.1 т.11 од Статутот на општина
Конче,
Советот на општина Конче на седницата
одржана на ден 12.03.2020 година донесе:
ОДЛУКА
За усвојување на Социјален план за општина
Конче за 2020 година
Член 1
Со оваа Одлука се усвојува Социјалниот план
за општина Конче за 2020 година донесен од
Општински Совет за социјална заштита бр.
01-431/1 од 06.03.2020 година.
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Член 2
Одлуката влегува во сила од денот на
објавување во “Службен гласник на
Општина Конче”.
Број 08-333/14 Совет на општина Конче
Дата 12.03.2020
Претседател,
Конче
Исмаил Куртов,с.р.
Врз основа на член 142 став 5 од Законот
за социјална заштита (Службен весник на РСМ
бр.104/19), член 22 став 1 точка 7 и член 36 став 1
точка 15 од Законот за локалната самоуправа
(Службен весник на РМ бр.5/02), и член 11 став 1
точка 11 од Статутот на општина Конче,Советот
на Општина Конче на седницата одржана на 12.
03.2020 година, ја донесе следната:
ПРОГРАМА
за активностите на општина Конче во областа
на Социјалната заштита и заштитата на
децата во 2020 година

1.

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Општината во остварувањето на својата
надлежност од областа на социјалната заштита
работи согласно важечката законска регулатива и
подзаконските акти донесени од државата и
локалната самоуправа.
Законот за социјална заштита, Програмата за
остварување
на
социјалната
заштита,
Националната програма за развој на социјалната
заштита, Законот за локална самоуправа, Законот
за семејството, Законот за урбанистичко
планирање и Социјланиот план на општина Конче
2020 година, се акти, врз основа на кои се уредува
социјалната заштита, специфичните потреби на
населението и начинот на остварување на
социјалната заштита.
Основни цели на Програмата
Програма за социјална заштита има за цел
обезбедување активен однос на Општина Конче
кон задоволување на потребите и интересите на
граѓаните од областа на социјалната заштита и
заштитата на децата,поедини категории граѓани и
семејства да добијат соодветен третман и заштита
од социјален ризик, како и:

- Создавање поквалитетни услови за децата од
предучилишна возраст за престој во детска
градинка;
- Изнаоѓање форми за згрижување на социјално
ранливи групи;
- Изнаоѓање форми за социјализација на
маргинализирани групи;
- Подобрување на стандардот на граѓаните;
- Осовременување на училишните установи и
соодветни кадровски услови за инклузија на деца
со посебни потреби.
- Ангажирање на образовани и лични асистенти
во основното образование за потребите на деца
посебни со согласно законот за основно
образование.
- Создавање услови за отворање на дневни центри
за стари изнемоштени и лица самци,поповолен
социјален живот за овие лица, сервис за дотур на
храна и лекови и грижа на стари изнемоштени
лица;
- Создавање услови за континуирана работа на
народна кујна;
- Помош за семејства погодени од несреќи и
елементарни непогоди;
- Помош на социјално загрозени семејства;
- Помош на лица – жртви на семејно насилство;
- Промовирање на родовата рамноправност.
Социјални ризици
Видови ризици на кои се изложени граѓаните и
категории на лица кои ги опфаќа оваа програма
Основни социјални ризици на кои најчесто се
изложени граѓаните, се следните:
- ризици по здравјето (болест, повреда и
инвалидност)
- ризици од стареење ( старост и преживување)
- ризици по мајчинство и семејство
- ризици од невработеност и професионална
неадаптираност и
- ризици од неадаптираност кон социјалната
средина.
2.МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Општина Конче,со цел обезбедување на
социјалната заштита за нејзините граѓани, ќе ги
спроведува следните мерки и активности:
А. Парична помош и обезбедување на посебни
мерки и услуги за социјална превенција и заштита
на следните категории на лица кои ќе се најдат во
исклучително тешка состојба, согласно
можностите и во рамките на расположливите
средства во Буџетот на општината за 2020 година:
- лица со инвалидност,
-деца без родители и родителска грижа,
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деца со воспитно социјални проблеми,
деца од еднородителски семејства,
стари лица без семејна грижа,
лица засегнати со злоупотреба на дрога и
алкохол,
- тешко болни лица и приматели на
терапија,
- лица погодени од елементарни
непогоди,пожари и друго.
-

Б. Организирање на хуманитарна акција за
финансиска и материјална помош на ранливите
групи на население.

В. Организирање на трибини за едукација против
зависности и реализација на проект за превенција
од болестите на зависност кај младите.
Г. Вклучување на родовата перспектива во
програмата
3.ПОСТАПКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА
Социјални мерки и услуги во општина Конче
3.1. Парична помош и обезбедување на посебни
мерки и услуги за социјална превенција и заштита
на одредени категории на лица кои ќе се најдат во
исклучително тешка состојба.
Целта за остварување на паричната
помош и обезбедување на посебни мерки и услуги
за социјална превенција и заштита на одредени
категории на лица е согласно надлежноста на
општината во областа на социјалната заштита
утврдена во Законот за локалната самоуправа и
Законот за социјалната заштита како и други
законски и подзаконски акти во оваа област,
општината да им излезе во пресрет на
здравствено, финансиски или друг начин
загрозените лица кои имаат потреба од социјална
заштита и помош,а согласно можностите и во
рамките на расположливите средства во Буџетот
на општината за 2020 година.
Висината на надоместокот, видовите на
мерките и услугите за социјална заштита и
превенција,за наведените категории на лица ќе се
утврдуваат врз основа на поднесено барање со
комплетна документација со која би се потврдил
основот на барањето,а по дадено позитивно
мислење од страна на Комисијата за финансии и
буџет и по донесена одлука од страна на Советот

на Општина Конче или пак само по разгледување
на барањата од страна на Градоначалникот на
општината , секое барање ќе се разгледува
поединечно и средствата ќе се уплаќаат на
трансакциска сметка на граѓанинот.
3.2 Носител на мерките
Оваа активност како мерка во рамките на
реализацијата на програмата за социјална заштита
на Општина Конче за 2020 година, ќе се
спроведува од страна на Општина Конче преку
надлежните сектори и одделенија.
3.3.Извори на средства
Средствата за исплата на парична помош
и за обезбедување на посебни мерки и услуги за
социјална превенција и заштита на наведените
категории лица ќе се обезбедуваат согласно
можностите и во рамките на расположливите
средства во Буџетот на општината за 2020 година
и се предвидени во потпрограми:
Б. Организирање на хуманитарна акција за
финансиска и материјална помош на
ранливите групи на население
Целта на оваа активност е преку
организарање на акција за собирање на облека и
друга опрема и во соработка со Општинската
организација на Црвен Крст Радовиш да им се
помогне на социјално загрозени лица.
Носители на спроведување на активност
покрај Општина Конче, ќе бидат вклучени и
јавните установи, невладини организации и
здруженија.
В. Организирање на трибини за едукација за
рано откривање на болести ,редовни
здравствени проегледи и едукација против
зависности и превенција од болестите на
зависност.
Со спроведувањето на оваа активност се
превземаат мерки за спречување на настанување
на социјални ризици, рано откривање на болести
особено кај жените , потреба од редовни
здравствени прегледи, рано откривање и третман
на граѓанинот односно на лицата кои
злоупотребуваат дроги, други психотропни
супстанции, и алкохол.
Оваа активност ќе се спроведе во соработка
со Меѓуопштинскиот центар за социјална работа
од Радовиш, со училиштата, здраствената
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установа, невладини организации и здруженија на
граѓани како и други правни и физички лица.
Г. Вклучување на родовата перспектива во
програмата
Општина Конче е обврзана согласно Законот
еднаквите можности на жените и мажите да го
почитуваат принципот на еднакви можности на
жените и мажите и да усвојува мерки и да
преземаат активности кои се потребни за
воспоставување на еднакви можности на жените
и мажите.
Во насока на остварување на принципот на
еднакви можности за мажите и жените во
програмата се вклучени и првеземени следниве
активности:
- Воведени се програмски мерки од годишниот
план за еднакви можности на жените и мажите во
општина Конче за 2020 година во областите на
социјалната заштита,.Преземени се конкретни
позитивни мерки во програмата за социјална
заштита
за
унапредување
на
родовата
рамноправност и воспоставување на еднакви
можности кои ќе бидат оправдани и засновани на
анализи за вклченоста на жените и мажите во
делот на социјалната заштита.
- Општина Конче во програмата за социјална
заштита ќе прибара податоци за вкупниот број
ангажирани лица, за половата структура на
корисниците на програмата, за образовната
структура и за состојбата со распоредувањето на
мажите и жените во превземени програмски
активности. Добиените податоци од ваквата
анализа на степенот на имплементација на
Законот за еднакви можности на жените и мажите
во програмата ќе бидат показатели за родова
слика во дистрибуцијата на ресурсите од
програмата,распределба
на
ангажираните/вработените лица жени и мажи на
работни места при спроведување на програмата
на општина Конче.
4.ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
Финансиските средства потребни за реализација
на Програмата за потребите на граѓаните од
областа на социјална заштита во општина Конче
за 2020 година , ќе се обезбедат од Буџетот на
општина Конче за 2020 година.
Лицата имаат право да поднесат Барање до
општината за финансиска помош еднаш во
годината , и притоа предност и приоритет имаат

лицата кои се со место на живеење во Општина
Конче.
Вкупно обезбедени финансиски средства од
Буџетот на Општина Конче –320.000,00 или
процент од општински буџет за 2020 година
изнесува 1.23%
Овие финансиски средства ќе се користат за
категориите на граѓани кои се наоѓаат во
исклучително тешка состојба и во специфични
услови и тоа:
1. Лица со телесна попреченост--- од 1000 до
3000 денари;
2. Деца на улица ( деца без родители и
родителска грижа--- од 1000 до 3000 денари:
3. Деца со посебни потреби--- од 1000 до 3000
денари;
4. Деца со воспитно-социјални проблеми---од 1000 до
3000 денари;
5. Деца од еднородителски семејства---од 1000 до
3000 денари;
6. Лица изложени на социјален ризик--- од 1000
до 3000 ден;
7. 7. Стари лица без сејна грижа--- од 1000 до
3000 денари;
8. 8. Лица со здравствени проблеми--- од 1000
до 3000 денари;
9. 9. Лица погодени од елементарни непогоди--- од
1000 до 6000 денари.
Разгледувањето на барањата од граѓаните ќе го
врши Градоначалникот и Советот на општина
Конче,секое барање поединечно и средствата ќе
се уплаќаат на трансакциска сметка на
граѓанинот.
Програмата за социјална заштита за 2020 година
ќе се реализира со следната динамика, потребните
средства и начинот на обезбедување на истатa.
4.1 ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА
АКТИВНОСТИ СО ФИНАНСИСКА
КОНСТРУКЦИЈА
Р.б

Активност

1

Помош за стари
и изнемоштени
лица- посета од
негователи за
стари лица
Помош на
социјално
загрозените
семејства
Лица со посебни
потреби
Помош на лица

2.

3.
4.

Полова
структура на
корисници
жени-мажи

Износ
во
денари
20.000

женски/машки

30.000

женски/машки

20.000

женски/машки

20.000
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12

13

14

15

погодени од
елементарни
непогоди
Помош на деца
од
еднородителски
семејства
Организирање
на хуманитарна
акција за
финансиска и
материјална
помош на
ранливите групи
на население
Организирање
на трибини за
едукација
против
зависности
Еднократна
помош за секое
новородено дете
-5000 денари.
Вршење превоз
на храна за
народна кујна
Подобрување на
услови за живот
на загрозени
семејства
Помош на лица
со здравствени
проблеми
Подршка на
Клубови за
стари лица
Лица изложени
на социјален
ризик
Финансиска
поддршка на
НВО за
реализација на
проекти за
социјално
загрозени
семејства и
поединци
Социјални
пакети за
празници
ВКУПНО

женски/машки

20.000

женски/машки

10.000

женски/машки

женски/машки

20.000

50.000

женски/машки

20.000

женски/машки

20.000

женски/машки

50.000

женски/машки

10.000

женски/машки

10.000

Женски/машки
организации
здруженија

20.000

женски/машки

20.000

320.000

5. Други форми на активности
Други форми на активности со кои ќе се помагаат
со средства од Буџетот на општина Конче се:

- обезбедување стручна, техничка и друга
поддршка со кадри и опрема со која располага
Општината;
-организирање
протоколарни
средби
за
воспоставување соработка на претставници на
Општината со потенцијални донатори на проекти
од областа на социјалната заштита.
Овие форми на активности ќе се реализираат
согласно можностите на општина Конче.
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Градоначалникот на општина Конче го следи
реализирањето на оваа Програма, покренува
иницијативи,дава мислења и поднесува предлози
во врска со остварувањето на нејзините цели и
активности.
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен гласник на
општина Конче”.
Број 08-333/15 Совет на општина Конче
Дата 12.03.2020
Претседател,
Конче
Исмаил Куртов,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
12.03.2020 g. donese:
Z A K L U ^ O K
Za usvojuvawe na Izve{taj za
raboteweto na JPKD Lakavicaop{tina Kon~e i rezultati po
zavr{na smetka vo 2019 g. broj
02-99/1 od 11.03.2020 godina
1. Se USVOJUVA
Izve{tajot za raboteweto na JPKD
Lakavica- op{tina Kon~e i
rezultati po zavr{na smetka vo
2019 g. broj 01-99/1 od
11.03.2020 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila
osmiot den od denot na
objavuvawe vo Slu`ben
glasnik na op{tina Kon~e.
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Broj 08-333/16
op{tina Kon~e
Data 12.03.2020
Pretsedatel,
Kon~e
Kurtov,s.r.

Sovet na

Ismail

СОДРЖИНА
1. Одлука за давање согласност на
Правилникот за составот и
начинот на работата на
Комисијата за прием на деца и
утврдување на критериуми за
прием на деца во Јавна
општинска установа за децадетска градинка „12-ТИ
ЈУЛИ”,с.Конче, Општина Конче
бр. 02-26/3 од 24.02.2020 година;
2. Одлука за давање согласност на
Одлуката за утврдување на
почетокот и завршетокот на
работното време на Јавна
општинска установа за децадетска градинка „12-ТИ
ЈУЛИ”,с.Конче, Општина Конче
бр. 02-26/4 од 24.02.2020 година;
3. Одлука за давање согласност на
Одлуката за утврдување на
износот на надоместокот на
трошоците за престој на децата
во Јавна општинска установа за
деца- детска градинка „12-ТИ
ЈУЛИ”,с.Конче, Општина Конче
бр. 02-26/5 од 24.02.2020 година;
4. Одлука за усвојување на
годишната сметка на ЈОУДГ
„12-ТИ ЈУЛИ“ с.Конче за 2019
година ;
5. Одлука за усвојување на
годишната сметка (биланс на
приходи и трошоци) на ООУ
„Гоце Делчев“ - Конче за 2019
година
6. Завршна сметка на Буџетот на
општина Конче за 2019 година;

7. Одлука за усвојување на
Завршна сметка на Буџетот на
општина Конче за 2019 година;
8. Заклучок за усвојување на
Годишен извештај за работата
на општина Конче за 2019
година;
9. Заклучок за усвојување на
Извештај од извршениот попис
на средствата и нивните извори
во органите на општина Конче
состојба на 31.12.2019 година;
10. Заклучок за усвојување на
Извештај за realizacija 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;
11. Одлука за утврдување и
одбележување места за
истакнување на изборни плакати
за предвремени избори за
пратеници – 2020 година;
12. Одлука за усвојување на
Социјален план за општина
Конче за 2020 година;
13. Прогама за активностите на
општина Конче во областа на
Социјалната заштита и
заштитата на децата во 2020
година;
14. Заклучок за усвојување na
Izve{taj za raboteweto
na JPKD Lakavicaop{tina Kon~e i
rezultati po zavr{na
smetka vo 2019 g. broj
02-99/1 od 11.03.2020
godina.

„ Службен гласник на
Општина Конче“

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 3/2020_______________

