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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ
Службен гласник на општина
КОНЧЕ 27.05.2020
Излегуба по потреба
Конче
ГОДИНА
Бр.5/2020
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
44-та седница на Советот на општина
Конче одржана на ден 27.05.2020
година

извршување на Буџетот на
општина Конче за квартал
од 01.01.2020 до 31.03.2020
година;
4. Одлука за одобрување
финансиски средства за
дополнителни работи за
набавка и инсталирање на
лед светилки за улично
осветлување во општина
Конче

1. СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени
на 44-та седница на Советот на општина
Конче одржана на ден 27.05.2020 година

1. Одлука за прифаќање

изработка и спроведување
на проект „Промоција на
алтернативен туризам со
цел подобрување на
здравјето и
благосостојбата на
населението од
прекуграничниот регион,
промоција на квалитетни
земјоделски и прехранбени
производи и создавање
можности за вработување”
(АКРОНИМ:
„NETOURAL“),
2. Одлука за проширување на
средствата на Буџетот на
општина Конче за 2020
година;
3. Заклучок за усвојување
Квартален извештај за

Број 09-682/7
Општина Конче
Дата 27.05 .2020 Градоначалник ,
Конче
Благој Илиев, с.р.
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Врз основа на член 36 ст.1 т.15 од
Законот за локалната самоуправа
(Сл.Весник на РМ бр.5/02) и член 11 ст.1
т.43 од Статутот на општина Конче,
Советот на општина Конче на
седницата одржана на ден 27.05.2020 год.
донесе
Одлука
за прифаќање изработка и
спроведување на проект „Промоција
на алтернативен туризам со цел
подобрување на здравјето и
благосостојбата на населението од
прекуграничниот регион, промоција на
квалитетни земјоделски и прехранбени
производи и создавање можности за
вработување” (АКРОНИМ:
„NETOURAL“)
Член 1
Се
прифаќа
изработка
и
спроведување на проект „Промоција на
алтернативен
туризам
со
цел
подобрување
на
здравјето
и
благосостојбата на населението од
прекуграничниот регион, промоција на
квалитетни земјоделски и прехранбени
производи и создавање можности за
вработување”
(АКРОНИМ:
„NETOURAL“), со кој општина Конче
ќе аплицира за добивање средства во
рамките на
вториот
Повик
за
доставување на проектни предлози од
Интеррег-ИПА
Програмата
за
прекугранична
соработка
меѓу
Република Северна Македонија и
Република Грција 2014-2020 (број на
повик: 3971 - F2).
Член 2
Носител
на
проектот
е
Агенцијата за развој на Кукуш,
Република Грција, а партнери во
спроведувањето на проектот се: Грчка
федерација на хотелиери, Република
Грција, општина Конче, Република
Северна Македонија и Здружение

Туристички Сојуз Струмица - Струмица,
Република Северна Македонија.
Член 3
Со овој Проект ќе се аплицира во
Приоритетна оска 1 - Развој и поддршка
на локалната економија, Специфична цел
1.3 - Подобрување на атрактивноста и
промоција
на
туризмот
во
прекуграничниот
регион
со
цел
зголемување на вработеноста во областа
на туризмот.
Член 4
Целиот имот на кој ќе се извршат
инвестиции и сите средства кои ќе се
набават во рамките на гореспоменатиот
проект ќе се користат за остварување на
целите на проектот, во период од 5
години после неговото завршување.
Член 5
Оваа Одлука стапува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
општина Конче“.

Број08-682/3 Совет на општина Конче
Дата27.05.2020 Претседател
Конче
Исмаил Куртов 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 27.05.2020 g. donese:
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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 27.05.2020
година донесе:

O

K
За усвојување на Квартален извештај
за извршување на Буџетот на општина
Конче за квартал од 01.01.2020 до
31.03.2020 година
1. Se USVOJUVA Квартален
извештај за извршување на
Буџетот на општина Конче за
квартал од 01.01.2020 до
31.03.2020 година
број 09-687/1 од 20.05.2020
година.

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

Број08-682/5 Совет на општина Конче
Дата 27.05.2020
Претседател,
Конче
Исмаил Куртов,с.р.

ОДЛУКА
За одобрување финансиски средства за
дополнителни работи за набавка и
инсталирање на лед светилки за улично
осветлување во општина Конче
Член 1
Со оваа Одлука се одобруваат
финансиски средства од Буџетот на
општина Конче до 60.000,00 (шеесет
илјади) денари плус ДДВ за
дополнителни работи за набавка и
инсталирање на лед светилки за улично
осветлување во општина Конче .

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

Број 08-682/6 Совет на општина Конче
Дата 27.05.2020
Претседател,
Конче
Исмаил Куртов,с.р.
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СОДРЖИНА
1. Одлука за прифаќање

изработка и спроведување
на проект „Промоција на
алтернативен туризам со
цел подобрување на
здравјето и
благосостојбата на
населението од
прекуграничниот регион,
промоција на квалитетни
земјоделски и прехранбени
производи и создавање
можности за вработување”
(АКРОНИМ:
„NETOURAL“),
2. Одлука за проширување на
средствата на Буџетот на
општина Конче за 2020
година;
3. Заклучок за усвојување
Квартален извештај за
извршување на Буџетот на
општина Конче за квартал
од 01.01.2020 до 31.03.2020
година;
4. Одлука за одобрување
финансиски средства за
дополнителни работи за
набавка и инсталирање на
лед светилки за улично
осветлување во општина
Конче

„ Службен гласник на
Општина Конче“

