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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ
Службен гласник на општина
КОНЧЕ 04.07.2020
Излегуба по потреба
Конче
ГОДИНА
Бр.7/2020
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
46-та седница на Советот на општина
Конче одржана на ден 31.07.2020
година

5.

6.

1.
СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени
на 46-та седница на Советот на општина
Конче одржана на ден 31.07.2020 година
1. Одлука за давање согласност
за формирање на паралелки
чисти и комбинирани во ООУ
„Гоце Делчев“-Конче за
учебната 2020/2021 година;
2. Одлука за прифаќање
иницијатива за
воспоставување
меѓуопштинска соработка за
решавање на проблемот со
бездомните животни;
3. Решение за именување на
членови во заедничка
комисија за подготовка на
предлог-акти за
воспоставување на
меѓуопштинска соработка и
предлози на акти за
решавање на проблемот со
бездомните животни;
4. Заклучок за усвојување на
Годишен извештај за

7.

8.

9.

работењето на ЦРЈПРСтрумица за 2019 година;
Заклучок за усвојување на
Извештај од Комисијата за
првична процена на штети од
силното невреме што ја
зафати општина Конче на
ден 05.07.2020 година.
Одлука за одобрување на
финансиски придонескофинансирање од буџетот на
општина Конче за
спроведување на проект
,,Техничка документација за
инфраструктурен проект за
патна
инфраструктура,,Локален пат
за селата Габревци, Долни
Радеш,Скоруша до постоечки
пат Лубница Конче,,;
Одлука за одобрување
користење топол оброк на
Васил Василев од с.Конче;
Одлука за одобрување
користење топол оброк на
Ристо Димчев од с.Лубница;
Одлука за одобрување
парични средства за набавка
на прозори за цеквата „ Св.
Георги “-с.Горни Липовиќ.

Број 09-957/12
Дата 04.08.2020
Конче

Општина Конче
Градоначалник,
Благој Илиев, с.р.
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Врз основа на член 53 од Законот за основно
образование (Сл.весник на РМ 161/19,) 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. 03-247/1 од
13.07.2020 година,
Советот на општина Конче на седницата
одржана на ден 31.07.2020 година донесе
ОД ЛУКА
За давање согласност за формирање на
паралелки чисти и комбинирани во ООУ
„Гоце Делчев“-Конче за учебната 2020/2021
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 09-247/3 од
13.07.2020 година и формирање на
комбинирани паралелки од I-во до V-то
одделение согласно преглед бр.3, број 03247/4 од 13.07.2020 година во учебната
2020/2021 година.
Член 2
Одлуката влегува во сила од денот на
објавување во „ Службен гласник на општина
Конче“
Број 08-957/3 Совет на општина Конче
Дата 31.07.2020 Претседател,
Конче
Исмаил Куртов, с.р.
Врз основа на член 14 и член 36 од Законот
за локална самоуправа (,,Службен весник
наРМ’’ бр.5/02), член 5 и 8 од Законот за
меѓуопштинска соработка (Службен весник
на РМ’’ бр.79/09) и член 11 од Статутот на
општина Конче, Советот на општина Конче,
на седницата одржана на ден 31.07.2020
година денесе:
О ДЛ У К А
за прифаќање иницијатива за воспоставување
меѓуопштинска соработка за решавање на
проблемот со бездомните животни
Член 1
Се прифаќа иницијативата Градоначалникот
на општина Конче за воспоставување на

меѓуопштинска соработка помеѓу општините
од Југоисточниот плански регион (Струмица,
Радовиш, Гевгелија, Дојран,
Богданци,Валандово ,Конче, Василево,
Босилово и Ново Село) за решавање на
проблемот со бездомните животни.
Член 2
По прифаќањето на инцијативата од
советите на општините од Југоисточниот
регион советите на општините ќе именуваат
по два члена во заедничка комисија, за
подготовка на предлог- акти за
воспоставување на меѓуоптшинската
соработка и предлози на акти, со кои се
предлага да се основаат или формираат
облиците преку кои ќе се остварува
заедничка соработка.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во ,,Службен гласник на
општина Конче’’.

Број 08-957/4 Совет на општина Конче
Дата 31.0.2020
Претседател,
Конче
Исмаил Куртов, с.р.
Врз основа на член 14 и член 36 од
Законот за Локална самоуправа (˝Службен
весник на РМ бр.5/02˝) и член 5 и 8 од
Законот за
меѓуопштинска
соработка
(Службен весник на РМ бр.79/09) и член 11
од Статутот на општина Конче, Советот на
општина Конче на ден 31.07.2020 донесе :
РЕШЕНИЕ
За именување на членови во заедничка
комисија за подготовка на предлог-акти за
воспоставување на меѓуопштинска соработка
и предлози на акти за решавање на
проблемот со бездомните животни
Член 1
Согласно Одлуката за прифаќање иницјатива
за воспоставување меѓуопштинска соработка
за решавање на проблемот со бездомните
животни бр. 08-957/4, за формирање на
заедничка комисија се именуват два члена од
општина Конче.
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Член 2
За член и заменик член се именуваат:
1. Член - Николчо Коцев и
2. Заменик член -Живко Стојанов.
Член 3
Заедничката комисија има за цел, подготовка
на предлог-акти за воспоставување на
меѓуопштинска соработка и предлози на
акти, со кои се предлага да се основаат или
формираат облиците преку кои ќе се
остварува заедничката соработка.
Член 4
Ова решение влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ˝Службен
гласник на општина Конче˝
Број 08-957/5 Совет на општина Конче
Дата 31.07.2020 Претседател
Конче
Исмаил Куртов с.р.
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локална самоуправа (Службен
весник на РМ бр.5/2002) и член 11 став 1
точка 43 од Статутот на општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата
одржана на ден 31.07.2020 година донесе:
ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Годишен извештај за
работењето на ЦРЈПР-Струмица за 2019
година, број 01-128/1 од 11.03.2020 година
1.СЕ УСВОЈУВА Годишен извештај за
работењето на ЦРЈПР-Струмица за 2019
година, број 01-128/1 од 11.03.2020 година.
2. Заклучокот влегува во сила од денот на
објавување во ˝Службен гласник на општина
Конче˝.
Број 08-957/6 Совет на општина Конче
Дата 31.07.2020 Претседател,
Конче
Исмаил Куртов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локална самоуправа (Службен
весник на РМ бр.5/2002) и член 11 став 1
точка 43 од Статутот на општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата
одржана на ден 31.07.2020 година донесе:
ЗАКЛУЧОК
За усвојување на извештајот за утврдување
на првична проценка на штета настаната од
силното невреме што ја зафати територијата
на општина Конче на ден 05.07.2020 број 09889/2 од 10.07.2020
1.СЕ УСВОЈУВА извештајот за утврдување
на првична проценка на штета настаната од
силното невреме што ја зафати територијата
на општина Конче на ден 05.07.2020 година
број 09-889/2 од 10.07.2020.
2. Заклучокот влегува во сила од денот на
објавување во ˝Службен гласник на општина
Конче˝.
Број 08-957/7 Совет на општина Конче
Дата 31.07.2020
Претседател,
Конче
Исмаил Куртов с.р.
Врз основа на член 36 ст.1 т.15 од Законот за
локалната самоуправа (Сл.Весник на РМ
бр.5/02) и член 11 ст.1 т.43 од Статутот на
општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата
одржана на ден 31.07.2020 год. донесе
ОДЛУКА
за одобрување на финансиски придонескофинансирање од буџетот на општина
Конче за спроведување на проектот „
Техничка документација за инфраструктурен
проект за патна инфраструктура „Локален
пат за селата Габревци, Долни Радеш,
Скоруша до постоечки пат Лубница-Конче“
Член 1
Со оваа Одлука со одобрува финансиски
придонес-кофинансирање од страна на
општина Конче за спроведување на проектот
„Техничка
документација
за
инфраструктурен
проект
за
патна
инфраструктура „Локален пат за селата
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Габревци, Долни Радеш, Скоруша
постоечки пат Лубница-Конче“.

до

Член 2
Финансискиот
придонес од страна на
општина
Кончекофинансирање
за
спроведување на проектот „ Техничка
документација за инфраструктурен проект за
патна инфраструктура „Локален пат за селата
Габревци, Долни Радеш, Скоруша до
постоечки пат Лубница-Конче“ изнесува 3
800 УС$ што претставува 11.24% од вкупната
вредност на проектот.
Член 3
Носител на проектот е општина Конче
Член 4
Оваа Одлука стапува во сила по
објавувањето во „Службен гласник на
општина Конче“.
Број 08-957/8 Совет на општина Конче
Дата 31.07.2020 Претседател,
Конче
Исмаил Куртов, 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
31.07.2020 g. donese:
O D L U K A
za odobruvawe koristewe na
sekojdneven topol obrok na Vasil
Vasilev od s.Kon~e
^len 1
Po Barawe br. 08-838/1/1 od
29.06.2020 g. od Vasil Vasilev
od s.Kon~e koj `ivee so sopruga
i dbvajcata na vozrast nad 80
godini a imaat pogolemi
zdravstveni problemi, imat
potreba od koristewe na topol
obrok od narodnata kujna, se
odobruva koristewe na 1 (eden)
sekojdneven obrok se do

donesuvawe na re{enie po
podneseno barawe do
Me|uop{tinskiot Centarot za
socijalni raboti-Radovi{.

^len 2
Se zadol`uva JPKD
*Lakavica*-Kon~e da obezbedi 1
( eden) sekojdneven topol obrok
za liceto opredeleno vo ~lenot 1
od ovaa Odluka, a do op{tina
Kon~e da dostavi faktura za
izvr{enata usluga po utvrdenata
cena za obrok.

^len 2
Odlukata vleguva vo sila so
denot na objavuvaweto vo
*Slu`ben glasnik na op{tina
Kon~e*.
Број 08-957/9
Совет на општина Конче
Дата 31.07.2020
Претседател,
Конче
Исмаил Куртов,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
31.07.2020 g. donese:
O D L U K A
za odobruvawe koristewe na
sekojdneven topol obrok na
Risto Dim~ev od s.Lubnica
^len
1
Po Barawe br. 08-878/1/1 od
03.07.2020 g. od Risto Dim~ev
od s.Lubnica
koj nema
nikakvi primawa a ima pogolemi
zdravstveni problemi, ima
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potreba od koristewe na topol
obrok od narodnata kujna se
odobruva koristewe se do
donesuvawe na re{enie po
podneseno barawe do
Me|uop{tinskiot Centarot za
socijalni raboti-Radovi{.
^len 2
Se zadol`uva JPKD *Lakavica*Kon~e da obezbedi sekojdneven
topol obrok za liceto
opredeleno vo ~lenot 1 od ovaa
Odluka, a do op{tina Kon~e da
dostavi faktura za izvr{enata
usluga po utvrdenata cena za
obrok.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so
denot na objavuvaweto vo
*Slu`ben glasnik na op{tina
Kon~e*.
Број 08-957/10 Совет на општина Конче
Дата 31.07.2020
Претседател,
Конче
Исмаил Куртов, 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
31.07.2020 g. donese:
O D L U K A
Za odobruvawe pari~ni
sredstva za nabavka na prozori
za crkvata
*Sv. Georgi* - s.Gorni
Lipovi}
^len 1

Po Barawe br. 08-975/1 od
28.07.2020 g. od Crkovniot
odbor na crkvata *Sv. Georgi*
- s.G.Lipovi}
se odobruvat
pari~ni sredstva vo visina na
30.000,00 (trieset iljadi)
denari so vklu~en DDV, za
nabavka na prozori za crkvata
*Sv. Georgi* - s.G.Lipovi}.
^len 2
Sredstvata }e se isplatat na
smetka na pravnoto lice DOOEL
*SILKOM-VI *-Radovi{ od kade
se nabaveni prozorcite, po
dostavena faktura.

^len 3
Odlukata vleguva vo sila
osmiot den od denot na
objavuvawe vo *Slu`ben
glasnik na op{tina Kon~e*.
Број 07-957/11 Совет на општина Конче
Дата 31.07.2020
Претседател
Конче
Исмаил Куртов с.р.
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СОДРЖИНА
1. Одлука за давање согласност
за формирање на паралелки
чисти и комбинирани во ООУ
„Гоце Делчев“-Конче за
учебната 2020/2021 година;
2. Одлука за прифаќање
иницијатива за
воспоставување
меѓуопштинска соработка за
решавање на проблемот со
бездомните животни;
3. Решение за именување на
членови во заедничка
комисија за подготовка на
предлог-акти за
воспоставување на
меѓуопштинска соработка и
предлози на акти за
решавање на проблемот со
бездомните животни;
4. Заклучок за усвојување на
Годишен извештај за
работењето на ЦРЈПРСтрумица за 2019 година;

5. Заклучок за усвојување на
Извештај од Комисијата за
првична процена на штети од
силното невреме што ја
зафати општина Конче на
ден 05.07.2020 година.
6. Одлука за одобрување на
финансиски придонескофинансирање од буџетот на
општина Конче за
спроведување на проект
,,Техничка документација за
инфраструктурен проект за
патна
инфраструктура,,Локален пат
за селата Габревци, Долни
Радеш,Скоруша до постоечки
пат Лубница Конче,,;
7. Одлука за одобрување
користење топол оброк на
Васил Василев од с.Конче;
8. Одлука за одобрување
користење топол оброк на
Ристо Димчев од с.Лубница;
9. Одлука за одобрување
парични средства за набавка
на прозори за цеквата „ Св.
Георги “-с.Горни Липовиќ.
„ Службен гласник на
Општина Конче“
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