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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ 

Службен гласник на општина 

Конче  

Бр.2/2020 

   КОНЧЕ 11.02.2020 

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 

41-та седница на Советот на општина 

Конче одржана на ден  11.02.2020 

година 

 

1. СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени 

на 41-та седница на Советот на 

општина Конче одржана на ден 

11.02.2020 година 
 

1. Заклучок за усвојување 

Извештај за исполнети 
законски услови за 

верификација на мандатот на 

член  на Советот на општина 
Конче; 

2. Решение за верификација на 

мандатот на член на Советот  

на општина Конче;  
3. Заклучок за усвојување 

Полугодишен извештај за 

работа на ООУ „ Гоце 
Делчев“-Конче во учебната 

2019/2020 година; 

4. Одлука за проширување на 
средствата на Буџетот на 

Општина КОНЧЕ за 2020 

година;  

5. Одлука за задолжување на 
општина Конче  со заем  од  

Македонска Банка за 

Подршка на Развојот, за 
реализација на проекти од 

ИПА компонентата за 

прекугранична соработка; 

6. Одлука за усвојување на 

Програмата за работа на 
БУЧИМ ШАМПИОНИ- 

Радовиш  за 2020 година и 

одобрување на финансиски 
средства; 

7. Одлука за усвојување на 

Програмата за работа  во 

2020 година на Здружение 
на инвалиди на трудот-

Радовиш и одобрување на 

финансиски средства; 
8. Програма за работа во 

областа на располагање со 

градежно земјиште во 

сопственост на Република 
Северна Македонија за 

подрачјето на општина 

Конче за 2020 година; 
9. Програма за изменување и 

дополнување на 

Програмата за уредување 
на градежно земјиште на 

просторот на општина 

Конче за 2020 година; 

10.  Одлука за давање 
согласност на Одлуката за 

утврдување на висината на 

бодот за исплата на плата 
на вработените донесена од 

Директорот на ЈПКД „ 

Лакавица“-Конче; 

11.  Одлука за давање 
согласност на на 

Годишната програма за 

работа во 2020  на  ЈОУДГ 
„12-ТИ ЈУЛИ“ во  с.Конче 

Општина Конче; 
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12. Одлука за одобрување на 

финансиски средства на 

Димитар Василев од с. 

Ракитец за организирање 
на манифестација за Денот 

на лозарите на ден 

14.02.2020 година;   
13.  Одлука за одобрување на 

финансиски средства на 

Ристо Димчев од с. 

Лубница; 
14. Одлука за одобрување на 

финансиски средства на 

Ленка Глигорова од 
с.Конче; 

15. Одлука за одбивање на 

Барање за финансиски 

средства на Славко Донев 
од с. Ракитец; 

16. Одлука за одобрување на 

финансиски средства за 
организирање ловечка 

вечер-2020 година од 

страна на ЗЛРД Студенец-
Конче; 

17. Одлука за одобивање на 

Барање за финансиски 

средства на ЈКП 
„Комуналец“-Пехчево;  

 

 
Број 09-200/20       Општина Конче                                                                     

Дата 11.02.2020      Градоначалник,                                                                  

      Конче                Благој Илиев, 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  

11.02.2020 g. donese: 

 
                        Z  A  K  L  

U  ^  O  K 

                   Za usvojuvawe  na 
Извештајот за исполнети законски услови за 

               верификација на мандатот на член  на 

Советот на општина Конче 

 
1 Se  USVOJUVA Извештајот за 

исполнети законски услови за 

верификација на мандатот на член  на 

Советот на општина Конче Ѓоше 

Стојанов од с.Дедино од Листата на 

Коалиција за локални избори 2017 

предводена од СДСМ број  08-246 /2  од  
11.02.2020 година.                                                         

 
2. Zaklu~okot vleguva vo sila  od 

denot na  objavuvawe vo 

Slu`ben glasnik na op{tina 

Kon~e. 

 
 

Број 08-200/3     Совет на општина  Конче                                                                         

Дата 11.02.2020         Претседател,                                                                             

      Конче                  Исмаил Куртов,с.р.                                                                              

 
 Врз основа на член 6 од Деловникот на 

Советот  на општина Конче, Советот на општина 

Конче согласно Извештајот на Kомисија за 

верификација, мандатни прашања, избори и 

именувања бр. 08-246/2  од 11.02.2020 година, на 

седница одржана на ден 11.02.2020 година донесе 

 

                                  Р Е Ш Е Н И Е 

   За верификација на мандатот на член на Советот  

на општина Конче  
 

1. Со оваа Решение се верифицира мандатот 

на членот на  Советот на општина Конче: 

         - Ѓоше Стојанов од с.Дедино од Листата на 

Коалиција за локални избори  

           2017 предводена од СДСМ роден на ден 

11.06.1974 година,   

2. Решението влегува во сила со денот на 

донесувањето а ќе се објави  во „Службен 

гласник на општина Конче“. 

 
Број 08-200/4          Совет на општина  Конче 

Дата 11.02.2020                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 11.02.2020 
g. donese: 

 
                         Z  A  K  L  

U  ^  O  K 

 Za usvojuvawe  na Полугodi{en 

izve{taj za rabotata na OOU *Goce 

Del~ev*- Kon~e za u~ebnata 2019/2020 

godina 

     
1. Se  USVOJUVA Полугodi{en   

izve{taj za rabotata na  

    OOU  *Goce Del~ev*- Kon~e za 

u~ebnata 2019/2020  godina  
    бroj 01-32/5 od 29.01.2020 

godina. 

 
2. Zaklu~okot vleguva so denot 

na negovoto  objavuvawe vo 

Slu`ben glasnik na op{tina 

Kon~e. 

 

 
Број 08-200/5      Совет на општина  Конче                                                                            

Дата 11.02.2020            Претседател,                                                                                
      Конче                     Исмаил Куртов,  с.р. 
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Vrz osnova na член 16 од Законот за јавен 

долг (Сл.весник на Р.М бр.62/05, 88/08,35/11 , 

139/14 165/14 и 98/19) и  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, 47/11, 192/15, 209/18 и 244/19),  

Советот на Општина Конче на 41-та седница 

одржана на ден 11.02.2020 година ја донесе 

следната:                                                                                                   

ОДЛУКА 

За задолжување на општина Конче  со заем  од  

Македонска Банка за Подршка на Развојот, за 

реализација на проекти од ИПА компонентата 

за прекугранична соработка 
 

Член 1 

 Општина Конче се задолжува  кај Македонска 

банка за Подршка на Развојот, во износ од  

4.500.000,00 денари,  за финансирање на 

капиталeн проект „ Примена на мерки за заштита 

од поплави во општините Конче и Струмјани“ 

(СВ006.2.12.142) кој треба да се реализира преку 
ИНТЕРРЕГ-ИПА прекугранична програма 

Бугарија-РС Македонија 2014-2020 , каде 

општина Конче  има потпишано договор со 

Министертвото за регионален развој и јавни 

работи Република Бугарија бр.РД-02-29-

162/12.07.2019 година. 

 

Член 2 

Условите и начинот на користење на заемот од 

членот 1 од оваа одлука се утврдуваат со Договор 

кој ќе се склучи меѓу Општина Конче и 
Македонска Банка за Подршка на Развојот. 

 

Во име на Општина Конче, Договорот за заем од 

ставот 1 на овој член ќе го потпише 

Градоначалникот на Општина Конче.  

 

Член 3 

Рокот на отплата на заемот од членот 1 од оваа 

одлука е максимум 1 (една ) година, со вкучен 

грејс период од 3 (три) месеци. 

 

Член 4 
Општина Конче заемот од член 1 од оваа одлука 

ќе го отплаќа од Буџетот на Општина Конче. 

 

Член 5 

  Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето и истата ќе се  објави  во "Службен  

гласник  на Општина Конче". 

 

Број 08-200/7        Совет на општина  Конче                                                                         

Дата 11.02.2020           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  

11.02.2020 g. donese: 
 
 

O D L U K A 

          Za usvojuvawe  na Programa 
za rabota na ZRBS *Bu~im [ampioni*- 

Radovi{  za  2020 g. i odobruvawe na 

finansiski sredstva 
 
     

1.   So ovaa Odluka se  USVOJUVA  
Programata za rabota  na ZRBS 

*Bu~im [ampioni*- za  2020 

godina.   

 
 

2.  Na Bu~im {ampioni- Radovi{ se 
odobruvaat 100.000 denari za 

realizirawe na odredeni 

aktivnosti soglasno 

Programata za  2020 godina i  

so  posebni barawa da se 

obra}a do Sovetot na op{tina 

Kon~e koga }e ima potreba od 

finansiska poddr{ka za 

realizirawe na istata. 

 
 

3. Za u~estvo na turniri na 
decata op{tinata }e obezbedi 

prevoz so sopstveni vozila. 

 
 

4. Одлуката  vleguva во сила so denot 

na neјзиното objavuvawe vo 

Slu`ben glasnik na op{tina 

Kon~e. 

 

 

 

Број 08-200/8           Совет на општина  Конче                                                                        

Дата 11.02.2020                  Претседател,                                                                           
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      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  

11.02.2020 g. donese: 

 

O D L U K A 

          Za usvojuvawe  na 

Programata za rabota na  Zdru`enieto 

na invalidi na trudot -Radovi{  za  

2020 godina i odobruvawe na 

finansiski sredstva 

     
1.   So ovaa Odluka se  USVOJUVA 

Programata za rabota na  

Zdru`enieto na invalidi na 

trudot  - Radovi{  za  2020 

godina.   

 

2.  Na  Zdru`enieto na invalidi 
na trudot - Radovi{ se 

odobruvaat 20.000 denari za 

realizirawe na odredeni 

aktivnosti soglasno 

Programata za  2020 godina i  

so  posebni barawa da se 

obra}a do Sovetot na op{tina 

Kon~e koga }e ima potreba od 

finansiska poddr{ka za 

realizirawe na istata. 

 

3. Одлуката  vleguva во сила so denot 

na neјзиното  objavuvawe vo 

Slu`ben glasnik na op{tina 

Kon~e. 

 
 
 
 

Број 08-200/9          Совет на општина  Конче                                                                    
Дата 11.02.2020             Претседател,                                                                           

      Конче                    Исмаил Куртов, с.р. 
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Vrz osnova na ~len 36 stav 1 

to~ka 15 od Zakonot za lokalnata 

samouprava ("Slu`ben vesnik na 

Republika Makedonija" br.5/02), 

~len 95 od Zakonot za grade`no 

zemji{te ("Slu`ben vesnik na 

Republika Makedonija" br.15/2015, 

98/2015, 193/2015, 226/2015, 

31/2016, 142/2016 и 190/2016) i 

Pravilnikot za stepenot na 

ureduvaweto na grade`noto zemji{te 

so objekti na komunalnata 

infrastruktura i na~inot na 

utvrduvawe na visinata na tro{ocite 

za ureduvaweto vo zavisnost od 

stepenot na uredenost ("Slu`ben 

vesnik na Republika Makedonija" 

br.193/2016 i 72/2018), Sovetot na 

Op{tina  Конче na sednica odr`ana na  
den  11.02.2020 godina donese            

            

 
P R O G R A M A 

Za izmenuvawe i dopolnuvawe na 

Programata za ureduvawe na grade`no 

zemji{te na prostorot na Op{tina 

Конче za 2020 godina 

 

1. Vo Programata za ureduvawe na 

grade`no zemji{te na prostorot na 

Op{tina Конче za 2020 godina 

(Slu`ben glasnik na Op{tina Kon~e 

br.36/19) se vr{at slednite izmeni 

i dopolnuvawa: 

 

Vo to~ka 5 stav 2 se dodava alinea 

2 koja glasi:* od nadomestok za 

ureduvawe na grade`no zemji{te za 

domuvawe vo semejni ku}i za 

individualno domuvawe vo naselenite 

mesta: Kon~e, Lubnica, Dedino, 

Gabrevci, Rakitec, Dolni Lipovi} i 

Gorni Lipovi} se osloboduvat 

`itelite na ovie nasleni mesta so 

adresa na `iveewe vo naslenite 

mesta vo Op{tina Kon~e*.   

 

 

2. Programata vleguva vo sila so 

denot na objavuvawe vo Slu`ben 

glasnik na op[tina Kon~e. 

 

 

 Број 08-200/11       Совет на општина  

Конче                                                                                

 Дата 11.02.2020            

Pretsedatel                                                                                    

Конче                           

Ismail Kurtov  с.р.                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 
 Врз основа на член  36 став 1 точка 15 од 

Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ 

бр.5/02),  чл.11 ст.1 т.6 од Законот за јавните 

претпријатија („Сл.весник на РМ бр. 38/96, 6/02, 

40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 

41/14, 138/14,25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и 

275/19 ) и член 11 став 1 точка 43 од Статутот на 

општина Конче,  
 Советот на општина Конче на седницата 

одржана на ден  11.02.2020 г. донесе 

                                                                                                                                                                                                 

О  Д  Л  У  К  А 

За давање согласност на Одлуката за утврдување 

на висината на бодот за исплата на плата на 

вработените донесена од Директорот на ЈПКД „ 

Лакавица“-Конче 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност  на Одлуката за 
утврдување на висината на бодот за исплата на 

плата на вработените бр. 02-88/1 од 10.02.2020 

година донесена од Директорот на ЈПКД  

„ Лакавица“-Конче. 

Член 2 

 

Одлуката влегува во сила од денот на  објавување 

во Службен гласник на општина Конче. 
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Број 08-200/12        Совет на општина  Конче                                                             
 Дата 11.02.2020             Претседател,                                                                

      Конче                     Исмаил Куртов, с.р. 

 
Врз основа на член 116  ст.1 алинеа 2 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 и 146/19),   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  11.02.2020 год.   донесе:  

 

                               О  Д  Л  У  К  А 

За давање СОГЛАСНОСТ  на Годишната 

програма за работа во 2020  на ЈОУДГ „12-ТИ 
ЈУЛИ“ во  с.Конче Општина Конче 

 

Член 1 

Се дава СОГЛАСНОСТ  на Годишната програма 

за работа во 2020  на  ЈОУДГ „12-ТИ ЈУЛИ“ во  

с.Конче Општина Конче  бр.01-18/3 од  11.02.2020 

година. 

 

 

 

 

Член 2 
Оваа Одлука стапува во сила од денот на  

објавување    во „Службен гласник на општина 

Конче“. 

   

     

 Број 08-200/13   Совет на општина  Конче                                                             

 Дата 11.02.2020       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  

11.02.2020 g. donese:  
 

O  D  L  U  K  A 

   za odobruvawe na finansiki 

sredstva na 

  Dimitar Vasilev  od s. Rakitec  za 

organizirawe na manifestacija 

   za Denot na lozarite  na den 

14.02.2020 godina   

               

^len 1 

Po Barawe br. 08-161/1 od 29.01.2020 

g. od Dimitar Vasilev  od s.Rakitec  

so EMBG  1511974464002 se odobruvaat 

finansiski sredstva  vo visina od 

12.000,00 denari neto za 

organizirawe na manifestacija za 

Denot na lozarite  na den 14.02.2020 

godina.   

 

Sredstva da se isplatat na Dimitar 

Vasilev  od s. Rakitec  na  smetka 

210501580811571 -NLB Banka .  

^len 2 

  Odlukata vleguva vo sila so denot 

na objavuvaweto  vo *Slu`ben glasnik 

na op[tina Kon~e*. 

 
 
Број 08-200/14   Совет на општина  Конче                                                                           
Дата 11.02.2020      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  

11.02.2020 g. donese: 

      
                         O  D  L  U  K  A 
  za odobruvawe na finansiski 

sredstva na 

                Risto Dim~ev od 

s.Lubnica      

               

                                                        
^len 1 

Po Barawe br. 08-190/1 od 03.02.2020 

g. od Risto Dim~ev od s.Lubnica     

so EMBG 0104962464017  koj nema 

nikakvi primawa a ima  zdravstveni 

problemi i e vo nepodvi`na sostojba, 

ima potreba od ponatamo{no bolni~ko 

lekuvawe se odobruvaat finansiski 

sredstva vo visina od 10.000,00 

denari neto, za pokrivawe na del od 

tro{ocite za  lekuvawe . 

  Sredstva da se isplatat na 

smetka 240187016491431-Уни Банка. 
 

^len 2 

  Odlukata vleguva vo sila so denot 

na objavuvaweto  vo *Slu`ben glasnik 

na op{tina Kon~e*. 
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Број 08-200/15         Совет на општина  Конче                                                                    

Дата 11.02.2020              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  

11.02.2020 g. donese: 

 
                                  O  D  L  U  K  A 
    za odobruvawe na finansiski  

sredstva na 

                           Lenka 

Gligorova od s. Kon~e      

               

^len 1 

Po Barawe br. 08-134/1 od 23.02.2020 

g. od Lenka Gligorova od s. Kon~e       

so EMBG  2802964469004  koja ima 

pove]e  zdravstveni problemi i ima 

potreba od  lekuvawe,  za koe se 

potrebni  golemi finansiski 

sredstva, se odobruvaat pari~ni 

sredstva vo visina od 3.000,00 

denari neto, za pokrivawe na del od 

tro[ocite za nivno  lekuvawe . 

   Sredstva da se isplatat na 

Lenka Gligorova od s. Kon~e     na  

smetka 370000015576579 - 

Konercijalna Banka . 

  
^len 2 

            Odlukata vleguva vo sila 

so denot na objavuvaweto  vo 

*Slu`ben glasnik na op[tina Kon~e*. 

 
Број 08-200/16           Совет на општина  Конче  

Дата 11.02.2020               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  

11.02.2020 g. donese:  
                     O  D  L  U  K  A 

   za odbivawe na Barawe za 

finansiski sredstva na Slavko Donev 
od s. Rakitec      

               

                           ^len 1 

 So ovaa Odluka Baraweto br. 08-

238/1 od 10.02.2020 g. od Slavko 

Donev od s. Rakitec   so EMBG 

0702947464013 za odobruvawe 

finansiski sredstva  poradi 

napraveni golemi pro{oci za hiru{ka 

intervencija vo privatna klinika vo 

Skopje, se odbiva  poradi nemawe 

finansiski sredstva . 

   
                          ^len 2  

  Odlukata vleguva vo sila so denot 

na objavuvaweto  vo *Slu`ben glasnik 

na op{tina Kon~e*. 

 

                                                        
Број 08-200/17       Совет на општина  Конче                                                                       

Дата 11.02.2020            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  

11.02.2020 g. donese: 

                                                     
                            O  D  L  U  K  A 
     za odobruvawe finansiski 

sredstva za organizirawe love~ka 

ve~er- 2020 g. od strana na ZLRD  

Studenec-Kon~e   
                     

^len 1 

 Po Barawe br. 70/1 od 13.01.2020 g. 
od  ZLRD  Studenec-Kon~e se 

odobruvaat pari~ni sredstva vo 

visina od 30.000 denari  za 
organizirawe love~ka ve~er- 2020 g. 

od strana na ZLRD  Studenec-Kon~e. 
   Sredstvata da se isplatat  

na ZLRD  Studenec-Kon~e na smetka 

br.200000016103738-Stpopanska Banka. 
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                                ^len 

2  

Odlukata vleguva vo sila so denot na 

objavuvaweto  vo *Slu`ben glasnik na 

op{tina Kon~e*. 

 
                                                        
Број 08-200/18     Совет на општина  Конче                                                                         

Дата 11.02.2020          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  

11.02.2020 g. donese: 

      
                          O  D  L  U  K  A 
  za odbivawe na Barawe za 

finansiski sredstva na JKP 
*Komunalec*-Peh~evo      

               

^len 1 

 So ovaa Odluka Baraweto br. 03-

784/1 od 23.12.2019 g. od JKP 

*Komunalec*-Peh~evo za odobruvawe 

finansiski sredstva  poradi 

napravena golema materijalna {teta 

od po`ar, se odbiva  poradi nemawe 

finansiski sredstva . 
^len 2 

   

            Odlukata vleguva vo sila 

so denot na objavuvaweto  vo 

*Slu`ben glasnik na op{tina Kon~e*. 

 

 

                                                        
Број 08-200/19            Совет на општина  Конче                                                                  

Дата 11.02.2020              Претседател,                                                                      

      Конче                    Исмаил Куртов, с.р.                                                                       

 

 

                                                                         
 

 

 
 

 

 

 
                                                                          

 

 

                                                                

                                                        
                       

С О Д Р Ж И Н А 

 

1. Заклучок за усвојување 

Извештај за исполнети 

законски услови за 
верификација на мандатот на 

член  на Советот на општина 

Конче; 
2. Решение за верификација на 

мандатот на член на Советот  

на општина Конче;  
3. Заклучок за усвојување 

Полугодишен извештај за 

работа на ООУ „ Гоце 

Делчев“-Конче во учебната 
2019/2020 година; 

4. Одлука за проширување на 

средствата на Буџетот на 
Општина КОНЧЕ за 2020 

година;  

5. Одлука за задолжување на 
општина Конче  со заем  од  

Македонска Банка за 

Подршка на Развојот, за 

реализација на проекти од 
ИПА компонентата за 

прекугранична соработка; 

6. Одлука за усвојување на 
Програмата за работа на 

БУЧИМ ШАМПИОНИ- 

Радовиш  за 2020 година и 
одобрување на финансиски 

средства; 

7. Одлука за усвојување на 
Програмата за работа  во 

2020 година на Здружение 

на инвалиди на трудот-

Радовиш и одобрување на 
финансиски средства; 

8. Програма за работа во 

областа на располагање со 
градежно земјиште во 

сопственост на Република 

Северна Македонија за 
подрачјето на општина 

Конче за 2020 година; 

9. Програма за изменување и 

дополнување на  
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Програмата за уредување 
на градежно земјиште на 

просторот на општина 

Конче за 2020 година;  
10.  Одлука за давање 

согласност на Одлуката за 

утврдување на висината на 
бодот за исплата на плата 

на вработените донесена од 

Директорот на ЈПКД „ 

Лакавица“-Конче; 
11.  Одлука за давање 

согласност на на 

Годишната програма за 
работа во 2020  на  ЈОУДГ 

„12-ТИ ЈУЛИ“ во  с.Конче 

Општина Конче; 

12. Одлука за одобрување на 
финансиски средства на 

Димитар Василев од с. 

Ракитец за организирање 
на манифестација за Денот 

на лозарите на ден 

14.02.2020 година;   
13.  Одлука за одобрување на 

финансиски средства на 

Ристо Димчев од с. 

Лубница; 
14. Одлука за одобрување на 

финансиски средства на 

Ленка Глигорова од 
с.Конче; 

15. Одлука за одбивање на 

Барање за финансиски 

средства на Славко Донев 
од с. Ракитец; 

16. Одлука за одобрување на 

финансиски средства за 
организирање ловечка 

вечер-2020 година од 

страна на ЗЛРД Студенец-
Конче; 

17. Одлука за одобивање на 

Барање за финансиски 

средства на ЈКП 
„Комуналец“-Пехчево;  

 

                                       
                                    „ Службен гласник на                                               
                                         Општина Конче“ 
 

                                

 

 
 

                                                       
 

 

 

                                                         
 

 

 

                                    
 

 

 

 

 
 

                                                                    

 

 

                                                          
 

                                                                                   
 
 

 

 

 

 
            

 

 

                                                            
 

 

                       
 

                                                           

                                                                                                                                

 

                                                                

                                                                         

 


