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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ 

Службен гласник на општина 
Конче  
Бр.4/2020 

   КОНЧЕ 30.04.2020 
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 
43-та седница на Советот на општина 
Конче одржана на ден  30.04.2020 
година 

 
1. СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени 
на 43-та седница на Советот на општина 
Конче одржана на ден 30.04.2020 година 
 
 

1. Одлука за усвојување Урбанистичка 
ревизија за општина Конче;  

2. Одлука за одобрување на финансиски 
средства за изградба на дел од 
уличната мрежа за фекална 
канализација во с. Горни Липовиќ, 
општина Конче;  

3. Одлука за  одобрување финансиски 
средства за кофинансирање за 
организирање на Јавни работи преку 
ангажирање на евидентирани 
невработени лица со ниски 
квалификации  во проекти  од 
инфраструктурен карактер и заштита 
на животната средина на локално 
ниво;  

4. Одлука за поддршка на стари и 
изнемоштени лица во општина Конче 
во период на епидемија со 
коронавирусот (COVID-19); 

5. Одлука  за изменување на Одлуката 
за давање согласност на барателот 

ДОО МЕТАЛ-НЕТ, Куманово за 
отпочнување на постапка за 
изработка на Локална урбанистичка 
планска документација за КП бр.937, 
КП бр.938, КП бр.939, КП бр.940,  во 
КО Конче; 

6. Одлука за набавка и поставување на 
безбедносни камери на  
администативен  објект седиште  на 
општина Конче, „Влашки колиби“ 
КО Долна Враштица  објект на 
ООУ„Гоце Делчев“-Конче во Конче; 

7. Одлука за одобрување на парични 
средства на Сојузот на борците-
Радовиш; 

8. Одлука за одбивање на барање од 
Славко Донев од с.Раките, Конче; 

9. Одлука за одобрување на финансиски 
средства на Тања Ристова етнолог  од 
Радовиш за печатење на книга 
„Свадбените обичаи во Дедино“; 

10. Одлука за одобрување на финансиски 
средства за спроведување градежни 
активности за Манастирот 
„Св.Ѓорѓи“-с.Горна Враштица; 

11. Одлука за одбивање на барање од 
Здружение на пензионери на 
општините Радовиш и Конче.  

 
 
 
Број 09-590/14                     Општина Конче                                                         
Дата 30.04 .2020                   Градоначалник,                                                  
      Конче                              Благој Илиев, с.р.  
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Врз основа на чл.36 став 1 точка 15 од 
Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на 
РМ бр.5/02), и чл.11 став 1 точка 43 од 
Статутот на Општина Конче, Советот на 
Општина Кoнче на седницата одржана на ден 
30.04.2020 година, ја донесе следната:                                                     
  
                            ОДЛУКА 
За усвојување на Урбанистичка ревизија 
за Општина Конче 

 
 

Член  1 
 

Со оваа Одлука се усвојува Урбанистичка 
ревизија за Општина Конче, документ со кој 
Општината ќе има интегрирани податоци во 
многу области. 
 
 

Член  2 
 
Одлуката влегува во сила од денот на  
објавување  во  “Службен гласник на 
Општина Конче”. 
    
 
 
 
Број 08-590/3     Совет на општина  Конче                                                                               
Дата 30.04.2020          Претседател,                                                                                           
Конче                        Исмаил Куртов,с.р. 
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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  30.04.2020 година донесе: 
 
                                                                                                                                                                  

О Д Л У К  А 
За одобрување на финансиски средства за 
изградба на дел од улична мрежа за фекална 
канализација во с.Горни Липовиќ, општина 
Конче 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се определуваат средства во 
висина од   473.000,00 денари, за  изградба на 
дел од улична мрежа за фекална канализација 
во с.Горни Липовиќ, општина Конче. 
 

Член 2 
Средствата ќе бидат исплатени на 
ЈКПД,,Лакавица’’-Конче како вршител на 
работата по доставена фактура со прилог  
Предмер пресметка. 
 

Член 3 
Одлуката влегува во сила од денот на 
објавување во ,,Службен гласник на Општина 
Конче’’. 
 
 
Број 08-590/4      Совет на општина  Конче                                                                               
Дата 30.04.2020       Претседател,                                                                                     
      Конче             Исмаил Куртов, 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 30.04.2020 година донесе: 
                                                                          
 
                    О Д Л У К А  
За одобрување финансиски средства за 
кофинансирање за организирање на Јавни 
работи преку ангажирање на евидентирани 
невработени лица со ниски квалификации  во 
проекти  од инфраструктурен карактер и 
заштита на животната средина на локално 
ниво  

 
                     Член 1 
Со оваа Одлука се одобруваат 
финансиски средства за кофинансирање 
за организирање на Јавни работи преку 
ангажирање на евидентирани невработени 
лица со ниски квалификации  во проекти  од 
инфраструктурен карактер и заштита на 
животната средина на локално ниво кои ќе 
се финансираат со средства од 
Швајцарската агенција за развој и за 
соработка (СДЦ)/Проект Креирање 
можности за работа за сите (УНДП) и 
кофинансирање од ЕЛС во износ од 
најмалку 20% од месечниот надоместок, 
општина Конче обезбедува поддршка и 
тоа: 
 
 20%  од месечниот износ на 

надоместокот за 10 невработени 
кандидати ангажирани преку 
Проект Креирање можности за 
работа за сите (УНДП), за период 
од 1 месец во висина од 17.600,00 
денари а останатите 80% ќе бидат 
исплатени преку УНДП во висина 
од 70.400,00 денари или вкупно 
88.000,00 денари бруто износ. 
    

                         Член 2 
Општина  Конче надоместокот од 
8.800,00 денари бруто да му ги исплати 
на невработеното лице до 20-ти во 
тековниот месец  за работното 
ангажирање во времетраење од 22 
работни дена за ангажманот во 
претходниот месец или 400 денари  бруто 
по лице од ден. 
                          Член 
3 
Условите, правата и обврските ќе бидат 
уредени со склучување на договор помеѓу 
Единиците на локалната самоуправа и Градот 
Скопје и  Агенцијата  за вработување на 
Република Северна Македонија и 
невработените лица. 
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                          Член 
4 
Одлуката влегува во сила од денот на  
објавување  во  “Службен гласник на 
Општина Конче”. 
 
 
Број 08-590/5     Совет на општина  Конче                                                          
Дата 30.04.2020         Претседател,                                                                     
Конче                    Исмаил Куртов,с.р. 
 
 
    Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локална самоуправа (Сл.весник на 
РМ бр.5/2002) и чл.11 ст.1 т.43 од статутот на 
општина Конче, Советот на општина Конче 
на седницата одржана на ден 30.04.2020 
година, донесе:                                                                     
                         О Д Л У К А 

за  поддршка на стари и изнемоштени 
лица во општина Конче во периодот на 

епидемија со коронавирусот (COVID-19) 
                                                           

Член 1 
Со оваа Одлука се одобрува продолжување 
на поддршката на стари и изнемоштени лица 
во населени места во општина Конче за 
справување со епидемија со коронавирусот 
(COVID-19) преку Програмата за стари лица 
на УНДП и општина Конче за 4(четири) 
месеци и тоа за период од 04.05.2020 година 
до 04.09.2020 година.  

Член 2 
      Општина Кончe со потпишан Договор со 
УНДП реализира програма за поддршка на 
стари и изнемоштени лица во справување со 
коронавирусот општина Конче во периодот 
од 1(еден) месец односно од 03.04.2020 до 
03.05.2020 година  
Потребата од продолжување на услугата 
посета и поддршка на стари и изнемоштени 
лица по наслените места во општина Конче е 
подршка на стари и изнемоштени лица од 
општина Конче за време на периодот на 
епидемија со коронавирусот (COVID-19). 

Одлуката за давање на подршка на стари 
лица е во согласност со Одлуките и Уредбите 
на Владата на Р.С. Македонија и донесените 
мерки на Кризниот мштаб на општина Конче 
за справување со корона вирусот (COVID -
19)  
                                  Член 3 
     Социјалната услуга-давање на подршка на 
стари и изнемоштени лица за справување со 
корона вирусот ќе се дава еднаш до двапати 
неделно од ангажирани лица преку 
информирање на старите за мерките за 
заштита од корона вирусот, помош во 
достава на намирници, достава на 
лекови,плаќање на сметки и мерење на крвен 
притисок и шекер во крвта по потреба. 
Услугата ке ја даваат вкупно 6 стручни лица 
(обучени лица и со потребна заштитна 
опрема за работа во услови на епидемија со 
корона вирусот) со ангажирање на лица со 
Договор за волонтирање(3600 ден/мес.за 
лице) со општина Конче за давање на 
социјална услуга за подршка на стари лица 
во период на епидемија на корона вирусот. 
 

Член 4 
За продолжување на програмата 
финансиските средства ќе бидат обезбедени 
од буџетот на општина Конче од програмата 
за Социјална заштита на општина Конче за 
2020 година. Доколку биде обезбеден нов 
грант за подршка на стари 
лица,ангажираните лица за наведениот 
период ќе се финансират од грантот.  
 
                                 Член 5 
Одлуката влегува во сила од денот на 
објавување во “Службен  гласник на општина 
Конче”. 
 
Број 08-590/6       Совет на општина  Конче                                                 
Дата 30.04.2020       Претседател,                                                   
      Конче                Исмаил Куртов,с.р.                                                            
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 Врз основа на член 50-а став 6 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање 
(,,Службен весник на Република Македонија 
бр.199/14,44/15, 193/15, 31/16 и 163/16’’) , 
член 36 од Законот за локална 
самоуправа(,,Службен весник на Република 
Македонија’’ бр.05/02) и член 11 став 1 точка 
7 од Статутот на општина Конче а  по Барање 
бр. 0306-23 од 12.03.2020 година од ДОО 
МЕТАЛ-НЕТ, Куманово ,                                                                                                                                                                                  
Советот на општина Конче на седница 
одржана на 30. 04.2020 година донесе 
   
 

 
О Д Л У К А 

За изменување на Одлуката за давање 
согласност на барателот ДОО МЕТАЛ-НЕТ, 
Куманово за отпочнување на постапка за 
изработка на Локална урбанистичка 
планска документација за КП бр.937, КП 
бр.938, КП бр.939, КП бр.940,  во КО Конче 
 
 

Член 1 
Во Одлуката за давање согласност на 
барателот ДОО МЕТАЛ-НЕТ, Куманово за 
отпочнување на постапка за изработка на 
Локална урбанистичка планска 
документација за КП бр.937, КП бр.938, КП 
бр.939, КП бр.940,  во КО Конче  
( Службен гласник на општина Конче бр. 
24/19) во насловот и во членот 1  
„КП бр.940“ се брише а бројот „ 1,3409 ха “ 
се заменува со бројот „1,023ха“. 
                        

Член 2 
Одлуката влегува во сила  од денот на 
објавувањето во ,,Службен гласник на 
општина Конче“.   
 
 
Број 08-590/7        Совет на општина  Конче                                                   
Дата 30.04.2020           Претседател,                                                           
      Конче                 Исмаил Куртов, 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 30.04.2020 година донесе: 
                 
                                                        
                  О Д Л У К А  
За одобрување финансиски средства за 
набавка и поставување  на безбедносни 
камери на  администативен  објект седиште  
на општина Конче, „Влашки колиби“ КО 
Долна Враштица  објект на ООУ„Гоце 
Делчев“-Конче во Конче 
 
                         Член 1 
Со оваа Одлука се одобруваат финансиски 
средства за  набавка и поставување  на 
безбедносни камери на администативен  
објект седиште  на општина Конче, „Влашки 
колиби“ КО Долна Враштица  и објект на 
ООУ„Гоце Делчев“-Конче во Конче. 
 

                         Член 2 
Се овластува Градоначалникот на општина 
Конче да се направат  истражувања за 
набавка и поставување на соодветен вид на 
камери за спомнатите објекти во член 1 од 
оваа Одлука. 
 
                         Член 3 
Одлуката влегува во сила од денот на  
објавување  во  “Службен гласник на 
Општина Конче”. 
 
 
 
Број 08-590/8   Совет на општина  Конче                                                           
Дата 30.04.2020       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 
30.04.2020 g. donese: 
 
                     O  D  L  U  K  A 
 Za odobruvawe na pari~ni 
sredstva na Sojuzot na 
borcite-Radovi{ 
                        
                          ^len 
1 
 Po  na barawe br. 0305-07 od  
09.03.2020 g. od Sojuzot na 
borcite, Op{tinski odbor -
Radovi{  se odobruvaat pari~ni 
sredstva vo visina od 10.000 
denari,  za realizirawe na 
aktivnosti vo 2020 godina. 
 Sredstvata da se isplatat na 
smetka 200000002132537- 
Stopanska Banka. 
                                                                                           
                        ^len 2  
 Odlukata vleguva vo sila so 
denot na objavuvaweto  vo 
*Slu`ben glasnik na op{tina 
Kon~e*. 
 
 
Број 08-590/9   Совет на општина Конче                                                     
Дата 30.04.2020 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 
30.04.2020  g. donese: 
 

О Д Л У К А 
За одбивање на барање од Славко Донев од с. 

Ракитец,Конче 
 
 
 

1.  Со оваа одлука се одбива барањето 
од Славко Донев од с. 
Ракитец,Конче број 08-430/1 од 
06.03.2020 година поради 
непредвидени средства за таа намена 
во Буџетот на општина Конче. 

 
2. Одлуката влегува во сила од денот 

на донесувањето а ќе се објави во 
Службен гласник на општина Конче. 

 
Број 08-590/10   Совет на општина  Конче                                                               
Дата 30.04.2020       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  30.04.2020 g.  donese: 

 
ОДЛУКА 

 
За одобрување на финансиски средства на  

Тања Ристова етнолог од Радовиш за 
печатење на книга „ Свадбените обичаи во 

Дедино“ 
 

1. По барање бр.08-291/1 од 17.02.2020 
година од  Тања Ристова етнолог од 
Радовиш се  одобруваат финансиски 
средства во висина од 21.500,00 
(дваесет и една илјада и петстотини ) 
денари  за печатење на книга 
 „ Свадбените обичаи во Дедино“ . 

 
2. Средствата да се исплатат на Тања 

Ристова  од Радовиш со ЕМБГ 
1906984445000, сметка на  
бр.200002071962187-Стопанска Банка. 
  

3. Оваа Одлука  влегува во сила од денот 
на објавување во „ Службен гласник на 
општина Конче’ . 
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Број 08-590/11     Совет на општина Конче                                                    
Дата 30.04.2020 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  
30.04.2020 g. donese: 
 

O  D  L  U  K  A 
 Za odobruvawe finansiski 
sredsвta  za sproveduvawe 
grade`ni aktivnosti za 
Manastirot *Sv. \or|i*  - s. 
Gorna Vra{tica 
                                   
                             
^len 1 
Po Barawe br. 08-348 od 24.02.2020 
g.  od Odborot na Manastirot 
*Sv. \or|i*  - s. Gorna Vra{tica  
,  se odobruvaat frinansiski 
sredstva vo visina od 12.000,00 
denari plus DDV  za nabavka na 
grade`en materijal za  
sproveduvawe grade`ni aktivnosti 
za nedovr{eni grade`ni raboti na 
manastirot . 
                                                                
                         ^len 2 
Sredstvata }e se isplatat na 
smetka na pravnoto lice *Martina 
Promet*-Radovi{ od kade e  
nabaven grade`niot materijal , 
po dostavena faktura.   
                                              
                        ^len 3  
 Odlukata vleguva vo sila od 
denot  na objavuvawe  vo 
*Slu`ben glasnik na op{tina 
Kon~e*. 
 
                    
Број 08-590/12  Совет на општина Конче                                                      
Дата 30.04.2020 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 30.04.2020  g. donese: 
 
 

О Д Л У К А 
За одбивање на барање од Здружение на 
пензионери на општините Радовиш и Конче 
 
 
 
1. Со оваа Одлука се одбива барањето од 
Здружение на пензионери на општините 
Радовиш и Конче број 0302-06 од 10.01.2020 
година поради непредвидени средства за таа 
намена во Буџетот на општина Конче. 

 
   
2. Одлуката влегува во сила од денот на 
донесувањето а ќе се објави во Службен 
гласник на општина Конче. 

 
 

 
Број 08-590/13    Совет на општина  Конче                                               
Дата 30.04.2020        Претседател,                                                                    
      Конче             Исмаил Куртов, с.р.                                                                
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С О Д Р Ж И Н А 
 

 

1. Одлука за усвојување Урбанистичка 
ревизија за општина Конче;  

2. Одлука за одобрување на финансиски 
средства за изградба на дел од 
уличната мрежа за фекална 
канализација во с. Горни Липовиќ, 
општина Конче;  

3. Одлука за  одобрување финансиски 
средства за кофинансирање за 
организирање на Јавни работи преку 
ангажирање на евидентирани 
невработени лица со ниски 
квалификации  во проекти  од 
инфраструктурен карактер и заштита 
на животната средина на локално 
ниво;  

4. Одлука за поддршка на стари и 
изнемоштени лица во општина Конче 
во период на епидемија со 
коронавирусот (COVID-19); 

5. Одлука  за изменување на Одлуката 
за давање согласност на барателот 
ДОО МЕТАЛ-НЕТ, Куманово за 
отпочнување на постапка за 
изработка на Локална урбанистичка 
планска документација за КП бр.937, 
КП бр.938, КП бр.939, КП бр.940,  во 
КО Конче; 

6. Одлука за набавка и поставување на 
безбедносни камери на  
администативен  објект седиште  на 
општина Конче, „Влашки колиби“ 

КО Долна Враштица  објект на 
ООУ„Гоце Делчев“-Конче во Конче; 

7. Одлука за одобрување на парични 
средства на Сојузот на борците-
Радовиш; 

8. Одлука за одбивање на барање од 
Славко Донев од с.Раките, Конче; 

9. Одлука за одобрување на финансиски 
средства на Тања Ристова етнолог  од 
Радовиш за печатење на книга 
„Свадбените обичаи во Дедино“; 

10. Одлука за одобрување на финансиски 
средства за спроведување градежни 
активности за Манастирот 
„Св.Ѓорѓи“-с.Горна Враштица; 

11. Одлука за одбивање на барање од 
Здружение на пензионери на 
општините Радовиш и Конче.  

 
                                       
                                    „ Службен гласник на                                              
                                         Општина Конче“ 
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