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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ 

Службен гласник на општина 

Конче  

Бр.6/2020 

   КОНЧЕ 24.06.2020 

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 

45-та седница на Советот на општина 

Конче одржана на ден  24.06.2020 

година 

 

1. СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени 

на 45-та седница на Советот на општина 

Конче одржана на ден 24.06.2020 година 

 

 

1. Заклучок за усвојување на 

Информација за состојбата со 

водоснабдувањето во 
населените места во општина 

Конче од страна на ЈКПД 

„Лакавица“-Конче; 
2. Заклучок за усвојување на 

Информација за изработен 

проект за нова канализациона 
линија на систем за фекална 

канализација во с.Конче од 

страна на градоначалникот на 

општина Конче; 
3. Одлука за превземање на 

активности за отстранување 

на предмети  поставени на 
јавни површини на 

територијата на општина 

Конче; 

4. Заклучок за усвојување на 
Информација за 

реконструкција на далековод 

Радовиш-Конче и потребата 
од прекинување на 

електрична енергија од 
страна на КЕЦ-Струмица; 

5. Програма за одбележување на 

12-ти Јули-празник на 

општина Конче; 

6. Одлука за одобрување 

финансиски средства за 

набавка на заштитни 

средства за заштита од 

коронавирусот (КОВИД-

19) во општина Конче; 

7. Одлука за одобрување  

финансиски средства на 

Црвен крст-Радовиш за 

набавка нахуманитарни 

пакети за социјално 

загрозени семејства заради 

намалување на ризикот од 

проширување или 

заразување од 

коронавирусот (КОВИД-

19) во општина Конче 

 

 
 

 

Број 09-747/10             Општина Конче                                                                            

Дата 24.06.2020           Градоначалник,                                                                            
      Конче                      Благој Илиев,с.р.                                                                                
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           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  24.06.2020 g. donese: 

 

                     Z  A  K  L  U  ^  O  
K 

         Za usvojuvawe  na 

Informacijata za sostojbata so 

vodosnabduvaweto vo naselenite 

mesta vo op[tina Kon~e od 

strana  na JPKD Lakavica-  

Kon~e  

 

 

          1.  Se 

USVOJUVAInformacijata za 

sostojbata so vodosnabduvaweto 

vo naselenite mesta vo op[tina 

Kon~e dadena usno od strana  

na VD Direktorot na JPKD 

Lakavica-  Kon~e na 45-ta 

sednica na Sovetot na op[tina 

Kon~e. 

 

 
2. Zaklu~okot vleguva vo 

sila osmiot den  od 

denot na  objavuvawe vo 

Slu`ben glasnik na 

op[tina Kon~e. 

 
Broj 08-747/3  Sovet na 

op[tina Kon~e                                                          

Data 24.06.2020             

Pretsedatel,                                                       

    Kon~e               

Ismail Kurtov,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  24.06.2020 g. donese: 

 

                    Z  A  K  L  U  ^  O  
K 

         Za usvojuvawe  na 

Informacijata za sostojbata so 

vodosnabduvaweto vo naselenite 

mesta vo op[tina Kon~e od 

strana na  градоначалникот на 

општина Конче. 
          1.  Se  USVOJUVA 

Informacijata  за изработен проект 

за нова канализациона линија на систем 

за фекална канализација во с.Конче од 

страна на градоначалникот на општина 

Конче. 

 
2. Zaklu~okot vleguva vo 

sila osmiot den  od 

denot na  objavuvawe vo 

Slu`ben glasnik na 

op[tina Kon~e. 

 
Broj 08-747/4   Sovet na 

op[tina Kon~e                                                        

Data 24.06.2020          

Pretsedatel,                                                         

Kon~e                         Ismail 
Kurtov,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.43 od Statutot na op{tina 

Kon~e, 

           Sovetot na op{tina 

Kon~e na sednicata odr`ana na 

den  24.06.2020 g. donese: 
O D L U K A 

За превземање на активности за 

отстранување на предмети  поставени на 

јавни површини на територијата на општина 
Конче 
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          1.  Со оваа Одлука се 

задолжува Градоначалникот на општина 

Конче со надлежните служби да превземе 

активности за отстранување на предмети  

поставени на јавни површини на 

територијата на општина Конче согласно 
законските прописи и Одлуката за комунален 

ред  на општина Конче . 

 
2. Одлуката  vleguva vo sila  

od denot na  objavuvawe 

vo Slu`ben glasnik na 

op{tina Kon~e. 

 
Broj 08-747/5  Sovet na op{tina 
Kon~e 

Data 24.06.2020       

Pretsedatel, Kon~e                    
Ismail Kurtov,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  24.06.2020 g. donese: 

 

                  Z  A  K  L  U  ^  O  K 
  За усвојување на  Информацијата за 

реконструкција на далековод Радовиш-

Конче и потребата од прекинување на 

електрична енергија од страна на КЕЦ-

Струмица 
 

 

          1.  Se  USVOJUVA 

Информацијата за реконструкција на 

далеков од Радовиш-Конче и потребата 

од прекинување на електрична енергија 

од страна на КЕЦ-Струмица дадена усно 

од страна на овластено лице на КЕЦ-

Струмица  na 45-ta sednica na 

Sovetot na op{tina Kon~e. 

 

2. Zaklu~okot vleguva vo  
od denot na  objavuvawe 

vo Slu`ben glasnik na 

op{tina Kon~e. 

 

Broj 08-747/6 Sovet na op{tina 
Kon~e                                                         

Data 24.06.2020       

Pretsedatel,                                                           

Kon~e                     Ismail 
Kurtov,с.р.   

 
                                                                

    Vrz osnova na ~l.11 st.1 t.40 od 
Statutot  na op{tina Kon~e, Sovetot na 
op{tina Kon~e na sednicata  odr`ana na 

ден 24.06.2019 godina donese: 

                                                                                                                  
                P R O G R A M AZA 
ODBELE@UVAWE NA 12-TI JULI-
PRAZNIK NA OP[TINA KON^E 

                                                                          

       Po povod *12-ti Juli*-praznikot 

na op{tina Kon~e ќе се реализираат 
следните активности  

                   10 Juli (Петок) 

 

10.00 часот-   Положување на Свежо 
цвеќе на Споменикот на паднатите 
борци во      
                        Парк-Конче 

10:30 ~asot -   Прием на гости кај 

Градоначалникот  
 

11:00 ~asot -   Отварање на Sve~ena 

sednica na Sovetot na op{tina Kon~e, 
      
        Dodeluvawe na благодарници 
 
Бlagodarnici ке се доделат на 
правни и физички лица za oseben 
pridones, sorabotka i afirmacija na 
op{tina Kon~e.  
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 Blagodarnici  }e se dodelat na: 

 
1. Државен Сектретар за 

Министерство за Локална 
самоуправа- Кире Парталов  - 
za uspe{na sorabotka 

2. Агенција за Вработување – 
Центар за вработување-
Радовиш  - za uspe{na 
sorabotka; 

3. Дончо Тушев- вработен во 

општина Конче –посебено 

залагање во работата на 

општина Конче; 
4. Стојче Крстев –вработен во 

ЈПКД Лакавица Конче 
посебено залагање во 
работата на јавното 

претпијатие; 
5. Зорица  Анастасова  с.Дедино 

за спортист на годината во 
женски фудбал 

6. OU * Goce Del~ev*-Kon~e               
    - za uspe{na 
sorabotka; 

7. JPКД *Lakavica*-Kon~e                    
      -  za uspe{ma 
sorabotka 

8. ДПД Горици Оператива Конче 
за успешна соработка 

9. Грациела Ристова – за 
Најуспешен ученик на ООУ 
Гоце Делчев-Конче за 2019-20 

10. Николинка Василева -за 
Најуспешен ученик на ООУ 
Гоце Делчев-Конче за 2019-20 
година; 

11. Најуспешен наставник на ООУ 
Гоце Делчев-Конче – 2019/20 
година; 

12. Мустафа Пандуров за посебно 
залагање во уредување и 
оплеменување на природни 
убавини на општина Конче. 

13. Миле Стефанов- Карсон за 
посебно залагање и промоција 
на културното наследство на 
општина Конче . 

 
Број 08-747/7Совет на општина Конче                                                           
Дата 24.06.2020       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 24.06.2020 

година донесе: 
                 
                                                        
                   О Д Л У К А  

За одобрување финансиски средства за 

набавка на заштитни средства за заштита 

од коронавирусот (КОВИД-19) во 

општина Конче 

 

          
 
                    Член 1 
Со оваа Одлука се одобруваат 

финансиски средства од Буџетот на 

општина Конче во висина од  60.000,00 

(шеесет илјади) денари  за набавка на 

заштитни средства (маски, ракавици, 

средства за дезинфеквија и др.) за 

заштита од коронавирусот (КОВИД-19) 

во општина Конче . 

 

                      Член 2 

Одлуката влегува во сила од денот на  

објавување  во  “Службен гласник на 

Општина Конче”. 

 
 

Број 08-747/8   Совет на општина  Конче                                                          

Дата 24.06.2020       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, 
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         Советот на општина Конче 

на седницата одржана на ден 24.06.2020 

година донесе: 
                                                                       
                     О Д Л У К А  

За одобрување финансиски средства на 

Црвен крст-Радовиш за набавка на 

хуманитарни пакети за социјално 

загрозени семејства заради намалување 

на ризикот од проширување или 

заразување од коронавирусот (КОВИД-

19) во општина Конче 

 

                           Член 

1 

 

Со оваа Одлука во врска Барање бр. 08-

715/1 од 29.05.2020 година од Општинска 

организација на Црвен крст-Радовиш се 

одобруваат финансиски средства од 

Буџетот на општина Конче во висина од  

50.000,00 (пеесет илјади) денари  за 

набавка на хуманитарни  пакети за 

социјално загрозени семејства заради 

намалување на ризикот од проширување 

или заразување од коронавирусот 

(КОВИД-19) во општина Конче . 
 

                      Член 2 

 

Одлуката влегува во сила од денот на  

објавување  во  “Службен гласник на 

Општина Конче”. 

 
 

Број 08-747/9    Совет на општина  Конче                                                         

Дата 24.06.2020      Претседател,                                                                

      Конче           Исмаил Куртов,с.р. 

 

                                                                   

                                                                                               
С О Д Р Ж И Н А 

 
1.   Заклучок за усвојување на 

Информација за состојбата со 
водоснабдувањето во 

населените места во општина 

Конче од страна на ЈКПД 
„Лакавица“-Конче; 

2. Заклучок за усвојување на 

Информација за изработен 
проект за нова канализациона 

линија на систем за фекална 

канализација во с.Конче од 
страна на градоначалникот на 

општина Конче; 

3. Одлука за превземање на 

активности за отстранување 
на предмети  поставени на 

јавни површини на 

територијата на општина 
Конче; 

4. Заклучок за усвојување на 
Информација за 

реконструкција на далековод 
Радовиш-Конче и потребата 

од прекинување на 

електрична енергија од 
страна на КЕЦ-Струмица; 

5. Програма за одбележување на 

12-ти Јули-празник на 
општина Конче; 

6. Одлука за одобрување 

финансиски средства за 

набавка на заштитни 

средства за заштита од 

коронавирусот (КОВИД-

19) во општина Конче; 

7. Одлука за одобрување  

финансиски средства на 

Црвен крст-Радовиш за 

набавка нахуманитарни 

пакети за социјално 

загрозени семејства заради 

намалување на ризикот од 

проширување или 

заразување од 

коронавирусот (КОВИД-

19) во општина Конче 
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                                    „ Службен гласник на                                               
                                         Општина Конче“ 
 

                                

 
 

 

                                                       
 

 

 

                                                         
 

 

 

                                    
 

 

 

 

 
 

                                                                    

 

                                                    
 

           
 

                       

 

                                                           
                                                                                                                                

 

                                                                
                                                                         

 


