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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ
Службен гласник на општина
КОНЧЕ 25.10.2020
Излегуба по потреба
Конче
ГОДИНА
Бр.10/2020
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 49-та седница на Советот на
општина Конче одржана на ден
25.09.2020 година
1. СЕ ОБЈАВУВААТ актите
донесени на 49-та седница на Советот
на општина Конче одржана на ден
25.09.2020 година.
1. Одлука за намера за

користењена грант
средства од Проектот за
подобрување на
општинските услуги –
МСИП 2 ;
2. Одлука за донесување на
Урбанистички план за
с.Габревци, Општина
Конче, со плански период
2018-2028, површина на
плански опфат 54,33ха,
изработен од ДП “Визура”
ДООЕЛ Струмица со
тех.бр.2039/18 од Август
2020;

3. Одлука за одобрување на
финансиски средства за
набавка на ИТ опрема
таблети или компјутери за
социјално загрозени
ученици во ООУ „Гоце
Делчев“-Конче за
реализација на он-лајн
настава.

Број 09-1170/6
Дата 25.09.2020
Конче

Општина Конче
Градоначалник,
Благој Илиев,с.р.
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Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и
член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локална самоуправа (,,Сл. Весник на РМ,,
бр.5/02), во согласност со член 11 став 1
точка 43 од Статутот на општина Конче
,Советот на општина Конче на седницата
одржана на ден 25.09.2020 година донесе
ОДЛУКА
За намера за користењена грант средства
од Проектот за подобрување
на општинските услуги – МСИП 2
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност за
намената на користење на грант средства
добиени преку Проектот за подобрување
на општинските услуги – МСИП 2 за
реализација на проектот ,,Набавка на
специјално возило за транспорт на
комунален отпад.
Член 2
Општина Конче средствата во висина од
1.261.035,00 денари, добиени како грант
за успешно реализиран под- проект преку
задолжување во рамки на Проектот за
подобрување на општинските услуги,
финансиран со заем од Меѓународната
банка за обнова и развој (Светска Банка)
ќе ги искористи за реализација на
проектот за Набавка на специјално
возило за транспорт на комунален отпад.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во ,,Службен гласник на
општина Конче’’.
Број 08-1170/3 Совет на општина Конче
Дата 25.09.2020
Претседател,
Конче
Исмаил Куртов, с.р.

Врз основа на чл.39 и чл.42 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање
(Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15,
193/15, 31/16, 163/16, ,64/18 и 168/18),
чл.22 став 1 точка 1 од Законот за
локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.
5/02), чл. 11 став 1 точка 7 од Статутот на
Општина Конче Советот на Општина
Кoнче на седницата одржана на ден
25.09.2020 година, ја донесе следната:
ОДЛУКА
за донесување на Урбанистички план
за с.Габревци, Општина Конче,
со плански период 2018-2028,
површина на плански опфат 54,33ха,
изработен од ДП “Визура” ДООЕЛ
Струмица со тех.бр.2039/18 од Август
2020
Член 1
Со
оваа
Одлука
се
донесува
Урбанистички план за с.Габревци,
Општина Конче, со плански период 20182028, површина на плански опфат 54,33
ха, изработен од ДП “Визура” ДООЕЛ
Струмица со тех.бр.2039/18 од Август
2020 како што е означено во графичките
прилози кои што се составен дел на оваа
одлука.
Член 2
Одлуката за донесување на Планот се
прикачува во електронска форма во
информацискиот систем е-урбанизам, од
страна на донесувачот на урбанистичкиот
план.
По
спроведување
на
наведеното,
донесениот урбанистички план станува
составен дел на електронскиот регистар
на донесени урбанистички планови во
рамките на информацискиот систем еурбанизам, кон кој пристап имаат
донесувачот на урбанистичкиот план,
органот на државната управа надлежен за
вршење на работите од областа на
уредување на просторот, Агенцијата за
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планирање на просторот и Агенцијата за
катастар на недвижности.
Член 3
Донесувачот на урбанистичкиот план е
должен
примерок
од
донесениот
урбанистички план во електронска форма
да го објави на својата веб страна.
Член 4
Донесениот урбанистички план ќе се
применува по исполнувањето на условите
во согласност со законот.
Член 5
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина Конче”.
Број08-1170/4 Совет на општина Конче
Дата 25.09.2020
Претседател,
Конче
Исмаил Куртов, с.р.
Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и
член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локална самоуправа (,,Сл. Весник на РМ,,
бр.5/02), во согласност со член 11 став 1
точка 43 од Статутот на општина Конче
,Советот на општина Конче на седницата
одржана на ден 25.09.2020 година донесе
ОДЛУКА
За одобрување на финансиски средства за
набавка на ИТ опрема таблети или
компјутери за социјално загрозени
ученици во ООУ „Гоце Делчев“-Конче за
реализација на он-лајн настава
Член 1
Со оваа Одлука по барање на ООУ „Гоце
Делчев“-Конче бр. 02-413/1 од 18.09.2020
година се одобруваат финансиски
средства за набавка на ИТ опрема
таблети или компјутери за социјално
загрозени ученици во ООУ „Гоце
Делчев“-Конче за реализација на он-лајн
настава во висина од 30.000,00 (тиесет
илјади) денари без вклучен ДДВ.

Член 2
Градоначалникот на Општина Конче
средствата предвидени во членот 1 од
оваа Одлука во висина од 30.000,00
(тиесет илјади) денари без вклучен ДДВ
да ги реализира по повторно доставено
барање од страна на Директорот на
училиштето со приложен список на
социјално загрозени ученици чии
родители не се во можност да обезбедат
ИТ опрема за нормално следење на онлајн наставата во учебната 2020/2021
година
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во ,,Службен гласник на
општина Конче’’.
Број 08-1170/5 Совет на општина Конче
Дата 25.09.2020
Претседател,
Конче
Исмаил Куртов, с.р.

СОДРЖИНА
1.Одлука за намера за користењена грант

средства од Проектот за подобрување на
општинските услуги – МСИП 2 ;
2.Одлука за донесување на Урбанистички
план за с.Габревци, Општина Конче, со
плански период 2018-2028, површина на
плански опфат 54,33ха, изработен од ДП
“Визура” ДООЕЛ Струмица со
тех.бр.2039/18 од Август 2020;
3.Одлука за одобрување на финансиски
средства за набавка на ИТ опрема
таблети или компјутери за социјално
загрозени ученици во ООУ „Гоце
Делчев“-Конче за реализација на он-лајн
настава
„ Службен гласник на
Општина Конче“
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