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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ
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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 50-та седница на Советот на
општина Конче одржана на ден
05.10.2020 година
1. СЕ ОБЈАВУВААТ актите
донесени на 50-та седница на Советот
на општина Конче одржана на ден
05.10.2020 година.
1. Одлука за отстапување на користење
на простории во објект „Културен дом“Дедино,Конче КП бр.4890/1 КО Дедино
за реализација на настава на ученици од
4-то и 5-то одделение со физичко
присуство во ПУ на ООУ „Гоце Делчев“Конче во с.Дедино.
Број 09-1214/4
Општина Конче
Дата 05.10.2020 Градоначалник,
Конче
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 05.10.2020 година донесе
ОДЛУКА
За отстапување на користење простории
во објект „Културен дом“-Дедино,Конче
КП бр.4890/1 КО Дедино за
организирање настава на ученици од 4-то
и 5-то одделение со физичко присуство
во ПУ на ООУ „Гоце Делчев“-Конче во
с.Дедино

поднесува трошоците за опремување со
инвентар,ситни поправки предизвикани
од редовната употреба, како и трошоците
од самата употреба: струја, греење, вода,
однесување на смет и друго.
Корисникот-училиштето
е
должен
просторите да ги употребува како добар
корисник според нивнта намена, тој
одговара за штетата што ќе настане по
употребата спротивно на нивната намена
од негова страна .
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во ,,Службен гласник на
општина Конче’’.

Член 1
Со оваа Одлука по барање на ООУ „Гоце
Делчев“-Конче бр. 03-428/1 од 29.09.2020
година се одобрува отстапување на
користење простории во објект
„Културен дом“-Дедино,Конче КП
бр.4890/1 КО Дедино за организирање
настава на ученици од 4-то и 5-то
одделение со физичко присуство во ПУ
на ООУ „Гоце Делчев“-Конче во
с.Дедино согласно допис бр.44-8591/23
од 22.09.2020 година од Владата на РСМ.
Член 2
За организирање настава со физичко
присуство на ученици од 4-то и 5-то
одделение на ПУ с.Дедино во објект
„Културен дом“-Дедино, Конче се
отстапува просторија со површина од 33
м2, влезен хол со површина од 16,8 м2 и
санитарен чвор-тоалети со површина од 9
м2 за време на траење на вонредните
околности предизвикани од пандемијата
на коронавирусот Ковид-19.
Член 3
Со отпочнувањe со користење на
просторите корисникот-училиштето ги

Број 08-1214/3 Совет на општина Конче
Дата 05.10.2020
Претседател,
Конче
Исмаил Куртов, с.р.

СОДРЖИНА

1. Одлука за отстапување на користење
на простории во објект „Културен дом“Дедино,Конче КП бр.4890/1 КО Дедино
за реализација на настава на ученици од
4-то и 5-то одделение со физичко
присуство во ПУ на ООУ „Гоце Делчев“Конче во с.Дедино.
„ Службен гласник на
Општина Конче“
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