СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 29/2019_______________

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ
Службен гласник на општина
КОНЧЕ29.08.2019
Излегуба по потреба
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ГОДИНА
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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 32-та седница на Советот на
општина Конче одржана на ден
29.08.2019 година
1. СЕ ОБЈАВУВААТ актите
донесени на 32-та седница на
Советот на општина Конче
одржана на ден 29.08.2019
година
1. Одлука за давање согласност на
Одлуката за утврдување ценовник
за вршење на услуга-превоз на
ученици и вработени во ООУ
„Гоце Делчев“-Конче
2. Одлука за давање согласност на
Одлуката за организирање превоз
на вработени во ЈПКД „
Лакавица“-Конче до и од работно
место;
3. Одлука за регулирање на превоз на
ученици и вработени во OОУ „Гоце
Делчев“-Конче и вработените во
ЈПКД „Лакавица„-Конче и во
општина Конче до и од училиштето и
до и од работното место од страна на
ЈПКД „Лакавица„-Конче ;

4. Одлука за организирање на
Турнир во мал фудбал и концерт
со реномирани уметници;
5. Одлука за донесување на
Интегриран план за локален развој
на општина Конче 20192022година;
6. Одлука за доставување на процена
на загрозеност на подрачјето на
Општина Конче од сите ризици и
опасности;

Број 09-951/9
Дата 29.08.2019
Конче

Општина Конче
Градоначалник,
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 29.08.2019 година, ја
донесе следната:
ОДЛУКА
за давање согласност на Одлуката за
утврдување ценовник за вршење на
услуга-превоз на ученици и вработени во
ООУ „Гоце Делчев“-Конче
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност на
Одлуката за утврдување ценовник за
вршење на услуга-превоз на ученици и
вработени во ООУ „Гоце Делчев“-Конче
бр.02-102/3
од
29.08.2019
година
донесена од УО на ЈПКД „ Лакавица“Конче.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина Конче”.
Број 08-951/3 Совет на општина Конче
Дата 29.08.2019
Претседател,
Конче
Исмаил Куртов, с.р.
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 29.08.2019 година, ја
донесе следната:
ОДЛУКА
за давање согласност на Одлуката за
организирање превоз на вработени во
ЈПКД „ Лакавица“-Конче до и од работно
место
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност на
Одлуката за организирање превоз на

вработени во ЈПКД „ Лакавица“-Конче до
и од работно место бр.02-102/4 од
29.08.2019 година донесена од УО на
ЈПКД „ Лакавица“-Конче.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина Конче”.
Број 08-951/4 Совет на општина Конче
Дата 29.08.2019
Претседател,
Конче
Исмаил Куртов, с.р.
Vrz osnova na ~l.21 i
~len 22 stav.8 od Zakonot za
Lokalna samouprava, (Sl.vesnik
05/02 na RM) и член 113 ст.1 т.4 од
Законот за работни односи (Сл. Весник
на РМ бр. 62/2005; бр.188/2006;
бр.106/2008; бр.161/2008; бр.114/2009;
бр.130/2009; бр.50/2010; бр.52/2010;
бр.124/2010; бр.47/2011; бр.11/2012;
бр.39/2012; бр.13/2013; бр.25/2013;
бр.170/2013;бр.187/2013; бр.113/2014;
бр.20/2015; бр.33/2015; бр.72 /2015;
бр.129/2015; бр.27/2016; бр.120/2018 и бр.
110/2019), а во согласност со Одлуката за
набавка на две патнички комби возила за
превоз на ученици и вработени во
институциите под надлежност на
општина Конче бр. 08-877/8 од
16.07.2018 г.
Sovetot na op{tina Kon~e
na sednicata odr`ana na ден
29.08.2019 godina donese:

ODLUKA
Za регулираое на prevoz na u~enici i
vraboteni vo OOU,,Goce Del~ev,,Kon~e i vrabotenite vo
JPKD,,Lakavica,,-Kon~e и вп ппштина
Кпнче дп и пд учичиштетп и дп и пд
рабптнптп местп пд страна на
JPKD,,Lakavica,,-Kon~e
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Чlen 1
So ova Odluka se utvrduva i regulira
na~inot na vr{ewe na prevoz na u~enici
vo
OOU,,Goce Del~ev,,-Kon~e. i
vraboteni vo JPKD,,Lakavica,,-Kon~e ,
ппштина Кпнче и OOU,,Goce Del~ev,,Kon~e дп и пд учичиштетп и дп и пд
рабптнптп местп, пд страна на
JPKD,,Lakavica,,-Kon~e .

Vrz osnova na ~l.36 ст.1 т.15 od
Zakonot za Лokalna samouprava
(Sl.vesnik na RM br.5/2002) i ~l.11 st.1
t.40 od Statutot na op{tina Kon~e,
Sovetot na op{tina Kon~e na
sednicata odr`ana na 29 .08.2019
godina donese
O D L U K A
Za organizirawe na Turnir vo mal
fudbal i koncert so renomirani umetnici

Чlen 3

^len 1
Со оваа Одлука организацијата ,
реализацијата и исплата на награди на
турнирот во мал фудбал и организирање
на Концерт со реномирани уметници се
доделува на ЗГ „ФК Серта“-Конче за што
му се одобруваат финансиски средства
во максимален износ до 485.000 денари
од Буџетот на општина Конче а уплатата
за учество на екипите на турнирот ќе се
врши на сметка на ЗГ„ФК Серта“-Конче .
Доколку се обезбедат средства од
спонзори износот na finansiskite sredstva
соодветно ќе биде намален.

Се
одобрува
организирање
на
бесплатен превоз на вработените во
JPKD,,Lakavica,,-Kon~e
,
ппштина
Кпнче и OOU,,Goce Del~ev,,-Kon~e дп
и пд рабптнптп местп, пд страна на
JPKD,,Lakavica,,-Kon~e.

За помагање во организацијата i
realizacija na turnirot od ЗГ„ФК Серта“Конче се определува лицето Зоран
Манчевски од Советот на општината кој
ќе учествува во
сите потребни
активности.
^len 2

Чlen 4
Odlukata vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a }e se objavi vo
*Slu`ben glasnik na op{tina Kon~e*.

Доделување на награди , дипломи и
пехари за спортски активности

Чlen 2
Prevozot na u~enici vo OOU,,Goce
Del~ev,,-Kon~e
}e
go
извршува
JPKD,,Lakavica,,-Kon~e
спгласнп
Одлуката за утврдуваое на ценпвник за
вршеое услуга-превпз на ученици вп
OOU,,Goce Del~ev,,-Kon~e бр. 02-102/3
пд 29.08.2019 гпдина дпнесена пд УО на
ЈПКД .

Број 08-951/5 Совет на општина Конче
Дата 29.08.2019 Претседател,
Конче
Исмаил Куртов, с.р.

Награди
За освоено 1, 2 и 3 место во мал фудбал
ќе се доделат:
1-награда
140.000,00 ден
2-награда
70.000,00 ден
3-награда
35.000,00 ден
Учеството на екипите изнесува 3000,00
денари.
За освoено 1,2 и 3 место на мал фудбал
на екипи од 7 до 11 год.и од 12 до 14
години ќе се доделат:
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1-награда
2-награда
3-награда

6.000,00 ден
3.000,00 ден
1.000,00 ден

За екипи од од 12 до 14 години.
1-награда
2-награда
3-награда

3.000,00 ден
2.000,00 ден
1.000,00 ден

За екипи од 7 до 11 години.
Дипломи
Дипломи и пехари ќе се доделат за
освоено 1, 2 и 3 место на турнир во мал
фудбал.
^len 3
Odlukata vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a }e se objavi vo *Slu`ben
glasnik na op{tina Kon~e*.

Број 08-951/6 Совет на општина Конче
Дата 29.08.2019
Претседател,
Конче
Исмаил Куртов,с.р.

Врз основа на чл.22 став 3 од
Законот
за
локална
самоуправа
(Сл.Весник на РМ бр.5/02), и чл. 8 став 3
и чл.11 став 11 од Статутот на Општина
Конче, Советот на Општина Кoнче на
седницата одржана на ден 29.08.2019
година, ја донесе следната:
ОДЛУКА
за донесување на Интегриран план за
локален развој на општина Конче
2019-2022
Член 1
Со оваа Одлука се донесува Интегриран
план за локален развој на општина Конче
2019-2022.

Член 2
Овој
документ
е
подготвен
со
финансиска поддршка на проектот

„Унапредување
на
општинското
владеење“, финансиран од Европската
Унија, а спроведуван од страна на
Програмата за развој на Обединетите
нации (УНДП) во партнерство со
Министерството за локална самоуправа и
со
Министерството
за
финансии.
Ставовите изразени во овој документ се
ставови на авторите и не ги одразуваат
ставовите на Европската Унија ниту на
Обединетите нации, вклучувајќи го и
УНДП, или на земјите членки на ОН.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина Конче”.
Број 08-951/7 Совет на општина Конче
Дата 29.08.2019
Претседател,
Конче
Исмаил Куртов, с.р.
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,
а во врска со член 15 став 2 од Уредба за
Методологијата
за
изработка
на
процената на загрозеноста на безбедноста
на Република Македонија од сите ризици
и опасности, нејзината содржина и
структура, начинот на чување и
ажурирање, како и определувањето на
субјектите во системот за управување со
кризи на кои им се доставува целосна или
извод од процената,
Советот на Општина Кoнче на
седницата одржана на ден 29.08.2019
година, ја донесе следната:
ОДЛУКА
за доставување на Процена на
загрозеност на подрачјето на општина
Конче од сите ризици и опасности
Член 1
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Целосната Процена на загрозеност на
подрачјето на општина Конче од сите
ризици и опасности, по претходно
доставено барање преку Регионалниот
центар за управување со кризи-Радовиш
се дава на користење на:
-

СВР Струмица

5. Одлука за донесување на
Интегриран план за локален развој
на општина Конче 20192022година;
6. Одлука за доставување на процена
на загрозеност на подрачјето на
Општина Конче од сите ризици и
опасности;

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот
на објавување во “Службен гласник на
Општина Конче”.

Број 08-951/8 Совет на општина Конче
Дата 29.08.2019
Претседател,
Конче
Исмаил Куртов, с.р.

СОДРЖИНА

1. Одлука за давање согласност на
Одлуката за утврдување ценовник
за вршење на услуга-превоз на
ученици и вработени во ООУ
„Гоце Делчев“-Конче
2. Одлука за давање согласност на
Одлуката за организирање превоз
на вработени во ЈПКД „
Лакавица“-Конче до и од работно
место;
3. Одлука за регулирање на превоз на
ученици и вработени во OОУ „Гоце
Делчев“-Конче и вработените во
ЈПКД „Лакавица„-Конче и во
општина Конче до и од училиштето и
до и од работното место од страна на
ЈПКД „Лакавица„-Конче ;

4. Одлука за организирање на
Турнир во мал фудбал и концерт
со реномирани уметници;

„ Службен гласник на
Општина Конче“

