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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ
Службен гласник на општина
КОНЧЕ 15.11.2019
Излегуба по потреба
Конче
ГОДИНА
Бр.32/2019
e-mail:opstina.konce@t.mk
с/ка 735014073863019
Д.Б. 4023005118934
6. Одлука за одобрување финансиски
средства за изградба на крак на
фекална канализација во должина од
Врз основа на член 50 став 1 точка 2 од
170 метри во с.Дедино,Конче од
Законот за локална самоуправа (Службен
страна на ЈПКД „ Лакавица“-Конче
весник на РМ бр. 05/02), Градоначалникот на
7. Одлука за odobruvawe na
општина Конче донесе:
pari~ni sredstva na FA
Cvetovi Dedino za u~estvo
РЕШЕНИЕ
na 12-tata Manifestacija
За објавување на актите донесени на
*KOSTENIJADA 2019* vo
35-та седница на Советот на општина
Makedonski Brod;
Конче одржана на ден 15.11.2019
8.
Odluka za odobruvawe
година
pari~ni sredstva na FA
Kitka-s.Oraovica za
1. СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени
organizirawe koncert vo
на 35-та седница на Советот на
s.Gorni Lipovi}, Kon~e na
општина Конче одржана на ден
den 17.11.2019 godina;
15.11.2019 година
9. Odluka za odobruvawe
finansiski sredstva na Z@FK
1. Одлука за долгорочно домашно
Pla~kovica-Radovi{ za
задолжување на општина Конче во
u~estvo na natprevari vo
рамки на Проектот за подобрување на
Prva fudbalska liga za
општинските услуги (MSIP2);
sezona 2019/2020 godina.
2. Заклучок за усвојување Извештај за
работењето на ЈПКД „Лакавица“Конче и резултатите за првото
тромесечје јануари-март 2019 година;
3. Заклучок за усвојување Тромесечен
извештај за работењето на ЈПКД
Број 09-1325/12
Општина Конче
„Лакавица“-Конче за април-јуни 2019
Дата
15.11.2019
Градоначалник,
година;
Конче
Благој
Илиев, с.р.
4. Заклучок за усвојување Тромесечен
извештај за работењето на ЈПКД
„Лакавица“-Конче за јули-септември
2019 година;
5. Одлука за изменување и дополнување
на Одлуката за одобрување
финансиски средства за оградување и
доопремување на Детска градинка во
Конче бр. 08-1228/10 од 31.10.2019
г.;
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Врз основа на член 20 од Законот за
финансирање на единиците на локалната
самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.61/04,
96/04, 67/07, 156/09 и 47/11), член 4 од
Законот за јавен долг (Сл.весник на Р.М.
бр.62/05, 88/08, 35/11 и 139/14), и член 36,
став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/02), член
11 став 1 точка 43 од Статутот на општина
Конче (Сл.гласник на општина Конче број
6/06), Советот на Општина Конче на 35-та
седница одржана на 15.11.2019 година донесе
ОДЛУКА
За долгорочно домашно задолжување на
општина Конче во рамки на Проектот за
подобрување на општинските услуги
(MSIP2)
Член 1
Со оваа Одлука се уредува долгорочно
домашно задолжување на Општина Конче,
кое ќе се оствари преку потпишување на
Договор за под-заем со Министерството за
финансии, во рамки на средствата обезбедени
со Проектот за подобрување на општинските
услуги
финансиран
со
заем
од
Меѓународната банка за обнова и развојСветска банка, а со цел финансирање на
капитални инвестициони проекти:
1. Инсталација на ЛЕД светилки во
населените места и поставување на
соларни светилки за улично и
парковско осветлување во општина
Конче
Член 2
Задолжувањето ќе се реализира по пат на
домашно долгорочно препозајмување преку
Проектот за подобрување на општинските
услуги,
финансиран
со
заем
од
Меѓународната банка за обнова и развојСветска банка во висина на 5.251.236,00
денари, под следниве услови:
-

каматна стапка: шест месечен
EURIBOR со вaријабилен распон
рок на отплата: 10 години
грејс период: 3 години

Член 3
Со влегување во сила на оваа Одлука
престануваат да важат Одлуката бр.08-1196/3
од 31.10.2018 г. и Одлуката бр.08-271/3 од
11.03.2019 г.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на
донесување и ќе се објави во Службен
гласник на Општина Конче.

Број 08-1325/3 Совет на општина Конче
Дата 15.11.2019
Претседател
Конче
Исмаил Куртов,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
15.11.2019 g. donese:
Z A K L
O K
Za usvojuvawe na Izve{taj za
raboteweto na JPKD LakavicaKon~e i rezultati za prvoto
tromese~je januari-mart, 2019
g. broj 01-47/1 od
12.04.2019 godina
U

^

1. Se USVOJUVA
Izve{tajot za raboteweto na
JPKD Lakavica-Kon~e i
rezultati za prvoto tromese~je
januari-mart, 2019 g. broj 0147/1 od 12.04.2019 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo
sila osmiot den od
denot na objavuvawe vo
Slu`ben glasnik na
op{tina Kon~e.
Број 08-1325/4 Совет на општина Конче
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Дата 15.11.2019
Конче

Претседател,
Исмаил Куртов, с.р.

Z A K L
^ O K
Za usvojuvawe na Tromese~en
izve{taj za raboteweto na JPKD
Lakavica-Kon~e za tretoto
tromese~je juli-septemvri,
2019 g. broj 01-267/1 od
07.11.2019 godina
U

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 15.11.2019 g. donese:
Z

A

K

L

U

^

O K
Za usvojuvawe na
Tromese~en izve{taj za
raboteweto na JPKD LakavicaKon~e za vtroto tromese~je
april-juni, 2019 g. broj 0187/1 od 16.07.2019 godina
1. Se USVOJUVA
Tromese~en izve{taj za
raboteweto na JPKD LakavicaKon~e za vtroto tromese~je
april-juni, 2019 g. broj 0187/1 od 16.07.2019 godina
2. Zaklu~okot vleguva vo
sila osmiot den od
denot na objavuvawe vo
Slu`ben glasnik na
op{tina Kon~e.
Број 08-1325/5 Совет на општина Конче
Дата 15.11.2019
Претседател,
Конче
Исмаил Куртов, 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 15.11.2019 g. donese:

1. Se USVOJUVA
Tromese~en izve{taj za
raboteweto na JPKD LakavicaKon~e za tretoto tromese~je
juli-septemvri, 2019 g. broj
01-267/1 od 07.11.2019
godina .
2. Zaklu~okot vleguva vo
sila osmiot den od
denot na objavuvawe vo
Slu`ben glasnik na
op{tina Kon~e.
Број 08-1325/6 Совет на општина Конче
Дата 15.11.2019
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 15.11.2019
година донесе:
ОДЛУКА
За изменување и дополнување на
Одлуката за одобрување финансиски
средства за оградување и доопремување
на Детска градинка во Конче бр. 081228/10 од 31.10.2019 г.
Член 1
Во Одлуката за одобрување финансиски
средства за оградување и доопремување
на Детска градинка во Конче бр. 081228/10
од
31.10.2019 г. (Службен

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 32/2019_______________
во
членот 1 став 1 се додава нова алинеа 10
која гласи:
гласник на општина Конче бр.31/2019)

 Набавка и вградување на 3 врати на
детска градинка во Конче во висина
од 36.000,00 денари;

Член 2
Одлуката влегува во сила од денот на
објавување во “Службен гласник на
Општина Конче”.
Број 08-1325/7 Совет на општина Конче
Дата 15.11.2019
Претседател,
Конче
Исмаил Куртов, с.р.
Врз основа на чл.36 ст.1 т.15 од Законот за
локална самоуправа („Сл.весник на РМ бр.
05/02) а во врска со чл.8 ст.1 т.4 и чл. 11 ст.1
т. 42, од Статутот на општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата
одржана на ден 15.11.2019 г. донесе
О Д Л У К А
За одобрување на финансиски средства за
изградба на крак на фекална канализација во
должина од 170 метри во с.Дедино,Конче од
страна на ЈПКД „ Лакавица“-Конче
1. Со оваа одлука се одобруваат
финансиски средства во висина од
400.000,00 (четиристотини илјади)
денари за изградба на крак на
фекална канализација во должина од
170 метри во с.Дедино,Конче од
страна на ЈПКД „ Лакавица“-Конче .
2.

Исплата ќе се регулира според
цените и тарифите на ЈПКД „
Лакавица“-Конче по доставен
Извештај за реализирани активности
согласно Одлуката и доставена
фактура до општина Конче.

3. Одлуката влегува во сила од денот на
објавувањето во *Службен гласник
на општина Конче*.

Број 08-1325/8 Совет на општина Конче
Дата 15.11.2019 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
15.11.2019 g. donese:
O D L U K A
Za odobruvawe na pari~ni
sredstva na FA Cvetovi Dedino
za u~estvo na 12-tata
Manifestacija *KOSTENIJADA
2019* vo Makedonski Brod
^len 1
Po Barawe br. 03-34 od
11.11.2019 g. od FA *Cvetovi*Dedino se odobruvaat pari~ni
sredstva vo visina od 9.000,00
denari, za u~estvo na
12-tata
Manifestacija *KOSTENIJADA
2019* vo Makedonski Brod koja }e
se odr`i na den 15.11. 2019
godina .
Sredstvata da se isplatat na
smetka 200000003374040 Stopanska
Banka.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so
denot na objavuvaweto vo
*Slu`ben glasnik na op{tina
Kon~e*.
Број 08-1325/9 Совет на општина Конче
Дата 15.11.2019
Претседател,
Конче
Исмаил Куртов,с.р.
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Конче
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 15.11.2019 g. donese:

O D L U K A
za odobruvawe pari~ni sredstva
na FA Kitka-s.Oraovica za
organizirawe koncert vo s.Gorni
Lipovi}, Kon~e na den 17.11.2019
godina

^len 1
Po Barawe br. 80/2019 od
14.11.2019 g. od FA Kitkas.Oraovica,Radovi{ se
odobruvaat pari~ni sredstva za
organizirawe koncert vo s.Gorni
Lipovi}, Kon~e na den 17.11.2019
godina so u~estvo na slednite
ansambli:
 FA Kitka-s.Oraovica,Radovi{
 FA Cvetovi-s.Dedino,Kon~e
 FA Kiril i Metodijs.Ilovica,Bosilovo
Sredstvata da se isplatat na
JPKD Lakavica-Kon~e za izvr{en
prevoz na trite ansambla po
dostavena faktura, i na pravno
lice od s. Gorni Lipovi}, za
hrana i pijaloci za 100 u~esnici
na koncertot po dostavena
faktura do op{tina Kon~e.

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 15.11.2019 g. donese:
O D L U K A
za odobruvawe finansiski
sredstva na Z@FK Pla~kovicaRadovi{ za u~estvo na natprevari
vo Prva fudbalska liga za sezona
2019/2020 godina
^len 1
Po Barawe br. 05-2 od 14.11.2019
g. od Z@FK Pla~kovica-Radovi{ se
odobruvaat finansiski sredstva
vo visina od 10.000,00 (deset
iljadi) denari u~estvo na
natprevari vo Prva fudbalska
liga za sezona 2019/2020 godina.
Sredstvata da se isplatat
na Z@FK Pla~kovica-Radovi{ na
smetka br.210072786320172-NLB
Banka .
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so
denot na objavuvaweto vo
*Slu`ben glasnik na op{tina
Kon~e*.
Број 08-1325/11 Совет на општина Конче
Дата 15.11.2019
Претседател,
Конче
Исмаил Куртов,с.р.

^len
2
Odlukata vleguva vo sila so
denot na objavuvaweto vo
*Slu`ben glasnik na op{tina
Kon~e*.
Број 08-1325/10 Совет на општина Конче
Дата 15.11.2019 Претседател,

СОДРЖИНА
1. Одлука за долгорочно домашно
задолжување на општина Конче во
рамки на Проектот за подобрување на
општинските услуги (MSIP2);
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2. Заклучок за усвојување Извештај за
работењето на ЈПКД „Лакавица“Конче и резултатите за првото
тромесечје јануари-март 2019 година;
3. Заклучок за усвојување Тромесечен
извештај за работењето на ЈПКД
„Лакавица“-Конче за април-јуни 2019
година;
4. Заклучок за усвојување Тромесечен
извештај за работењето на ЈПКД
„Лакавица“-Конче за јули-септември
2019 година;
5. Одлука за изменување и дополнување
на Одлуката за одобрување
финансиски средства за оградување и
доопремување на Детска градинка во
Конче бр. 08-1228/10 од 31.10.2019
г.;
6. Одлука за одобрување финансиски
средства за изградба на крак на
фекална канализација во должина од
170 метри во с.Дедино,Конче од
страна на ЈПКД „ Лакавица“-Конче
7. Одлука за odobruvawe na
pari~ni sredstva na FA
Cvetovi Dedino za u~estvo
na 12-tata Manifestacija
*KOSTENIJADA 2019* vo
Makedonski Brod;
8. Odluka za odobruvawe
pari~ni sredstva na FA
Kitka-s.Oraovica za
organizirawe koncert vo
s.Gorni Lipovi}, Kon~e na
den 17.11.2019 godina;
9. Odluka za odobruvawe
finansiski sredstva na Z@FK
Pla~kovica-Radovi{ za
u~estvo na natprevari vo
Prva fudbalska liga za
sezona 2019/2020 godina.

„ Службен гласник на
Општина Конче“
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