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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ
Службен гласник на општина
КОНЧЕ 29.11.2019
Излегуба по потреба
Конче
ГОДИНА
Бр.33/2019
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
36-та седница на Советот на општина
Конче одржана на ден 29.11.2019
година
1. СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени
на 36-та седница на Советот на
општина Конче одржана на ден
29.11.2019 година

1. Решение за именување на членови
во Управниот одбор на Јавна
општинска установа за деца - детска
градинка “12-ТИ ЈУЛИ “ во Конче,

општина Конче;
2. Одлука за изменување и
дополнување на Одлуката за
одобрување на финансиски
придонес од буџетот на општина
Конче за спроведување на
проектот за локална и регионална
конкурентност за инвестирање во
инфраструктура поврзана со
туризам и поврзување со
дестинациите, потпроект
„Подобрување на пристапност и
атрактивност на „Сончева езерска
населба Мантово“ и околината”;
3. Одлука за одобрување на
финансиски придонес-

кофинансирање од буџетот на
општина Конче за спроведување
на проектот „Техничка
документацијана патна
инфраструктура на селата
Воиславци, Дедино, Погулево,
Дамјан, Боров Дол и Сончева
езерска населба Мантово“.

Број 09-1375/6 Општина Конче
Дата 29.11.2019 Градоначалник,
Конче
Благој Илиев,с.р.
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Врз основа на член 144 ст.10 и 13 од
Законот за заштита на децата ("Службен
весник на РМ" бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14,
10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17,
21/18 и 198/18) и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 104/19 и
146/19), чл. 36. ст.1 т.5 од Законот за
локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.
5/02) и член 11 став 1 точка 28 од Статутот на
општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата
одржана на ден 29.11.2019 год. донесе:
РЕШЕНИЕ
За именување на членови во Управниот
одбор на Јавна општинска установа за деца детска градинка “12-ТИ ЈУЛИ “ во Конче,
општина Конче
Член 1
За членови во Управниот одбор на Јавна
општинска установа за деца - детска
градинка “12-ТИ ЈУЛИ “ во Конче,
општина Конче се именуваат:
1. Славица Стефанова
2. Андријана Коцева
3. Елена Јованова
Член 2
Мандатот на членовите на Управниот одбор е
четри години.
Член 3
Решението влегува во сила од денот на
објавување во „Службен гласник на општина
Конче“.

Број 08-1375/3 Совет на општина Конче
Дата 29.11.2019
Претседател,
Конче
Исмаил Куртов,с.р.

Врз основа на член 36 ст.1 т.15 од Законот за
локалната самоуправа (Сл.Весник на РМ
бр.5/02) и член 11 ст.1 т.43 од Статутот на
општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата
одржана на ден 29 .11.2019 год. донесе :
ОДЛУКА
За изменување и дополнување на
Одлуката за одобрување на финансиски
придонес од буџетот на општина Конче за
спроведување на проектот за локална и
регионална конкурентност за инвестирање
во инфраструктура поврзана со туризам и
поврзување со дестинациите, потпроект
„Подобрување на пристапност и
атрактивност на Сончева езерска населба
Мантово“ и околината”
Член 1
Во Одлуката за одобрување на финансиски
придонес од буџетот на општина Конче за
спроведување на проектот за локална и
регионална конкурентност за инвестирање во
инфраструктура поврзана со туризам и
поврзување со дестинациите, потпроект
„Подобрување
на
пристапност
и
атрактивност на „Сончева езерска населба
Мантово“ и околината ( Службен гласник на
општина Конче бр. 8/18 и 24/19) членот 2 се
менува и гласи: „ Финансискиот придонес од
страна на општина Конче за спроведување на
потпроектот „Подобрување на пристапност и
атрактивност на Сончева езерска населба
Мантово и околината”изнесува 1.422.360,00
(еден милион четиристотини дваесет и две
илјади триста и шеесет) денари
и за
непредвидени
работи
во
износ
од
1.869.484,00 (еден милион осумстотини
шеесет и девет илјади и четиристотини
осумдесет и четири) денари согласно
Записник од одржан состанок од 20.11.2019
година. Непредвидените работи да се
исплатат на изведувачот во 2020 година на 12
еднакви рати.
Член 2
Оваа Одлука стапува во сила со денот на
објавување
во „Службен гласник на
општина Конче“.
Број 08-1375/4 Совет на општина Конче
Дата 29.11.2019
Претседател,
Конче
Исмаил Куртов,с.р.
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Врз основа на член 36 ст.1 т.15 од Законот за
локалната самоуправа (Сл.Весник на РМ
бр.5/02) и член 11 ст.1 т.43 од Статутот на
општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата
одржана на ден 29.11.2019 год. донесе
ОДЛУКА
за одобрување на финансиски придонескофинансирање од буџетот на општина
Конче за спроведување на проектот
„Техничка документација на патна
инфраструктура на селата Воиславци,
Дедино, Погулево, Дамјан, Боров Дол и
Сончева езерска населба Мантово“
Член 1
Со оваа Одлука со одобрува финансиски
придонес- кофинансирање од страна на
општина Конче за спроведување на проектот
„Техничка
документација
на
патна
инфраструктура на селата Воиславци,
Дедино, Погулево, Дамјан, Боров Дол и
Сончева езерска населба Мантово“ .
Член 2
Финансискиот
придонес од страна на
општина
Кончекофинансирање
за
спроведување на проектот „Техничка
докумрнтација на патна инфраструктура на
селата Воиславци, Дедино, Погулево, Дамјан,
Боров Дол и Сончева езерска населба
Мантово“ изнесува 6% од вкупната вредност
на проектот.
Член 3
Носител на проектот е општина Конче а
партнер на проектот е општина Радовиш.
Член 4
Оваа Одлука стапува во сила
објавувањето во „Службен гласник
општина Конче“.
Број 08-1375/5 Совет на општина Конче
Дата 29.11.2019 Претседател,
Конче
Исмаил Куртов, с.р.

по
на

СОДРЖИНА

1. Решение за именување на членови
во Управниот одбор на Јавна
општинска установа за деца - детска
градинка “12-ТИ ЈУЛИ “ во Конче,

општина Конче;
2. Одлука за изменување и
дополнување на Одлуката за
одобрување на финансиски
придонес од буџетот на општина
Конче за спроведување на
проектот за локална и регионална
конкурентност за инвестирање во
инфраструктура поврзана со
туризам и поврзување со
дестинациите, потпроект
„Подобрување на пристапност и
атрактивност на „Сончева езерска
населба Мантово“ и околината”;
3. Одлука за одобрување на
финансиски придонескофинансирање од буџетот на
општина Конче за спроведување
на проектот „Техничка
документацијана патна
инфраструктура на селата
Воиславци, Дедино, Погулево,
Дамјан, Боров Дол и Сончева
езерска населба Мантово“.

„ Службен гласник на
Општина Конче“
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