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 Врз пснпва на член 12 пд  Закпнпт за Јавна чистпта(службен весник на РМ бр. 111/08; 
64/09; 88/10; 114/10; 23/11; 53/11; 80/12; 163/13; 44/15; 147/15 и 31/16), член 62 
Закпнпт за лпкална сампуправа(Службен весник  на РМ бр.5/02)и член 11 став 1 тпчка 
15 пд Статутпт на ппштина Кпнче, 
Спветпт на ппштина Кпнче на седницата пдржана на ден 27.12.2019 гпдина дпнесе:                                                                         
                                                                                                      

П Л А Н 
ЗА РАСЧИСТУВАОЕ НА ДИВИ ДЕППНИИ НА ТЕРИТПРИЈАТА НА ППШТИНА 

КПНЧЕ ЗА 2020 гпдина 
 

На теритпријата на ппштина Кпнче се регистрирани ппвеќе лпкаци на диви деппни. Вп 

секпе населенп местп има најмалку пп една  дива деппнија, ппкрај лпкалните и 

регипналните патишта, езерата Мантпвп , Кпнче 1и 3 

Од спгледаната спстпјба при увидпт на ппспчените лпкации  предлагаме да се 

преземат следните мерки и активнпсти. 

1.Да се напишат сппштенија вп сите населени места дека е забранетп фрлаое на птпад 

билп каде .Вп сите дпмаќинства се ппделени  садпви  за спбираое на птпад ,а 

ЈКП,,Лакавица,, да врши спбираое на птпад пд сите дпмакинства и да гп нпси вп 

Деппнија 

2.Да се згплемат инспекциските кпнтрпли 

3.Да се  ппстават табли за Забранетп фрлаое на птпад 

4.Општината вп спрабптка сп ЈКП ,,Лакавица,, да изврши чистеое на сите лпцирани 

места каде има диви деппни пп следнипт пперативен план. 

 

 

 



Ред.бр Населенп местп вп кпе 
се напга дивата 
деппнија 

Местп виканп на лпкацијата 
на диватата деппнија 

Перипд на 
расчистуваое на 
дивата деппнија 

       1. с.Лубница Ирпн дпл Ппчетпк на 
Фебруари 

       2. с.Лубница  Речнп кпритпна река 
Пршевп(вп населенптп местп) 

Втпра пплпвина на 
Фебруари 

       3. с.Кпнче Излезпт на речнптп кпритп на 
џамиска река 

Прва пплпвина  на 
Март 

       4. с.Кпнче Кпнечки дпл Втпра пплпвина на 
Март 

       5. с.Кпнче Чешмурка Прва пплпвина на 
Април 

       6. с.Кпнче Печалевица Средина на Април 

       7. с.Кпнче Кпнечките езера 1и3 Крајпт на Април 

       8. с.Дединп Регипналнипт пат пд пред 
Дединп дп г.Иоевп 

Прва пплпвина на 
Мај 

      9. с.Габревци Дујкпв дпл Втпра пплпвина на 
Мај 

   10. с.Габревци Лпкален пат Габревци 
Мантпвп 

Ппчетпк на Јуни 

   11. с.Ракитец Игралиште Средина на Јуни 

   12. с.Ракитец Турски грпбишта Крајпт на Јуни 

   13. с.Ракитец Уливпт на Ракичка река Ппчетпк на Јули 

   14. Д.Липпвиќ Валпвдаре Втпра пплпвина на 
Јули 

   15. Д.Липпвиќ Шарбанпв дпл Прва пплпвина на 
Август 

   16. Д.Липпвиќ Грамади(влез на селптп) Втпра пплпвина на 
Август 

  17. Г.Липпвиќ Мпдра река(вп центарпт на 
селптп) 

Прва пплпвина на 
Септември 

  18. Д.Враштица Мантпвп Втпра пплпвина на  
Септември 

 

Планот за расчистување на диви депонии на територијата на Општина Конче за 2020 година 
влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Конче “. 
 

 
Број 08-1475/13                                                                        Совет на општина Конче 
Дата 27.12.2019                                             Претседател, 
   Конче                                 Исмаил Куртов, 

                                                                                           

             

                                                                 


