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Општина Конче 

    
П Р П Г Р А М А 

ЗА ЈАВНИТЕ ДЕЈНПСТИ ЗА 2020 ГПДИНА 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЛАСТИ; 
 
 
         1.Развој на спортот,младите и рекреацијата во општина Конче       
         2. Развој и подршка на НВО секторот во општина Конче  
         3. Развој на културата во општина Конче.     
     
 
 
 
 

                                                                             

 
 
 
 
 
 
 

Декември 2019 година 
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Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (“Сл. весник на РМ“ бр.5/02) и член 11 став 1 точка 
11 од Статутот на општина Kонче, Советот на општина Конче на седницата, одржана на 27.12.2019 година, 
донесе  

                                                  
                                                                 П Р О Г Р А М А 
                                           ЗА ЈАВНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 2020 ГОДИНА 
 
 
ОБЛАСТ: 1. РАЗВОЈ НА СПОРТОТ, МЛАДИТЕ И РЕКРЕАЦИЈАТА  
 
 
1. Вовед  
Со Програмата за активностите во областа на спортот и младите во 2020 година, ќе се продолжи со 
реализација на проекти во функција на подобрување на условите за спортување, натпреварување и 
рекреирање на граѓаните од подрачјето на општина Конче.  
Со подршката на спорот се создаваат услови за поквалитетни натпреварувања на спортските клубови како и 
поголема заинтересираност и масовност на младите за спортски активности.  
Практикувањето на спорот особено кај младите се повеќе претставува неоходна потреба на младите од 
општината и природна потреба за нормален психофизички развој и спречување на појава на телесни 
деформитети. 
So programata se planiraat aktivnostite na op{tina Kon~e vo oblasta na sportot, mladite i рекреацијата 
и средствата за финасирање на истите за 2020 година. 

 
    2. CELI 

 

Основни цели на Програмата за спорт и рекреација на Општина Конче во областа на спортот, младите и 
поддршка на невладиниот сектор во 2020 година се:  
1. Основни цели на оваа Програма се:  
- Остварување учество на Општина Конче во организирањето, одвивањето и збогатувањето на спортскиот 
живот во општината, во согласност со потребите и интересите на граѓаните;  
- Афирмирање на Општина Конче како подржувачи поттикнувач на спортот;  
- Унапредување на условите и можностите за остварување на спортските активности на децата и младината, 
спортистите и на спортско-рекреативните активности на граѓаните;  
- Создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните активности на граѓаните, особено младите и 
здруженијата на граѓани од областа на спортот; 
-Подршка на у~ili{еniот sportski sistem i sport za site; 
- Подршка на Tradicionalni sportski natprevari i manifestacii; 
- Афирмација на Општина Конче во која особено внимание се посветува на создавањето услови за правилно 
насочување на младите и организирање на нивните слободни активности. 
- Промовирање на можностите на Општина Конче да биде домаќин на одделни спортски манифестации од 
мегуопштински ранг и поддржување на иницијативите што се преземаат на тој план;  

 
3. АКТИВНОСТИ  
 Активностите во областа на спортот, Општина Конче ќе ги насочи кон поттикнување, поддржување и 
помагање на остварувањето на целите на оваа Програма.  
Во таа смисла ќе се спроведуваат активностите за:  
-Заживување на спортските манфиестации со традиција за кои постои интерес кај граѓаните, спортските 
манифестации и спортистите од странство;  
-Учество во организирањето натпревари со локална и регионална мрежа 
-Иницирање и реализирање посебни програми за создавање услови за спроведување спортски активности на 
спортистите аматери, на учениците и младината;  

- Поддржување на иницијативите и активностите за одвивање и развој на спортски дисциплини кои не се 
присутни во Општина Конче, а имаат значајно место на спортските манифестации; 
-Овозможување поинтензивна комуникација на наши спортисти и нивните здруженија, со спортистите од други 
градови, региони и светот, заради унапредување на меѓусебната соработка. 

 

     4.FINANSIRAWE 
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Активностите на општина Конче од областа на спортот, утврдени со оваа Програма, ќе се финансираат од 
средства на Буџетот на општина Конче за 2020 година, спонзорства и донации.  
-При реализација на Програмата, Општина Конче ќе ги поддржува организаторите на спортските 
манифестации при спроведувањето на нивните активности за обезбедување финансиски средства и друга 
помош од:  
-Буџетот на Република  Северна Македонија за 2020 година (преку надлежните министерства); 
Агенција за спорт и млади на Р.Северна Македонија  
-Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички лица;  
-Заинтересирани партнери за соработка со општината во земјата и странство  
-Други извори.  

 
4.1. RASPOREDUVAWE NA FINANSISKITE SREDSTVA 
Средствата од Буџетот на општина Конче за 2020 година од Програмата Л0 во износ од 650.000 денари, се 
распоредуваат како учество на Општина Конче за поттикнување, подржување и помагање за следните 

активности од областа на спортот: 
 
Р.б  Назив на активноста Родова 

застапеност 
Износ во денари 

1. SPORTSKI MANIFESTACII   

 - Меѓуопштински турнир во мал фудбал под рефлектори по 
повод Празникот на Општината ,,12 јули,, 
-Турнири во мал фудбал по повод празници во населените 
места; 
- Турнир во кошарка, одобјка,борење; 
- Избор на најдобра спортска екипа на годината 

 
 
 
 
 
 
Машки/женски 

 
 
 
 
 
 
450.000 ден 

2. PODR[KA NA SPORTSKI DRU[TVA-KLUBOVI   

 Подршка на Фудбалски клуб ФК СЕРТА од Конче 

Подршка на Фудбалски клуб ,,Женски допири,, од 

с.Конче 

 
 
 
Машки/женски 

 
 
 
100.000 ден 

3. MASOVNA FIZI^KA KULTURA 
-Спортски активности по повод важни празници општински и 
државни празници; 

-U~estvo na  меѓуопштински natprevari; 

- Otvoreni zabavni fudbalski {koli; 

- Учество во пионерска регионална лига во рамките на ОФС 
Струмица; 
- Основање на општински фудбалска екипа за сениори за настан 
на фудбалски натпревари во рамките на Фудбалската 
федерација на Македонија;  
Учество на спортски и карневалски настани 

 
 
 
 
 
 
 
 
Машки/женски 

 

 

 

 

 

 

 
 
25.000 ден 

4. ПОДРШКА НА МЛАДИТЕ ОД ОПШТИНА КОНЧЕ 
Подршка на активности за младите во општина Конче 

 
Машки/женски 

 

25.000 ден 

 ВКУПНО  600.000 ден 

  

*Za aktivnostite od oblasta na sportot koi ne se opfateni so ovaa programa a }e se pojavat vo tekot na 
2020 godina, i se od op{t interes za op{tinata, Sovetot na op{tinata }e izvr{i dopolnuvawe na istata.  

 
5. ПОДРШКА НА МЛАДИТЕ ОД ОПШТИНА КОНЧЕ 
Општината на младите од населените места ќе им помага преку:  
-    подршка на основање и реализирање на активности на Младинскиот Клуб Конче . 
-    подршка на активности од културниот и забавниот живот на младите.  
- организирање трибини, форуми и дебати на теми што се од нивен интерес,  
- организирање кампањи за потенцирање на здравиот начин на живот;  
- организирање анкети за да се утврди нивниот интерес и да се насочат сферите на делување на 

општината.  
 
6. DRUGI FORMI NA AKTIVNOSTI ZA PODDR@UVAWE I POMAGAWE NA SPORTSKITE MANIFESTACII 

 

Osven so finansiski sredstva, Гradona~alnikot i Sovetot na op{tina Kon~e, sportskite manifestacii }e 
gi poddr`uva i pomaga so : 
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- pokrovitelstvo; 
- dodeluvawe nagradi, priznanija i prigodni podaroci. 
- обезбедување стручна, техничка и други видови помош,  
- учество на промотивни и протоколарни средби.  

 
7. ZAVR[NI ODREDBI 
 
За сite кои ќе се јават како korisnici од  sredstvata za organizirawe na  sportski aktivnosti vo op{tina 
Kon~e za 2020 godina, }e im bidat dodeleni, po podnesuvawe na предлог програма со активности (narativnа 

i finansovа) za realiziraње на aktivnosti vo 2020 god. i toa najрано еден месец до спроведување на 

програмската активност.  
Za realizacija na Programata nadle`en e Гradona~alnikot na op{tina Kon~e. 

     Вака концепираната Програма за активностите на Општина Конче во областа на спорт и младите и 
рекреацијата  овозможува да се задржат активностите што во изминативе неколку години се поддржани од 
Буџетот на Општината.  
Во областа на спортот во Програмата се предвидени оние спортски манифестации што го оправдаа своето 
одржување во претходните години, што привлекоа публика и покажаа квалитет.  
  
 

ОБЛАСТ: ПОДДРШКА НА ГРАЃАНСКИ ЗДРУЖЕНИЈА И ОРГАНИЗАЦИИ    
                  ВО 2020 ГОДИНА 
 
1. ЦЕЛИ 
 
   Основни цели на Програмата во областа на активностите на Општина Конче за поддршка на граѓанските 
здруженија во 2019 година се: 
1.Грижата за младите и соработка со граѓански здруженија, во согласност со можностите. 
2.Создавање услови за реализирање на активности на граѓаните и здруженијата на граѓани. 
3.Афирмација на Општина Конче како општина со развиена мрежа на граѓански здруженија  која остварува 
активна соработка со граѓански здруженија. 
 
2. АКТИВНОСТИ 
    За реализирање на целите на оваа Програма Општина Конче ќе ги преземе сите потребни активности и ќе 
ги стави на располагање сите свои технички и човечки ресурси. 
    Во контекст на ова активностите најмногу ќе се насочуваат кон: 

 сочувување на континуитетот на соработката со граѓанскиот сектор, 

 обезбедување просторни услови за работа на здруженијата на граѓани, 

 давање поддршка на проекти кои се од поширок општествен интерес и задоволуваат потреби на 
поголема група граѓани, 

 воспоставување подеднаква соработка со здруженијата на граѓани од различни интересни групи на 
делување, 

 активности кои ја афирмираат општина Конче во државата и надвор од неа. 
    Во областа на поддршката на граѓанскиот сектор активностите на Општина Конче ќе бидат насочени кон 
реализирање на партнерски проекти од поширок интерес на заедницата, кон градење мрежи и коалиции во 
сите области на делување на локалната самоуправа. 
3.АНАЛИЗА НА СОСТОЈБИТЕ СО ГРАЃАНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА И ОРГАНИЗАЦИИ 3.1Податоци за 
регистрирани граѓански здруженија и организации според податоци од Централен регистер на РСМ. 
 

Р.б Име на 
здружение/организација 

седиште Дата на 
основање 

Основна дејност Статус 
Активно 
/неактивно 

1. Здружение  
ЛРД СТУДЕНЕЦ Конче 

Конче 28.04.1993 Друштво за Лов и 
риболов 

Активно 

2. Здружение на 
Тутунопроизводители 
КРИВАЛАКАВИЦА с.Ракитец 

Ракитец 

05.01.1999 

Застапување на 
тутунопроизводители 
На општина Конче 

активно 

3. Здружение КУД ЦВЕТОВИ 
с.Дедино 

Дедино 
23.01.1999 

Друштво за Фолклор и 
култура 

активно 

4. Фудбалски клуб КОНЧЕ 
БИРЛИК Конче 

Конче 
12.03.1999 Спортски клуб 

неактивно 

5. КУД КАРАЏАОГЛАН с.Конче Конче 
23.03.1999 

Друштво за фолклор и 
култура 

неактивно 

6. Здружение ОРГАНИЗАЦИЈА Конче 15.02.2000 Организација на жени- неактивно 
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НА ЖЕНИ НА ОПШТИНА 
КОНЧЕ с.Конче 

Женски права и 
активности  

7. КУД МАКЕДОНСКИ ГЛАС 
с.Габревци Конче 

Габревци 
26.06.2001 

Друштво за фолклор и 
култура 

неактивно 

8. ОК с.Конче Дејности на 
струковни организации врз 
база на зачленување 

Конче 

01.04.2005 Непознато 

неактивно 

9. Еколошко-Етнолошко 
друштво ВЕНЕЦ Конче 

Конче 
22.02.2006 

Друштво за екологија и 
Етнологија  

Неактивно  

10. Здружение на земјоделци 
ЕКО АГРАР с.Ракитец 

Ракитец 
26.01.2007 Развој на земјоделството 

неактивно 

11. СЕРТА с.Конче-Дејности на 
други организации врз база 
на зачленување,  

Конче 

30.01.2007 непознато 

неактивно 

12. Здружение фудбалски клуб 
СЕРТА с.Конче 

Конче 
14.09.2007 

Развој на спортот и 
фудбалот 

активно 

13. ЗКС ЗИЈА ГОКАЛП Конче Конче 
05.01.2011 

Здружение за култура и 
спорт 

Активно 

14. Занаетчија Сервис СТАМЕН 
Стамен Симеон Стефанов 
Конче 

Конче 

01.09.2011 
Индивидуален 

занаетчија 

активно 

15. Здружение ПРАНГИ ИСА БЕГ 
Конче 

Конче 
29.01.2015 Друштво за култура 

неактивно 

16. ФК КОНЧЕ БИРЛИК СКД 
Конче 

Конче 
24.08.2015 

Друштво за спорт и 
фудбал 

неактивно 

17. УСК СПОРТИСТ КОНЧЕ 
Конче 

конче 
14.11.2016 Друштво за спорт 

неактивно 

18. Здружение ЛАГ 
ПЛАЧКОВИЦА Конче 

Конче 
14.02.2018 Рурален развој 

активно 

19. Противпожарно друштво 
ПОЖАР Конче 

Конче 
06.11.1995 

Доброволна 
противпожарна дејност 

неактивно 

20. Противпожарно друштво 
ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА Конче 

КОНЧЕ 
16.10.2019 

Доброволна 
противпожарна дејност 

Во започнување 
со активности  

21. Здружение КАНТАКУЗИНА 
Конче 

Конче 

14.11.2019 

Културни иницијативи, 
културно наследство 

Мегународна соработка  

Во започнување 
со активности 

 
3.2 Податоци за граѓански здруженија и организации кои делуваат на територијата на општина Конче. 

Р.б Име на 
здружение/организација 

седиште Дата на 
основање 

Основна дејност Статус 
Активно 
/неактивно 

1. Здружение на пензионери на 
општина Радовиш и Конче 

Радовиш / Застапување на прва на 
пензионери во Радовиш и 
Конче 

активно 

2. Здружение на борците на 
општина Радовиш и Конче 

Радовиш 
/ 

Застапување на борците на 
општина Конче и Радовиш 

активно 

3. Здружение МОБИЛНОСТ 
Радовиш–телесни инвалиди 

Радовиш 
/ 

Застапување на права на 
телесни инвалиди 

активно 

4. Здружение за развој на 
југоситочен плански регион 
Струмица 

Струмица 

/ 

Регионално застаување на 
10 општини 

активно 

5.  Заедница на едниците на 
локалната самоуправа 

Скопје 

/ 

Застапување на сите 
единици на локлната 
самоуправа 

активно 

 
3.3 Анализа на состојбите со граѓанските здруженија и организации 
 
Од вкупно 26 Здруженија и организации кои делуваат на територијата на општина Конче во однос на 
основната дејност од регистрација : 
Според Стусот  активни –неактивни состојбата е следнава: 
 14-здруженија општински, мегуопштински, регионални и на ниво на држава се активни; 
12-здруженија главно општински се неактивни без покажана граѓанска активност во 2019 и изминатите години. 
Според основна дејност од регистрација од вкупно 26 здруженија 
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- 1  здружение за риболов, лов и рекреација; 
- 1 здружение за застапување на правата на тутунопроизводителите од општина Конче; 
- 5 здруженија за култура, фолклор и манифестации; 
- 4 здружени за спорт, спортски клубови; 
- 1 здружение за организација на жени; 
- 1 здружение за развој на земјоделието; 
- 2 здруженија доброволно противпожано друштво; 
- 1 здружение за рурален развој; 
- 1 здружение за пензионери; 
- 1 здружение на борци; 
- 1 здружение за културни иницијативи , културно наследство и мегународна соработка;  
- 1 здруѓение за телесни инвалиди; 
- 1 индивидуален занаетчија; 
- 1 здружение за екологија и етнологија 
- 1 здружение за регионален развој на југосточниот плански регион; 
- 1 здружение за локлна самоуправа на РСМ; 
- 2 здружение непознато. 
 Според датумот на основање регистрирање на локално ниво 
-2 здружение се со постоење од 25 години 
-6 здруженија се со постоење од 20 години 
-5 здруженија се со постоење од 15 години 
-2 здруженија со постоење од 10 години 
-3 здруженија со постоење од 5 години 
-1 здруѓение со постоење од 2 години 
-2 здруженија со постоење од 2019 година-ново регистрирани  
Заклучок 
Иницијативите и потребите на граѓаните од населените места  за здружување и организирање во организации 
и здруженија постојат  во континуитет од основањето на општина Конче како единица на локална самоуправа. 
Во делот на активното работење како невладини организациии, здруженија на граѓани можеме да 
констатираме намален обем и тенденција на постепено опаѓање на   активностите особено кај здруженија 
основани во општина Конче.Дури 12 здруженија се неактивни, без забележани активности во период од 3 
години. 
Од локалните здруженија кои во континуитет покажуваат свои активности најмногу се присутни здружението за 
лов и риболов, здружението за тутунопроизводители,културните фолклорните друштва, потоа здруженијата за 
спорт и сл. 
Послаби повремени активности покажуваат здружението организација на жени,од поновите здружението за 
руруален развој со регионални проекти,додека од новите здруженија за противпожарна заштита и културни 
иницијативи активностите сеуште се во фаза на планирање. 
Потреба од подобрување на состојбите со невладиниот-грагански сектор. 
Општина Конче за потребите на локалниот развпој има неопходна потреба од активни здруженија кои активно 
ќе се вклучат во развојот на општина Конче со сопствени или партнерски проекти со општината или други 
државни организации. 
За таа цел потребно е  
- остварување на почести контакти и средби со претставниците на здруженијата; 
- назначување на лице за невладиниот сектор од Советот или општинската администрација; 
- отварање на повици за финансирање на проекти на здруженија; 
- подршка на активности и проекти на здруженија; 
- организрање на партнерски проекти со општината; 
- активно вклчување во културните и други важни настани на општината; 
- активно вклчување во социјални и хумани програми на општината; 
  
4. ФИНАНСИРАЊЕ 
 
    Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма е од Буџетот на Општина Конче, од 
спонзорства и донации. 
     За активности од областите што ги опфаќа оваа Програма, а кои со својата актуелност, квалитет и општ 
интерес ќе се појават во текот на 2020 година, ќе бидат ангажирани дополнителни средства од Буџетот на 
општината. 
4.1 Распределба на финансиски средства за грагански организации за 2020 година 
Вкупно планирани -50.000 денара.  
 
 

 III. ПОДДРШКА НА ГРАЃАНСКИ 
ЗДРУЖЕНИЈА И ОРГАНИЗАЦИИ 

Општина Конче Донации Родова 
распределба 

Вкупно 
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Машки/женски 

1. Распределба на средства по 
објавен конкурс за граѓанскиот 
сектор за 2020 година 

30.000 ден / Машки/женски 30.000 ден 

2. Учество во реализација на 
проекти 
и поддршка на програмски  
активности со здруженија на 
граѓани 

 10.000 ден / Машки/женски 10.000 ден 

3. Помош при регистрација на нови 
и пререгистрација на постојни 
невладини организации 

10,000 ден / Машки/женски 10,000 ден 

  
ВКУПНО  

  50.000,00     
денари 

/ /  50.000     
денари 

 
3.4. ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ 
    Освен со финансиски средства Општина Конче активностите на здруженијата на граѓани ќе ги помага и со: 
 покровителство; 
 доделување награди и признанија, 
 обезбедување стручна, техничка и други видови помош, 
 учество на промотивни и протоколарни средби. 
 организирање трибини, форуми, дебати и сл. на теми што се од нивен интерес, 
 организирање кампањи 
 организирање анкети за да се утврди нивниот интерес и да се насочат сферите на делување на 

општината. 
 
Практичната реализација и контрола ќе  се одвиваат преку Советот Општина Конче и Комисијата за јавни 

дејности, а следењето активностите на оваа Програма ќе се одвива преку Одделението за општи и правни 
работи и јавни дејности  и во соработка со здруженија на граѓани и фондации во Општина Конче. 
Во 2020 година Општина Конче ќе ги поддржи проектите на Здруженијата на Граѓани и Фондации кои се 
опфатени во програмите за спорт, култура, социјална заштита и образование, проекти на Здруженија на 
граѓани чија дејност е заштита на животната средина, демократските процеси, хуманитарна дејност итн. за 
овој вид поддршка од Буџетот на Општина Конче се наменуваат 50.000 денари. 
 Средства за партнерски проекти на Општина Конче со Здруженија на граѓани се планираат во случај 
здруженијата да добијат грант за проект кој е од поширок интерес на заедницата за кој се бара и учество на 
општината. Бидејќи овие проекти не можат да се планираат однапред, средствата во оваа ставка се паушално 
определени. 
 
 
ОБЛАСТ: 3.РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА ВО ОПШТИНА КОНЧЕ  

 
1. Вовед  

 
Со Програмата за активностите од областа на културата за 2020 година, се продолжува со подршката на 
манифестации од областа на културата кои претставуваат традиционални вредности и белег на Општина 
Конче.  
Воедно се продолжува и со подршката на проекти од областа на културата на институции, здруженија на 
граѓани и поединци од подрачјето на Општина Конче.  
 
2. ЦЕЛИ  
Основни цели на оваа Програма се:  
- Обезбедување активен однос на општина Конче кон задоволувањето на потребите и интересите на граѓаните 
во областа на културата;  
- Сочувување и афирмирање на материјалното и духовното културно наследство на Општина Конче;  
- Сочувување и афирмирање на културниот идентитет на Општина Конче;  
- Создавање услови за квалитетно културно жиеење, соодветно на статусот на општина Конче;  
- Промовирање и поддржување на нови идеи и проекти што ја афирмираат Општина Конче на културен план; 
- Презентирање и афирмирање на творците, и институциите од областа на културата во земјава и странство;  
-Интензивирање и збогатување на меѓународната културна соработка.  
- Обезбедување континуитет на традиционалните културно-уметнички манифестации кои се од локален и 
меѓународен карактер; 

 Одбележување на значајни датуми и личности од нашата историја и култура, 

 Активности кои се во функција на туризмот и промовирање на општина Конче 

 Стимулирање и обновување на старите занаети и традиционални вештини, 
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 поддржување проекти од невладиниот сектор кои се од интерес за oпштина Конче. 

 Одбележување на значајни датуми и личности од нашата историја и култура, 

 Активности кои се во функција на туризмот и промовирање на општина Конче 

 Стимулирање и обновување на старите занаети и традиционални вештини, 

 Потикнување на меѓународна културна соработка при што приоритет ќе има реципрочната соработка со 
збратимените општини и програмите за регионална културна соработка; 

3. КУЛТУРНИ АКТИВНОСТИ  

Активностите на Општина Конче во областа на културата ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и 
помагање на остварувањето на целите на оваа Програма;  
Во таа смисла ќе се спроведуваат активностите за:  
-Сочувување на континуитетот на одржувањето на традиционалните културно - уметнички манифестации со 
потврдени квалитети и присутен голем интерес на граѓаните; 
-Реализирање на манифестации, програми и проекти со современи содржини кои квалитетно го збогатуваат 
културниот живот на општината;  
-Помагање на манифестациите на младите со културни-уметнички и забавно-едукативни содржини;  
- Претставување во општината во Република Северна Македонија и странство на афирмирани уметници, 
ансамбли и институции, како и на млади творци и интерпретатори, во согласност со утврдени критериуми;  
- Поддржување на откривањето и презентирањето на нови сознанија за материјалното и духовното 
наследство за општина Конче;  
- Одвивање на културно-уметнички и забавни приредби на атрактивни историски и урбани простори и објекти 
на подрачјето на општина Конче;  
-Издавање публикации за историското наследство, културната традиција, современиот културен живот и 
уметничкото творештво во општина Конче; 
-Унапредување на меѓународната-културна комуникација врз со други градови од земјата и странство  
- Остварување на продуктивна соработка со меѓународни асоцијации, организации и фондации кои го 
помагаат развојот на културата во локалните заедници. 
 
3.1 Планирани културни активности   
Приоритет ќе им биде дадено на културните манифестации и проекти кои ги афирмираат потврдените 
вредности во развојот на културата и во афирмацијата на културните вредности и културниот идентитет на 
Општината.  
 
3.2 Културни манифестации  
 
Манифестација „12 јули Празник на општина Конче”  
 Се одржува во период јули-август, во организација на локалната самоуправа - Конче на отворените локации 
во двор на манастирот „Свети Стефан„ ,Дом на култура Конче” и други локации во општината со повеќе 
поединечни програмски содржини во организација со другите субјекти.  

- 12-ти Јули (Петровден) е востановен како празник на општина Конче и по тој повод се доделуваат 
награди, признанија и благодарници, се организира културно-забавна програма со настап на домашни 
фолклорни друштва и ансамбли како ФА “Цветови“ - Дедино КУД “Македонски глас“ – Габревци КУД Ацо 
Караманов –Радовиш и други 

- Турнирот во мал фудбал под рефлектори кој традиционално се организира секоја година, и трае 20 
дена, е проследен со културни манифестации и забава кој премина во Меѓународен турнир каде  земат 
учество екипи од соседните земји; 

 
Како предлози на културни манифестации кој се предвидуват во програмата  за 2020 година се: 
Манифестација-Етно културен настан ,,Тутунот наша горда традиција,, 
Ќе се одржува во окомври,во организација на Здружение на тутунопроизводители  Лакавица-Конче, КУД 
Цветови Дедино и Здружение Зија Гокалп Конче и општина Конче. 
За оваа година со утврдување на конкретен датум да се организира културен настан проследен со музички, 
забавни и културни содржини и организрање на етно базар во организација на жени на општина Конче за 
презентација на локалната гастономија и фолклор. Настанот ќе овозможи промоција на општина Конче  во 
државата и надвор од неа. 
Меѓународен фолклорен фестивал „ Разиграни цветови“ 
-Ќе се одржува во месец август во организација на ФА Цветови-Дедино во с. Дедино и другите населени места 
во општина Конче 
Книжевна манифестација „Литературни читања“  
- Литературни читања по различни поводи и соработка со учениците од ООУ ,,Гоце Делчев,, кои го негуваат 
пишаниот збор.Ќе се одржува во месецот март во организација на општина Конче и ООУ „Гоце Делчев„-Конче 
со гостување на еминентни уметници.  
Ликовна колонија „Конче“.   
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 - Детска ликовна колонија проследена со изложба и печатење на промотивен материјал  ќе се одржува во 
август месец во дворот на манастирот „Свети Стефан„ во организација на општина Конче.  
Турски Фолклорен Фестивал.  
- Период на одржување  во август - септември во организација на здружение на граѓани       „ Зија Гокалп„ од 
Конче,во Дом на културата со гостување на повеќе фолклорни ансамбли од Републиката но и надвор од неа а 
во рамките на негување на фолклорните традиции.. 
Изложба на уметнички фотографии.   
- Организирање на изложба на дела со ликовни уметници од Републиката.Ќе се одржува во месец октомври во 
организација на  Конче  
Културна  манифестација „Нов културен бран 2019„  
- Се одржува во месец јули-август во организација на општина Конче и Министерство за култур на РМ.  
Манифестација „Василичари” општина Конче  
- Ќе се одржува на 13

 - ти 
јануари во организација на граѓани од населените места во општина Конче .  

Манифестација Новогодишна приредба 
- Новогодишна манифестација по повод новата година во организација на општина Конче и ОУ Гоце Делчев-
Конче. 
Манифестација „Богојавление“ 
Ќе се одржува на 19 јануари „Богојавление“ со фрлање на крстот во населените места во општина Конче 
Манифестација „Ден на лозарите”  
 -Ќе се одржува во февруари на „ Св.Труфун“ во организација на лозарите во општина Конче. 
Манифестација „Ден на тутунарите”  
- Ќе се одржува во јануари, Водици, во организација на Здружение на граѓани тутунопроизводители” - Конче.  
Манифестација Конечки маскенбал „”  
- Ќе се одржува во Април месец во организација на локалната самоуправа - Конче со учество на училишната 
младина од ОУ „Гоце Делчев„, на центарот - Конче.  
Манифестација „Ден на сесловенските просветители”  
- Ќе се одржува по повод 24

-ти
 мај „Свети Кирил и Методиј” - Ден на сесловенските просветители во 

организација на општина Конче. 
Манифестација „Месец на книгата “  
- Ќе се одржува од 15

-ти
 октомври до 15

-ти
 ноември, во организација на Библиотека Браќа Миладиновци 

Радовиш и училишна библиотека „ОУ Гоце Делчев” - Конче и општинска библиотека со повеќе поединечни 
програмски содржини.  
Манифестација „Пензионерите за својата општина ”  
- Традиционална манифестација Организатор - Здружение на пензионерите – Конче и Радовиш.  
Манифестација „Почит кон Борците од НОБ„ 
-Подршка на манифестации за одбележување на значајни датуми од македонската историја поврзани со 
настаните од народно-ослободителната војна   
3.3 Други видови културни програми и проекти.  
Општина Конче ќе обезбедува подршка на културно уметничкото творештво и културно уметничката 
презентација (поединечни програмски форми - концепти, претстави, изложби, промоции и слично) во 
Општината во областите на културата: музиката, сценската уметност, ликовната уметност, литературата и 
културното наследсво (фолклорот, традицијата, обичаите и старите занаети) , а врз основа на целите на оваа 
Програма.  
 

3.4  Спомен – обележја, споменици и други градби  

 

Поддршка на локалната самоуправа се обезбедува на изградба и одржување на спомен - обележјата, а врз 
посебна Програма за одбележување на значајни настани и истакнати личности со спомен-обележја со која ќе 
се уредува изградбата и одржувањето на спомен-обележјата во Општината (бисти, склуптури, плочи, чешми, 
фонтани, и други уметнички и архитектонски дела и творби), што со своите содржини и ознаки одбележуваат 
настани и личности од историјата и културата на граѓаните во Општината од сите етнички припадности или од 
народната традиција, кои се од локално значење.Со оваа Програма се обезбедува поддршка на граѓаните и 
проектите на локалните и другите јавни установи од културата во Општината. 
 
4. Финасирање на програмата за култура  
 
Активностите на општина Конче од областа на културата, утврдени со оваа Програма, ќе се финансираат од 
средствата на Буџетот на општина Конче предвидени 100.000,00 денари за 2020 година, средства од Буџетот 
на Република Северна Македонија, спонзорства и донации.  
При реализација на Програмата, Општина Конче ќе ги поддржува организаторите на манифестациите и 
реализаторите на проектите при спроведувањето на нивните активности за обезбедување финансиски 
средства и друга помош од:  
-Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година (преку надлежните министерства);  
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-Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички лица; 
-Заинтересирани партнери за меѓусебна соработка во земјата и странство; и  
- Други извори.  
За период од нејзината имплементација, Програмата е отворена, а новите содржини се утврдуваат со 
изменување и дополнување на Програмата 
 
 
ВКЛУЧУВАЊЕ НА РОДОВАТА ПЕРСПЕКТИВА ВО ПРОГРАМАТА ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ  
 

    Општина Конче е обврзана согласно Законот еднаквите можности на жените и мажите да го почитуваат 

принципот на еднакви можности на жените и мажите и да усвојува мерки и да преземаат активности кои се 

потребни за воспоставување на еднакви можности на жените и мажите. 

    Во насока на остварување на принципот на еднакви можности за мажите и жените во програмата се 
вклучени и првеземени следниве активности: 
- Воведени се програмски мерки од годишниот план за еднакви можности на жените и мажите во општина 
Конче за 2020 година во областите на јавните дејности,.Преземени се конкретни позитивни мерки во 
програмата за јавни дејности за унапредување на родовата рамноправност и воспоставување на еднакви 
можности кои ќе бидат оправдани и засновани на анализи за вклченоста на жените и мажите во делот на 
социјалната заштита. 
- Општина Конче во програмата за јавни дејности ќе прибара податоци за вкупниот број ангажирани лица, за 
половата структура на корисниците на програмата, за образовната структура и за состојбата со 
распоредувањето на мажите и жените во превземени програмски активности. Добиените податоци од ваквата 
анализа на степенот на имплементација на Законот за еднакви можности на жените и мажите во програмата 
ќе бидат показатели за родова слика во дистрибуцијата на ресурсите од програмата,распределба на 
ангажираните/вработените  лица жени и мажи на работни места при спроведување на програмата на општина 
Конче. 

ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ ЗА 2020 ГОДИНА 

Финансиската поддршка на  програма ќе се обезбедува од Буџетот на Општината. За реализација на овие 
јавни дејности  се предвидени 850.000,00 денари. 
За период од нејзината имплементација, Програмата е отворена, а новите содржини се утврдуваат со 
изменување и дополнување на Програмата 
 
РАСПРЕДЕЛБА НА ПРЕДЛОГ  БУЏЕТ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ ПО ОБЛАСТИ  

Р.б Област на јавна дејност Планирани  Одобрени 

1. Развој на спортот,младите  и рекреацијата 
во општина Конче       

      600.000,00  

2. Развој и подршка на НВО секторот во 
општина Конче  

       50.000,00  

3. Развој на културата во општина Конче.           100.000,00  

4. Меѓународен фолклорен фестивал   
 

     100.000,00  

                                   ВКУПНО 850.000,00  

 
 
 
5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
   Програмата за Јавни дејности на Општина Конче за 2020 година влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавување во „Службен гласник на Општина Конче “. 
 
                   
 
         

 
Број 08-1475/12                                                                        Совет на општина Конче 
Дата 27.12.2019                                             Претседател, 
   Конче                                 Исмаил Куртов, с.р. 
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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 
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   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,с.р. 
 

Врз пснпва на член 36 став 1 тпчка 15 пд Закпнпт за лпкална сампуправа (службен весник на РМ бр.5/2002) 
и член 11 став 1 тпчка 11 пд Статутпт на ппштина Кпнче, Спветпт  на ппштина Кпнче на седницата пдржана 
на ден 27.12.2019 гпдина ја дпнесе  следната: 

 
 
 
 

PROGRAMA ZA UPRAVUVAWE SO OTPAD  
во Општина Конче за 2020 година 

 

Procena na vidot i koli~estvoto na razli~nite vidovi otpad 
Vrz osnova na Planot za upravuvawe so otpad i spored rezultatite dobieni pri ocenata na 
sostojbata, vo op{tina Kon~e vo 2019 godina e sozdadeno okolu  970 toni komunalen otpad. Od 
generiraniot otpad se o~ekuva 75% od istiot da bide organizirano sobran, transportiran i 
odlo`en na deponijata "Krst ^uka  " odale~ena na 1,5 km od Kon~e. Deponijata se koristi od 2006 
god, a otpadot se deponira vo prirodno sozdaden del (dupka) so mo`nost za eksploatacija u{te 
najmalku 20 god. Vkupno zafatenata povr{ina na deponijata iznesuva 2300 m2 i vkupno deponiran 
otpad od 5000 m3 

Tabela 1 -Sostav na otpad 

Фракција Застапеност (%) Вкупно (тони) 

Органски отпад 28,86%             280 

Градинарски 9,79% 95 

Дрво 0,51%    5 

Хартија и картон 12.88% 125 

Пластика 12,37%              120 

Стакло 3,09% 30 

Текстил 0,10%   1 

Инертен отпад(ситен) 13,40%              130 

Хигиенски 4,02%  39 

Метали 0,10%   1 
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Фракција Застапеност (%) Вкупно (тони) 

Неметали 
              8,35% 81 

Електронски и елек. 
            0, 10%   1 

Опасен отпад 0%   0 

Градежен шут 4,12% 40 

Течен исцедок 3,29% 32 

Вкупно 100%              970 

 

 
Merki, aktivnosti za realizacija na barawata na Planot za upravuvawe so otpad 

 Voveduvawe na sistem za sobirawe na otpad на целата теритприја на ппштина Кпнче. 
 Se prepora~uva vospostavuvawe na sorabotka i mo`nosti za izgradba na postrojki za 

recikla`a( na lokalno ili regionalno nivo) 
 Se prepora~uva da se sprovede javna kampawa za doma{noto kompostirawe 
  
 ^istewe na divi deponii preku povremeni akcii na gra|anite i KJP(ras~istuvawe i 

rekultivacija). 
 
Na~in na rabota na objektite za prerabotka i ostranuvawe na otpadot  
Komunalniot otpad se sobira  soglasno usvoenata godi{na programa za vr{ewe na ovaa 
komunalna dejnost od strana na  KJP "Lakavica" koja e vo soglasnost so godi{nata programa na 
op{tinaKon~e. 
Dopolnitelno op{tinata ќe gi koristi site mo`nosti za ureduvawe na deponijata (deponijata   e 

ogradena, пбезбедена  ma{ina za pokrivawe na otpadot,  vodaта се  пбезбедува сп цистерна). 

Vo sorabotka so KJP kontinuirano ќe se ureduva i podobruva sostojbata na deponijata sostojbata 

vo delot na upotrebata na postojnite kontejneri i nabaвените  plasti~ni kanti za 
doma}instvata. 
 Целосно  vklu~uvawe na site domakinstva  vo organiziraniot na~in na sobirawe na komunalniot 
otpad  .  
Celosna primena na ve}e izraboteniot katastar na zagaduva~i, kade {to site onie industriski 
kapaciteti koi sozdavaat otpad se evidentirani i vrz osnova na godi{na koli~ina na otpad ќe 

bidat obvrzani da dostavuvaat godi{ni programi za sopstvenoto upravuvawe so otpad.  
Merki i aktivnosti za selekcija na otpadot, vklu~uvajki go i izdvojuvaweto na opasnite sostojki 
od otpadot 
 Вeke se podiga otpadот od сите doma}instva . 
Na 800 domakinstva se dadeni plasti~ni kanti za otpadot , vo koi  se odlaga komunalniot otpad.  
Merki i aktivnosti za potiknuvawe na kompostiraweto na biorazgradliviot otpad 
Za prifa}awe na konceptot za iskoristuvawe na biorazgradliviot otpad, vo op{tina Кпнче ќе se 

sproveduva kampawa za kompostirawe i presuvawe na plastikata i potiknuvawe na pravni 
subjekti za otvorawe na soodvetni kapaciteti za istite dejnosti . 
Realizacija na obvrskite za namaluvawe na koli~estvoto na biorazgradliviot otpad {to se 
otstranuva na deponijata 
Realizacijata na obvrskite za namaluvawe na koli~estvoto na biorazgradliviot otpad {to se 
otstranuva na deponiite, }e se sprovede niz edukacija na naselenieto . 
Realizacija na aktivnosti za nabivawe i pokrivawe na otpad i drugi potrebni aktivnosti. 
Realizacija na monitoringot i na informativniot sistem vo oblasta na upravuvaweto so 
otpadot 
Monitoringot za 2020 godina }e se sprovede so popolnuvawe na obrazcite za identifikacija i 
transport na otpad, kako i so izgotvuvawe na godi{nite izve{tai za upravuvawe so otpadot, koi 
obraсci se zadol`itelni za privatnite pretprijatija, kako i za KJP. Monitoringot na sostojbata 

so otpadot }e se realizira preku baza na podatoci na KJP vo sorabotka so op{tinata. 
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Realizacija na merki za sproveduvawe na uvoz, izvoz i tranzit na otpad niz teritorijata na RM 
Realizacijata na ovaa merka ќe se sproveduva vo soglasnost na postojnata zakonska regulativa 

Drugi merki 
 -Активности  na divi deponii 
-Opredeluvawe na koli~inite i vidot na deponiran materijal 
-Ras~istuvawe i rekultivacija  
 
 
 

 
 Предвидени активности во програмата на општина Кoнче за 2020 година 
 Акции од планот Активност Финансиски 

средства(ден) 
Забелешка 

1. Јакнење на 

административните 

капацитети 

Јакнење на капацитетите на КЈП и 

општина Конче 
20.000 

 

Нова организациона поставеност на 

КЈП и подобрување на ефикасноста во 

делот на отпад 

10.000 
 

Зголемување на капацитетите во 

општина Конче  за следење на 

проблемите во делот на животната 

средина 

20 000 

 

Техничко доопремување во КЈП,   за 

подобро следење и ажурирање на 

податоците во делот на отпад 

10 000 
 

2. Уредување на 

постојната депонија 

(постигнување на 

технички минимум) 

 

-Интервенции до пристапниот пат до 

депонијата 

 

20 000 

 

3. Мониторинг на 

управување 
 

-Инвентаризација и предлог мерки за 

решавање на проблемот со дивите 

депонии 

30 000 

 

4. Мерки за подигање на 

јавната свест 
- Печатење на флаери, брошури 5 000  

 
5. Регионална соработка 

Учество во  постапка за воведување на 

нови рамки функционално  управување 

со отпад 

10 000 

 

 ВКУПНО 
 125. 000,00  

 
 
Програмата за управување со отпад на Општина Конче за 2020 година влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавување во „Службен гласник на Општина Конче “. 
 
Број 08-1475/14                                                                       Совет на општина Конче 
Дата 27.12.2019                                            Претседател, 
   Конче                                  Исмаил Куртов,с.р. 
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Врz osnova na ~l.36 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002)i ~l.11 st.t.3 od 

Statuтot na op{tina Kon~e (Sl.glasnik na op{tina Kon~e br.6/2006),                                                                                                                                                                    
Sovetot na op{tina Kon~e na sednicata odr`ana  na den 27.12.2019  гпдина ja  donese slednata:                                                                                

                                                                                                           
                                                                          P R O G R A M A  
                                              ZA RABOTA NA SOVETOT NA OP[TINA KON^E 
                                                                                ZA 2020 GODINA  
  Period:Januari-Mart 

1. Izve{taj za realizacija na Programata za rabota na JKP Lakavica-Kon~e za 2019 

Predlaga~:JKP Lakavica-Kon~e 

2. Usvojuvawe i donesuvawe na Zavr{na smetka na Buxetot na ELS- Kon~e za 2019 godina; 

Predlaga~:Gradona~alnik na op{tina Kon~e 

 

3. Informacija za brojot na prijaveni lica od op{tina Kon~e vo Agencija za vrabotuvawe-Radovi{; 

Predlaga~:Agencija za vrabotuvawe-Radovi{ 

4. Informacija za sostojbata na uli~no osvetluvawe vo opшtina Kon~e. 

Predlaga~:Gradona~alnik и ЈКП Лакавица-Кпнче. 

5. Izrabotka na programa za po{umuvawe i ~istewe na `ivotna sredina 

Predlaga~:Komisija za urbanizam,komunalni dejnosti,sobrakaj i za{tita na `ivotnata sredina 

 

Period:April-Juni 

 

6. Programa za izgradba na miкро akumulacii:     

 Predlaga~:Gradona~alnik na op{tina Kon~e i Komisija za urbanizam и za{tita na `ivotna 

sredina.                        

7.  Programa za regulirawe koritata na rekite i poroite vo  naselenite mesta vo op{tinata;                     

 Predlaga~:Komisija za urbanizam,komunalni dejnosti i za{tita na `ivotna sredina. 

8.  Programa za odbele`uvawe na 12-ti Juli praznik na op{tina Kon~e;                                                       

Predlaga~:Komisija za nagrada i priznanija.                   

9. Aktivnosti za zbratimuvawe na општина Kon~e so општина  od druga dr`ava;   

Predlaga~:Komisija za me|unacionalni odnosi.                       

10. Programa za namensko tro{ewe na sredstva steknati po drugi osnovi;  

            Predlaga~:Komisija za finansii  i buxet.  

 

         11. Финансиски извештаи за извршување на Буџетот на Општина Конче за 2020 г. за I, II , III и IV  квартал.           

       Predlaga~:Komisija za finansii  i buxet.   

                         

13. Informacija za uslovite za kreditirawe na zemjodelcite od ruralnite 

          podra~ja:                                         

           Predlaga~:PE-MZ[V-Radovi{.                                  

14 . Izve{taj za relizacija na Programata za komunalno ureduvawe i  

     izgradba na lokalni pati{ta i ulica, 

Predlaga~:Gradona~alnik  

 

 

Period:Juli-Septemvri 

15.Informacija za rabotata i postignatiot uсpeh vo  

OOU*Goce Del~ev*-Kon~e 

Predlaga~:OOU*Goce Del~ev*-Kon~e. 

 16.Godi{na Programa za rabota na OOU*Goce Del~ev*-Kon~e 

Predlaga~:OOU*Goce Del~ev*-Kon~e. 

17. Godi{na Programa za rabota i izve{taj za rabotata  na JOUGD *Detska gradinka* s.Kon~e,op{tina 

Kon~e. 

             Predlaga~: JOUGD *Detska gradinka* s.Kon~e,op{tina Kon~e. 

 18.Informacija za sprovedenite merki za za{tita i spasuvawe na gra|anite i 

          materijalnite dobra,prirodni nepogodi i drugi nesre}i. 
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Predlaga~:Komisija za urbanizam,komunalni dejnosti,sobrakaj i za{titan a `ivotna sredina. 

   19.Programa za izgotvuvawe na strate{ki plan za marketinг i promocija na  

         lokalnite resursi. 

Predlaga~:Komisija za finansirawe,Buxet i Lokalen Ekonomski Razvoj. 

    

 20.Akcionen plan za za{tita od po`ari  

Predlaga~:Gradona~alnik 

   21.Informacii za komunalniot red  vo op{tinata, 

Predlaga~:Komisija za urbanizam,komunalni dejnosti sobra}aj i 

Za{tita na `ivotnata sredina, 

 

Period:Oktomri-Dekemvri 

   22.Izvestaj za realizacija na Programata za komunalno ureduvawe lokalni 

         pati{ta i ulici. 

Predlaga~;Gradona~alnik 

  23. Operativen plan za za{tita i spasuvawe vo zimski uslovi 

Predlaga~;Gradona~alnik na Op{tina Kon~e 

  24.Programa za ureduvawe na grade`no zemji{te,izgradba rekonstrukcija i  

       odr`uvawe na komunalni objekti i lokalni pati{ta na op{tina Kon~e za  

      2021г. 

 25.  Programa za urbanisti~ko planirawe na op{tina Kon~e za 2021g. 

 26.  Programa za unapredivawe na zemjodelstvoto i sto~arstvoto 

Predlaga~:Agencija za unapreduvawe na zemjodelstvo i  

sto~arstvo. 

27.   Razgleduvawe na programi i inicijativi od MS vo naselenite mesta vo  op{tinata. 

Predlaga~:Komisija za Mesnite samoupravi 

28.  Programa za rabota na sovetot na op{tina Kon~e za 2021 гпдина. 

Predlaga~:Komisija za izgotvuvawe na godi{na programa. 

 

29. Programa za javna ~istota  

Predlaga~:Komisija za urbanizam,komunalni dejnosti,sobrakaj i za{tita na `ivotnata sredina 

 

30 .Buxet na ELS-Kon~e za 2021godina. 

Predlaga~:Gradona~alnik na op{tina Kon~e. 

 

 

31.Plan za za{tita и spasuvawe za 2021 g. 

Predlaga~:Gradona~alnik na op{tina Kon~e 

32. Програма за тековно и  зимско одржување на локални патишта, улици и полски патишта на територијата на 

      општина Конче за  2021 г. 

 

  Sovetot na op{tinata po potreba ke razgleduva и donesuva Programi и odluki koi ke proizlezat  

od odlukata za komunalen red kako и drugi ќe proizlezat od odlukata za komunalen red kako и 

drugi pra{awa koi ke nametnat kako neophodni vo negovot rabotewe. 

 
 

 
 

   
Број 08-1475/15                                                                    Совет на општина Конче 
Дата 27.12.2019                                        Претседател, 
   Конче                            Исмаил Куртов,с.р. 

 

 
 



17 
 

 
Општина Конче 

 
 Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (“Сл. весник на РМ“ бр.5/02) и  член 28 
став 3 од Законот за заштита и благосостојба на животните 
(Сл.весник на РМ бр.149/14;149/15 и 53/16) и член 11 став 1 точка 44 од Статутот на општина Kонче, 
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 27.12.2019 година ја донесе следната:  

                                          
 
 

П р о г р а м а  
    за контрола на популација на бездомните кучиња на  

подрачјето на општина Конче  
за 2020 година  

 
 
 
I. Вовед  
 

Програмата за контрола на популацијата на бездомните кучиња на подрачјето на Општина 
Конче за 2020 година, има за цел да гo прикаже видот и обемот на работите за одржување на 
конролата на популацијата на бездомните кучиња на подрачјето на  сите населените места во 
општината, како и начинот на нивното финансирање.  

Редовната контрола на бездомните кучиња ќе се реализира со примена на соодветна 
динамика и интензитет на работните операци. прикажани во табеларните прегледи.  

 
 
 
II. ОРГАНИЗАЦИЈА НА КОНТРОЛАТА НА ПОПУЛАЦИЈАТА НА БЕЗДОМНИТЕ КУЧИЊА 

  
Реализацијата на Програмата се спроведува преку:  
- Одржување на контролата на популацијата на бездомните кучиња на подрачјето на Конче и 

населените места како и депонијата и рекреативната населба покрај езерото Мантово.  
 
 
 

1.Контролата на популацијата на бездомните кучиња на подрачјето на руралниот центар 
Конче и населените места како и депонијата и рекреативната населба покрај езерото Мантово 

 
Општината преку свој преставник изврши теренска контрола на својата територија при што беа 
мапирани сите бездомни кучиња нивните локации како и нивниот пол.  Според дадените 
информации  изготвено е табеларен приказ на бездомни кучиња во општина Конче  
  
 
 

Ред.Бр. Населени Места Локација машки женски вкупно 

   1. Конче Центар и 
депонија 

      3      2      5 

   2. Лубница  центар       1       /      1 

   3. Горни Липовиќ  центар       1       /      1 

   4. Долни Липовиќ  влез на 
селото 

      1       /      1 

   5. Ракитец центар       1      1       2 

   6. Дедино влез и       1      1       2 
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излез 

   7. Габревци  центар       1       /       1 

   8. Езерска населба 
Мантово 

 влез       1       1       2 

вкупно        10      5      15 

 
 
Во населените места Гарван,Загорци,Скоруша,Долни Радеш,Горна Враштица и Долна Враштица 
нема бездомни кучиња од причина што во овие населени места нема активно население.Мапирање 
на бездомните кучиња ке се врши  континуирано. 
 
 
III.Заловување на бездомни кучиња на територијата на општина Конче 
 
 
Заловувањето на бездомните кучиња ќе го врши субјектот со кој има општината склучено договор а 
тоа е ДТУ,,АНРИ ВЕТ” од Стојаково општина Богданци.Целта на заволувањето е да се изврши:  
 
 
           1. Обележување на бездомните кучиња со поставување на околовратник во боја 
           2. Прегледување и вакцинирање од заразни болести 
           3. Поставување на микрочип за следење 
           4. Кастирање и јеловење 
           5. Еутанизација 
 
 
1.Обележување на бездомните кучиња ќе се прави со поставување на околувратник во боја се со 
цел да се познаваат кои кучиња се бездомни а со тоа ќе се има целосна контрола над нив. 
 
2.Прегледувањето на бездомните кучиња ке го врши ветеринарен лекар од правниот субјект 
ДТУ,,АНРИ ВЕТ,, се со цел да се види во каква здравствена состојба се и истите од страна на 
ветеринарниот лекар ке бидат вакцинирани од заразни болести. 
 
3.Поставување на чип за следење е од голема важност за општината преку овој чип ке може да се 
следи движењето на бездомните кучиња односно нивно мигрирање од една локација на друга.Со 
поставувањето на чипови ќе се има поголема контрола на бездомните кучиња. 
4. Кастрирањето и јеловењето е со цел да не се зголеми популацијата на бездомните кучиња на 
територијата на општина Конче.Овие операции ке ги прави ветеринарен лекар на правниот субјект 
ДТУ,,АНРИ ВЕТ,во содветни ветеринарни простори кои се пропишани со закон. 
5. Еутанизацијата може да се случи од две причини: 
          - кога некои од бездомното кучиња има заразна болест која може да се пренесе на лугето и 
животните 
          - Бездомните кучиња кои се многу агресивни и се потенцијална опасност за жителите на 
општина Конче. 
Еутанизацијата веднаш нема да се прави и по двете причини прво се прават одредени чекори 
односно кога некое од бездомните кучиња се утврди оти е заболено од заразна болест истото ќе се 
изолира во посебна просторија и ќе биде под карантин.Ветеринарниот лекар ке се обиде да го 
излекува ако неможе да се излекува тогаш се еутанизира.И во втората причина кога бездомното 
куче е многу агресивно се праќа кучето на социјализација и при враќањето назад тоа ако е пак 
агресивно тогаш се еутанизира. 
 По завршуването на горе наведените активности бездомните кучиња ке се вратат на нивните 
локаци, доколку некој од жителите на општина Конче сака да згрижи некое од бездомните кучиња од 
страна на општината ке му биде дозволено. 
 
 
IV. ИЗВРШИТЕЛ НА ПРОГРАМАТА  

Задолжен субјект за извршување на активностите предложени со оваа Програма е 
ДТУ,,АНРИ ВЕТ” Стојаково  од општина Богданци.  
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ДТУ,,АНРИ ВЕТ” Стојаково ќе изготвува Годишна програма за работа, која го содржи , описот 
на услугата и динамиката на нивно извршување, поделбата на територијата по населени места 
преглед за секое населено место, како и потребните средства.  
 

1 2 3 4 5 6 

 

Опис на услугата Единица 

мерка 

Колич

ина 

Единечна 

цена без 

ДДВ 

Вкупна цена без 

ДДВ 

(3*4) 

ДДВ 

Заловување и транспорт 

до прифатилиште, 

враќање во реонот 

број 1 5500 5500 990   

Преглед број 1 300 300 54 

Лабараториско 

испитување на 

Лајшманија 

број 1 1000 1000 180 

Вакцинирање против 

беснило 

број 1 500 500 90 

Стерилизација 

(кастрација ) за куче-

машко 

број 1 1000 1000 180 

Стерализација 

(овариоктомија) за куче 

женско 

број 1 2000 2000 360 

Дехелменитзација 

(обезпаризитување) 

број 1 100 100 18 

Идентификација 

(микрочип и 

околувратник во боја) 

број 1 1000 1000 180 

Еутаназија број 1 1000 1000 180 

Заловување и транспорт 

до прифатилиште, 

транспорт до депонија 

број 1 50 50 9 

Асистенција за 

заловување на агресивни 

кучиња со фаталка (со 

вклучен превоз) 

број 1 50 50 9 

Асистенција за 

заловување на агресивни 

кучиња со амазонка-

дувалка со соодветен 

анестетик (со вклучен 

превоз) 

број 1 50 50 9 

Престој во прифатилиште 

од ден 

број 1 300 300 54 

Се вкупно без ДДВ: 12850(со бројки)дванаесет илјади  осумстотини и педесет  денари 

(со зборови)                  

 
За контролата на популацијата на бездомни кучиња во Општина Конче, по завршувањето на 

договорот со ДТУ„АНРИ ВЕТ“ од Стојаково,општината ке ја реализира програмата преку 
заедничкиот проект на Центарот за развој на југоисточен плански регон во која влегува и општина 
Конче. Регионот преку проектот е поделен на два микро региона и има веќе изградено две 
приватилишта за бездомни кучиња и тоа по едно на двата микро региона.Едниот микро регион ги 
опфајка општините:Радовиш, Конче ,Струмица,Василево,Босилово и Ново Село. Вториот микро 
регион ги опфајка општините:Валандово,Гевгелија,Богданци и Дојран.Во рамките на овој проект ке 
бидат набавени и две специјализирани возила за транспорт на заловените бездомни кучиња.Исто 
така ке бидат комплет опремени двата стационара со цел решавање на проблемот со бездомните 
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кучиња во наредните години на ниво на сите десет општини кој го сочинуваат  Југоисточниот 
плански регион. 
 
V. НАДЗОР НАД ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА  

Надзор над извршувањето на Програмата, согласно Одлуката за комунален ред, врши 
Одделението за урбанизам и комунални работи.  

Инспекциски надзор, согласно законот за Комунални дејности и Одлуката за комунален ред, 
врши општинскиот комунален инспектор инспекторот преку сопштенија и известувања и контроли ќе 
ги контролира и сите оние жители кои имаат домашни миленичиња(кучиња) за да постават табли на 
своите порти со ознака пази куче се со цел да не се дозволи одгледувачите на кучиња да не ги 
напуштат своите кучиња и истите да станат бездомни кучиња, а според Законот за благосостојба на 
животните инспекцискиот надзор ке го врши официјален ветеринар  за ветеринарство и храна. Кој 
исто така ке врши контрола како на бездомните кучиња така и на сопствениците на кучичиња и тоа 
дали се грижат за нив дали се вакцинирани од секакви болести. 
 
VI. ФИНАНСИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ПРЕДВИДЕНИ СО ПРОГРАМАТА  
Финансирањето на активностите за одржување и контролата на популацијата на бездомните 
кучиња, предвидени со оваа програма, се врши од Буџетот на општина Конче  во висина од 
60.000,оо денари.   

Цените за работите околу одржувањето, и контролата на популацијата на бездомните 
кучиња, кои ги врши ДТУ,,АНРИ ВЕТ,, од Стојаково  се дефинирани согласно понудата  за ваков вид 
на услуги.  

 
VII. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ  
 
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен гласник на 

општина Конче”.  
 
 
Број 08-1475/16                                                                   Совет на општина Конче 
Дата 27.12.2019                                        Претседател, 
   Конче                             Исмаил Куртов,с.р. 
 
 

                                               

 Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (“Сл. весник на РМ“ бр.5/02) и  член28 став 3 од 

Законот за заштита и благосостојба на животните( Сл.весник на РМ бр.149/14;149/15 и 53/16) и член 11 став 1 

точка 44 од Статутот на општина Kонче,  

Советот на општина Конче  на седницата одржана на ден 27.12.2019 година го донесе следниот:  

                                                      ПЛАН  

 ЗА КОНТРОЛА НА ПОПУЛАЦИЈАТА НА БЕЗДОМНИТЕ КУЧИЊА НА ПОДРАЧЈЕТО НА 

ОПШТИНА КОНЧЕ ЗА 2020 год. 

 

1. Распоред и динамика     

          

1 2 3 4 5 6 

 

7 8 

Опис на услугата Единица 

мерка 

Кол

ичи

на 

Единечна 

цена без 

ДДВ 

Вкупна 

цена без 

ДДВ 

(3*4) 

ДДВ Месец 

(период) 

планирани 

Заловување и транспорт 

до прифатилиште, 

враќање во реонот 

број 1 5500 5500 990   јануар до 

декември 

 

По потреба 

Преглед број 1 300 300 54 Јануар до 

декември 

По потреба 
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Лабараториско 

испитување на 

Лајшманија 

број 1 1000 1000 180  

Јануари 

додекември 

 

По потреба 

Вакцинирање против 

беснило 

број 15 500 7500     1350 Јануар до 

декември 

Еднаш 

годишно 

Стерилизација 

(кастрација ) за куче-

машко 

број 2 1000 2000 360 Јануар до 

декември 

Еднаш за 

повеќе 

години 

Стерализација 

(овариоктомија) за куче 

женско 

број 3 2000 6000 1080 Јануар до 

декември 

Еднаш за 

повеќе 

години 

Дехелменитзација 

(обезпаризитување) 

број 10 100 1000 180 Јануари до 

декември 

Еднаш 

годишно 

Идентификација 

(микрочип и 

околувратник во боја) 

број 5 1000 5000 900 Јануари до 

декември 

Еднаш за 

повеќе 

годишни 

Еутаназија број 1 1000 1000 180 Јануари до 

декември 

Еднаш за 

секугаш 

Заловување и транспорт 

до прифатилиште, 

транспорт до депонија 

број 1 50 50 9 Јануар до 

декември 

По потреба 

Асистенција за 

заловување на агресивни 

кучиња со фаталка (со 

вклучен превоз) 

број 1 50 50 9 Јануар до 

декември 

По потреба 

Асистенција за 

заловување на агресивни 

кучиња со амазонка-

дувалка со соодветен 

анестетик (со вклучен 

превоз) 

број 1 50 50 9  

Јануар до 

декември 

 

По потреба 

Престој во прифатилиште 

од ден 

број 1 300 300 54 Јануар до 

декември 

По потреба 

Се вкупно со ДДВ: 35.105 денари 

(со зборови) тридесет и пет илјади и сто и пет  денари                

  

 

 

2.Други активности 

 

2.1.Контроли на комунален инспектор на одгледувачи на кучиња и бездомни кучиња  јануар до декември  по 

потреба                 

2.2.Контроли на официјален ветеринар за ветеринарство и храна на одгледувачи на кучиња и бездомни 

кучиња како и спроведување на планот и програмата на општина Конче  од јануар до декември  по потреба                                                                                                                                         

2.3.Соработка и активности со други надлежни органи 

2.4.Учество на работилници,семинари,обуки и др. 

2.5.Административни работи 

 

Овoј План влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен гласник на општина 

Конче”.  

 

 

Број 08-1475/17                                                               Совет на општина Конче 

Дата 27.12.2019                                     Претседател, 

   Конче                          Исмаил Куртов,с.р. 
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