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                              СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ 

Службен гласник на општина 

Конче  

Бр .28/2019 

   КОНЧЕ16.08.2019 

ГОДИНА 

 Излегуба по потреба 

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:        

 

                         Р Е Ш Е Н И Е 

За објавување на актите донесени 

на 31-та седница на Советот на 

општина Конче одржана на ден  

16.08.2019 година 

 

1. СЕ ОБЈАВУВААТ актите 

донесени на 31-та седница на 

Советот на општина Конче 

одржана на ден 16.08.2019 

година 

 
1. Заклучок за усвојување на 

Извештај за исполнети 

законски услови за 

верификација на мандатот на 

членови  на Советот на 

општина Конче; 

2. Решение за верификација на 

мандатот на член на Советот  

на општина Конче ; 

3.  Решение за избор на 

Претседател на Советот на 

општина Конче; 

4. Одлука за одобрување 

финансиски средства за 

кофинансирање на проектот 

„ Креирање можности за 

работа за сите-IV“;  

5. Одлука за  донесување на 

Урбанистички план за 

с.Лубница, Општина Конче, 

со плански период 2018-

2028, површина на плански 

опфат 39,07 ха, изработен од 

ДП “Визура” ДООЕЛ 

Струмица со тех.бр.2072/18 

од јуни 2019; 

6. Одлука за утврдување на 

локации за закопување на 

мрши погинати од болеста 

афричка свинска чума; 

7. Одлука за  определување 

механизација  за закопување 

на мрши погинати од 

болеста афричка свинска 

чума; 

8. Одлука за  определување 

просечна потрошувачка на 

вода за пиење по член на 

семејно домакинство  во 

населените места во 

општина Конче во кои со 

водоснабдителниот систем 

стопанисува ЈПКД „ 

Лакавица“-Конче; 

9. Одлука за  одобрување на 

парични средства на Мемед 

Сали од с.Лакавица-Штип.   

 

 

Број  09-890/12      Општина Конче                                                                         

Дата 16.08. 2019   Градоначалник,                                                                      

      Конче               Благој Илиев, с.р. 
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           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 16.08.2019 g. donese: 

                  Z  A  K  L  U  ^  O  K 
 Za usvojuvawe  na Извештајот за 

исполнети законски услови за 

верификација на мандатот на член  на 

Советот на општина Конче 

 
1 Se  USVOJUVA Извештајот за 

исполнети законски услови за 

верификација на мандатот на член  

на Советот на општина Конче 

Емилија Коцева од с.Конче од 

Листата на коалицијата 

предводена од СДСМ   број  08- 

922 /2  од 16.08.2019 година.                                                     

 
2. Zaklu~okot vleguva vo 

sila  od denot na 

донесувањето а ќе се  objavuvи 

vo Slu`ben glasnik na 

op{tina Kon~e. 

 
Број 08-890/3    Совет на општина Конче                                                    

Дата 16.08.2019 Најстар член,                                 

   Конче             Исмаил Куртов,с.р. 

                  

Врз основа на член 6 од 

Деловникот на Советот  на општина 

Конче, Советот на општина Конче 

согласно Извештајот на Kомисија за 

верификација, мандатни прашања, избори 

и именувања, на седница одржана на ден 

16.08.2019 година донесе 

 

                      Р Е Ш Е Н И Е 

За верификација на мандатот на член на 

Советот на  општина Конче  

 

1. Со оваа Решение се верифицира 

мандатот на членот на  Советот на 

општина Конче: 

 

 

- Емилија Коцева од с.Конче од 

Листата на коалицијата 

предводена од СДСМ родена на 

ден 17.01.1985 година,   
 

2. Решението влегува во сила со 

денот на донесувањето а ќе се 

објави  во „Службен гласник на 

општина Конче“. 
 

Број 08-890/4   Совет на општина Конче                                                     

Дата 16.08.2019 Најстар член,                                 

   Конче   Исмаил Куртов,с.р. 

                  

 Врз основа на член 47 ст.1 од 
Законот за локална самоуправа 
(Сл.весник на РМ бр. 5/02)  и член 16 
од Статутот на општина Конче, 
 Советот на општина Конче  на  
седницата одржана на ден 16.08.2019 
година донесе: 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 

СОВЕТОТ 
НА ОПШТИНА КОНЧЕ 

 
1. За ПРЕТСЕДАТЕЛ  на Советот на 

општина Конче се избира 
Исмаил Куртов од  од Листата на 

коалицијата предводена од СДСМ. 
 

2. Претседателот на Советот ги 
свикува и раководи со 
седниците на Советот на 
општината, се грижи за 
организацијата и работата на 
Советот и ги потпишува 
прописите што ги донел Советот 
и во рок од три дена од денот на 
нивното донесување  ги 
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доставува до Градоначалникот 
заради објавување. 

 
 

3. Решението влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе се 
објави во „Службен гласник на 
општина Конче“. 

 
 
Број 08-890/5  Совет на општина Конче                                                             
Дата 16.08.2019          Најстар член,                                                               
     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 16.08.2019 

година донесе: 
                                                                           
                       О Д Л У К А  

За одобрување финансиски средства за 

кофинансирање на проектот „ Креирање 

можности за работа за сите-IV“ 

  
                        Член 1 

Со оваа Одлука се одобруваат 

финансиски средства за кофинансирање 

на проектот „ Креирање можности за 

работа за сите-IV“ согласно Договор 

помеѓу АВРСМ, Програмата за развој на 

обединетите нации и општина Конче за 

имплементација на активности каде 

УНДП обезбедува поддршка и тоа: 
 

 20%  од месечниот износ на 

надоместокот за 7 невработени 

кандидати ангажирани преку 

програмата Општинско-корисна 

работа од ОП 2019 за период од 6 

месеци во висина од 75.600,00 

денари а останатите 80% ќе бидат 

исплатени преку УНДП во висина 

од 302.400,00 денари; 

                       
                  Член 2 

Општина  Конче надоместокот од 

9.000,00 денари бруто да му ги исплати 

на невработеното лице до 20-ти во 

тековниот месец  за ангажманот во 

претходниот месец. 

                      
                     Член 3 

Одлуката влегува во сила од денот на  

објавување  во  “Службен гласник на 

Општина Конче”. 

 

Број 08-890/6   Совет на општина Конче                                                              

Дата 16.08.2019        Претседател,                                                                 

     Конче                  Исмаил Куртов, с.р. 

 
Врз основа на чл.39 и чл.42 од 

Законот за просторно и урбанистичко 

планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 

44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 

168/18), чл.22 став 1 точка 1 од Законот 

за локална самоуправа (Сл.весник на РМ 

бр. 5/02), чл. 11 став 1 точка 7 од 

Статутот на Општина Конче  Советот на 

Општина Кoнче на седницата одржана на 

ден  16.08.2019година, ја донесе 

следната:                                                     
  

                        ОДЛУКА 

за  донесување на Урбанистички план 

за с.Лубница, Општина Конче,  

со   плански период 2018-2028, 

површина на плански опфат 39,07 ха, 

изработен од ДП “Визура” ДООЕЛ 

Струмица со тех.бр.2072/18 од јуни 

2019 

Член  1 

Со оваа Одлука се донесува 

Урбанистички план за с.Лубница, 

Општина Конче, со плански период 2018-

2028, површина на плански опфат 

39,07ха, изработен од ДП “Визура” 

ДООЕЛ Струмица со тех.бр.2072/18 од 

јуни 2019 како што е означено во 

графичките прилози кои што се составен 

дел на оваа одлука.  

 

Член  2 
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Одлуката за донесување на Планот се 

прикачува во електронска форма во 

информацискиот систем е-урбанизам, од 

страна на донесувачот на урбанистичкиот 

план. 

По спроведување на наведеното, 

донесениот урбанистички план станува 

составен дел на електронскиот регистар 

на донесени урбанистички планови во 

рамките на информацискиот систем е-

урбанизам, кон кој пристап имаат 

донесувачот на урбанистичкиот план, 

органот на државната управа надлежен за 

вршење на работите од областа на 

уредување на просторот, Агенцијата за 

планирање на просторот и Агенцијата за 

катастар на недвижности. 

  

Член  3 

Донесувачот на урбанистичкиот план е 

должен примерок од донесениот 

урбанистички план во електронска форма 

да го објави на својата веб страна. 

 

Член  4 

Донесениот урбанистички план  ќе се 

применува по исполнувањето на условите 

во согласност со законот. 

 

Член  5 

Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во  

“Службен гласник на Општина Конче”. 

   

 Број 08-890/7   Совет на општина  Конче                                                                

 Дата 16.08.2019         Претседател,                                                                       

      Конче                Исмаил Куртов, с.р.  

 

 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 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 16.08.2019 

година донесе: 
О Д Л У К А 

За утврдување на локации за закопување 

на мрши погинати од болеста  афричка  

                     свинска чума 

  
 
                      Член 1 

Со оваа Одлука се утврдува локација за 

закопување на животнински мрши од 

угинати свињи од болеста  афричка 

свинска чума на територијата на општина 

Конче.    
 

                       Член 2 

Локацијата за закопување на 

животнински мрши од угинати свињи од 

болеста  афричка свинска чума на 

територијата на општина  Конче  се 

утврдува постојаната депонија на м.в. 

Крст Чука КО Конче. 

 

                       Член 3 

Ископот на јами за депонирање на 

угинати свињи е обврска на општина 

Конче , а транспортот и закопувањето ќе 

го врши ЈПКД „ Лакавица“-Конче во 

соработка со  Агенцијата за храна и 

ветеринарство и овластен ветеринарен 

инспектор од страна на Агенцијата. 

                                       

                       Член 4 

Одлуката влегува во сила од денот на  

објавување  во  “Службен гласник на 

Општина Конче”. 

   

 Број 08-890/8    Совет на општина  Конче 

 Дата 16.08.2019       Претседател,                                                                 

      Конче                 Исмаил Куртов, с.р.                                                               

 

         Врз основа на член 36 став 1 точка 

15 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 16.08.2019 

година донесе: 
                    О Д Л У К А  

За определување механизација  за 

закопување на мрши погинати од болеста  

            афричка свинска чума 
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                   Член 1 

Со оваа Одлука се определува 

механизација  за закопување на 

животнински мрши од угинати свињи од 

болеста  афричка свинска чума на 

територијата на општина Конче.    
 

                    Член 2 

Се определува следната механизација 

која ќе се користи за закопување на 

животнински мрши од угинати свињи од 

болеста  афричка свинска чума на 

територијата на општина Конче од  ЈПКД 

„ Лакавица“-Конче: 

 

 Трактор Ландини ДТ 8860 и 

 Ровокопач-скип  

 

                   Член 3 

Ископот на јами за депонирање на 

угинати свињи е обврска на општина 

Конче , а транспортот и закопувањето ќе 

го врши ЈПКД „ Лакавица“-Конче во 

соработка со  Агенцијата за храна и 

ветеринарство и овластен ветеринарен 

инспектор од страна на Агенцијата од 

местото на угинување до депонијата во 

Конче . 

 

                    Член 4                                                      

Одлуката влегува во сила од денот на  

објавување  во  “Службен гласник на 

Општина Конче”. 

   

 Број 08-890/9   Совет на општина  Конче                                                              

 Дата 16.08.2019       Претседател,                                                                 

      Конче               Исмаил Куртов, с.р. 

 
         Врз основа на член 36 став 1 точка 

15 од Законот за Локална самоуправа (Сл. 

Весник на РМ бр 5/2002) ~len 6 stav 
5 od Zakonot za snabduvawe so 

voda za piewe i odveduvawe na 

urbani otpadni vodi (Sl.Vesnik 

na R.Makedonija 68/2005, 

28/2006;103/2008;17/2011;163/2

013;10/2015;147/2015 i 31/2016 

и член 11 ст.1 т.43 од Статутот на 

општина Конче, 

         Советот на општина Конче 

на седницата одржана на ден 16.08.2019 

година донесе: 
                                                                        
                   О Д Л У К А  

За определување просечна потрошувачка 

на вода за пиење по член на семејно 

домакинство  во населените места во 

општина Конче во кои со 

водоснабдителниот систем стопанисува 

ЈПКД „ Лакавица“-Конче 

  
                         Член 1 

Со оваа Одлука се определува просечната 

потрошувачка на вода за пиење по член 

на семејно домакинство  во населените 

места во општина Конче во кои со 

водоснабдителниот систем стопанисува 

ЈПКД „ Лакавица“-Конче за месеците 

јули, август и септември. 
 

                          Член 

2 

Потрошувачката на вода за пиење, како 

просечна потрошувачка по член на 

семејно домакинство изнесува 11,25 м
2
 

(не повеќе од 45 м
2 

 по  семејно 

домакинство)
 
. 

 

                          Член 

3 

Се задолжува давателот на услуга ЈПКД „ 

Лакавица“-Конче веднаш да ја определи 

цената за секој кубен метар потрошена 

вода за пиење над просечната 

потрошувачка (прекумерна 

потрошувачка на вода за пиење) со 

зголемување за два пати и да ја достави 

до основачот за добивање на согласност.  

 

                         Член 4                                                      

Одлуката влегува во сила од денот на  

објавување  во  “Службен гласник на 

Општина Конче”. 
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 Број08-890/10  Совет на општина  Конче                                                               

 Дата 16.08.2019      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  16.08.2019 g. donese: 
                   O  D  L  U  K  A 
  za odobruvawe na pari~ni 

sredstva na Memed Sali  od 
s.Lakavica-[tip      

               

                        ^len 1 
Po Barawe br. 08-905/1 od 

13.08.2019 g. od Memed Sali  

od s.Lakavica-[tip  so EMBG  

0402957490000 se odobruvaat 

pari~ni sredstva vo visina od 

15.000,00 denari neto, za 
pokrivawe na del od tro{ocite 

za obnova na opo`arena ku}a. 
Sredstva da se isplatat na ime 

Memed Sali  od Lakavica-[tip  

,  na smetka  200003170544223, 

deponent Stopanska Banka. 

                       ^len 2  
Odlukata vleguva vo sila so 

denot na objavuvaweto  vo 

*Slu`ben glasnik na op{tina 

Kon~e*. 

 
 Број 08-890/11   Совет на општина  Конче                                                                   

 Дата 16.08.2019      Претседател,                                                                      

      Конче                Исмаил Куртов,с.р. 

 

 

           С О Д Р Ж И Н А 

 

1. Заклучок за усвојување на 

Извештај за исполнети 

законски услови за 

верификација на мандатот на 

членови  на Советот на 

општина Конче; 

2. Решение за верификација на 

мандатот на член на Советот  

на општина Конче ; 

3.  Решение за избор на 

Претседател на Советот на 

општина Конче; 

4. Одлука за одобрување 

финансиски средства за 

кофинансирање на проектот 

„ Креирање можности за 

работа за сите-IV“;  

5. Одлука за  донесување на 

Урбанистички план за 

с.Лубница, Општина Конче, 

со плански период 2018-

2028, површина на плански 

опфат 39,07 ха, изработен од 

ДП “Визура” ДООЕЛ 

Струмица со тех.бр.2072/18 

од јуни 2019; 

6. Одлука за утврдување на 

локации за закопување на 

мрши погинати од болеста 

афричка свинска чума; 

7. Одлука за  определување 

механизација  за закопување 

на мрши погинати од 

болеста афричка свинска 

чума; 

8. Одлука за  определување 

просечна потрошувачка на 

вода за пиење по член на 

семејно домакинство  во 

населените места во 

општина Конче во кои со 

водоснабдителниот систем 

стопанисува ЈПКД „ 

Лакавица“-Конче; 

9. Одлука за  одобрување на 

парични средства на Мемед 

Сали од с.Лакавица-Штип.   
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                                      „  Службен гласник на  

                                         Општина Конче“ 

                                                                                                                                

 

                                                                

                                                                         

 


