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                              СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ 

Службен гласник на општина 

Конче  

Бр .30/2019 

   КОНЧЕ 01.10.2019 

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 33-та седница на Советот на 

општина Конче одржана на ден  

27.09.2019 година 

 

 

1. СЕ ОБЈАВУВААТ актите 

донесени на 33-та седница на 

Советот на општина Конче 

одржана на ден 27.09.2019 

година 

 

 

1. Одлука за донесување на  Годишна 

Програма за работа на ООУ „ Гоце 

Делчев“-Конче за учебната 

2019/2020 година; 

2.  Одлука за давање согласност на 

Предлог-Планот за вработување  

на  ЈПКД „Лакавица„-Конче за 2020 

година ;   
3.  Одлука за давање согласност на 

Предлог-Планот за вработување  

на  Општина Конче , Конче за 2020 

година ;   
4. Одлука за финансиско учество-

кофинансирање на проект за 

воведување енергетска ефикасност 

на јавни објекти за мерка 413 за 

користење средства од Програмата  

за финансискиа поддршка на 

руралниот развој за 2019 година; 

5. Одлука за разрешување на член во 

Училишниот одбор на ООУ „Гоце 

Делчев“- Конче, општина Конче; 

6. Решение за разрешување и 

именување на член во Управниот 

одбор на ЈЗУ Здравен Дом-

Радовиш; 

7. Одлука за  davawe 

soglasnost Avtobus klasa 

II V sopstvenost na 
op{tina Kon~e na   

koristewe na OOU *Goce 

Del~ev*-  Kon~e za prevoz 

na u~enici, nastavnici i 

drugi potrebi na 

u~ili{teto; 

8. Одлука за одобрување финансиски 

средства за na Zdru`enie na 
penzioneri-Ogranok 

Rakitec za nabavka na 

produkti za organizirawe 

sobir na penzioneri vo  

s.Rakitec; 

9. Одлука за одобрување парични 

средства на Марјан Ристов од 

Конче; 

 

 
Број  09-1050/12    Општина Конче                                                                    

Дата 30.09.2019     Градоначалник,                                                                    

      Конче                Благој Илиев,с.р.                                                                      

 

 

 

 



               СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 30/2019_______________  

 

 

 

 

 

 Врз основа на член 49  став 9 од 

Законот за основно образование 

(Сл.весник на РСМ бр.161/19) и чл. 36. 

ст.1 т.6 од Законот за локална самоуправа 

(Сл. Весник на РМ бр. 5/02), 

           Советот на општина Конче на 

седницата одржана на ден 27.09.2019 

година донесе: 

                                                                              

                        О Д Л У К А 

 За донесување на Годишната програма за 

работа на ООУ Гоце Делчев- Конче  за 

учебната 2019/2020 г 

 

                           Член 1 

Со оваа Одлука се донесува Годишната 

програма за работа на ООУ Гоце Делчев- 

Конче за учебната 2019/2020 г. број 01-

415/2 од 27.08.2019  година. 

                                 

          Член 2 

Одлуката  влегува во сила со денот на   

објавувањето  во „Службен гласник на 

општина Конче“. 

 

Број 08-1050/3   Совет на општина  Конче                                                            

 Дата 27.09.2019     Претседател,                                                                  

      Конче            Исмаил Куртов, с.р. 

 

      Согласно член 5 став 3 алинеа 3 од 

Законот за вработените во јавниот сектор 

(Сл. Весник на РМ бр.27/14, 199/14 и 

27/16), член  36 став 1 точка 15 од 

Законот за локална самоуправа (Сл. 

Весник на РМ бр.5/02) и член 11 став 1 

точка 43 од Статутот на општина Конче), 

      Советот на општина Конче на 

седницата одржана на ден 27.09.2019 

година донесе: 

       О Д Л У К А 

За давање согласност на Предлог- Планот 

за вработување  на  ЈПКД „Конче“ - 

Конче  за 2020 година 

                              

                           Член 1 

Со оваа Одлука се дава согласност на  

Предлог-  Планот за вработување  на 

ЈПКД „Лакавица “ - Конче  за 2020 г.    

бр. 02-103/1 од 30.08.2019 година донесен 

од Директорот на ЈПКД „Лакавица “ - 

Конче . 

                          Член  2 

Одлуката влегува во сила од денот на  

објавување  во  “Службен гласник на 

Општина Конче”. 

 

 

Број 08-1050/4   Совет на општина  Конче                                                            

 Дата 27.09.2019      Претседател,                                                                 

      Конче             Исмаил Куртов, с.р. 

 
  Согласно член 5 став 3 алинеа 3 од 

Законот за вработените во јавниот сектор 

(Сл. Весник на РМ бр.27/14, 199/14 и 

27/16), член  36 став 1 точка 15 од 

Законот за локална самоуправа (Сл. 

Весник на РМ бр.5/02) и член 11 став 1 

точка 43 од Статутот на општина Конче), 

  Советот на општина Конче на седницата 

одржана на ден 27.09.2019 година донесе: 

                                                                              

        О Д Л У К А 

 За давање согласност на Предлог-Планот 

за вработување на општина Конче за 2020 

година 

                         Член 1 

Со оваа Одлука се дава согласност на 

Предлог-Планот за вработување  на 

општина Конче за 2020  година во однос 

на Буџетот на општината, бр. 01-978/1 од 

 30.08.2019 година донесен од 

градоначалникот на општина Конче. 

 

                           Член  2 

Одлуката влегува во сила од денот на  

објавување  во  “Службен гласник на 

Општина Конче”. 

 

 

Број 08-1050/5   Совет на општина  Конче                                                              

 Дата 27.09.2019        Претседател,                                                                      

      Конче                 Исмаил Куртов, с.р. 
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         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 27.09.2019 година донесе: 

                                                                          

                        О Д Л У К А  

За одобрување финансискo учество- 

кофинансирање на проектот „Воведување 

енергетска ефикасност на јавни 

објекти“за мерка 413 за користење 

средства од Програмата  за финансискиа 

поддршка на руралниот развој за 2019 

година 

                           Член 1 

    Со оваа Одлука се одобрува 

финансискo учество- кофинансирање на 

проектот „Воведување енергетска 

ефикасност на јавни објекти“ согласно 

Програмата за финансиска поддршка на 

руралниот развој за 2019 година по 

Приоритетна област 4-Поттикнување на 

локален развој на руралните средини  

спроведено преку мерка 413 Реализација 

на Стартегии за локален развој на 

руралните средини, а по поднесено 

барање од  “ЛАГ Плачковица”-Конче за 

користење на средства за проекти од 

областа на енергетската ефикасност на 

јавни објекти .   

                           Член 2 

 За имплементацијата  на Проектот 

општина Конче  и Агенцијата за 

финансиска поддршка во земјоделството 

и руралниот развој (АФПЗРР) 

обезбедуват поддршка и тоа: 

 

  Општина  Конче како соосновач 

обезбедува  кофинансирање 33,3%  

од вредноста на предлог проектот 

во износ од 100.000,00 денари, а 

останатите 66,7% односно  

200.000,00 ги обезбедува АФПЗРР 

согласно Програмата за 

финансиска поддршка на 

руралниот развој за 2019 година 

од мерка 413.    

                      Член 3 

Одлуката влегува во сила од денот на  

објавување  во  “Службен гласник на 

Општина Конче”. 

 

Број 08-1050/6  Совет на општина  Конче                                                              

 Дата 27.09.2019         Претседател,                                                            

      Конче              Исмаил Куртов,с.р.                                                          

 
 
Врз основа на член 100 став 3 и член 101 

од Законот за здравствена заштита 

(Сл.весник на РМ бр.10/2013) и чл. 36. 

ст.1 т.5 од Законот за локална самоуправа 

(Сл. Весник на РМ бр. 5/02),   

Советот на општина Конче на седницата 

одржана на ден 27.09.2019 година донесе: 

 

                           О Д Л У К А 

За разрешување и именување на член во 

Управниот одбор на ЈЗУ Здравен Дом-

Радовиш 

                                                  

1. Ивана Атанасов се разрешува од 

должноста член на Управниот 

одбор –претставник на општина 

Конче во ЈЗУ Здравен Дом-

Радовиш. 

 

2. За член на Управниот одбор –

претставник на општина Конче во  

ЈЗУ Здравен Дом-Радовиш се 

именува Спасија Митева, 

дипл.економист .  
 

3.  Одлуката влегува во сила  од 

денот на објавување во „Службен 

гласник на општина Конче“. 

 

 

Број08-1050/8  Совет на општина  Конче                                                      

Дата27.09.2019    Претседател,                                                         

      Конче             Исмаил Куртов,с.р. 
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Vrz osnova na ~len 64 i 

65 od Zakonot za lokalna 

samouprava (Slu`ben vesnik na 

RM broj 5/2002) i ~len 11 stav 

1 to~ka 32 od Statutot na 

op{tina Kon~e a vo vrska so 

Odlukata br.07-888/6 od 

15.08.2013 godina, 

Sovetot na op{tina Kon~e 

na sednica odr`ana na 

27.09.2019 godina, donese 

                            ODLUKA 

Za davawe soglasnost Avtobus 

klasa II V sopstvenost na 
op{tina Kon~e na   koristewe 

na OOU *Goce Del~ev*-  Kon~e 

za prevoz na u~enici, 

nastavnici i drugi potrebi na 

u~ili{teto 

^len 1 
So ova Odluka op{tina Kon~e 

kako sopstvenik na  Avtobus 

klasa II V   dava soglasnost 

pokraj  prevoz na u~enici  od 

PU vo naselenite mesta do 

Centralnoto u~ili{te vo Kon~e 

i obratno  da se koristi i za 

prevoz na nastavnici i drugi 

potrebi na OOU *Goce Del~ev*-  

Kon~e.  

^len 2 

Odlukata vleguva vo sila so 

denot na objavuvaweto vo 

”Slu`ben glasnik na op{tina 
Kon~e ”. 

 
 
Broj 08-1050/9Sovet na 

op{tinaKon~e 

Data 27.09.2019      
Pretsedatel,                                                              

    Kon~e         Ismail 

Kurtov,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  27.09.2019 g. donese: 

O  D  L  U  K  A 

    Za odobruvawe finansiski 

sredsvta na Zdru`enie na 

penzioneri-Ogranok Rakitec za 

nabavka na produkti za 

organizirawe sobir na  

penzioneri vo  s.Rakitec   

                            

^len 1 

Po Barawe br.08-1104/1 od 

27.09.2019 g.  od Zdru`enie na 

penzioneri- Ogranok Rakitec za 

nabavka na produkti za   

organizirawe sobir na 

penzioneri vo  s.Rakitec,  se 

odobruvaat frinansiski 

sredstva vo visina od 6.000,00 

denari bez vklu~en DDV. 

              

                   ^len 2 

Sredstvata }e se isplatat na 

smetka na pravnoto lice od 

kade }e bidat  nabaveni 

potrebnite produkti , po 

dostavena faktura.   

                                
                                ^len 3  
 Odlukata vleguva vo sila od 

denot  na objavuvawe  vo 
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*Slu`ben glasnik na op{tina 

Kon~e*. 

 

 

                    
 Број 08-1050/10   Совет на општина  Конче                                                                   

 Дата 27.09.2019          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  27.09.2019 g. donese: 

                      O  D  L  U  K  A 
  za odobruvawe na pari~ni 

sredstva na Marjan Ristov od 
Kon~e     

               

                          ^len 

1 
   Po Barawe br. 08-1105/1 od 

27.09.2019 g. od Marjan Ristov 

od Kon~e so EMBG 1109978464012  

se odobruvaat pari~ni sredstva 

vo visina od 30.000,00 denari 
neto, poradi opo`aruvawe na 

seta sobrana sto~nata hrana i 

nastanata  materijalna {teta, 

so cel za pokrivawe na del od 

tro{ocite za nabavka na sto~na 

hrana za prehrana na stokata 

vo zimskiot period.       
Sredstva da se isplatat na ime 

Marjan Ristov od Kon~e ,  na 

smetka  210501603615592, 

deponent  Tutunska Banka. 

                         ^len 

2  

  Odlukata vleguva vo sila so 

denot na objavuvaweto  vo 

*Slu`ben glasnik na op{tina 

Kon~e*. 
 
 
 Број 08-1050/11 Совет на општина  Конче                                                                     

 Дата 27.09.2019      Претседател,                                                                        

      Конче              Исмаил Куртов,                                                                         

 

 

 

                                                                     

 
                                                                           

 
 

 

                                                                   

 
                                                     
                 С О Д Р Ж И Н А 
 

1.  Одлука за донесување на  Годишна 

Програма за работа на ООУ „ Гоце 

Делчев“-Конче за учебната 

2019/2020 година; 

2.  Одлука за давање согласност на 

Предлог-Планот за вработување  

на  ЈПКД „Лакавица„-Конче за 2020 

година ;   
3.  Одлука за давање согласност на 

Предлог-Планот за вработување  

на  Општина Конче , Конче за 2020 

година ;   
4. Одлука за финансиско учество-

кофинансирање на проект за 

воведување енергетска ефикасност 

на јавни објекти за мерка 413 за 

користење средства од Програмата  

за финансискиа поддршка на 

руралниот развој за 2019 година; 

5. Одлука за разрешување на член во 

Училишниот одбор на ООУ „Гоце 

Делчев“- Конче, општина Конче; 

6. Решение за разрешување и 

именување на член во Управниот 
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одбор на ЈЗУ Здравен Дом-

Радовиш; 

7. Одлука за  davawe 

soglasnost Avtobus klasa 

II V sopstvenost na 
op{tina Kon~e na   

koristewe na OOU *Goce 

Del~ev*-  Kon~e za prevoz 

na u~enici, nastavnici i 

drugi potrebi na 

u~ili{teto; 

8. Одлука за одобрување финансиски 

средства за na Zdru`enie na 
penzioneri-Ogranok 

Rakitec za nabavka na 

produkti za organizirawe 

sobir na penzioneri vo  
s.Rakitec; 

9. Одлука за одобрување парични 

средства на Марјан Ристов од 

Конче; 

                                                
                                    „ Службен гласник на                                               
                                         Општина Конче“ 

 

 

                                                                    

 

 

                                                          
 

                                                                                   

 
 

 

 

 

 

            

 

 
                                                            

 

 

                       

 

                                                           
                                                                                                                                

 

                                                                

                                                                         

 


