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                              СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ 

Службен гласник на општина 

Конче  

Бр.31/2019 

   КОНЧЕ 01.11.2019 

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 34-та 

седница на Советот на општина Конче 

одржана на ден  31.10.2019 година 

 

1. СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени на 

34-та седница на Советот на општина 

Конче одржана на ден 31.10.2019 

година 

 

1. Одлука за давање согласност на Одлуката 

за висина на цени на услугите за 

собирање, транспортирање и депонирање 

на комунален отпад на подрачјето на 

општина Конче од ЈПКД „Лакавица“-

Конче; 

2. Измени и дополнувања на Буџетот на 

општина Конче за 2019 година; 

3. Одлука за усвојување на Измени и 

дополнувања на Буџетот на општина 

Конче за 2019 година; 

4. Одлука за основање на Јавна општинска 

установа за деца - детска градинка „12-

ТИ ЈУЛИ “ во Конче  Општина Конче; 

5.  Одлука за давање на користење , 

одржување и управување на објектот, на 

Јавната општинска установа за деца – 

детска градинка „12-ТИ ЈУЛИ“ во Конче, 

Општина Конче; 

6.  Акт за основање на Јавна општинска 

установа за деца - детска градинка „12-

ТИ ЈУЛИ“ во Конче  Општина Конче; 

7. Заклучок за усвојување на Квартален 

извештај за извршување на Буџетот на 

општина Конче за квартал од 01.01.2019 

до 30.09.2019 година; 

8. Одлука за одобрување финансиски 

средства за оградување и доопремување 

на Детска градинка во Конче;  

9. Одлука за  отстапување на  опремата  

за собирање и транспорт на комунален 

отпад (трактор, приколка за трактор и 

пластични канти за отпад) на 

управување на ЈПКД „Лакавица“-

Конче; 

10. Одлука за  издавање под закуп на 

деловен простор чиј сопственик и 

корисник е општина Конче по пат на 

електронско јавно наддавање; 

11. Одлука за   одобрување 

средства за санирање на дел од системот 

на fekalna kanalizacija vo 
s.Dolni Lipovi}, Kon~e od 

strana na JPKD Lakavica-Kon~e; 
12. Иницијатива до Владата на РСМ за 

предлање на Закон за изменување и 

дополнување на Законот за возила; 

13. Одлука за одобрување парични 

средства на Слаџана Петрова од 

с.Габревци,Конче; 

14. Одлука за одбивање на барање од 

Ерѓул Рифадов од с.Конче; 

15. Одлука за одобрување на финансиска 

подршка на публикацијата „Обредните 

лебови  во традицискиот народен 

календар кај македонците и турците во 

Радовишко“; 

16. Одлука за одобрување на финансиски 

средства за покривање на трошоци за 

превоз и стан на ученичката Елена 

Божинова од с.Габревци, Конче. 

 

 

 

 

Број  09-1228/19      Општина Конче                                                                

Дата 31.10.2019       Градоначалник,                                                                  

      Конче                 Благој Илиев, с.р.                                                                     
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Врз основа на член  36 став 1 точка 15 од 

Законот за локална самоуправа (Сл. 

Весник на РМ бр.5/02),  чл.11 ст.1 т.5 од 

Законот за јавните претпријатија 

(„Сл.весник на РМ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 

49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 

41/14, 138/14,25/15, 61/15, 39/16 и 64/18 ) 

и член 11 став 1 точка 43 од Статутот на 

општина Конче,  

 Советот на општина Конче на 

седницата одржана на ден  31.10.2019 г. 

донесе:   

                                                                                                                                                                                       

О  Д  Л  У  К  А 

За давање согласност на Одлуката за 

висина на цени на услуги за собирање, 

транспортирање и депонирање на 

комунален отпад на подрачјето  на 

општина Конче донесена од УО на ЈПКД 

„ Лакавица“-Конче 

 

Член 1 

 

Со оваа одлука се дава согласност  на 

Одлуката за висината на цени на услуги 

за собирање, транспортирање и 

депонирање на комунален отпад на 

подрачјето на општина Конче бр. 02-

135/2 од 28.10.2019 година донесена од 

УО на ЈПКД „ Лакавица“-Конче. 

 

Член 2 

 

Одлуката влегува во сила од денот на  

објавување во Службен гласник на 

општина Конче. 

 

 

Број 08-1228/3  Совет на општина  Конче                                                                   

 Дата 31.10.2019     Претседател,                                                                        

      Конче              Исмаил Куртов,с.р.                                                                          
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 Vrz osnova na ~len 36 st.1 t.2  

od Zakonot za lokalna samouprava(Сл. 

Весник на РМ бр.5/02) i ~len  11 st.1 t.4 
od Statutot na Op{tina Kon~e ("Slu`ben 

glasnik na Op{tina Kon~e br. 4/2006), 
Sovetot na op{tina Kon~e na 34-ta 

sednica odr`ana na  den 31.10.2019 

godina donese 

      

        ODLUKA 

За  усвојување на Измени и дополнување на Буџетот на 

општина Конче за 2019  година 

 

                                       Член 1 

Се усвојуваат измените и дополнувања на Буџетот на 

општина Конче за 2019 година. 

 
Буџет               Измени и дополнувања на  Буџет  

 

-vkupno prihodi      98.163.957 denari     
98.315.957    denari 

-vkupno rashodi      98.163.957   denari   

98.315.957    denari 

       

Чlen 2 
Odlukata vleguva vo sila so denot na 

donesuvaweto, a }e se objavi vo Slu`ben 

glasnik na op{tina Kon~e. 

 
Број 08-1228/5            Совет на општина  Конче                                                                 

Дата 31.10.2019                     Претседател,                                                                       

      Конче                             Исмаил Куртов, с.р. 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за 

локална самоуправа („Службен Весник на РМ 

бр.05/02“), член 11 став 1 точка 27 од Статутот на 

општина Конче (Службен Гласник на општина 

Конче бр.5/06 ) а во врска со член  59 став 1 од  

Законот за заштита на децата („Службен Весник 

на РМ“ бр.  23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 

25/15, 150/15,  192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 

198/18) и „Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр. 104/19 и 146/19),, Советот на 

Oпштина Конче на седницата одржана на ден 

31.10.2019 година ја донесе следната: 

 

 

О Д Л У К А 

За основање на Јавна општинска установа за деца 

- детска градинка „12-ТИ ЈУЛИ “ во Конче  

Општина Конче 

Член 1  

Со оваа Одлука се основа Јавна општинска 

установа за деца - детска градинка „12-ТИ ЈУЛИ “ 

во Конче  Општина Конче со седиште во Конче . 

 

Член 2 

За функионирањето на Јавна општинска установа 

за деца - детска градинка „ 12-ТИ ЈУЛИ “ во 

Конче  Општина Конче ќе се обезбедат 

финансиски средства од Општина Конче, од  

Буџетот на Република Северна Македонија преку 

блок дотации, од надоместок за користење на 

услугата , донации и други извори на 

финансирање согласно закон .  

 

Член 3 

Називот на Јавна општинска установа за деца - 

детска градинка ќе гласи: „12-ТИ ЈУЛИ “. 

 

Член 4 

Дејноста на ЈОУДГ „12-ТИ ЈУЛИ “ во Конче 

Општина Конче е: згрижувње и воспитание на 

дeцата од предучилишна возраст која се 

организира за згрижување, престој, нега, исхрана, 

воспитно-образовни,спортско-рекреативни, 

културно-забавни активности, мерки и активности 

за подобрување и зачувувањe на здравјето, и за 

поттикнување на интелктуалниот, емоционалниот, 

физичкиот менталниот и социјалниот развој на 

дете до 6 години живот, односно до вклучување во 

основното образование.  

Шифра на дејност 

Согласно националната класификација на 

дејности јавната установа за деца - детска 

градинка“12-ТИ ЈУЛИ “ во Конче  Општина 

Конче, ќе ја врши претежна дејност 88.91  утврдена 

во НКД како Дејност на дневна социјална заштита 

на деца. 

Член 5 

Дејноста на Јавната општинска установа за деца - 

детска градинка „12-ТИ ЈУЛИ “ во Конче Општина 

Конче, ќе ја остварува  согласно Програмата за рано 

учење и развој (’’ Службен весник на РМ “ 

бр.46/14).  

Член 6 

Детската градинка според времетраењето ќе 

остварува програми за целодневен престој. 

 

Член 7 

Детската градинка ќе располага со капацитет за 

згрижување на 47 деца, кои ќе бидат опфатени во 

3 (три) групи.  

 

Член 8 

За реализација на Програмата за рано учење и 

развој ќе се обезбеди кадар согласно Правилникот 

за стандардите и нормативите за вршење на 

дејноста на установите за деца („Службен весник 

на РМ“ бр. 28/14, 40/14, 136/14, 71/15, 170/16 и 

151/18). 

Член 9 

Меѓусебните права и обврски помеѓу детската 

градинка „12-ТИ ЈУЛИ “  од една страна и 

Општина Конче , ќе бидат уредени со посебен 

договор кој ќе го склучат директорот на ЈОУДГ 

„12-ТИ ЈУЛИ “ и Општината Конче 

претставувана од Градоначалникот . 
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Член 10 

Општина  Конче ќе обезбедува средства за 

работење на „12-ТИ ЈУЛИ “ во Конче Општина 

Конче, од буџетот на Република Северна 

Македонија  согласно членот 2 од оваа Одлука . 

 

Член 11 

Општина Конче како основач на ЈОУДГ „12-ТИ 

ЈУЛИ “ во Конче, ќе ги преземе сите потребни 

активности утврдени во законските и 

подзаконските акти, со цел за добивање на 

мислење за исполнети услови за основање и за 

отпочнување со работа на детската градинка, од 

Министерството за труд и социјална политика. 

 

Член 12 

Директорот на ЈОУДГ „12-ТИ ЈУЛИ “ во Конче  

Општина Конче се обврзува да ги преземе сите 

потребни активности, согласно законските и 

подзаконските акти, со цел усогласување на 

актите на градинката, поради отпочнување со 

работа на детската градинка „ 12-ТИ ЈУЛИ “ во 

Конче Општина Конче. 

 

Член 13 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во Службен Гласник на општина 

Конче. 

 

Број 08-1228/6    Совет на општина  Конче                                                                 

 Дата 31.10.2019       Претседател,                                                                      

      Конче               Исмаил Куртов,с.р. 

 

   Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од 

Законот за локална самоуправа ( Службен весник 

на РМ бр.5/02 год ) и член 11 став 1 точка 32 од 

Статутот на Општина Конче ( Службен гласник 

на Општина Конче бр.05/6 ) Советот на Општина 

Конче на  одржаната седница на ден 31.10.2019 

година, донесе                                                                                              

О Д Л У К А 

За давање на користење , одржување и 

управување на објектот, на Јавната 

општинска установа за деца – детска градинка 

„ 12-ТИ ЈУЛИ “  во Конче  Општина Конче 

 

Член 1 
Со оваа одлука се уредува давањето на користење 

, одржување и управување на објектот на Јавната 

општинска установа за деца – детска градинка 

„12-ТИ ЈУЛИ “, во Конче, Општина Конче, како и 

други прашања во врска со функционирањето на 

истиот . 

Член 2 
Објектот е изграден со средства од Буџетот на 

Општина  Конче и Министерството за труд и 

социјална политика , а опремата и дидактичките 

средства се обезбедени од Министерството за 

труд и социјална политика Скопје . 

 

Член 3 

Објектот ќе го користи , одржува и управува 

Јавната општинска установа за деца – детска 

градинка„12-ТИ ЈУЛИ “ , во Конче Општина 

Конче. 

Јавната општинска установа за деца – детска 

градинка „12-ТИ ЈУЛИ “, во Конче Општина 

Конче е должна при користењето, одржувањето и 

управувањето со објектот да постапува согласно 

законските прописи. 

Член 4 
Јавната општинска установа за деца – детска 

градинка„12-ТИ ЈУЛИ “, во  Конче  Општина 

Конче, не може објектот да го дава под закуп и на 

користење на друго физичко или правно лице и да 

го става под хипотека. 

Член 5 

Директорот на  Јавната општинска установа за 

деца – детска градинка „12-ТИ ЈУЛИ “, во Конче  

Општина Конче се обврзува да ги преземе сите 

потребни активности согласно законските 

прописи со цел отпочнување со работа на 

објектот 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето Службен гласник на Општина 

Конче. 

    

 

 

Број 08-1228/7          Совет на општина  Конче                                                                 

 Дата 31.10.2019             Претседател,                                                                      

      Конче                   Исмаил Куртов,с.р. 
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Врз основа на член  109 став 1 од Законот за 

заштита на децата ("Службен весник на РМ" бр. 

23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15,  

192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18) и „Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр. 

104/19 и 146/19), и Одлуката за основање на Јавна  

општинска установа за деца - детска градинка 

“12-ТИ ЈУЛИ“ во Конче, Општина Конче број 09-

1228/6 од 31.10.2019 година,  

 Советот на Општина Конче на 34 

(триесет и четвртата) седница  одржаната на ден 

31.10.2019 година, донесе 

                                                                                                

АКТ ЗА ОСНОВАЊЕ 

на  Јавна општинска установа за деца - детска 

градинка 

“12-ТИ ЈУЛИ “ во Конче, Општина Конче 

 

I. НАЗИВ, ОДНОСНО ИМЕ НА ОСНОВАЧОТ  

 

Член 1 

Се основа Јавна општинска установа за 

деца - детска градинка “12-ТИ ЈУЛИ “ во Конче, 

Општина Конче. 

 Основач на Јавната општинска установа 

за деца - детска градинка “12-ТИ ЈУЛИ “ е  

Општина Конче со седиште во Конче,  

 

II. НАЗИВ, ОДНОСНО ИМЕ НА ФИРМАТА НА 

УСТАНОВАТА  

 И СЕДИШТЕ НА УСТАНОВАТА ЗА ДЕЦА 

 

Член 2 

 Називот на Јавната установа гласи: Јавна 

општинска установа за деца - детска градинка “12-

ТИ ЈУЛИ “ во Конче, Општина Конче (во 

понатамошниот текст:  детска градинка). 

Скратен назив на Детската градинка е: 

ЈОУДГ “12-ТИ ЈУЛИ “ во Конче,Општина Конче. 

 Седиштето на детска градинка е  во 

Конче, Општина Конче. 

 

III. ВИД НА ДЕЈНОСТА НА УСТАНОВАТА ЗА 

ДЕЦА 

 

Член 3 

 Дејноста на детската градинка е: 

Згрижување и воспитание на деца од 

предучилишна возраст која се организира за 

згрижување, престој, нега, исхрана, воспитно-

образовни, спортско - рекреативни, културно-забавни 

активности, мерки и активности за подобрување и 

зачувување на здравјето и за поттикнување на 

интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, 

менталниот и социјалниот развој на детето до 6 

години живот, односно до вклучување во 

основното образование 

Шифра на дејност 

Согласно националната класификација на 

дејности Јавната општинска установа за деца - 

детска градинка “12-ТИ ЈУЛИ “ во Конче, 

Општина Конче, ќе ја врши претежна дејност 88.91  

утврдена во НКД како Дејност на дневна социјална 

заштита на деца. 

Дејноста во детската градинка ќе се 

остварува согласно Програмата за рано учење и 

развој („Службен весник на РМ бр.46/14). 

 

IV.  СРЕДСТВА ЗА ОСНОВАЊЕ И ПОЧЕТОК 

СО РАБОТА НА УСТАНОВАТА  

 ЗА ДЕЦА И НАЧИН НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

НА СРЕДСТВА  

 

Член 4 

Средствата за непречено и нормално 

функционирање, односно за вршење на дејноста на 

детската градинка ќе се обезбедат од буџетот на 

Општина Конче, од Буџетот на Република С 

Македонија преку блок дотации, од надоместокот 

на корисниците на услугата, донации и други 

извори на финансирање согласно закон. 

  

Член 5 

            Средства за основање и почеток со работа 

на установа за деца се обезбедени од основачот во 

вкупен износ од 1.200.000,00 денари  а опремата е 

обезбедена од Министерството за труд и 

социјална политика . 

 

V.  ВРЕМЕ ЗА КОЕ УСТАНОВАТА СЕ 

ОСНОВА 

 

Член 6 

         Детската градинка се основа на 

неопределено време. 

 

VI.  ПРАВА И ОБВРСКИ НА ОСНОВАЧОТ ВО 

ПОГЛЕД НА ВРШЕЊЕТО  

 НА ДЕЈНОСТА И МЕЃУСЕБНИ  ПРАВА И 

ОБВРСКИ НА УСТАНОВА  

 ЗА ДЕЦА И ОСНОВАЧОТ 

 

Член 7 

Основачот на детската градинка ги има 

сите права и обврски кои произлегуваат од 

Законот и други прописи. 

 

Член 8 

            Меѓусебните права и обврски меѓу 

детската градинка и основачот се уредува со 



               СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 31/2019_______________  

 

 
посебен договор, кој го склучуваат директорот на 

детската градинка и градоначалникот на Oпштина 

Конче. 

 

VII. УПРАВУВАЊЕ СО УСТАНОВАТА ЗА 

ДЕЦА 

 

Член 9 

Орган на управување во детската 

градинка е Управниот одбор . 

Управниот одбор го сочинуваат 7 члена и 

тоа: тројца претставници од основачот, еден 

претставник од детската градинка, двајца 

претставници од родителите на децата и еден 

претставник од Министерството . 

 Претставниците на основачот на 

детската градинка ги именува и разрешува 

Советот на Општина Конче. 

Претставникот на детската градинка  го 

предлага стручниот совет на детската градинка врз 

основа на стручност и компетентност, а го избира 

и разрешува основачот по постапка пропишана со 

статутот на детската градинка.  

Претставниците од родителите на децата ги 

предлага Советот на родители, а ги именува и 

разрешува основачот по постапка пропишана со 

статутот на установата. 

 Претставникот на министерството го 

предлага министерот, а го именува и разрешува 

основачот. 

           Членовите на управниот одбор се 

именуваат за период од четири години. 

 

  VIII. ПРАВА И ОБВРСКИ НА УСТАНОВАТА 

ЗА ДЕЦА ВО ПРАВНИОТ  ПРОМЕТ 

 

Член 10 

Детската градинка има својство на 

правно лице кое ќе го стекне со упис во 

Централниот регистар на Република Северна 

Македонија. 

Во правниот промет со трети лица  

истапува во свое име и за своја сметка во рамките 

на дејноста која е запишана во Централниот 

регистар на Република Северна Македонија . 

 За обврските преземени во свое име и за 

своја сметка детската градинка одговара со 

целиот свој имот . 

 

Член 11 

              Градоначалникот на општина Конче ќе 

именува  за вршител на должноста директор, кој 

ќе биде овластен според насоките на основачот да 

ги извршува подготовките за почеток на работа на 

установата. Вршителот на должноста ги има сите 

права и должности  на директор и може да ја 

врши должноста до именување на директор, а 

најдолго шест месеци од денот на неговото 

именување. 

 

Член 12 

             Работниците кои ќе засноваат работен 

однос со детската градинка своите права и обврски 

ги остваруваат во согласност со закон и 

колективен договор.  

 

Член 13 

             Детската градинка  ќе може за 

обезбедување на потребите на својата дејност да 

склучува договори со правни и физички лица. 

 

IX. РОК ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАТУТОТ  

  

Член 14 

Формирањето на управниот одбор, 

донесувањето на Статутот ќе се изврши во рок од 

шеесет дена од денот на уписот во Централниот 

регистар на Република  Северна Македонија. 

 

Член 15 

Овој Акт влегува во сила со денот на 

неговото донесување, а ќе се објави во службен 

гласник на Општина Конче. 

 

Број 08-1228/8       Совет на општина  Конче                                                                                  

 Дата 31.10.2019          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 

31.10.2019  g. donese: 

 
                          Z  A  K  L  

U  ^  O  K 

  Za usvojuvawe на  Квартален извештај за 

извршување на Буџетот на општина Конче за 

квартал од 01.01.2019 до 31.09.2019 година 

 
1. Se  USVOJUVA Квартален извештај за 

извршување на Буџетот на општина 

Конче за квартал од 01.01.2019 до 

31.09.2019 година  
број 09-1230/1 од 17.10.2019 година. 
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2. Zaklu~okot vleguva vo sila  
od denot na  objavuvawe vo 

Slu`ben glasnik na op{tina 

Kon~e. 

 

 
Број 08-1228/9      Совет на општина  Конче                                                                   

 Дата 31.10.2019          Претседател,                                                                      

      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 31.10.2019 година 

донесе: 
 

                           О Д Л У К А  

За одобрување финансиски средства за 

оградување и доопремување на Детска  

 градинка во Конче  
 

                               Член 1 

Со оваа Одлука се одобруваат финансиски 

средства за оградување и  доопремување на 

Детска градинка во Конче и тоа за: 
 

 Материјали за фасадирање со 

поликолорни бои на детска градинка во 

Конче  во висина од  28.000,00; 

 Дополнителни работи на ограден ѕид на 

објектот детска градинка во Конче  во 

висина од   43.000,00 денари; 

 Водоинсталатерски материјали  во 

висина од  40.000,00 денари; 

 Ситен материјал за доуредување на 

просторија во висина од   7.000,00 

денари; 

 Лајсни МДФ во висина од  6.300,00 

денари; 

 Отстранување на плочки и нанесување на 

абриб на дел од објектот детска градинка 

во Конче  во висина од   20.000,00 

денари; 

 Молеро-фарбарски работи во висина од   

20.000,00 денари; 

 Белење и поставување на гипс картон 

внатре во објектот детска градинка во 

Конче  во висина од   5.500,00 денари; 

 Водоинсталатерски работи во висина од   

7.000,00 денари; 

 
                               Член 2 

Финансиските средства ќе се  исплатат  по 

доставени фактури до општина Конче  и склучени 

договори. 

 

 

 

                               Член 3 

Одлуката влегува во сила од денот на  објавување  

во  “Службен гласник на Општина Конче”. 
 

 

Број 08-1228/10      Совет на општина  Конче                                                                   

 Дата 31.10.2019          Претседател,                                                                      

      Конче                   Исмаил Куртов, с.р. 

 
 Врз основа на член 64 и 65 од Законот за 

локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 

05/02) и член 11 ст.1 т.32 од Статутот на општина 

Конче, 

 Советот на општина Конче на седницата 

одржана на ден 31.10.2019 година донесе: 

                                                                                                

                                                                                  

О  Д  Л  У  К  А 

За отстапување на  опремата  за собирање и 

транспорт на комунален отпад (трактор, 

приколка за трактор и пластични канти за 

отпад) на управување на ЈПКД „ Лакавица“-

Конче 

 

                                   Член 1 

Со оваа Одлука се отстапува опремата за 

собирање и транспорт на комунален отпад 

(трактор, приколка за трактор и пластични 

канти за отпад) на управување на ЈПКД „ 

Лакавица“-Конче набавени преку  проект за 

Подобрување на општинското владеење преку 

Грантови за општините за проект: 

- „ Набавка на опрема за собирање и 

транспорт на комунален отпад 

(трактор, приколка за трактор и 

пластични канти за отпад)’’. 

 

Тракторот е со следните карактеристики: 

 Модел: DEUTZ-FAHR 

 Тип: AGROMAXX 60 4WD 

 Сериски број:C15317B19 

 Број на мотор: 3I49454A19 

 

Тракторска приколица е со следните карактеристики 

            Модел: HUMMEL 

 Тип: RM 1250 

 Сериски број:20180188 

 

Пластични канти 

 ИК КАНТА 120 Л 

 Броја 800 
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                              Член 2 

Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник 

на општина Конче“. 

 

 

Број 08-1228/11      Совет на општина  Конче                                                                   

 Дата 31.10.2019          Претседател,                                                                      

      Конче                   Исмаил Куртов, с.р. 

 

              Врз основа на член 67 од Законот локална 

самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), член  2 

точка 4, член 3 став 2 од Законот за користење и 

располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост 

(Сл.весник на РМ бр.78/2015 , 106/2015, 153/2015 

и 6/2016) и член 11 ст.1 т. 32 од Статутот на 

општина Конче,  

             Советот на општина Конче на седница 

одржана на ден  31.10.2019  година, донесе:     

                             

О Д Л У К А 

За издавање под закуп на деловен простор чиј 

сопственик и корисник е општина Конче по пат 

на електронско јавно наддавање 

 

Член 1 

         Се издава под закуп следниот деловен 

простор чиј сопственик и корисник е општина 

Конче: 

             - простории од  61 м2 во Културен дом-

Ракитец; 

 

Член 2 

              Давањето во закуп на недвижните ствари 

се врши со надоместок и врз основа на проценета 

вредност согласно Законот за процена. 

 Висината на просечната месечна закупнина 

изнесува 0,5 % од проценетата вредност на 

недвижната ствар. 

Член 3 

               Недвижните ствари дадени во закуп не 

смеат да се даваат во подзакуп. 

Член 4 

               Средствата остварени со закуп се приход 

на Буџетот на општината. 

 

Член 5 

               Постапката за издавање деловен простор 

во закуп по пат на електронско јавно наддавање ја 

спроведува комисија составена од вработени во 

општинската администрација. 

              Градоначалникот формира  комисии за 

спроведување на оваа постапка составени од 

претседател и два члена. 

Член 6 

            Условите за учество за давање под закуп, 

намената на објектот, почетната цена, 

банкарската гаранција, рокот на поднесување 

пријава и другите потребни податоци ќе се 

утврдатво објавата за издавање под закуп по пат 

на електронско јавно наддавање со податоци 

согласно позитивната законска регулатива. 

 

Член 7 

           Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на обујавувањето во ,,Службен гласник 

на општина Конче’’. 

 

 

Број 08-1228/12      Совет на општина  Конче                                                                   

 Дата 31.10.2019          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  

31.10.2019 g. donese: 

 

 

                                  
ODLUKA 

 Za  odobruvawе средства за санирање на дел 

од системот на fekalna kanalizacija vo 

s.Dolni Lipovi}, Kon~e od strana na 

JPKD Lakavica-Kon~e 

 

1. So ovaa Odluka  se 
odobruvaat sredstva za 

sanacija  na del od 

системот на fekalna 

kanalizacija vo s.Dolni 

Lipovi}, Kon~e od strana 

na JPKD Lakavica-  Kon~e. 

 
2. Се задолжува ЈПКД „ Лакавица“-

Конче  да изготви пресметка  за 

висината на финансиски средства 

кои  ќе бидат потребни за санација 

на оштетениот дел од  системот на 

фекална канализација и  Директорот  

истата ја  достави  до Советот на 

општина Конче. 
 

3. Odlukata  vleguva vo sila   
od denot na  objavuvawe vo 

Slu`ben glasnik na op{tina 

Kon~e. 
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Број 08-1228/13        Совет на општина  Конче                                                                   

 Дата 31.10.2019             Претседател,                                                                      

      Конче                     Исмаил Куртов, с.р. 
 

 

 
 

       Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локална самоуправа ( Службен весник 

на РМ бр.5/02 год ) и член 11 став 1 точка 44 од 

Статутот на Општина Конче 

 ( Службен гласник на Општина Конче бр.05/6 ) а 

во врска Барање од група граѓани бр. 08-1289/1 од 

31.10.2019 г. Советот на Општина Конче на  

одржаната седница на ден 31.10.2019 година, дава                                                                                                                                                                          

  

                         И Н И Ц И Ј А Т И В А 

до Владата на Р.С. Македонија за предлагање 

Закон за изменување и дополнување на Законот за 

возила 

 

        Советот на општина Конче на седницата 

одржана на ден 31.10.2019 година го разгледа 

Барањето бр. 08-1289/1 од 31.10.2019 г.  

доставено од група граѓани и одлучи да поднесе 

иницијатива до Владата на Р.С.Македонија да 

предложи Закон за за изменување и дополнување 

на Законот за возилата во делот на утврдување 

на сопственичкиот статус на трактори, 

тракторски приколки, мобилни машини, 

приколки за домување како и возила од 

категориите О1, од причина што во периодот на 

важноста на законот за поднесување на барања за 

регистрација од физичките и правните лица да ги 

поднесат до 31.12.2017 година има голем број на 

физички лица кои не успеале во предвидениот рок 

да го сторат тоа. 

     Од тие причини ја поднесуваме оваа 

иницијатива за Изменување и дополнување на 

напред споменатиот Закон за што сметаме дека 

Владата ќе поднесе Предлог – Закон за 

изменување и дополнување на Законот за возила 

до Собранието на Република Северна Македонија 

со кој ќе биде определен нов рок. 

 

 

 

Број 08-1228/14   Совет на општина Конче                                                                             

Дата 31.10.2019         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  

31.10.2019 g. donese: 

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

Slaxana Petrova od s. Gabrevci, 

Kon~e       

               

                               ^len 

1 

 Po Barawe br. 08-1267/1 od 

28.10.2019 g. od Slaxana Petrova od 

s. Gabrevci, Kon~e  se odobruvaat 

pari~ni sredstva vo visina od 

13.900,00  denari , za pokrivawe na 
pogrebalnite tro{oci za pogrebalna 

oprema za pogreb  na majkata na  

baratelot Velika Kostadinova od 

s.Gabrevci pogrebana vo s.Gabrevci,  

poradi lo{ata materijalna sostojba 

na semejstvoto. 

   Sredstva da se isplatat na 

DOOEL *KORONA KOMERC *-Radovi{,  na  

smetka 240180361161769-UNI Banka po 

dostavena faktura br.47/19. 
                                  

^len 2  

  Odlukata vleguva vo sila so denot 

na objavuvaweto  vo *Slu`ben glasnik 

na op{tina Kon~e*. 

 
Број 08-1228/15   Совет на општина Конче                                                                             

Дата 31.10.2019         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 

31.10.2019  g. donese: 

 
О Д Л У К А 
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За одбивање на барање од Ерѓул Рифадов од 

с.Конче 
1.  Со оваа одлука се одбива барањето од 

Ерѓул Рифадов од с.Конче  
број 08-1212/1 од 16.10.2019 година 

поради непредвидени средства за таа 

намена во Буџетот на општина Конче. 
 

2. Одлуката влегува во сила од денот на 

донесувањето а ќе се објави во Службен 

гласник на општина Конче. 
 

Број 08-1228/16     Совет на општина Конче                                                                             

Дата 31.10.2019             Претседател                                                                                   

       Конче                 Исмаил Куртов с.р.                

 Врз основа на член 36 став 1 точка 15  од 

Законот за локална самоуправа (Службен весник 

на РМ бр. 05/02) и член 11 ст.1 т. 43 од Статутот 

на општина Конче, 

 Советот на општина Конче на седницата 

одржана на ден 31.10.2019 година донесе: 

 

ОДЛУКА 

          За одобрување на финансиска подршка на 

публикацијата „ Обредните лебови  во 

традицискиот народен календар кај македонците 

и турците во Радовишко“        

    

Член 1 

Со оваа Одлука по  Барање бр.08-1162/1 од 

02,10,2019 година од авторот на   публикацијата „ 

Обредните лебови  во традицискиот народен 

календар кај македонците и турците во 

Радовишко“, Павлинка Кошевец за издавање, 

печатење и промоција на истата  се одобруваат 

финансиски средства во висина од 3.000,00 (три  

илјади ) денари нето. 

 

Член 2 

 Средствата да се исплатат на Павлинка Кошевец 

со ЕМБГ 0308949469004 на  

 сметка бр. 200001381707568-Стопанска  Банка. 

 

Член 3 

  Оваа Одлука влегува во сила од денот на 

објавувањето во Службен гласник на општина 

Конче. 

 
 

Број 08-1228/17     Совет на општина Конче                                                                             

Дата 31.10.2019             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.5/02),  и член 11 став 1 точка 43 од Статутот на 

општина Конче, 

Советот на општина Конче на седницата 

одржана на ден  31.10.2019 г. донесе 

 
О Д Л У К А 

За одобрување финансиски средства за покривање 

на  

трошоци за превоз и стан на ученичката Елена 

Божинова од с.Габревци, Конче 

 
1.  Со оваа одлука се одобрува 

барањето од Димитар Божинов од 

с.Габревци, Конче број 08-1285/1 од 

31.10.2019 година за покривање на 

финансиски трошоци за превоз и 

сместување во Радовиш на неговата 

ќерка Елена Божинова од с.Габревци 

ученичка  во втора година во СОУ 

Коста Сусинов-Радовиш  поради 

неорганизиран превоз согласно 

доставената потврда од стана на 

училиштето бр. 10-1099/2 од 

29.10.2019 година, се одобруваат 

3.000,00 (три илјади) денари нето,  

месечно за учебната 2019/2020 

година.  
 

2 Средствата да се исплатат на име Васка 

Божинова од с.Габревци мајка на Елена 

Божинова со ЕМБГ 1106966469001 на 

сметка 210501625484048-НЛБ Банка 

 

3. Одлуката влегува во сила од денот на 

објавување во Службен гласник на 

општина Конче. 
 

 

Број 08-1228/18     Совет на општина Конче                                                                             

Дата 31.10.2019             Претседател                                                                                   

       Конче                 Исмаил Куртов с.р.  
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С О Д Р Ж И Н А 

 
1. Одлука за давање согласност на Одлуката 

за висина на цени на услугите за 

собирање, транспортирање и депонирање 

на комунален отпад на подрачјето на 

општина Конче од ЈПКД „Лакавица“-

Конче; 

2. Измени и дополнувања на Буџетот на 

општина Конче за 2019 година; 

3. Одлука за усвојување на Измени и 

дополнувања на Буџетот на општина 

Конче за 2019 година; 

4. Одлука за основање на Јавна општинска 

установа за деца - детска градинка „12-

ТИ ЈУЛИ “ во Конче  Општина Конче; 

5.  Одлука за давање на користење , 

одржување и управување на објектот, на 

Јавната општинска установа за деца – 

детска градинка „12-ТИ ЈУЛИ“ во Конче, 

Општина Конче; 

6.  Акт за основање на Јавна општинска 

установа за деца - детска градинка „12-

ТИ ЈУЛИ“ во Конче  Општина Конче; 

7. Заклучок за усвојување на Квартален 

извештај за извршување на Буџетот на 

општина Конче за квартал од 01.01.2019 

до 30.09.2019 година; 

8. Одлука за одобрување финансиски 

средства за оградување и доопремување 

на Детска градинка во Конче;  

9. Одлука за  отстапување на  опремата  

за собирање и транспорт на комунален 

отпад (трактор, приколка за трактор и 

пластични канти за отпад) на 

управување на ЈПКД „Лакавица“-

Конче; 

10. Одлука за  издавање под закуп на 

деловен простор чиј сопственик и 

корисник е општина Конче по пат на 

електронско јавно наддавање; 

11. Одлука за   одобрување 

средства за санирање на дел од системот 

на fekalna kanalizacija vo 

s.Dolni Lipovi}, Kon~e od 

strana na JPKD Lakavica-Kon~e; 
12. Иницијатива до Владата на РСМ за 

предлање на Закон за изменување и 

дополнување на Законот за возила; 

13. Одлука за одобрување парични 

средства на Слаџана Петрова од 

с.Габревци,Конче; 

14. Одлука за одбивање на барање од 

Ерѓул Рифадов од с.Конче; 

15. Одлука за одобрување на финансиска 

подршка на публикацијата „Обредните 

лебови  во традицискиот народен 

календар кај македонците и турците во 

Радовишко“; 

16. Одлука за одобрување на финансиски 

средства за покривање на трошоци за 

превоз и стан на ученичката Елена 

Божинова од с.Габревци, Конче. 

 

                                                

 

 

                                    „ Службен гласник на                                               
                                         Општина Конче“ 
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