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Врз основа на член 50 став 1 точка 2 и 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ
бр. 05/02), Градоначалникот на општина Конче донесе:
РЕШЕНИЕ
За објавување на актите донесени на 54-та седница на Советот на општина Конче одржана
на ден 29.01.2021 година
1.СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени на 54-та седница на Советот на општина Конче одржана
на ден 29.01.2021 година.
1. Закучок за усвојување на Полугодишен извештај за работа на ООУ „ Гоце Делчев“Конче во учебната 2020/2021 година;
2. Закучок за усвојување на Извештај од Комисијата за процена и утврдување на штети
од елементарна непогода до Советот на општина Конче;
3. Закучок за усвојување на Извештај за родова застапеност и буџетирање по Годишен
план за еднакви можности на жените и мажите во општина Конче за 2020 година;
4. Програма за активностите на општина Конче во областа на Социјалната заштита и
заштитата на децата во 2021 година;
5. Програма за превенција, заштита на граѓаните и справување со
вирусот
Ковид 19 во општина Конче за 2021 година;
6. Одлука за отстапување на возило марка Peugeot Partner 1,6 HDI 75 L1 Komfort
VF37D9HTC68530729 на управување на ЈПКД „ Лакавица“-Конче;
7. Одлука за отстапување на возило марка FORD
TRANSIT FT 190L
WFOLXXSBYLHY31661 на управување на ЈПКД „ Лакавица“-Конче;
8. Одлука за усвојување на Програма за работа на Бучим Шампиони Конче со
финансиски план за 2021 година;
9. Програма за волонтери и практиканти во општина Конче за 2021-2022 година;
10. Закучок за усвојување na Inicijativata za zapo~nuvawe postapka za brendirawe
na *Todorovata poga~a* i obredniot kompleks od Todorica broj 08-120/1 od
29.01.2021 godina podnesena od Pavlina Ku{evec od Radovi{;
11. Одлука за одобрување на финансиски средства за санирање на последиците обнова и
реконструкција на ГТЦ ГЛОБАЛ Стумица кој беше опожарен на ден 02.01.2021
година;
12. Одлука за одобрување на odobruvawe koristewe na sekojdneven topol obrok na
Aneta i Stojan Petru{evi od s. Dolni Lipovi}, Kon~e.
Број 09-80/15
Дата 29.01.2021
Конче

Општина Конче
Градоначалник,
Благој Илиев, 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 29.01.2021 g. donese:
Z A K L U ^ O K
Za usvojuvawe na Полугodi{en izve{taj za rabotata na
OOU *Goce Del~ev*- Kon~e za u~ebnata 2020/2021 godina

1. Se USVOJUVA Полугodi{en izve{taj za rabotata na
OOU *Goce Del~ev*- Kon~e za u~ebnata 2020/2021 godina
бroj 01-26/2 od 28.01.2021 godina.
2. Zaklu~okot vleguva so denot na negovoto objavuvawe vo Slu`ben glasnik na
op{tina Kon~e.
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Број 08-80/3
Дата 29.01.2021
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
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 29.01.2021 godina
donese:
Z A K L U ^ O K
Za usvojuvawe na Izve{tajot od Komisijata za procena i utvrduvawe na {teti
od elementarna nepogoda na den 05.07.2020 godina broj 02-24/2 od 12.01.2021 godina

1. Se USVOJUVA Izve{tajot od Komisijata za procena i utvrduvawe na {teti
od elementarna nepogoda koja go zafati atarot na op{tina Kon~e na den
05.07.2020 godina broj 02-24/2 od 12.01.2021 godina

2. Zaklu~okot vleguva vo sila od denot na objavuvawe vo Slu`ben glasnik na
op{tina Kon~e.

Broj 08-80/4
Data 29.01.2021
Kon~e

Sovet na op{tina Kon~e
Pretsedatel,
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 29.01.2021 godina
donese:
Z A K L U ^ O K
Za usvojuvawe na Izve{tajot za rodova zastapenost i buxetirawe po godi{en
plan za ednakvi mo`nosti na `enite i ma`ite na op{tina Kon~e za 2020 godina broj
10-67/1 od 18.01.2021 godina

1. Se USVOJUVA Izve{tajot za rodova zastapenost i buxetirawe po
godi{en plan za ednakvi mo`nosti na `enite i ma`ite na op{tina Kon~e
za 2020 godina broj 10-67/1 od 18.01.2021 godina.

2. Zaklu~okot vleguva vo sila od denot na objavuvawe vo Slu`ben glasnik na
op{tina Kon~e.

Broj 08-80/5

Sovet na op{tina Kon~e
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Data 29.01.2021
Kon~e

Pretsedatel,
Ismail Kurtov, с.р.

Врз основа на член 142 став 5 од Законот за социјална заштита (Службен весник на РСМ
бр.104/19), член 22 став 1 точка 7 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа
(Службен весник на РМ бр.5/02), и член 11 став 1 точка 11 од Статутот на општина Конче,Советот на
Општина Конче на седницата одржана на 29 .01.2021 година, ја донесе следната:
ПРОГРАМА
за активностите на општина Конче во областа на Социјалната заштита и заштитата на децата
во 2021 година

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Општината во остварувањето на својата надлежност од областа на социјалната заштита работи
согласно важечката законска регулатива и подзаконските акти донесени од државата и локалната
самоуправа.
Законот за социјална заштита, Програмата за остварување на социјалната заштита, Националната
програма за развој на социјалната заштита, Законот за локална самоуправа, Законот за семејството,
Законот за урбанистичко планирање и Социјланиот план на општина Конче 2020 година, се акти, врз
основа на кои се уредува социјалната заштита, специфичните потреби на населението и начинот на
остварување на социјалната заштита.

Основни цели на Програмата
Програма за социјална заштита има за цел обезбедување активен однос на Општина Конче кон
задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на социјалната заштита и заштитата
на децата,поедини категории граѓани и семејства да добијат соодветен третман и заштита од
социјален ризик, како и:
- Создавање поквалитетни услови за децата од предучилишна возраст за престој во детска градинка;
- Изнаоѓање форми за згрижување на социјално ранливи групи;
- Изнаоѓање форми за социјализација на маргинализирани групи;
- Подобрување на стандардот на граѓаните;
- Осовременување на училишните установи и соодветни кадровски услови за инклузија на деца со
посебни потреби.
- Ангажирање на образовани и лични асистенти во основното образование за потребите на деца
посебни со согласно законот за основно образование.
- Создавање услови за отворање на дневни центри за стари изнемоштени и лица самци,поповолен
социјален живот за овие лица, сервис за дотур на храна и лекови и грижа на стари изнемоштени лица;
- Создавање услови за континуирана работа на народна кујна;
- Помош за семејства погодени од несреќи и елементарни непогоди;
- Помош на социјално загрозени семејства;
- Помош на лица – жртви на семејно насилство;
- Промовирање на родовата рамноправност.
Социјални ризици
Видови ризици на кои се изложени граѓаните и категории на лица кои ги опфаќа оваа програма
Основни социјални ризици на кои најчесто се изложени граѓаните, се следните:
- ризици по здравјето (болест, повреда и инвалидност)
- ризици од стареење ( старост и преживување)
- ризици по мајчинство и семејство
- ризици од невработеност и професионална неадаптираност и
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- ризици од неадаптираност кон социјалната средина.
2.МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Општина Конче,со цел обезбедување на социјалната заштита за нејзините граѓани, ќе ги спроведува
следните мерки и активности:
А. Парична помош и обезбедување на посебни мерки и услуги за социјална превенција и заштита на
следните категории на лица кои ќе се најдат во исклучително тешка состојба, согласно можностите и
во рамките на расположливите средства во Буџетот на општината за 2020 година:
- лица со инвалидност,
-деца без родители и родителска грижа,
- деца со воспитно социјални проблеми,
- деца од еднородителски семејства,
- стари лица без семејна грижа,
- лица засегнати со злоупотреба на дрога и алкохол,
- тешко болни лица и приматели на терапија,
- лица погодени од елементарни непогоди,пожари и друго.
Б. Организирање на хуманитарна акција за финансиска и материјална помош на ранливите групи на
население.
В. Организирање на трибини за едукација против зависности и реализација на проект за превенција
од болестите на зависност кај младите.
Г. Вклучување на родовата перспектива во програмата

3.ПОСТАПКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА
Социјални мерки и услуги во општина Конче
3.1. Парична помош и обезбедување на посебни мерки и услуги за социјална превенција и заштита на
одредени категории на лица кои ќе се најдат во исклучително тешка состојба.
Целта за остварување на паричната помош и обезбедување на посебни мерки и услуги за
социјална превенција и заштита на одредени категории на лица е согласно надлежноста на општината
во областа на социјалната заштита утврдена во Законот за локалната самоуправа и Законот за
социјалната заштита како и други законски и подзаконски акти во оваа област, општината да им
излезе во пресрет на здравствено, финансиски или друг начин загрозените лица кои имаат потреба од
социјална заштита и помош,а согласно можностите и во рамките на расположливите средства во
Буџетот на општината за 2021 година.
Висината на надоместокот, видовите на мерките и услугите за социјална заштита и
превенција,за наведените категории на лица ќе се утврдуваат врз основа на поднесено барање со
комплетна документација со која би се потврдил основот на барањето,а по дадено позитивно мислење
од страна на Комисијата за финансии и буџет и по донесена одлука од страна на Советот на Општина
Конче или пак само по разгледување на барањата од страна на Градоначалникот на општината , секое
барање ќе се разгледува поединечно и средствата ќе се уплаќаат на трансакциска сметка на
граѓанинот.
3.2 Носител на мерките
Оваа активност како мерка во рамките на реализацијата на програмата за социјална заштита на
Општина Конче за 2021 година, ќе се спроведува од страна на Општина Конче преку надлежните
сектори и одделенија.
3.3.Извори на средства
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Средствата за исплата на парична помош и за обезбедување на посебни мерки и услуги за
социјална превенција и заштита на наведените категории лица ќе се обезбедуваат согласно
можностите и во рамките на расположливите средства во Буџетот на општината за 2021 година и се
предвидени во потпрограми:
Б. Организирање на хуманитарна акција за финансиска и материјална помош на ранливите
групи на население
Целта на оваа активност е преку организарање на акција за собирање на облека и друга опрема
и во соработка со Општинската организација на Црвен Крст Радовиш да им се помогне на социјално
загрозени лица.
Носители на спроведување на активност покрај Општина Конче, ќе бидат вклучени и јавните
установи, невладини организации и здруженија.
В. Организирање на трибини за едукација за рано откривање на болести ,редовни здравствени
проегледи и едукација против зависности и превенција од болестите на зависност.
Со спроведувањето на оваа активност се превземаат мерки за спречување на настанување на
социјални ризици, рано откривање на болести особено кај жените , потреба од редовни здравствени
прегледи, рано откривање и третман на граѓанинот односно на лицата кои злоупотребуваат дроги,
други психотропни супстанции, и алкохол.
Оваа активност ќе се спроведе во соработка со Меѓуопштинскиот центар за социјална работа од
Радовиш, со училиштата, здраствената установа, невладини организации и здруженија на граѓани
како и други правни и физички лица.
Г. Вклучување на родовата перспектива во програмата
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 2021 година во областите на социјалната заштита,.Преземени се конкретни
позитивни мерки во програмата за социјална заштита 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 социјална заштита 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.

4.ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
Финансиските средства потребни за реализација на Програмата за потребите на граѓаните од областа
на социјална заштита во општина Конче за 2021 година , ќе се обезбедат од Буџетот на општина
Конче за 2021 година.
Лицата имаат право да поднесат Барање до општината за финансиска помош еднаш во годината , и
притоа предност и приоритет имаат лицата кои се со место на живеење во Општина Конче.
Вкупно обезбедени финансиски средства од Буџетот на Општина Конче –320.000,00 или процент од
општински буџет за 2021 година изнесува 1.23%
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Овие финансиски средства ќе се користат за категориите на граѓани кои се наоѓаат во
исклучително тешка состојба и во специфични услови и тоа:
1. Лица со телесна попреченост ----------------------------------2. Деца на улица ( деца без родители и родителска грижа
3. Деца со посебни потреби --------------------------------4. Деца со воспитно-социјални проблеми ------------5. Деца од еднородителски семејства ___________
6. Лица изложени на социјален ризикик
7. Стари лица без сејна грижа
8. Лица со здравствени проблеми
9. Лица погодени од елементарни непогоди ------------

од 1000 до 3000 денари;
од 1000 до 3000 денари:
од 1000 до 3000 денари;
од 1000 до 3000 денари
од 1000 до 3000 денари
од 1000 до 3000 ден
од 1000 до 3000 денари
од 1000 до 3000 денари
од 1000 до 6000 денари

Разгледувањето на барањата од граѓаните ќе го врши Градоначалникот и Советот на
општина Конче,секое барање поединечно и средствата ќе се уплаќаат на трансакциска
сметка на граѓанинот.
Програмата за социјална заштита за 2021 година ќе се реализира со следната динамика, потребните
средства и начинот на обезбедување на истатa.
4.1 ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА АКТИВНОСТИ СО ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА
Р.б

Активност

1

Помош за стари и изнемоштени лица- посета од
негователи за стари лица
Помош на социјално загрозените семејства
Лица со посебни потреби
Помош на лица погодени од елементарни
непогоди
Помош на деца од еднородителски семејства
Организирање на хуманитарна акција за финансиска и
материјална помош на ранливите групи на население
Организирање на трибини за едукација против
зависности
Еднократна помош за секое новородено дете -5000
денари.
Вршење превоз на храна за народна кујна
Подобрување на услови за живот на загрозени
семејства
Помош на лица со здравствени проблеми
Подршка на Клубови за стари лица
Лица изложени на социјален ризик

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13
14

15

Финансиска поддршка на НВО за реализација на
проекти за социјално загрозени семејства и поединци
Социјални пакети за празници
ВКУПНО

Полова
структура на
корисници
жени-мажи

Износ во денари

20.000

женски/машки
женски/машки
женски/машки

30.000
20.000
20.000

женски/машки
женски/машки

20.000
20.000

женски/машки

20.000

женски/машки

40.000

женски/машки
женски/машки

20.000
20.000

женски/машки
женски/машки
женски/машки
Женски/машки
организации
здруженија
женски/машки

50.000
10.000
10.000
10.000

30.000
320.000

5. Други форми на активности
Други форми на активности со кои ќе се помагаат со средства од Буџетот на општина Конче се:

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 1/2021_______________

- обезбедување стручна, техничка и друга поддршка со кадри и опрема со која располага Општината;
-организирање протоколарни средби за воспоставување соработка на претставници на Општината со
потенцијални донатори на проекти од областа на социјалната заштита.
Овие форми на активности ќе се реализираат согласно можностите на општина Конче.
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Градоначалникот на општина Конче го следи реализирањето на оваа Програма, покренува
иницијативи,дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините цели и
активности.
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
општина Конче”.
Број 08-80/6
Дата 29.01.2021
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
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), член 7 став 1 од Законот за комунални дејности („Сл. весник на РМ” бр.95/12) и
член 11 од Статутот на Општина Kонче, Советот на Општина Конче на седницата одржана на
29.01.2021 година, донесе:

ПРОГРАМА
за превенција, заштита на граѓаните и справување со
вирусот Ковид 19 во општина Конче за 2021 година

1.Вовед
Кризниот штаб за превенција, заштита и спасување на граѓаните при општина Конче за 2021
година ќе спроведува мерки и активности согласно законските норми предвидени за сегментите од
здравствената заштита на населението кои се од областа на превенција и заштита од заразни болести
(Ковид 19,мутации на Ковид вирусот и други заразни вируси) на граѓаните, како и мерки и
активности кои редовно ќе се спроведуваат, а со цел превентивно делување заради заштита на
животот и здравјето на населението на територијата на Општината. Во оваа Програма се опфатени
мерките и активностите кои Кризниот штаб во соработка со другите надлежни субјекти ќе ги
спроведе, како и финансиската рамка која е потребна за остварување на мерките за 2021 година.
Заболување Ковид 19
КОВИД-19 е заболување предизвикано од SARS-CoV-2 , вирус од фамилијата Коронавирус, првично
откриен во Кина во декември 2019 година. Вирусот е причинител на акутно вирусно респираторно
заболување. Преносот од човек на човек е можен, преку допир и преку капков пат (кивање, кашлање
и слично).
Првичните искуства покажуваат дека постарите лица и хронично болните се изложени на поголем
ризик од компликации и тешки форми на заболувањето. Периодот на инкубација на вирусот е
најмногу 14 дена, во кој заразените лица не покажуваат симптоми, но можат да го пренесат вирусот
на други лица.
COVID-19 влијае на луѓето на разни начини. Повеќето инфицирани луѓе развиваат блага до умерена
форма на болеста и закрепнуваат без хоспитализација.
Најчести симптоми:треска,сува кашлица,замор,
Поретки симптоми:болки,болки во грлото,дијареја,конјуктивит,главоболка
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губење на чувството за вкус или мирис,исип на кожата или губење на бојата на прстите на рацете или
нозете
Сериозни симптоми:
отежнато или забрзано дишење,болки или притисок во градите,губење на говорот или подвижноста.
Потребно е да се побара итна медицинска помош ако лице има сериозни симптоми. Секогаш јавете се
пред да ги посетите вашиот доктор или здравствената установа.Луѓето со благи симптоми кои инаку
се здрави треба да ги следат своите симптоми дома.
Во просек, потребни се 5-6 дена од инфицирањето со вирусот за да се појават симптоми, но тоа може
да потрае и до 14 дена.
Мерки за заштита на населението од заразни болести (Ковид 19):
За спроведување на мерките за заштита на населението од заразни болести (Ковид 19)
министерството за здравство на Р.Северна Македонија ина ЈЗУ,,Центри за јавно здравје на
РСМ, во кои се опфатени мерките за заштита на населението од заразни болести,општина
Конче преку Кризниот штаб при Општината редовно ги следи мерките и заклучоците за
спречување на ширењето на Ковид 19 на Владата на РСМ и Центрите за јавно здравје (од 11
седница на Владата до последната (82-ра) седница на Владата).
Целта на општите мерки за превенција и заштита на граѓаните од Ковид 19
Да се заштитат себеси и другите околу нив така што ќе се запознаат со фактите и ќе преземаат
соодветни мерки и редовно ги следат советите на локалните органи за здравство.
Мерки за да се спречи ширењето на COVID-19:
-Често миење на рацете. Користење на сапун и вода или средство за чистење раце базирано на
алкохол.
-Одржување на безбедно растојание од секој што кашла или кива.
- задолжиелно носење на маска ако физичкото дистанцирање не е можно.
- Не допирање на очите, носот или устата.
- Кога кашламе или киваме, ги покриваме носот и устата со свиткан лакт или со марамче.
- Секој граѓанин да остане дома ако не се чувствува добро.
- Ако лице има треска, кашлица или тешкотии со дишењето, да се побара медицинска помош.
-Најавувањето кај матичниот лекар пред да го посетите вашиот давател на здравствени услуги
овозможува брзо да бидете пренасочени во соодветната здравствена установа. Така се заштитувате
сами и се спречува ширењето на вируси и други инфекции.
Маски
-Маските може да помогнат да се спречи пренесувањето на вирусот од лицето што ја носи маската до
другите лица во околината. Маските сами по себе не штитат од COVID-19 и треба да се комбинираат
со физичко дистанцирање и хигиена на рацете.
Соработка со здравствени органи
Редовна соработка и следење на советите на локалните и регионалните органи за здравството во
Р.Северна Македонија.
Мерките ќе се спроведуваат континуирано во текот на целата календарска година а
финансирањето на дел од мерките ќе биде со средства од Буџетот на општина Конче.
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Вид на активности

Планирана
количина/финансиски
средсва

Цени во МКД

Заштитни маски за лице

800 домаќинства *5 маски

38,000,00 денари

Финансиска подршка на ЈЗУ
Кличнича болница Штип од
општина Конче

Подршка за набавка на
потребни заштитни средства

20.000,00 денари

Финансиска подршка на ЈЗУ
Кличнича болница Струмица
од општина Конче

Подршка за набавка на
потребни заштитни средства

20.000,00 денари

Планирање на набавка на
апарати Оксиометар за мерење
на кислород во крвта и работа
на срце кај ризични лица(Итна
помош)

5 апарати

5.000,00 денари

Вонредни средства за
справување со пандемијата од
COVID-19

Во случаеви на вонредни
услови

17.000,00 денари

ВКУПНО

100.000,00 денари

Според дадената проекција, Општина Конче за превенција, заштита за спроведување на
предвидената ПРОГРАМА за 2021 година има потреба од вкупно 100.000,00 денари

Број 08-80/7
Дата 29.01.2021
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
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 29.01.2021 година донесе:
О Д Л У К А
За отстапување на возило марка Peugeot Partner 1,6 HDI 75 L1 Komfort VF37D9HTC68530729 на
управување на ЈПКД „ Лакавица“-Конче
Член 1
Со оваа Одлука се отстапува возило марка Peugeot Partner 1,6 HDI 75 L1 Komfort
VF37D9HTC68530729 на управување на ЈПКД „ Лакавица“-Конче набавено преку донација од
компанија Ајрула Куртов од Манхајм-СР Германија.
Возилото е со следните карактеристики:
Модел: PEUGEOT
Тип: B9/D9HTC/
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Сериски број: VF37D9HTC68530729
Број на мотор: 10JBCB 0012700

Член 2
Регистрацијата и одржувањето на возилото од членот 1 на оваа Одлука се на товар на ЈПКД „
Лакавица“-Конче.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на
општина Конче“.

Број 08-80/8
Дата 29.01.2021
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
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 29.01.2021 година донесе:

О Д Л У К А
За отстапување на возило марка FORD TRANSIT FT 190L WFOLXXSBYLHY31661 на
управување на ЈПКД „ Лакавица“-Конче
Член 1
Со оваа Одлука се отстапува возило марка FORD TRANSIT FT 190L WFOLXXSBYLHY31661
на управување на ЈПКД „ Лакавица“-Конче набавено преку донација од Агенција за управување
со одземен имот .
Возилото е со следните карактеристики:
Модел: FORD TRANSIT FT 190L
Тип: ESL / 4EDC//
Сериски број: WFOLXXSBYLHY31661
Број на мотор: XY31661

Член 2
Регистрацијата и одржувањето на возилото од членот 1 на оваа Одлука се на товар на ЈПКД „
Лакавица“-Конче.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на
општина Конче“.

Број 08-80/9
Дата 29.01.2021
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Исмаил Куртов, с.р.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 1/2021_______________

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник
на РМ“ број 05/02), член 63 од Статутот на општина Конче и член 6 став 2 од Законот за
волонтерството („Службен весник на Република Македонија“ број 85/2007 и 161/2008),Советот на
Општина Конче на седницата, одржана на 29 .01.2021 година донесе
ПРОГРАМА
ЗА ВОЛОНТЕРИ И ПРАКТИКАНТИ ВО
ОПШТИНА КОНЧЕ ЗА 2021-2022 ГОДИНА
I. Општа одредби
Член 1
Со оваа Програма се уредува волонтерството, условите и начинот, на вршење на
волонтерство, правата и обврските на волонтерите и организаторот на волонтерството, договорот
за волонтерство и евиденцијата на волонтерската работа
Член 2
Волонтерството претставува активност од интерес за Република Македонија која
придонесува за подобрување на квалитетот на животот со активно вклучување на луѓето во
опшествениот живот, како и за развој на хумано и рамноправно демократско опшество.
Член 3
Под волонтерство се подразбира доброволно давање на лични услуги, знаења и вештини и
/или вршење на други активности во корист на други лица,органи,организации и други институции,
без надоместок.
Со овој закон не се ограничува можноста да се даваат волонтерски услуги кои се дел од
непостојана или случајна природа на доброволна основа, без надоместок.
Под волонтерство , според овој закон, не се подразбира вршење на волонтерски стаж,
согласно со Законот за работните односи.
Член 4
Волонтер е физичко лице кое дава услуги,вештини и знаења во корист на други лица,
органи, организации и други институции, на доброволна основа и без финансиска или друга лицна
добивка.

II.

Услови и начин на вршење на волонтерството
Член 5
Волонтер може да биде домашно и странско физичко лице.

Волонтер можер да биде и малолетно лице со писмена согласност од неговите родители или
старатели.Договор за волонтирање со малолетни лица може да се склучи само со писмена
согласност од неговите родители или старатели.
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Одредбите од Законот за работните односи, кои се однесуваат на заштита на лицата од 15
до 18 години, соодветно се применуваат на малолетните лица кои волонтираат.
Практикант е студент на високообразовна институција на Република Македонија од
областа на правото, економијата – бизнис администрација или јавна администрација кој стекнува
практични искуства во општина Конче со вршење на работи и работни задачи со надлежност на
општина Конче, како и проучување на списите по кои се постапува, односно реализацијата на
Годишната програма за работа на општината.

Член 6
Организатори на волонтерската работа можат да бидат
-

здружение на граѓани и фондација,

-

верска заедница и религиозна група,

-

јавна установа и

-

орган на државна власт.

Организаторот на волонтерската работа од ставот 1 на овој член, ја утврдува потребата од
ангажирање на волонтери,видот на услугите и начинот и постапката за обезбедување на истите,
врз основа на програма за волонтирање.
Член 7
Државјанин на Република Македонија може да волонтира во други држави, соласно со прописите
на државата во која волонтира и ратификуваните меѓународни договори.
Член 8
Странско лице може да волонтира во Република Македонија врз основа на претходно обезбедена
согласност од Министерството за труд и социјална политика и регулиран престој во Република
Македонија.
Организаторот на волонтерската работа е должен во рок од 60 дена од денорт на издавањето на
согласноста од ставот 1 на овој член, да го извести Министерството за труд и социјална политика
за почетокот на волонтирањето на странското лице.
Начинот,постапката и евиденцијата за издавање на согласноста од ставот 1 на овој член, ги
пропишува министерот за труд и социјална политика.
Член 9
Организаторот на волонтерската работа не смее волонтерот да го стави во нееднаква положба
поради расата, бојата на кожата,полот,возраста,здравствената состојба, односно
инвалидност,религиозното,политичкото или друго убедување,националното или социјалното
потекло, статутот на семејството,имотната состојба,половата насоченост или заради други лични
околности.
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III. Потреба од ангажирање на волонтери
Член 10
Потребата од ангажирање на волонтери, по претходно поднесено барање за волонтирање ја
утврдува раководното лице на секторот односно одделението коешто одговара на стручните
квалификации на барателот за волонтирање, раководејќи се од просторните можности и реалната
потреба за ангажирање на волонтери.
IV . Вид на услуги
Член 11
Волонтерските услуги може да се однесуваат на било која од областите утврдени во член 22 од
Законот за локална самоуправа.

V. Начин и постапка за обезбедување на волонтерските услуги
Член 12
Постапката за ангажирање на волонтер започнува со поднесување на барање од страна на
кандидатот волонтер, по што во врска со истото раководното лице на секторот односно
одделението коешто одговара на стручните квалификации на барателот за волонтирање согласно
член 2 од оваа програма ја утврдува потребата за волонтирање и поднесува предлог до
Градоначалникот за склучување на Договор за волонтирање.
Член 13
Доколку од страна на Градоначланикот е одговорено позитивно во врска со предлогот за
склучување на Договор за волонтирање, со барателот за волонтирање се склучува Договор за
волонтирање. Договорите за волонтирање ќе ги потпишува Градоначалникот на општината .
Член 14
Волонтерот за давањето на услугите, знаењата и вештините за работи од надлежност на
Општината има право на надоместок на трошоци за храна и трошоци за превоз за доаѓање во
Општината за волонтирање и враќање до местото на живеење во висина од 15% од просечната
месечна плата во Републиката, за волонтирање со полно работно време, како и трошоци за
службени патувања и трошоци за обука доколку за тоа има потреба.
За волонтирање со пократко работно време од полното работно време процентот за трошоци за
храна и трошоци за превоз за доаѓање во Општината за волонтирање и враќање до местото на
живеење ќе се пресметува пропорционално согласно процентот утврден во став 1 на овој член во
зависност од утврденото времетраење на работното време во Договорот за волонтирање.
VI. Ангажирање на практиканти
Практичната обука на студентите во општина Конче може да трае најмногу 30 дена во текот на
годината по добиена согласност од Градоначалникот на општина Конче и во согласност со
Програма за обука на практиканти која ќе се реализира на следниот начин:
- Проучување на Уставот на Република Македонија од 1991
година
- Закон за локална самоуправа (Сл. весник на РМ,, бр5/02);
-

Проучување на легислативата од надлежност на локалната самоуправа Закон за
организација и работа на органите на државната управа (,,Сл. весник на РМ,,
бр.58/2000;44/2002,82/08).
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-

Уредба за начелата за внатрешна организација на органите на државната управа(,,Сл.
весник на РМ,, бр. 105 /2007).

-

Закон за административни службеници (Сл. весник на РМ,, бр.27/14, 199/14,

-

48/15, 154/15, 5/16 и 142/16).
Закон за општа управна постапка (,,Сл. весник на РМ,, бр. 124/15);

-

Уредба за канцелариско и архивско работење(,,Сл. весник на РМ,,

-

бр. 1/ 14).
Закон за постапување по претставките и предлозите(,,Сл.весник на РМ,, бр. 82/ 2008).

-

Правилник за начинот на постапување по претставките и предлозите(,,Сл. весник на РМ,,
бр. 2/ 2009)

-

Правилник за содржината,начинот и формата на водење на евиденција на податоците што
се однесуваат на постапувањето по претставките и предлозите како и содржината на
извештаите (,,Сл. Весник на РМ,, бр. 2/ 2009);

-

Закон за финансирање на ЕЛС;

-

Закон за Буџетите.

VII. Преодни и завршни одредби
Во општина Конче годишно може да има 4 волонтери и 2 практиканти.

Број 08-80/11
Дата 29.01.2021
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
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 29.01.2021 godina
donese:

Z A K L U ^ O K
Za usvojuvawe na Inicijativata za zapo~nuvawe postapka za brendirawe na
*Todorovata poga~a* i obredniot kompleks od Todorica broj 08-120/1 od 29.01.2021
godina podnesena od Pavlina Ku{evec od Radovi{

1. Se USVOJUVA Inicijativata za zapo~nuvawe postapka za brendirawe na
*Todorovata poga~a* i obredniot kompleks od Todorica broj 08-120/1 od
29.01.2021 godina podnesena od Pavlina Ku{evec od Radovi{.
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2. Zaklu~okot vleguva vo sila od denot na objavuvawe vo Slu`ben glasnik na
op{tina Kon~e.

Broj 08-80/12
Data 29.01.2021
Kon~e

Sovet na op{tina Kon~e
Pretsedatel,
Ismail Kurtov,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (,,Сл. Весник на
РМ,, бр.5/02), во согласност со член 11 став 1 точка 43 од Статутот на општина Конче
,Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 29.01.2021 година донесе

ОДЛУКА
За одобрување на финансиски средства за санирање на последиците обнова и
реконструкција на ГТЦ ГЛОБАЛ Стумица кој беше опожарен на ден 02.01.2021 година

Член 1
Со оваа Одлука по Повик за донација од Здружение на граѓани ОБНОВА ГЛОБАЛ
Струмица
бр.03-04 од 18.01.2021 година се одобруваат финансиски средства во висина од 100.000,00
денари за санирање на последиците обнова и реконструкција на ГТЦ ГЛОБАЛ Стумица
кој беше опожарен на ден 02.01.2021 година од кој беше предизвикана голема материјална
штета.
Член 2
Финансиските средства да бидат уплатени на жиро сметка 270074779880184 – ХАЛК
Банка АД Скопје.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник на општина
Конче’’.

Број 08-80/13
Дата 29.01.2021
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Исмаил Куртов, 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 29.01.2021 g. donese:

O D L U K A
za odobruvawe koristewe na sekojdneven topol obrok na
Aneta i Stojan Petru{evi od s. Dolni Lipovi}, Kon~e
^len 1
Po Barawe br. 08-42/1 od 14.01.2021 g. od Aneta Petru{eva koja `ivee so
soprugot Stojan Petru{ev i dvajcata na vozrast nad 80 godini a imaat golemi
zdravstveni problemi poradi {to imat potreba od koristewe na topol obrok od
narodnata kujna, se odobruva koristewe na 2 (dva) sekojdneveni obroka se do
donesuvawe na re{enie po podneseno barawe do Me|uop{tinskiot Centarot za
socijalni raboti-Radovi{.
^len 2
Se zadol`uva JPKD *Lakavica*-Kon~e da obezbedi 2 ( dva) sekojdneveni
topoli obroka za licata opredeleni vo ~lenot 1 od ovaa Odluka, a do op{tina
Kon~e da dostavi faktura za izvr{enata usluga po utvrdenata cena za obrok.

^len 3
Odlukata vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik na
op{tina Kon~e*.

Број 08-80/14
Дата 29.01.2021
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Исмаил Куртов, с.р.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 1/2021_______________

СОДРЖИНА
1. Закучок за усвојување на Полугодишен извештај за работа на ООУ „ Гоце Делчев“Конче во учебната 2020/2021 година;
2. Закучок за усвојување на Извештај од Комисијата за процена и утврдување на
штети од елементарна непогода до Советот на општина Конче;
3. Закучок за усвојување на Извештај за родова застапеност и буџетирање по
Годишен план за еднакви можности на жените и мажите во општина Конче за 2020
година;
4. Програма за активностите на општина Конче во областа на Социјалната заштита и
заштитата на децата во 2021 година;
5. Програма за превенција, заштита на граѓаните и справување со
вирусот Ковид 19 во општина Конче за 2021 година;
6. Одлука за отстапување на возило марка Peugeot Partner 1,6 HDI 75 L1 Komfort
VF37D9HTC68530729 на управување на ЈПКД „ Лакавица“-Конче;
7. Одлука за отстапување на возило марка FORD
TRANSIT FT 190L
WFOLXXSBYLHY31661 на управување на ЈПКД „ Лакавица“-Конче;
8. Одлука за усвојување на Програма за работа на Бучим Шампиони Конче со
финансиски план за 2021 година;
9. Програма за волонтери и практиканти во општина Конче за 2021-2022 година;
10. Закучок за усвојување na
Inicijativata za zapo~nuvawe postapka za
brendirawe na *Todorovata poga~a* i obredniot kompleks od Todorica broj
08-120/1 od 29.01.2021 godina podnesena od Pavlina Ku{evec od Radovi{;
11. Одлука за одобрување на финансиски средства за санирање на последиците обнова
и реконструкција на ГТЦ ГЛОБАЛ Стумица кој беше опожарен на ден 02.01.2021
година;
12. Одлука за одобрување на odobruvawe koristewe na sekojdneven topol obrok
na Aneta i Stojan Petru{evi od s. Dolni Lipovi}, Kon~

„Службен гласник
на општина Конче“

