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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ 

Службен гласник на општина 

Конче  

Бр.2/2021 

   КОНЧЕ 10.02.2021 

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 и 3 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 55-та седница на Советот на општина Конче 

одржана на ден  10.02.2021 година 

 
 

1.СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени на 55-та седница на Советот на општина Конче 

одржана на ден  10.02.2021 година. 

 

1. Заклучок за усвојување Извештај за реализација на Програмата зa уредување на 

градежно земјиште, изградба,реконструкција и одржувување на комунални објекти 

и локални патишта  на општина Конче за 2020 година; 
2. Заклучок за усвојување Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина 

Конче за квартал од 01.01.2020 до 31.12.2020 година;  

3. Одлука за отстапување на трајно користење на опрема на  ЈОУДГ „12-ТИ ЈУЛИ“ во  
с.Конче Општина Конче согласно Решение за пренесување на вредност  бр. 03-

2115/4 од 26.02.2019 година а во врска Договор за набавка,  испорака и  монтажана 

опрема во детска градинка во општина Конче; 
4. Одлука за иницирање постапка за верификација на нови струки и профили во 

согласност со новите барање на пазарот на трудот во СОУ „ Коста Сусинов“-

Радовиш; 

5. Одлука за одобрување на финансиски средства на Георги Петровски од с.Долни 
Липовиќ, Конче; 

6. Одлука за одбивање на барање од Васко Стојанов од с.Горни Липовиќ, Конче 

7. Одлука за одбивање на барање од Кире Панев од  Конче; 
8. Одлука за одбивање на барање од Владо Василев од  Конче. 

 

 
 

 

 
Број 09-150/11                                                                                    Општина Конче 

Дата 10.02.2021                                                                                   Градоначалник, 
      Конче                                                                                              Благој Илиев, с.р. 

 

 

 



 

               СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 2/2021_______________  

 

 
           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  10.02.2021 g. donese: 

 
                                                  Z  A  K  L  U  ^  O  K 

         Za usvojuvawe  na   Izve{tajot za realizacija na Programata za  ureduvawe na 

grade`no zemji{te, izgradba, rekonstrukcija, i odr`uvawe na  komunalni objekti  i 

lokalni pati{ta na op{tina Kon~e za 2020 godina br. 09-151/1 od 04.02.2021 godina 
 

        1. Se  USVOJUVA Izve{tajot za realizacija na Programata za  ureduvawe na 

grade`no zemji{te, izgradba, rekonstrukcija, i odr`uvawe na  komunalni objekti  i 

lokalni pati{ta na op{tina Kon~e za 2020 godina br. 09-151/1 od 04.02.2021 godina. 

 
2. Zaklu~okot vleguva vo sila  od denot na  objavuvawe vo Slu`ben glasnik na 

op{tina Kon~e. 

 
 
 

Broj 08-150/3                                                           Sovet na op{tina Kon~e 

Data10.02.2021                                                                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 10.02.2021  godina donese: 
 
                                                  Z  A  K  L  U  ^  O  K 
            Za usvojuvawe на  Квартален извештај за извршување на Буџетот на  

             општина Конче за квартал од 01.01.2020 до 31.12.2020 година 

 
 

1. Se  USVOJUVA Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Конче за 

квартал од 01.01.2020 до 31.12.2020 година  
број 09-158/1 од 05.02.2021 година. 

  
2. Zaklu~okot vleguva vo sila  od denot na  objavuvawe vo Slu`ben glasnik na 

op{tina Kon~e. 
 

 
 

Број 08-150/4                                                                  Совет на општина  Конче 

Дата 10.02.2021                                                                        Претседател, 

      Конче                                                                                Исмаил Куртов, с.р. 
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 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 10.02.2021 година донесе: 

                                                                                                

                                                                                

                                                            О  Д  Л  У  К  А 
За отстапување на трајно користење на опрема на  ЈОУДГ „12-ТИ ЈУЛИ“ во  с.Конче Општина 

Конче согласно Решение за пренесување на вредност  бр. 03-2115/4 од 26.02.2019 година 
 
                                                                   Член 1 

Со оваа Одлука се отстапува на трајно користење  опрема на  ЈОУДГ „12-ТИ ЈУЛИ“ во  с.Конче 

Општина Конче  во висина од 2.106.182,00 денари согласно Решение за пренесување на 

вредност  бр. 03-2115/4 од 26.02.2019 година а во врска Договор за набавка,  испорака и  
монтажана опрема во детска градинка во општина Конче предадени од Министерството за труд 

и социјална политика.  

  
        Член 2 

 

Составен дел на овааОдкука  е Решение за пренесување на вредност  бр. 03-2115/4 од 26.02.2019 
година во кое е прикажана опремата која се предава на ЈОУДГ „12-ТИ ЈУЛИ“ во  с.Конче, 

Општина Конче.  

 

         Член 3 
 

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на 

општина Конче“. 
 

 

Број 08-150/5                                                                     Совет на општина  Конче 
Дата 10.02.2021                                                                             Претседател,                

      Конче                                                                                     Исмаил Куртов, с.р. 

 

      
 Врз основа на член 22 став 1 точка 8  од Законот за локална самоуправа (Службен весник 

на РМ бр. 05/02) и член 8 ст.1 т.8 од Статутот на општина Конче, 

 Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 10.02.2021 година донесе: 
                                                                                                

                                                                                

О  Д  Л  У  К  А 

За иницирање постапка за верификација на нови струки и профили во согласност со новите 
барање на пазарот на трудот во СОУ „ Коста Сусинов“-Радовиш 

                                                           Член 1 

Со оваа Одлука се иницира постапка за верификација на нови струки и профили во согласност 
со новите барање на пазарот на трудот во  соработка со раководството на  СОУ „ Коста 

Сусинов“-Радовиш, општина Радовиш и  Министерството за образование и наука.  
 
  

      Член 2 

 

Како нови струки кои треба да бидат воведени во СОУ „ Коста Сусинов“-Радовиш се предлагаат : 
- Рударска струка, рударски техничар  

- машинска струка, машински техничар 
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      Член 3 
Се овластува Градоначалникот на општина Конче да ја спроведе иницијативата до надлежните 

органи. 

                                                             

                                                                Член 4 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на 

општина Конче“. 

 
 

Број 08-150/6                                                          Совет на општина  Конче 

Дата 10.02.2021                                                               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  10.02.2021 g. donese: 
      
  

O  D  L  U  K  A 
                          za odobruvawe na finansiski  sredstva na 
                        Georgi Petrovski od s.Dolni Lipovi}, Kon~e       

               
                                                                 ^len 1 
 
               Po Barawe br. 08-168/1 od 08.02.2021 g. od Georgi Petrovski od s.Dolni 
Lipovi},Kon~e so   EMBG 0601955464005 se odobruvaat pari~ni sredstva vo visina od 
30.000 denari neto, za pokrivawe na del od tro{ocite za lekuvawe po operacionen zafat i 

nabavka na lekarstva za ponatamo{no lekuvawe poradi lo{ata materijalna polo`ba. 
   Sredstva da se isplatat na ime Georgi Petrovski od s.Dolni Lipovi}, Kon~e na 
smetka 200001071756678-Stopanska Banka  . 

  
 
                                                                     ^len 2  
   
            Odlukata vleguva vo sila so denot na objavuvaweto  vo *Slu`ben glasnik na 
op{tina Kon~e*. 

 
 
 

 

 
Број 08-150/7                                                                  Совет на општина  Конче 

Дата 10.02.2021                                                                            Претседател,  

      Конче                                                                                    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 10.02.2021  g. donese: 
 

О Д Л У К А 

За одбивање на барање од Васко Стојанов од с.Горни Липовиќ, Конче 

 
1.  Со оваа одлука се одбива барањето од Васко Стојанов од с.Горни Липовиќ, Конче 

број 08-179/1 од 09.02.2021 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 08-150/8                                                                   Совет на општина  Конче 

 Дата 10.02.2021                                                                          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 10.02.2021  g. donese: 
 

О Д Л У К А 

За одбивање на барање од Кире Панев од  Конче 

 
1.  Со оваа одлука се одбива барањето од Кире Панев од  Конче број 08-85/1 од 

20.01.2021 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 08-150/9                                                                   Совет на општина  Конче 

 Дата 10.02.2021                                                                          Претседател, 

      Конче                                                                                 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 10.02.2021  g. donese: 

 
О Д Л У К А 

За одбивање на барање од Владо Василев од  Конче 
 

 
 

1.  Со оваа одлука се одбива барањето од Владо Василев од  Конче број 08-107/1 

од 26.01.2021 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 08-150/10                                                                   Совет на општина  Конче 

 Дата 10.02.2021                                                                          Претседател, 

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

 
 

1. Заклучок за усвојување Извештај за реализација на Програмата зa уредување на 

градежно земјиште, изградба,реконструкција и одржувување на комунални објекти 
и локални патишта  на општина Конче за 2020 година; 

2. Заклучок за усвојување Квартален извештај за извршување на Буџетот на 

општина Конче за квартал од 01.01.2020 до 31.12.2020 година;  

3. Одлука за отстапување на трајно користење на опрема на  ЈОУДГ „12-ТИ 

ЈУЛИ“ во  с.Конче Општина Конче согласно Решение за пренесување на 

вредност  бр. 03-2115/4 од 26.02.2019 година а во врска Договор за набавка,  

испорака и  монтажана опрема во детска градинка во општина Конче; 

4. Одлука за иницирање постапка за верификација на нови струки и профили 

во согласност со новите барање на пазарот на трудот во СОУ „ Коста 

Сусинов“-Радовиш; 

5. Одлука за одобрување на финансиски средства на Георги Петровски од 

с.Долни Липовиќ, Конче; 

6. Одлука за одбивање на барање од Васко Стојанов од с.Горни Липовиќ, 

Конче 

7. Одлука за одбивање на барање од Кире Панев од  Конче; 

8. Одлука за одбивање на барање од Владо Василев од  Конче. 
 

 

 

 
                                                                                            „Службен гласник  

                                                                                              на општина Конче“ 

 
 


