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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ 

Службен гласник на општина 

Конче  

Бр.3/2021 

   КОНЧЕ 18.03.2021 

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 56-та седница на Советот на општина Конче одржана на ден  

18.03.2021 година 

 

1.СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени на 56-та седница на Советот на општина Конче одржана на ден  

18.03.2021 година. 

 

1. Одлука за целосно отстапување на користење и управување Училишна спортска сала на ООУ „Гоце 

Делчев“-Конче; 

2. Одлука за усвојување  на годишната сметка ( биланс на приходи и трошоци)  на ОOУ „Гоце Делчев“- 

Конче за 2020 година; 

3. Одлука за усвојување на годишната сметка (биланс на приходи и трошоци)  на ЈОУДГ „ 12-ТИ ЈУЛИ“ 

с.Конче, општина Конче за 2020 година; 

4. Завршна сметка на Буџетот на општина Конче за 2020  година; 

5. Одлука за усвојување на  Завршна сметка на Буџетот на општина Конче за 2020 година; 

6. Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работата на општина Конче за 2020 година;  

7. Одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина Конче за 2021 година; 

8. Заклучок за усвојување на Извештај од извршениот попис  на средствата и нивните извори во органите 

на општина Конче состојба на  31.12.2020 година; 

9. Одлука за поддршка на стари и изнемоштени лица во општина Конче во периодот на епидемија со 

коронавирусот (COVID-19); 

10. Заклучок за усвојување на Извештај за реализирани  активности од Социјален план на општина Конче 

во 2020 година ; 

11. Акционен план за реализација на програма за работно ангажирање-јавни работи во општина Конче во 

2021година ; 

12.  Одлука за спроведување и финансирање на Програма за работно ангажирање  Јавни работи Општина 

Конче за 2021/2022 година; 

13. Одлука за прифаќање Иницијатива за започнување на воспоставување на културна и научна соработка 

на општина Конче со институции во нашата држава и странство; 

14. Одлука за организацијата, делокругот  и начинот  на извршување  на задачите  на општинската 

администрација на Општина Конче; 

15. Заклучок за усвојување на Извештај за работењето на ЈПКД Лакавица-Конче и резултатите по завршна 

сметка во 2020 година; 

16. Заклучок за усвојување на Завршен  извештај за реализација на активности на Здружението ДПД 

ГОРИЦА ОПЕРАТИВА Конче за 2020 година ; 

17. Одлука за за  регулирање на меѓусебните права и обврски во врска со долг врз основ на Договор за 

закуп на дел од објект –стара училишна зграда  во Конче. 

Број 09-330/20                                                                             Општина Конче 

Дата 18.03.2021                                                                            Градоначалник, 

      Конче                                                                                      Благој Илиев, 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),  член 11 ст.1 т.32 од Статутот на општина Конче и член 3 
став 1 алинеа 23 од Договорот за регулирање на меѓусебни односи при изградба 
на училишна спортска сала бр. 03-1461/1 од 18.12.2018 година  , 
 Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 18.03.2021 година 
донесе: 

О  Д  Л  У  К  А 
За целосно отстапување на користење и управување Училишна спортска сала 
на ООУ „Гоце Делчев“-Конче 

Член 1 
 
Со оваа Одлука целосно се отстапува на користење и управување училишната 
спортска сала на КП бр. 4669/4, КО Конче, Имотен лист бр. 2467 на ООУ „Гоце 
Делчев“-Конче. 
                                                           Член 2 
Училишна спортска сала училиштето може да ја користи и управува согласно 
Договорот за регулирање на меѓусебни односи при изградба на училишна 
спортска сала склучен помеѓу МОН, општина Конче и ООУ „Гоце Делчев“-Конче. 
 

             Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на објавување во  „Службен гласник на 
општина Конче“. 
 
Број 08-330/3                                                              Совет на општина  Конче 
Дата 18.03.2021                                                               Претседател, 
      Конче                                                                        Исмаил Куртов,  

 
* 

Врз основа на член 36. ст.1 т.9 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на 
РМ бр. 5/02) и член 11 ст.1 т.31 од Статутот на општина Конче, 
              Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 18.03.2021  
година донесе: 

                   О Д Л У К А 
            За усвојување на годишната сметка (биланс на приходи и трошоци) 

             на ООУ „Гоце Делчев“ - Конче  за 2020 година 
 
                                                     Член 1 
 Со оваа Одлука се усвојува годишната сметка (биланс на приходи и 

трошоци) на ООУ „Гоце Делчев“ - Конче  за 2020 година бр. 05-77/3 од 01.03.2021 
година. 

                                                     Член  2 
 

Одлуката влегува во сила од денот на  објавување  во  “Службен гласник на 
Општина Конче”. 
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Број 08-330/4                                                               Совет на општина  Конче 
Дата 18.03.2021                                                                  Претседател,                                                                  
      Конче                                                                            Исмаил Куртов, 
 

* 
Врз основа на член 36. ст.1 т. 9  од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на 
РМ бр. 5/02) и член 11 ст.1 т.31 од Статутот на општина Конче, 
              Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 18.03.2021 
година донесе: 

                                                                                  
                   О Д Л У К А 

За усвојување на годишната сметка на ЈОУДГ „12-ТИ ЈУЛИ“ с.Конче , општина 
Конче за 2020 година 

 
                                                     Член 1 

 
 Со оваа Одлука се усвојува годишната сметка  на ЈОУДГ „12-ТИ ЈУЛИ“ 
с.Конче, општина Конче  за  2020 година бр. 05-26/3 од 25.02.2021 година. 

 
                                                      Член  2 
 
Одлуката влегува во сила од денот на  објавување  во  “Службен гласник на  

 Општина Конче”. 
 

 

Број 08-330/5                                                               Совет на општина  Конче 
Дата 18.03.2021                                                                  Претседател,                                                                  
      Конче                                                                            Исмаил Куртов, 
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OP[TINA KON^E 
 
 
 

     Predlaga~: Gradona~alnik na ELS Kon~e 
       G-din Blagoj Iliev 
 

     Izgotvuva~: Ленче Крстева  
 
 
 
 
 
 
 
 

GODI[EN IZVE[TAJ NA OP[TINA 
KON^E  ZA 2020 GODINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
             Kon~e, Fevruari  2021  godina 
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1. VOVED 
 

 Osnovni podatoci za op{tinata 
Op{tina Kon~e e smestena vo centralno- isto~niot del od Republika 

Makedonija, opkru`ena so Kone~ka planina i Smrde{nik  odnosno grani~i so op{tinite [tip, 
Demir Kapija, Valandovo, Strumica, Vasilevo i Radovi{. 
 

DEMOGRAFIJA 

Vkupno naselenie vo op{tina Kon~e: 3 536 

   
gustina na naselenie  15,7 `iteli na km 2 prosek  R.M 79,0 
 
aktivno naselenie             1.397 `iteli     
 

Podatcite se zemeni od  Dr`avniot zavod za statistika na RM koi ne se 
sovpagaat so podatocite od Agencijata za vrabotuvawe vo Radovi{, bidejki vo op{tina 
Kon~e naselenieto e prete`no zemjodelsko koi spored popisot na RM vo 2004 godina 
se evidentirani kako vraboteni. 
 
Etni~ka struktura   Makedonci – 85,1  % 

Turci – 14,7 % 
Srbi –      0,1 % 
Drugi -      0.1 % 

 
Starosna struktura    od 0-14 god.- 21,4 % 

od 15-64 god.- 67,0% 
nad 65 god. –  11,6 % 

 

STEPEN NA OBRAZOVANIE : Broj Procent 
Nezavr{eno osnovno obrazovanie  1407 50,6 % 
Zavr{eno osnovno obrazovanie  958 34,5 % 
Zavr{eno sredno obrazovanie  387             14,0 % 
Vi{a {kola  13  0,5 % 
Visoko obrazovanie : 12 0,4% 
 
 Struktura na naselenieto spored polot: 

 

Vo polovata struktura na naselenieto vo regionot vo celina se zabele`uvaat 

oddelni nezna~itelni otstapuvawa vo sporedba so op{tata polova struktura na nivo 

na Republikata.  

Dodeka zastapenosta na ma{koto naselenie na dr`avno nivo iznesuva 50,06 %, vo 

regionot iznesuva 51,3 %. No, ova otstapuvawe e pozna~ajno vo ruralnite i vo 

ponerazvienite op{tini. Ovaa neramnote`a me|u polovite e seriozen pokazatel za 

naru{eniot balans na populacijata. 

Na nivo na celiot region se zabele`uva postepen proces na stareewe na 

naselenieto: malo opa|awe na u~estvoto na mladoto naselenie do 14 godi{na vozrast, 

a istovremeno i porast na u~estvoto na staroto ma{ko naselenie vo kategorijata nad 

55 godini. 

 

EKONOMIJA 
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Pova`nite ekonomski sektori vo op{tina Kon~e : 

      

 Zemjodelstvo  

 Proizvodstvo na visokokvaliteten tutun  

 Proizvodstvo na mle~ni proizvodi                                                                

 Lov i ribolov                                                               

 Turizam  

 Trgovija  

 Transpor 

 Grade`ni{tvo       

 

ZDRAVSTVO  

2-ambulanti vo naselenite mesta od koi: 

PZU d-r Angel – vo Kon~e 

PZU d-r Zahariev – vo Rakitec 

1-Stomatolo{ka ordinacija  

DentalistMA- Kon~e 

Apteka Zegin vo Kon~e 

 

Socijalna za{tita 

 

Postojat okolu  ------- primateli na socijalna pomo{ od vkupniot broj na naselenieto 
od op{tina   Kon~e. 

 
LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
Organizaciona struktura 
 
Javni pretprijatija vo op{tinata 
J.P. ,,Lakavica ,, 
 

1.2.Buxet i Odluki za izvr{uvawe na buxetot na op{tinata 
            

Buxetot na ELS Kon~e za 2020 godina i Odlukata za izvr{uvawe na istiot za 
2020 godina, be{e donesen od strana na Sovetot na ELS Kon~e , vo Dekemvri  2019 
godina. Istiot be{e podgotven soglasno va`e~kite zakonski propisi, odnosno 
soglasno Zakonot za Lokalna samouprava(Sl.vesnik na RM br.5/2002god) Zakonot za 
finansirawe na edinicite na lokalnata samouprava (Sl. vesnik na R.M 
61/2004,96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/11 i 192/15 godina), Zakonot za Buxetite (Sl. 
Vesnik na RM br.64/2005 godina), i Buxetskiot cirkular-nasoki za izgotvuvawe na 
buxetite na ELS za 2020 godina dobieni od strana na Ministerstvoto za finansii. 

 

  Pri podgotovkata na Buxetot na ELS Kon~e za 2020 godina,bea zemeni vo 
predvid makroekonomskite indikatori-ekonomskata politika na Vladata na 
R.M za period 2019-2021 godina ,pri {to prose~nata stapka na porast na 
makedonskoto stopanstvo BDP,. 
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                Vo sferata na dano~nata politika i politika na socijalni pridonesi  
generalno ne se predviduvaat zna~ajni promeni vo delot na odano~uvaweto i 
koregiraweto na dano~nite stapki. 

    Soglasno ~len 2,to~ka 8 od Zakonot za buxetite (Slu`ben vesnik  na R.M 
br.64/2005) buxetot na ELS  pretstavuva godi{en plan na prihodi,drugi prilivi i 
odobreni sredstva i gi vklu~uva osnovniot buxet, buxetot na dotacii,buxetot na 
donacii,buxetot na zaemi i buxetot na samofinansira~ki aktivnosti.      

 Buxetot na op{tinata gi vklu~uva site prihodi utvrdeni vo ~len:4,5,6,7,8 i 9 od 
Zakonot za finansirawe na ELS (Slu`ben vesnik na R.M br.61/2004 i 96/2004 godina) i 
toa: 

Lokalni danoci 

             -Danok na imot 
-Danok na nasledstvo i podarok 
-Danok na promet na nedvi`nosti  

            Lokalni taksi 

-Komunalni taksi 
-Administrativni taksi 

           Lokalni nadomestoci 

-Nadomestok za grade`no zemji{te 
-Nadomestok za prostorni i urbanisti~ki planovi 

           Sopstveni prihodi 

-Prihodi od zakup 
-Prihodi od proda`ba na imot 

            Prihodi od donacii vo stoka ili pari 

Prihodi od samopridones 

Prihodi od Personalen danok na dohod 

-3% personalen danok od li~ni primawa od plati od fizi~ki lica                   
naplaten vo op{tinata vo koja se prijaveni so postojano mesto za `iveewe i 
prestojuvawe 

-100% Personalen danok na dohod od fizi~ki lica koi se zanimavaat so 
zanaet~iska dejnost,vo op{tina na ~ie podra~je se registrirani za vr{ewe dejnost. 

Dotacii 

-Prihodi od DDV 
-Namenski dotacii 
-Kapitalni dotacii 
  Istiot za 2020 godina be{e izgotven po programi za odredeni oblasti koi gi 

usvojuva Sovetot na op{tinata odnosno Buxetot za 2020 godina se sostoe{e od  18 
programi i 18  potprogrami. 

 
So ogled na toa deka planiranite prihodi i rashodi na buxetot na op{tinata 

vo tekot na fiskalnata 2020 godina  se ostvaruvaa vo obem i dinamika spored planot 
a soglasno odredbite od Zakonot za buxetite (Sl. Vesnik na R.M 64/05, 04/08, 103/08, 
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156/09, 95/10, 180/11 i 171/12 godina) ~len 36 to~ka 4, Sovetot na op{tinata na predlog 
od Gradona~alnikot donese: 
-  Odluka za pro{iruvawe na sredstvata na Buxetot na op{tina Kon~e na 20.02.2020 
godina. 
-  Odluka za pro{iruvawe na sredstvata na Buxetot na op{tina Kon~e na 27.05.2020 
godina. 
-  Odluka za prenamena na sredstvata na Buxetot na op{tina Kon~e na 31.08.2020 
godina. 
 
- Vo tekot na 2020 godina ima{e  eden rebalans na Buxetot na op{tinata  i toa  

1. 06.11.2020 godina Prv rebalans na Buxetot na Op{tina Kon~e. 

2. Godi{na smetka 
 Rashodi i Prihodi  na op{tinata 

 
           Taka posle site izmeni i dopolnuvawa  na Buxetot na op{tina Kon~e za 2020 
godina , istiot se izvr{i po programi i potprogrami  i  toa:  

                     Plan                        Realizacija 
  A0   Sovet na op{tina                                        3.647.000 den.               2.711.647 den.      
 A00  Sovet na op{tina                       3.647.000 den.               2.711.647 den.    
 
 
D0   Gradona~alnik               2.378.303 den.                1.654.564 den.    
  D00Gradona~alnik                                        2.378.303 den.                1.654.564 den 
  
E0   Op{tinska administracija                          12.033.000 den.             10.564.684 den.      
  E00 Op{tinska administracija                        12.033.000 den.             10.564.684 den. 
 
EA Kapitalni tro{оци na Op{tinata                     150.000 den.                     95.455 den. 
    EA0 Kapitalni tro{оци na Op{tinata               150.000 den.                     95.455 den 

 
F1   Urbanisti~ko planirawe                                    50.000 den.                       0 den.       
   F10   Urbanisti~ko planirawe                               50.000 den.                       0 den.       
 
 
G1 Lokalen ekonomski razvoj                                3.109.532 den                  1.286.840 den.            
    G10  poddr{ka na Lok. ek. razvoj                      3.109.532 den                  1.286.840 den.  
     
    
J3   Javno osvetluvawe                                           1.100.000 den.                  781.444 den. 
     J30  Javno osvetluvawe                                     1.100.000 den.                  781.444 den. 
 
                                                                                                     
J4  Јавна чистота                               220.000ден.                     159.678 ден. 
   Ј4 Јавна чистота                                          220.000 den.                   159.678 ден 

 
J6   Odr`uvawe i za{tita na lokalni                 3.000.000den.                 1.704.305 den. 
                     pati{ta i ulici  
     J60   Odr`uvawe i za{tita na lokalni          3.000.000 den.                1.704.305 den. 
                     pati{ta i ulici  
JA Izgradba na Javno osvetluvawe    5.251.236 den.         5.247.719 den.    
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     JA0 Izgradba na Javno osvetluvawe   5.251.236 den.         5.247.719 den. 
     
JD   Izgradba i rekonstrukcija na lokalni 
                          pati{ta i ulici                              18.329.000 den.            6.250.386 den.  
JD0   Izgradba i rekonstrukcija na lokalni 
                          pati{ta i ulici                              18.329.000 den.            6.250.386 den.  
 
JG  Izgradba na sistemi za vodosnabduvawe            500.000 den.                333.303 den   
   JG0  Izgradba na sistemi za vodosnabduvawe       500.000 den.                333.303 ден 
    
JI  Izgradba na sistemi za odveduvawe na   
          i pre~istuvawe na otpadni vodi                     1.200.000 den.               236.388 den. 
 JI0  Izgradba na sistemi za odveduvawe na  

          i pre~istuvawe na otpadni vodi                     1.200.000 den.             236.388 den. 
     
МБ Прекугранична соработка                                24.552.000 ден.                   10.139.885 ден.    
   МБ0 Прекугранична соработка                           24.552.000 ден.                   10.139.885 ден.   
   
          
N1   Obrazovanie                                                 35.915.874 den.                     25.129.347 den.        
 N10  Obrazovanie                                               35.915.874 den.                     25.129.347 den.    
 
Љ0 Заштита и спасување                   100.000 den      0 ден. 
   Љ00 Заштита и спасување                   100.000 den      0 ден. 
 
V1  Detski gradinki            4.992.000 den.             3.355.180 den. 
            
  
 W0   Protivpo`arna za{tita                              100.000 den.                                  0 den.          
    W00  Protivpo`arna za{tita              100.000 den                     0 den.  
 
Saldo za prenos vo 2021  godina      13.817.853 den 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
- Vo Programa A0, D0, E0, EA, F1, G1, J3, J6, JA, JD, JG, JI, JN,  N1 i  W0 so 

podprogramite A00, D00, E00, F10, G10, J30, J60, del od N10, i W00 se sodr`ani 
sredstvata za tekovno -Operativni potrebi na Sovetot na op{tinata, 
Gradona~alnikot, Op{tinskata administracija i Javnite ustanovi od oblasta na 
obrazovanieto. 
 

- Vo Programa EA,F1, JD, N1 so podprogramite EA0,F10,JD0 i del od 
podprogramite N10 se sodr`ani sredstvata za kapitalni rashodi na op{tina Kon~e. 

r. 
br. 

 Preneseno saldo 
od 2020 vo 2021 
godina 

1 Na osnoven Buxet 957.636 den. 
2 Na Blok dotacii  11.173.344 den. 

3 Primena na merki za za{tita od polavi vo 
op{tinite Kon~e i Strumjani    

631.153 den. 

4. Samofinansira~ka smetka  55.720 den. 

5. Namenska smetka Biro za regionalen razvoj  1.000.000 den. 
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 So Buxetot na ELS Kon~e za 2020 godina za finansirawe na site programi i 
podprogrami se planira{e da se ostvarat slednive prihodi: 

     
 
 
 

Планирани 

 
 
 
 

    Реализирани 
 

Vkupni prihodi      121.127.945 ден.    79.965.665 ден. 

- даночни приходи                                        5.775.000 ден.      3.508.647 ден. 

- неданочни приходи                                       1.631.244 ден.        323.656 ден. 
- капитални приходи                                       5.014.385 ден.      1.356.081 ден. 

- приходи од дотации                                 40.007.874 ден.     34.256.997 ден. 
- трансфери          30.544.206 ден.    19.845.280 ден. 

- Донации               28.404.000 ден.             10.927.285 ден. 

- Кредити               9.751.236 ден.        9.747.719 ден. 
 
 

   

   
Planiranite sredstva vo tekot na 2020 godina se ostvareni vo vkupen iznos od 

79.965.665 denari. 
   
                            
 Zna~i vkupnite prihodi vo Buxetot na op{tina Kon~e  za 2020 godina se 
ostvarija 66.02 % vo odnos na planot.   

Ostvarenite dano~ni prihodi imaat sleden redosled: 
 Prihodite ostvareni od  danok na promet na nedvi`nosti i prava koi vo 2020 

godina se ostvarija od 441.793 денари. 

 Danokot na imot e ostvaren vo iznos od 487.619 denari  vo 2020  
godina. 
 Danokot na nasledstvo i podarok e ostvaren vo iznos od 6.427 денари   za 2020 

godina. 
 Od personalniot danok od dohod za 2020  godina se ostvareni i toa: 

Danok na plati na vraboteni lica kaj korisnicite i edinkite korisnici na 
sredstva od Buxetot na RM se ostvareni 62.149 denari за  2020 godina. 

 
Danokot na plati na vraboteni lica kaj trgovski dru{tva, javni pretprijatija 

kaj trgovski i drugi pravni i fizi~ki lica se ostvareni 95.453 denari  za 2020 godina. 
 
Danocite na specifi~nite uslugi  odnosno komunalnite danoci vo tekot na 2020 

godina se ostvareni vo vkupno vo iznos od 2.379.568 denari  od planiraniot iznos.  
Pogolemi iznosi se ostvarija od  K.T. za koristewe i odr`uvawe na uli~no javno 
osvetlenie vo iznos od 1.737.291 denari  za 2020 godina. Od K.T. za istaknuvawe na 
firma , odnosno naziv na delovna prostorija se ostvarija 98.800,00 денари  za 2020 

godina. K.T. za koristewe na ulici so vozila koja pla}a pri registracija na vozilata 
se realizirani 170.430 denari za 2020 godina,. Od nadomestok za ureduvawe na 
grade`no zemji{te imame ostvareno prihod  vo iznos od 359.215 za  2020 година. 
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Nedano~nite prihodi –Prihodi od drugi lokalni taksi - se ostvareni prihodi 

vo iznos  od 16.983 denari  za 2020 godina, administrativni taksi koi se pla}aat za 
spisi i dejstvija kaj organite na op{tinata ostvareni se 90.100 denari za 2020 godina,  
od prihodi od zakupnina na op{tinski imot nemame realizirano sredstva za 2020 
godina i od ostanati nedano~ni prihodi od 145.000 denari и 2 % od naplateni premii 

za osiguruvawe na motorni vozila (kasko) i osiguruvawe od odgovornost od upotreba na 
motornite vozila imame ostvareno prihod vo iznos od 15.203.00 denari. 

 
Od kapitalni prihodi odnosno od koi Prihodi od proda`ba na neizgradeno 

grade`no zemji{te vo sopstvenost na RM nemame realizacija vo 2020 godina , 
nadomestok za koncesii za eksploatacija na mineralni surovini  ostvareni se 675.456 
denari за 2020 godina, od nadomestok za detalni geolo{ki istra`uvawa ne se 

ostavreni prihodi za 2020 godina, prihodi od nadomest za dolgotraen zakup i vremen 
zakup za grade`no zemji{te  se ostvareni sredstva vo iznos od 4.800 denari  za 2020 
godina i prihodi od nadomest za utvreduvawe na bespravno izgradeni objekti 
ostvareni se 74.748 denari za 2020 godina i prihod od zakup na zemjodelsko zemji{te 
vo sopstvenost na dr`avata vo 2020 godina imame ostvareno 601.077 denari.  

 
Od trasferi i donacii vo tekot na 2020 godina se ostvareni slednite prihodi: 
 
-   2.141.837 denari se transferi od buxetot na fondovite 
-   11.680.148  denari se dotacii na op{tinata od prihodi od DDV  
-   10.372.714 denari se kapitalni donacii vo delot na donacii 
- 34.256.997 denari se blok dotacii na op{tinata za aktivnosti na 

obrazovanieto i detskata za{tita . 
 
Ostvarenite prihodi vo tekot na 2020 godina se tro{ea namenski odnosno za 

pokrivawe na tekovno operativnite rashodi nastanati pri vr{eweto na programskite 
aktivnosti sodr`ani vo  programite koi se sostaven del na Buxetot na op{tina Kon~e 
za 2020 godina. 

-Vo Bilansot na rashodite osnovniot buxet mo`e da se vidi za koi nameni se 
potro{eni vkupnо 24.221.460 denari. 

 
Za plati i nadomestoci za 2020 godina se potro{eni vkupno 6.330.207  denari. 

So ovie sredstva se izmireni obvrskite sprema Sovetot na op{inata za izvr{uvawe 
na nivnite aktivnosti soglasno Zakonot za Lokalna samouprava Sl.Vasnik na RM 
br.5/2002 godina, Statutot na op{tinata i druga regulativa, tekovno-operativnite 
potrebi na Gradona~alnikot na op{tinata soglasno nadle`nostite i tekovno-
operativnite rashodi na op{tinskata administracija pri izvr{uvaweto na obvrskite 
koi se vo nejzina nadle`nost. 

Za stoki i uslugi se izvr{eni vkupno 9.229.974 denari. So ovoj  iznos  se 
pokrieni rashodite za tekovno-operativni potrebi na Sovetot na op{inata, 
Gradona~alnikot, op{tinskata administracija. Inaku vo ovaa kategorija na rashodi se 
sodr`ani rashodite za patni i dnevni tro{oci, za komunalni uslugi , za materijali i 
siten inventar za tekovno rabotewe, za popravka i tekovno odr`uvawe  na delovni 
zgradi, vozila oprema  i drugo, za dogovorni uslugi (bankarski, osiguritelni, 
zdravstveni, dogovori na delo i za drugi tekovni rashodi vo koi spa|a ~lanarina, 
reprezentacija i drugi operativni tro{oci) 

Za kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori se izvr{eni sredstva vo iznos od 
3.118 denari  
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Za subvencii i transferi se potro{eni vkupno 2.475.963                                          

denari  od koi, 116.00 denari za transferi do  nevladini  organizacii, 2.359.963,00 
denari za razni transferi. 

Za socijalna pomo{ vo tekot na 2020 godina se potro{eni vkupno 36.500,00 
denari. 

Za kapitalni rashodi od osnovniot Buxet na op{tinata vo 2020 godina se 
potro{eni vkupno 6.915.532 denari i toa za slednite kapitalni potrebi: 

-  Kupuvawe na oprema i ma{ini  87.955 denari 
-   Други градежни објекти  6.813.77 денари 

  

Остварените приходи од блок дотации во делот на расходи се трошени  наменски 
во програмата Н1  и В1 за покривање на тековно оперативни расходи  

   За плати и надоместоци за 2020 година во делот на блок дотации се потрошени 
24.852.483 за иплата на плати  и надоместоци  на вработените во ОУ –Гоце Делчев и во 
ЈОУДГ 12- Јули. 

За стоки и услуги  се извршени вкупно 3.209.225 денари. Со овие средства се 
покриени расходите за тековно оперативни потреби за потребите на ОУ Гоце Делчев и во 
ЈОУДГ 12- Јули. 

.  
За капитални расходи се потрошени средства во износ од 422.819 денари  
 
Од остварените расходи на донанторска сметка на проектот за прекугранична 

сметка се реализирани средства во износ од 10.139.885 за имплементација на проектот 
од кои 302.863 za dogovorni uslugi, 1.964.239 denari se drugi transferi odnosno 

sredstva koi se prefrleni na op{tina Strumjani  – proekt za prekugrani~na sorabotka 
so op{tina Strumjani  R Bugarija, 7.872.783 denari za izgrdaba na drugi objekti i 
542.400 denari za sproveduvawe na proektni aktivnosti za proekt za op{tokorisna  
rabota za proekt so UNDP  
  
 

 
    ELS OP[TINA KON^E 

         Gradona~alnik 
                    Благој Илиев  

 
 

* 

Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.2 i ~l. 50 st.1 od Zakonot za lokalna samouprava, 
~len 11 stav 1 to~ka 4 od Statutot na Op{tina Kon~e ("Slu`ben glasnik na 
Op{tina Kon~e br. 4/2006 ), ~l. 27 od Zakonot za smetkovodstvo za buxetite i 
buxetskite korisnici (Sl. vesnik na RM br. 61/2002 ; 98/200, 81/2005, 24/2011, 
145/2015 i  170/2017 ), 
  Sovetot na op{tina Kon~e na 56 -ta (peeset i {estata) sednica 
odr`ana na  18.03.2021 godina donese 
        
           O D L U K A 
   Za usvojuvawe na zavr{na smetka na buxetot 
        na op{tina Kon~e za 2020 godina 
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^len 1 
 
Se usvojuva zavr{nata smetka na buxetot na op{tina Kon~e za 2020 godina. 
 
      plan         realizacija 
 
  -vkupno prihodi       121.127.945 denari                 79.965.665 denari 
  -vkupno rashodi        121.127.945 denari                 74.150.825 denari 
  - razlika                                                                          5.814.840 
denari 
 
              ^len 2 
Odlukata vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo Slu`ben 
glasnik na op{tina Kon~e. 
 

Broj 08-330/7                                                           Sovet na op{tina Kon~e 
Data 18.03.2021                                                                  Pretsedatel, 
    Kon~e                                                                           Ismail Kurtov, 
 

 
* 

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  18.03.2021 g. donese: 
 
                                                  Z  A  K  L  U  ^  O  K 

         Za usvojuvawe  na  Godi{en izve{taj na op{tina Kon~e za  2020    godina br. 
01-379/1 od 16.03.2021 godina 
 

        1. Se  USVOJUVA Godi{eniot izve{taj na op{tina Kon~e za  2020 godina 
br. 01-379/1 od 16.03.2021 g. 
 

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

 
Broj 08-330/8                                                           Sovet na op{tina Kon~e 
Data18.03.2021                                                                Pretsedatel, 
    Kon~e                                                                          Ismail Kurtov, 
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* 

Врз основа на член 33 став 2 и 3 во врска со член 34 од Законот за Буџетите ( 

Службен весник на РМ бр. 64/2005, 4/2008,103/2008, 156/2009, 95/10, 180/11, 171/12, 

192/15 и 167/16), член 36 став 1 точка 2 од  Законот за локална самоуправа (Службен 

весник на РМ бр 5/2002) Советот на Општина Конче на 56 –та (Педесет и шестата)  

редовна седница одржана на ден 18.03.2021 година,  донесе   

              

                                                                         О  Д  Л  У  К  А 

                                           За проширување на средствата на  

Буџетот на Општина КОНЧЕ за 2021 година  

 

                                                                    Член 1 

Со оваа Одлука се врши проширување на средствата на Буџетот на Општина Конче 

за 2021 година , на следниот начин 

 
Подпрограма  

Потставка                                                                Самофин.        Дотации         Донации          

Кредити  

 
Се зголемуваат приходите на следните потставки: 

741114  Пренесен вишок на приходи од предходна година     0                    11.173.344                     0                           0 

              0                     11.173.344                   0                            0 

И се распределуваат следните расходни потставки: 

Н10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ  

421110 Електрична енергија              0     50.000          0        0  

421290 Други материјали за греење         0                      60.000                     0              0    

421440  Транспорт на луѓе                         0                        200.000                     0                         0 

423620 Училишни материјали          0      50.000             0        0 

423710 Средства за одржување на хигиена        0                           60.000          0                      0 

423810 Ситен инвентар          0       30.000          0                          0 

424110 Поправки и сервисирање на лесни возила       0     50.000          0                          0 

 (вклучувајќи резервни делови , гуми) 

424210  Одржување на згради          0               1.000.000        0                     0 

480140 Купување на информатичка и видео опрема    0  682.316          0        0 

480190 Купување на друга опрема           0     20.000          0        0 

481210 Подготвување на проекти на деловни објекти  0     60.000          0        0 

482920 Изградба на други објекти         0   436.842          0        0 

482930 Реконсрукција на други објекти          0              7.722.369           0         0 

482940 Надзор над изградба                   0  250.000          0        0 

 485710 Книги за библиотеки и учебници             0    15.000                         0           0 

 

В10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ  

421110 Електрична енергија               0     15.000          0        0 

421290 Други материјали за греење         0  300.000           0        0 

423110  Канцелариски материјали           0     20.000          0                      0       

423710 Средства за одржување на хигиена        0                 100.000         0                        0 

423720 Материјали за разни поправки           0                          6.817                     0            0 

424210  Одржување на згради          0      25.000          0                     0 

425250 Осигорување на недвижноси и права        0       5.000           0        0 

425990 Договорни услуги           0     10.000          0        0 
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426990 Други оперативни расходи          0       5.000          0        0 

                    11.173.344 

 

 Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето и станува составен дел на 

Буџетот на општина Конче за 2021  година , а истата ќе биде објавена во Службен гласник 

на општина Конче  

 

 

Број 08-330/ 9                       Претседател на Совет на  

Дата 18.03.202                         Општина Конче, 

Конче             Исмаил Куртов,   

 
 

 

* 

           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  18.03.2021 g. donese: 
 

 
Z  A  K  L  U  ^  O  K 

    Za usvojuvawe  na Izve{tajot za izvr{en popis  na osnovni sredstva i siten 
inventar i nivnite izvori vo organite na   op{tina Kon~e so sostojba 31.12.2020 
godina broj 01-74/3  od  18.01.2021 g 
 

1. Se  USVOJUVA Izve{tajot za izvr{en popis  na osnovni sredstva i siten 
inventar i nivnite izvori vo organite na  op{tina Kon~e so sostojba 
31.12.2020 godina broj  01-74/3  od  18.01.2021 g. 
 

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

 
Broj 08-330/10                                                           Sovet na op{tina Kon~e 
Data18.03.2021                                                                Pretsedatel, 
    Kon~e                                                                          Ismail Kurtov, 

 

 

* 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ 
бр.5/2002) и чл.11 ст.1 т.43 од статутот на општина Конче, Советот на општина Конче на 
седницата одржана на ден 18 .03.2021 година, донесе:                                                                     

                                                                             

О Д Л У К А 
за  поддршка на стари и изнемоштени лица во општина Конче во периодот на 

епидемија со коронавирусот (COVID-19) 
                                                           

Член 1 
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Со оваа Одлука се одобрува продолжување на поддршката на стари и изнемоштени лица во 
населени места во општина Конче за справување со епидемија со коронавирусот (COVID-19) 
2021 година преку Програмата за стари лица на УНДП и општина Конче за 5(пет) месеци и 
тоа за период од 01.04.2021 година до 01.09.2021 година.  

Член 2 
      Општина Кончe со потпишан Договор со УНДП реализира Програма за поддршка на стари 
и изнемоштени лица и превенција, заштита и подршка на граѓаните во справување со 
коронавирусот во општина Конче во периодот од од 01.09.2020 до 31.03.2021 година. 
    Потребата од продолжување на услугата посета и поддршка на стари и изнемоштени лица 
по наслените места во општина Конче е подршка на стари и изнемоштени лица од општина 
Конче за време на периодот на прогласена епидемија со коронавирусот (COVID-19). 
     Одлуката за давање на подршка на стари лица е во согласност со Одлуките и редбите 
на Владата на Р.С. Македонија и донесените мерки на Кризниот мштаб на општина Конче за 
справување со корона вирусот (COVID-19) и Програма за превенција, заштита на граѓаните и 
справување со вирусот Ковид 19 во општина Конче за 2021 година; 

Член 3 
     Социјалната услуга-давање на подршка на стари и изнемоштени лица и превенција, 
заштита и подршка за справување со корона вирусот на вкупно 329 лице ќе се дава еднаш до 
двапати неделно од ангажирани негователи за стари лица преку: 
- информирање на старите лица за заштита од корона вирусот, 
- достава на намирници, и лекови на старите и и знемоштени лица,  
- плаќање на сметки и административни работи, 
- мерење на крвен притисок,шекер во крвта, сатурација на крв и работа на срце, 
- психолошка подршка и дружење со корисниците, 
- социјални актвности со корисниците. 
Услугата ке ја даваат вкупно 9 (девет) стручни негователи на стари лица со заштитна 
опрема за работа во услови на епидемија со корона вирусот). Ангажирањето  на лицата е со 
Договор за волонтирање (3600 ден/мес.за лице) со општина Конче за давање на социјална 
услуга за подршка на стари лица во период на 5(пет) месеци. 
 

Член 4 
 За продолжување на програмата финансиските средства ќе бидат обезбедени од Буџетот на 
општина Конче од програмата за Социјална заштита на општина Конче за 2021 година. 
Доколку бидеобезбеден нов грант за подршка на стари лица,ангажираните лица за 
наведениот период ќе се финансират од Грантот.  
 

Член 5 
Одлуката влегува во сила од денот на објавување во “Службен  гласник на општина Конче”. 

 
Број 08-330/11                                                                              Совет на општина Конче                                                                          
Дата 18.03.2021                                                                                            Претседател, 
      Конче                                                                                                      Исмаил Куртов,      
 

 

* 

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  18.03.2021 g. donese: 
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                                                  Z  A  K  L  U  ^  O  K 
         Za usvojuvawe na Izve{taj za realizirani aktivnosti od Socijalen plan na 

op{tina Kon~e vo  2020  godina br. 02-332/2 od 04.03.2021 godina 
 

        1. Se  USVOJUVA Izve{tajot za realizirani aktivnosti od Socijalen 
plan na op{tina Kon~e vo  2020    godina br. 02-332/2 od 04.03.2021 godina 
 

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

 
 
 
Broj 08-330/12                                                           Sovet na op{tina Kon~e 
Data18.03.2021                                                                Pretsedatel, 
    Kon~e                                                                          Ismail Kurtov, 
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ЕЛС-ОПШИНА КОНЧЕ 

 
 
 

 
А К Ц И С К И    П Л А Н   

 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМА ЗА РАБОТНО АНГАЖИРАЊЕ, 
- ЈАВНИ РАБОТИ ВО ОПШТИНА КОНЧЕ ВО 2021/22 ГОДИНА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАРТ, 2021 КОНЧЕ 
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ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРОГРАМАТА 

Целосно име ЕЛС –општина Конче-Конче 

Скратено име Општина Конче 

Седиште , адреса С.Конче, општина Конче 

Дата на основање 12.09.2005 

Матичен број 6022995 

Даночен број 4023005118934 

Приоритетна дејност 84.11 Општи дејности на јавната управа 

Сметка и Депонент 735014073878591  Депонент НБРМ 

Телефон, маил/веб 
страна 

032 630 325 , opstina.konce@t.mk,  
www.konce.gov.mk  

Одговрно лице Градоначалник Благој Илиев 

 
OСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ПРОГРАМАТА 

Назив на инвеститор 
на прогрмата 

Совет на општина Конче 

Назив на програмата Програма за работно ангажирање-Јавни работи 

во општина Конче  во 2021/22 година 

Утврдена вкупна 

вредност на 
програмата 

2.098.500 денари 

Локација на која ќе 

се реализира 
прогрмата 

На целата територија на општина Конче 

Рок на реализација 
на програмата  

 месеците април, ноември, декември 2021 и 
јануари, февруари и март 2022 год. 

Согласности за 

реализација на 
програмата 

Програма за јавни рaбoти  на општина Конче 

бр.08-1515/17 
Одлука за давање на согласност за реализација 

на Прогрaмата од Социјален Совет-бр.02-332/6 
Одлука за спроведување и финансирање на 

програмaта за јавни работи во 2021 година 
бр.08-    

Законска рамка на 

програмата 

-Законот за комунални дејности:„ Комуналните 

дејности се вршат врз основа на развојни 
планови и програми.  

-Програмите за вршење на комунални дејности 
донесени од страна на Советот на Општината”. 

Приоритетна област 
Приоритети на 

програмата 

-Планирањето на локалниот економски развој, 
водење на локална економска политика, 

-Реализација на стратешка цел од Социјален 
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 План на општина Конче ,намалување на 

стапката на невработеност, привремено 
намалување на сиромаштијата и економско-

социјалните тензии. 
-Одржување и обновување на јавната 

инфраструктура и, 

-Одржување и заштита на животната средина. 

Краток Опис и Цели 

на програмата 

Напорите на Општина Конче во 2021/22 година 

ќе бидат насочени кон донесување и 
реализација на програма за јавни работи со цел 

ефикасно извршување на комуналните работи и 

услуги согласно Законот преку примена и на 
дополнителни и нови практични пристапи за 

исполнување на надлежностите на локалната 
самоуправа согласно законските одредби во 

оваа област. 

Конкретни 

активности 

1.Одржување на јавната инфраструктура  

Одржување-чистење на крајпатната вегетација 
на општинските патишта и улици, санација од 

помали размери на општинските патишта и 

улици, одржување на насипи, канали, 
водоводни и канализациони мрежи и други 

објекти од општ интерес, подобрување на 
условите за живеење и други работи). 

2.Одржување на селски гробишта- 
одржување –чистење на селските грбишта од 

зелена и дрвена вегетација во сите населени 
места во општината. 

3.Одржување и заштита за животната 
средина и природата ( чистење и санација на 

дивите депонии, чистење и одржување на 
речните корита,  канали, одводи, јавни 

површини, паркови и хортикултурно уредени 
локации во селата, фудбалските игралишта, 

монтажа и одржување на опремата во 

парковите и јавните детски игралишта,  развој 
на селските подрачја и други работи) и  

4.Сеча, утовар и транспорт на крај патни 
зеленила и дрва во согласност со Јавно 

претпријатие за државни патишта и ЈП 
Национални Шуми 

Организациона 
поставеност и 

обврски на 

 -Носител на работите е Одделението за Урбанизам, 
комунални работи и заштита на животната средина  
на Општина Конче, 

-Градоаначлникот на општината со Решение 
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учесниците назначува  

-1 Координатор на програмата за јавни работи. 
-3 Работни групи по 5 работника 

-3 Кориднатори на работните групи од редот на 
работниците.   

Механизација и 

опрема 

Планирана механзиација и опрема 

- 1 трактор со приколка за транспорт 
- 10 лопати 

-  3 рачни колички 
- 10 метли 

- 10 копачи 
- 10 мотики 

- 2 косачки  за трева(гориво), 
- 2 тримери косачки, 

- 2 телескопски пили, 
- 1 моторна пила, 

- 1 чистач за снег за тротоари. 

- 15 комплета заштитна опрема, облека и 
обувки. 

Работна сила -Едно (1) одговорно лице кординaтор за 

кординација  на целата Програма вработено во 

општината. 

 - 3 ангажирани работници координатори на 
групи, одговорни за следење и извршување на 

теренската работа на групите , распоредни по 
реони. 

-одговорни лица од месните заедници  за 
следење на извршување на работите и 

комуникација со кординанторите  на групи и со 
кординаторот на програмата од Општината за 

побрзо и полесно извршувување на 
секојдневнеите задачи. 

 - 12 ангажирани работници за извршување на 
работните теренски задачи.Од кои:  

- 1 лице, ракувач со механизација, мини 
ровокопач, трактор со мулчер),  

- 3  лица-ракувачи со моторни пили  

-11 лица извршување на работните  теренски  
задачи на општинската јавна инфраструктура 

(патна, водоводна, канализациона,јавната 
чистота на јавните површини,одржувањето на 

локалните улици,патишта , полските патишта. 

Постапка за 

ангажирање на 
работници за јавни 

Изборот за ангажирање на работници ќе се 

врши со: 1.Објавување на Јавен повик од 
општина Конче за ангажирани на сезонски 
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работи  работници за јавни работи и  

2.Спроведување на постапка за избор, во 
согласнот со законот за работни односи : 

Постапката  за избор на кандидати (ангажирани 

лица)  ќе ја спроведува Агенцијата за 
вработување –РЕ Радовиш врз основа на 

поднесени Пријави -барање за вклучување во 
Програмата за јавни работа во општина Конче 

од евендентирани невработени лица во 
Агенцијата. 

Основни критериуми врз чија основа ќе бидат 
ангажирани невработените лица се лицата кои 

ќе се пријават треба да исполнуваат : 
- Да се невработени лица, пријавени лица во 

Агенцијата за Вработување РЕ Радовиш 
- Да пополнат пријава за ангажирање во јани 

раобти во општина Конче. 

-.Лична согласност за способност  за 
извршување  теренски работи. 

- Времето на евиденција во АВРСМ како 
невработено лице и претходното  работно 

искуство  во областа  и учество во јавни работи 
ќе се смета за предност. 

Организација на 
Работата –Јавни 

работи  

Врз основа на активностисите од Програмата за 
јавни работи  и изработениот Акцискиот план 

назначениот Координатор ќе има обврска да 

изработува редовно Неделен план за 
активности  на работните групи(поделба на 

задачи и обврски на секој работник во групата 
и да ги прецизира резултатите кои ги очекува 

од секоја од работните групи) во однос на 
планираните работни задачи: 

 
-Одржување-чистење на крајпатната вегетација 

на општинските патишта и улици во општина 

Конче.  
-Чистење, косење трева, грмушки и сечење 

дрвја на критични точки на коловозите на 
патните правци во Општината како што се: 

-Регионален пат Раскрсница Лакавица до 
с.Дедино. 

-Регионален пат Раскрсница Лакавица до 
с.Лубница, 

Регионален пат Раскрсница Лакавица до 
с.Долни Липовиќ 
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-Локален пат Раскрсница Лакавица до 

с.Габревци и езеро Мантово. 
-Локален пат с.Долни Липовик,-с.Г.Липовиќ 

-Санација,поправки од помали размери на 
општинските патишта и улици во општина 

Конче  
- Одржување на канали, водоводни и 

канализациони мрежи и други објекти од општ 

интерес, подобрување на условите за живеење 
и други работи). 

-Чистење на земја, песок и снег на јавни 
површини , патеки, улици и замрзнати 

коловози. 
-Чистење на снег по населени места во случај 

на непроодност до главни улици и патишта кои 
не се опфатени од возила за чистење на снегот.  

- Чистење и санација на дивите депонии по 
населени места на територијата на општина 

Конче Собирање на комунален отпад од мали 
диви депонии, претовар и достава до 

Општинска депонија во с.Конче. 
- Собирање на комунален отпад на јавни 

површини и улици и патишта во населени 

места:-с.Лубница, с.Конче, с.Ракитец, 
с.Габревци, с.Дедино, с.Габревци, с.Долни 

Липовиќ и с.Горни Липовиќ. 
- Вршење на други комунални работи за 

потребите на општина Конче како чистење на 
центарот на с.Конче и околината околу 

општинската зграда. 
- Собирање на комунални отпадоци покрај 

регионален пат од Конче, Раскрсница Лакавица 

до с.Дедино. 
- Чистење и одржување на речните корита, и 

крајбрежјето на езера Koнчe 1 и 3, езеро 
Мантово Комплекс Влашки колиби и околината. 

- Чистење на јавни површини, паркови и 
хортикултурно уредени локации во селата, 

фудбалските игралишта,   

Временска рамка за 

вршење на јавните 

работи 

Со проектот ќе се спроведат работни активности 

од областа на заштита на животната средина за 

чистење и одржување на критичните точки од 
аспект на загадувањето (јавни површини, 

паркови, излетнички места, гробишта, 
просторот околу дивите депонии, и од областа 
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на обновување и одржување на јавната 

инфраструктура т.е уредување санација на 
уличната инфраструктура во Конче и.сите 

населени места. 
Планиран период за ангажирање на работници  

Прв период -, април мај јуни 2021 година. 
Втор период – октомври, ноември, декември 

2021 г 

Мониторинг и 
Евалуација 

Следењето на реализацијата на Акциониот план 
ќе се врши од страна на: 

- Одделението за Урбанизам, комунални работи 
и заштита на животната средина  на Општина 

Конче преку самостојниот референт за 
комунални работи. 

- Градоначлникот на општината; 
-Координатор на програмата за јавни работи. 

-Сите погоре наведени лица одржуваат 

заеднички кординантивни состаноци за следење 
на напредокот на програмата.  

-Коодинаторот е должен да изработува месечен 
извештај за реализација на постигањата во 

спроведување на Програмта за јавни работи. По 
завршувањето на Прогрмата Одделнеито 

доставува завршен шестмесечнен извештај за 
реализрани активности од Програмата до 

Советот на општина Конче.  

Очекувани 

резултати од 

Програмата 

-Многу подобрено одржување-чистење на 

крајпатната вегетација на општинските патишта 

и улици во општина Конче.  
-Навремено,редовно и уредно чистење, косење 

трева, грмушки и сечење дрвја на критични 
точки на коловозите на патните правци во 

Општината како; 
-Регионален пат Лубница-Горно Ињево. 

-Наведени Локални патишта во општината 
-Извршени помали санација и поправки од 

помали размери на општинските патишта и 
улици во општина Конче  

- Подобрено одржување на канали, водоводни и 
канализациони мрежи и други објекти од општ 

интерес, подобрување на условите за живеење 
и други работи). 

-Навремено расчистување на земја, песок и 

снег на јавни површини , патеки, улици и 
замрзнати коловози. 
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-Расчистување и почесто чистење и побрза 

санација на дивите депонии по населени места 
на територијата на општина Конче  

-Собирање и транспорт на комунален отпад од 
мали диви депонии, претовар и достава до 

Општинска депонија во с.Конче. 
- Собирање и исчистување на комунален отпад 

на јавни површини и улици и патишта во 

населени места:-с.Лубница, с.Конче, с.Ракитец, 
с.Габревци, с.Дедино, с.Габревци, с.Долни 

Липовиќ и с.Горни Липовиќ. 
- Извршени комунални работи за потребите на 

општина Конче како навренео и почесто 
исчистен и уреден центарот на с.Конче и 

околината околу општинската зграда. 
- Почести активности на собирање и 

траспортирање на  комунални отпадоци покрај 

регионален пат од Конче, Раскрсница Лакавица 
до с.Дедино. 

- Исчистени и  подобрени состојбите на речните 
корита, и крајбрежјето на езера Koнчe 1 и 3, 

езеро Мантово Комплекс Влашки колиби и 
околината. 

- Редовно чистење и одржување на јавни 
површини, паркови и хортикултурно уредени 
локации во селата, фудбалските игралишта,   

 

 

Број 08-330/13                                                Совет на општина  Конче 
Дата 18.03.2021                                                            Претседател, 

      Конче                                                                      Исмаил Куртов,  
                        

 

* 

Врз основа на член 36 ст.1 т.15 од Законот за локалната самоуправа (Сл.Весник на РМ 
бр.5/02) и член 11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче, 
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден  18.03.2021 год. донесе                                                                                       
                                                                                                                                           

ОДЛУКА 
за спроведување и финансирање на Програма за работно ангажирање 

– Јавни работи Општина Конче за 2021/2022 година 
 

Член 1 
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 Со оваа Одлука се обезбедуваат средства за целосно финансирање од Општина 
Конче во Програма за работно ангажирање на сезонски работници за спроведување 
на Програмата  за јавни работи на територија на општина Конче за 2021/2022 год. 
Со оваа Програма работно ќе се ангажираат 15 невработени лица на 8 часа работно 
време или 40 часа неделено од Општина Конче  за период од 6(шест) месеци, 
средствата за реализација на Програмата целосно ќе се обезбедат  од Буџетот на  
Општина Конче за 2021 и 2022 година. 

Член 2 
Вкупните средства за реализацијата на  Програма за работно ангажирање – Јавни 
работи изнесува 2.098.500 денари и се обезбедуваат од Буџетот на општина Конче за 
2021 и 2022 година, од кои 2.038.500 денари ќе бидат наменети за исплаќање на 
надоместок бруто плата за сезонски работници-општи работници 15 
(петнаесет)извршители за период од 6 месеци и 60.000 денари за основни 
материјални средства (работна облека/фосф.елеци/ и работен алат и прибор) за 
потребите на вршењето на работите со програмата. Програмата за работно 
ангажирање Јавни работи е во согласност Социјалниот план на општина Конче  за 
подршка на долгорочни невработени лица од општина Конче кои се на евиденција 
на АВРСМ –Радовиш.   

Член 3 
 Постапката за ангажирање на невработени лица ќе се спроведе со објавување на  
Јавен повик за Програма за работно ангажирање – Јавни работи  за месеците април, 
ноември, декември 2021 и јануари, февруари и март 2022 год.  
Месечниот надоместок за работниците од  член 2 ќе биде утврден во Договорот за 
нивно времено ангажирање кој истите ќе го склучат со ПАВ Контакт Бизнис-Скопје а 
трансферот на средства од Општината  ќе биде по доставени месечни ситуации од 
ангажираната Агенција на Општината за времени вработувања. За работното 
ангажирање на работниците ќе им се исплатува бруто плата во износ од 22.650 
денари (нето плата 15,500 ден и надоместоци од плата пензиско и здравствено 
осигурување).  
 

Член 4 
Работата која ќе ја извршуваат работниците од член 1 на оваа Одлука ќе се одвива по 
претходно дефиниран неделен план за работа. За оперативно извршување на 
програмата изработен е Акционен план. За извршените работи ќе бидат доставувани 
месечни извештаи за видот и обемот на извршените работи. Сезонското ангажирање 
на работници ќе трае во зависност од потребите за извршување на јавни работи на 
општина Конче но не повеќе од 6 (шест) месеци. 

Член 5 
Оваа Одлука стапува на сила од денот на  објавување  во Службен гласник на 
општина Конче. 
 
 
Број 08 – 330/14      Совет на Општина Конче 
Дата 18.03. 2021    Претседател, 

Конче                                                                                               Исмаил Куртов, 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ 
бр.5/2002) и чл.11 ст.1 т.43 од статутот на општина Конче, Советот на општина Конче на 
седницата одржана на ден 18 .03.2021 година, донесе:                                                                     

                                                                             

О Д Л У К А 
за  прифаќање иницијатива за започнување на воспоставување  на културна и научна 

соработка на општина Конче со институции во нашата држава и странство 
                                                           

Член 1 

Со оваа Одлука се прифаќа  иницијативата за започнување на воспоставување  на културна и 
научна соработка на општина Конче со институции во  државата и странство бр. 02-7/1 од 
25.02.2021 година поднесена од Здружението за културни инцијативи и меѓународна 
соработка ,,КАНТАКУЗИНА,, Конче  со седиште во с.Конче,општина Конче.  
 

Член 2 
Се дава согласност за започнување на Иницијативи за воспоставување на културна и научна 
соработка на општина Конче во  следните иснституции: 
 
ДОМАШНИ ИНСТИТУЦИИ: 

-Министерство за Култура на Р.С.Македонија-изработка на проекти за истружувачка 

работа за грофицата Кантакузина во манастирот во Конче. 

-Управа за културно наследство на Р.С.Македонија- актуализирање на културното 

наследство на Конче поконкретно за Манастирот Св.Стефан Конче како заштитен споменик 

на културата на Р.С.Македонија,  

-Националн установа и Музеј- Штип – изработка и учество во заеднички проекти за 

археолошки работи на локација на манастирот во Конче поврзани со грофицата Катарина 

Кантакузина.   

-Општина Кратово започнување на инцијатива за културна соработка како општини кои 

имаат материјално културно наследство Средновековни Кули од 15 век. 

-Словенско здружение ,,Франце Прешерн,,- Скопје Р.С.Македонија за соработка на 

заеднички проекти со институции од Р.Словенија. 

-Црногорско–македонско здружение-Скопје за соработка на заеднички проекти со 

институции од Р.Словенија. 

 

АМБАСАДИ И ДИПЛОМАТСКИ ПРЕСТАВНИШТВА ВО Р.СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  

 

-Делегација на Европска Унија во Р.Северна Македонија–промовирање и подршка за 

аплицирање на проект со наслов ,,ПО ПАТОТ НА КНЕГИЊАТА КАНТАКУЗИНА,,- предлог за 

проект за вклучување на институции од повеќе балкански држави во мапирањето на 

туристичката карта Словенија Хрватска, Србија Македонија и Р.Турција.   

-Амбасада на Р.Словенија–Скопје во Р.С.Македонија за започнување на инцијативи со 

институции од Р.Словенија кои се поврзани со животот и делото на грофицата Катарина 

Кантакузина. 
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- Амбасада на Р.Хрватска–Скопје во Р.С.Македонија за започнување на инцијативи со 

институции од Р.Хрватаска кои се поврзани со животот и делото на грофицата Катарина 

Кантакузина. 

- Амбасада на Р.Србија–Скопје во Р.С.Македонија за започнување на инцијативи со 

институции од Р.Србија кои се поврзани со животот и делото на грофицата Катарина 

Кантакузина. 

- Амбасада на Р.Турција –Скопје во Р.С.Македонија за започнување на инцијативи со 

културни институции од Р.Турција кои се бават со проучување на историјата на 

османлиската империја во времето на Султанот Мурад II сопруг на Султанија Мара сестра на 

грофицата Катарина Кантакузина. 

 

СТРАНСКИ ИНСТИТУЦИИ  

РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 

-Општина Целје Р.Словенија- иницијатива за востпоставување на културна соработка со 

општина Целје која е наследник на Словенското Грофството  и родниот  град на последниот 

гроф Улирх II од Целје сопруг на грофицата Катарина Кантакузина. 

-Покраинскиот музеј во Целје-научно културна институција како чувар на  наследството 

на Целските грофови. Значката на грофовите денес е дел од симболот на Знамето на 

Р.Словенија. 

РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА  

- Општина Загреб и град Загреб - иницијатива за востпоставување на културна соработка 

со општина Загреб кој како дел од Целската грофовија во XV век бил под управа на 

грофицата Катарина Кантакузина. 

- Општа православна средношколска гимназија Катарина Кантакузина Бранковиќ – 

Загреб Р.Хрватска иницијатива за востпоставување на образовна и културна соработка со 

православната гиманзијата која го носи името Катарина Кантакузина Бранковиќ. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 - Општина Земун во Србија, како општинa поврзанa со животот на семеството на  Катарина 

Кантакузина.  

-Општина и град Смедерево во Р.Србија како општинa поврзанa со место на живеење на 

семеството на Катарина Кантакузина таткото Горг Бранковиќ и Ирина  

Кантакузина.Смдерево е познато со познатата Смедеревска тврдина. 

-Здружение САГАПО-КАНТАКУЗИНА од Смедерево Р.Србија. иницијатива за културна 

соработка со нашето Здружение. 

РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА. 

ОПШТИНА ЦЕТИЊЕ како општина родното место на ктиторот на манастирот Никола 

Стањевик, Братството Станевиќи и Манастирот Св.Троица во близина на Будва, Цетиње.   

РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА 

-Општина Серес, село Јежево, Серес каде е погребана Царицата Мара сестра на Катарина 

Кантакузина можности за прекугранични проекти за културна соработка. 

 
Член 3 

      
Одлуката влегува во сила од денот на објавување во “Службен  гласник на општина Конче”. 
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Број 08-330/15                                                                              Совет на општина Конче                                                                          
Дата 18.03.2021                                                                                            Претседател, 
      Конче                                                                                                      Исмаил Куртов,      
 

* 

ПДЛУКА ЗА ПРГАНИЗАЦИЈАТА, ДЕЛПКРУГПТ И НАЧИНПТ НА ИЗВРШУВАОЕ НА ЗАДАЧИТЕ 
НА ППШТИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЈА ВП ППШТИНА КПНЧЕ 

 
 

Кпнче, Март 2021 гпдина 
 
                                   
        Врз пснпва на шлен 17 став (7) пд Закпнпт за врабптените вп јавнипт сектпр (,,Службен 
весник на Република Македпнија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен 
весник на Република Северна Македпнија“ брпј  143/19и 14/20 гпдина), шлен 57 став (4) пд 
Закпнпт за лпкалната сампуправa („Службен весник на Република Македпнија“ брпј 
05/02)  и шлен 11 став (1) тпшка 26   пд  Статутпт на Опщтина Кпнше,  брпј 07-417/1 пд 
20.06.2006 гпдина (,,Службен гласник на Опщтина Кпнше“ брпј  05/06 ) Спветпт на Опщтина 
Кпнше, на предлпг на Градпнашалникпт на Опщтина Кпнше, на седницата пдржана на ден 
18.03.2021 гпдина   дпнесе 

П Д Л У К А 
за  прганизацијата, делпкругпт  и нашинпт  на изврщуваое  на 
задашите  на ппщтинската администрација на Опщтина Кпнше 

 
I.ПСНПВНИ ПДРЕДБИ 

Член 1 
Сп пваа  Одлука се уредуваат внатрещната прганизација на Опщтина Кпнше (вп 

натампщнипт текст: ппщтината), видпт и брпјпт на прганизациски единици, нивнипт 
делпкруг на рабпта, нашините и фпрмите на ракпвпдеое, какп и графишки приказ на 
внатрещната прганизација на Опщтината (Органпграм). 

 
Член 2 

Внатрещната прганизација  на прганите  на Опщтина Кпнше се утврдува  вп 
зависнпст  пд надлежнпстите  на ппщтината  утврдени сп закпн, групираоетп  на рабптите  
и задашите сппред видпт, пбемпт, слпженпста, нивната медусебна српднпст  и ппврзанпст, 
какп и други услпви  пптребни  при утврдуваоетп  на внатрещната прганизација. 

Член 3 
(1) Внатрещната  прганизација вп Опщтина Кпнше се заснпва на нашелата на: 

- закпнитпст, струшнпст, ефикаснпст и екпнпмишнпст вп врщеоетп на рабптите и 

задашите; 

- наспшенпст кпн кприсниците на услуги на Опщтина Кпнше; 

- независнпст и пдгпвпрнпст при врщеоетп на службените задаши; 

- еднппбразнпст и хиерархиска ппставенпст на прганизациските единици; 

- делегираое на пвластуваоа,  и 
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- медусектпрска кппрдинација. 

      (2)  Примената на нашелата пд став (1) пд пвпј шлен, се заснпва на следните 
критериуми: 
        - надлежнпста на ппщтината утврдена сп закпн и прпцесите кпи се пдвиваат вп 
институцијата, и 
         - видпт, пбемпт, слпженпста на рабптите и задашите и нивната медусебна српднпст и 
ппврзанпст. 
 

II. ВИД И БРОЈ НА ОРГАНИЗАЦИСКИ ЕДИНИЦИ 

 
Член 4 

               Врз пснпва на надлежнпстите на ппщтината утврдени сп закпн, какп и групираоетп на рабптите 
и задашите сппред видпт, пбемпт, слпженпста, нивната медусебна српднпст и ппврзанпст, ппщтинската 
администрација се прганизира вп сектпри и пдделенија. 
 

Член 5 
 

Сектпр се фпрмира  заради пбединуваое  на ппвеќе  медусебнп  ппврзани  функции-ппдрашја  пд 
надлежнпст  на ппщтината, какп и заради прганизираое, следеое и кппрдинираое  на рабптите пд 
надлежнпст на пдделенијата  вп негпвипт спстав  и  унапредуваое  на нивната  медусебна спрабптка. 

 
Член 6 

 
Одделение се пбразува заради неппсреднп изврщуваое на една пд следните рабпти: нпрмативнп-

правни, управуваое сп шпвешки ресурси, струшнп-аналитишки, управни, управнп-надзпрни, 
инфпрмативнп – кпмуникациски, струшнп-пперативни, материјалнп - финансиски, инвестиципни, 
инфпрматишкп-технплпщки, струшнп-административни и други рабпти. 

                                                                              
Член 7 

 Спставен дел на пваа пдлука е графишкипт приказ-прганпграм на прганизациската структура пп 
прганизациски единици на администрацијата на Опщтина Кпнше. 
 
                                                                                      Член 8 

Тргнувајќи пд надлежнпстите на ппщтината утврдени сп закпн, какп и пд видпт, пбемпт, 
слпженпста, медусебната српднпст и ппврзанпст на рабптите и задашите и другите услпви пптребни за 
нивнптп изврщуваое, вп рамки на Опщтината  се фпрмираат  следните  прганизациски пблици: 

1.Сектпр за правни и ппшти рабпти и јавни дејнпсти,  сп следните пдделенија: 
1.1) Одделение за правни  и ппщти рабпти; 
1.2) Одделение  за јавни дејнпсти; 
2. Сектпр за урбанизам, заштита на живптната средина и лпкален екпнпмски развпј, сп следните 
пдделенија: 
2.1) Одделение за урбанизам, кпмунални дејнпсти и защтита на живптната средина 
2.2) Одделение за лпкален екпнпмски развпј 
3. Сектпр за финансиски прашаоа, сп следните пдделенија 
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3.1 Одделение за финансиски пращаоа; 
3.2 Одделение за данпци, такси и други надпместпци. 
 
Сампстпјни пдделенија: 
  -Пдделение за управуваое сп чпвечки ресурси 
 -Пдделение за инспекциски надзпр; 
 -Пдделение за внатрешна ревизија. 
 
III. ДЕЛПКРУГ НА РАБПТА НА ПРГАНИЗАЦИСКИТЕ ЕДИНИЦИ 
 

Член 9 
 Сектпр  за правни и ппшти рабпти и јавни дејнпсти е надлежен за:  
-следеое и  прпушуваое на  закпните и другите прпписи и ппщти акти пд пбласта на лпкалната  
 сампуправа и нивна примена; 
-пбезбедуваое струшна  ппддрщка вп рабптеоетп на Градпнашалникпт, претседателпт на Спветпт и   
прганизациските единици на Опщтина Кпнше пд пбласта на правптп; 
 -ппдгптвуваое на седниците на Спветпт и негпвите ппстпјани и ппвремени кпмисии и 
ппдгптвуваое и реализираое  актите за Спветпт и Градпнашалникпт;  
 -следеое на успгласенпста на пдлуките и дугите ппщти акти на ппщтината сп закпните и другите 
прпписи и предлагаое сппдветни активнпсти за нивнп успгласуваое; 
  -ппдгптвуваое и издаваое на „Службен гласник на Опщтина Кпнше“;       
 -врщеое рабпти пд аспект на евидентираое, кпристеое и распплагаое сп недвижнипт импт  
  сппственпст на ппщтината, спгласнп закпн; 
  -врщеое рабпти неппхпдни за пренесената надлежнпст на импт кпј е вп сппственпст на Република  
  Северна Македпнија; 
   -врщеое административнп-струшни и ппмпщнп–технишки рабпти за пптребите на  
администрацијата на ппщтината (канцеларискп и архивскп рабптеое, управуваое и кпристеое на 
впзнипт парк на Опщтината, прием и дпстава на материјали и акти, пдржуваое на хигиената вп 
прпстприите на ппщтинската администрација); 
- израбптуваое и реализираое на прпписи за спрпведуваое на пплитики пд пбласта на 
пснпвнптп пбразпваниетп вп спрабптка сп прганите на централната власт;  
- израбптуваое и реализираое на прпписи пд културата, институципнална и финансиска ппдрщка  
на културните устанпви, манифестации и прпекти пд пбласта на културата; 
- израбптуваое и реализираое на прпписи пд пбласта на сппртпт и рекреацијата; 
-пранизираое на сппртски приредби и манифестации; 
-израбптуваое и реализираое на прпписи за спрпведуваое на пплитики пд пбласта на 
здравствената защтита вп спрабптка сп прганите на централната власт;  
- израбптувуое и реализираое прпписи пд пбласта на спцијалната защтита и защтитата на деца; 
- спцијална грижа за лица сп пдреден степен на инвалиднпст, деца без рпдители и рпдителска 
грижа, деца сп впспитнп спцијални прпблеми, деца сп ппсебни пптреби, деца пд еднпрпдителски 
семејства, деца на улица, лица излпжени на спцијален ризик и лица зависници пд упптреба на 
дрпга и алкпхпл;   
-пстваруваое на правп и впспитуваое  на децата пд предушилищна впзраст спгласнп сп 
Наципналната прпграма за развпј на спцијалната  защтита; 
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- израбптувуваое и реализираое на прпписи пд пбласта на защтитата и спасуваоетп на граданите 
и материјалните дпбра и управуваое сп кризи; 
-спрпведуваое на ппдгптпвки  и преземаое на мерки за защтита пд впени разурнуваоа, прирпдни 
неппгпди и други несреќи и ппследиците предизвикани пд нив. 
- изгптвува Гпдищен план  за јавните набавки, негпва измена и дппплнуваое; 
- изгптвува пдлуки за пптреба пд јавни набавки;  
- следеое на реализација на дпгпвприте за јавни набавки; 
 

Член 10 
Одделение за правни и ппщти рабпти е надлежнп за: 
- следеое и прпушуваое на  закпните и другите прпписи и ппщти акти пд пбласта на лпкалната 
сампуправа и нивна примена;  
-пбезбедуваое правна ппддрщка на рабптеоетп на прганизациските единици на Опщтина Кпнше;  
-изгптвуваое и реализираое  на пдлуки и други ппщти и кпнкретни акти пд надлежнпст на Спветпт  
 и Градпнашалникпт;  
- ппдгптвуваое на седници на Спветпт и негпвите тела;   
- изгптвуваое дпгпвпри;  
- ппдгптвуваое и издаваое на ,,Службен гласник на Опщтината Кпнше“; 
- даваое мислеое на актите пд аспект на нивната закпнитпст; 
- следеое и  прпушуваое на  закпните и другите прпписи и ппщти акти пд пбласта на имптнп  
  правните пднпси, сппственпста и нивна примена; 
- впдеое на евиденција на недвижен импт и на имптните права и интереси на ппщтината; 
- ппдгптвуваое на дпгпвпри за даваое ппд закуп и прпдажба на импт вп сппственпст на ппщтината, 
какп и купуваое на импт за пптребите на ппщтината (пгласи, пбјави) и сл. 
-врщеое рабпти вп врска сп  пренесената  надлежнпст на ппщтината за  импт сппственпст на  
 Република Северна Македпнија; 
- бараое за ппкренуваое и ушествп вп ппстапката за експрппријација на недвижен импт заради 
  релизација на рабпти пд јавен интерес.     
- пбезбедуваое струшна и технишка ппддрщка вп рабптата на Градпнашалникпт, претседателпт на 
Спветпт и секретарпт на Опщтина Кпнше; 
-прганизираое и даваое струшна ппмпщ и ппдрщка при службените патуваоа на 
Градпнашалникпт, претседателпт на Спветпт и секретарпт на Опщтината, какп и на другите  
врабптени вп Опщтина Виница;  
- грижа за пбезбедуваое на пснпвните средства за рабпта, инвентар, канцелариски и друг 
пптрпщен материјал; 
-предлагаое и развиваое прпцедури за кпристеое на пснпвните средства за рабпта, 
инвентарпт, канцеларискипт и друг пптрпщен материјал;  
- ппдгптвуваое прпцедури и грижа за правилнп кпристеое на службените впзила на 
Опщтината; 
- умнпжуваое и пешатеое на дпкументи пптребни за изврщуваое на надлежнпстите на 
Спветпт, негпвите рабптните тела и прганизациските единици на Опщтина Кпнше; 
- грижи за дпследнп спрпведуваое на закпните и на другите прпписи пд пбласта на  
канцеларискптп и архивскптп рабптеое; 
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- впдеое на евиденција за пешатите и щтембилите на Опщтина Кпнше, нивнп шуваое, 
ставаое вп упптреба, предаваое на пвластенп лице, ставаое впн упптреба и нивнп 
нищтеое; 
-врщеое прием, прегледуваое, расппредуваое, заведуваое, дпставуваое вп рабпта, 
административнп-технишка пбрабптка, испраќаое, разведуваое и класификација на 
актите, какп и пдлагаое на заврщените акти вп писарница и нивнп архивираое пд 
писарница вп архива; 
-впдеое Делпвпдник за пснпвната евиденција на актите и гп прганизира впдеоетп на 
ппмпщните книги за евиденција на актите (пппис на акти, регистар, интерни дпставни 
книги, книга за преппрашана ппщта и др.); 
-врщеое класификација и средуваое на актите и рещените предмети сппред архивските 
знаци; 
-навременп ппдгптвуваое и дпставуваое дп Државнипт архив на Република Северна 
Македпнија на Планпт на архивските знаци, Листата на архивски материјал и Листата на 
дпкументарнипт материјал и ушествува при ппдгптвуваоетп на истите; 
-врщеое прием и ппределуваое на нашинпт на прегледуваое и расппредуваое на 
дпкументарнипт материјал; 
- прпектираое, инсталираое, пдржуваое и развпј на инфпрматишкипт систем; 
-предлагаое рещенија за унапредуваое на рабптата на ппщтинската администразија пд аспект на 
инфпрматишкипт систем;  
- администрираое на системпт; 
- пбезбедуваое защтита на ппдатпците пд нивнп брищеое или губеое, пд непвластенп менуваое 
и непвластенп кпристеое; 
- мрежнп ппврзуваое и пдржуваое на системпт меду серверските единици, пбезбедуваое сигурен 
и навремен BACK-UP и преземаое на прганизациски технишки мерки;  
- ппмпщнп - технишки рабпти, пред се вп делпт на впзнипт парк и пдржуваое на хигиената вп 
Опщтина Кпнше; 
                                                            

Член 11 
Одделениетп за јавни дејнпсти е надлежнп за:  
-израбптуваое и реализираое на прпписи за спрпведуваое на пплитики пд пбласта на 
пснпвнптп пбразпваниетп вп спрабптка сп прганите на централната власт;  
- прганизираое на превпз и исхрана на ушеници и нивнп сместуваое вп ушенишки дпмпви; 
- израбптуваое и реализираое на прпписи пд културата, институципнална и финансиска ппдрщка  
на културните устанпви, манифестации и прпекти пд пбласта на културата; 
- негуваое на фплклпрпт, пбишаите, старите занаети и слишни културни вреднпсти и пптикнуваое 
на културнптп твпрещтвп и традиции; 
- израбптуваое и реализираое на прпписи пд пбласта на сппртпт и рекреацијата; 
 - развпј на маспвнипт сппрт и рекреативните активнпсти ;  
-пранизираое на сппртски приредби и манифестации;  
-пдржуваое и изградба на пбјекти за сппрт, ппдрщка на сппртски спјузи; 
- израбптуваое и реализираое на прпписи за спрпведуваое на пплитики пд пбласта на 
здравствената защтита вп спрабптка сп прганите на централната власт;  
- израбптувуое и реализираое прпписи пд пбласта на спцијалната защтита и защтитата на деца;   
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-  пдржуваое и изградба на детски градинки и дпмпви за стари лица;  
- спцијална грижа за лица сп пдреден степен на инвалиднпст, деца без рпдители и рпдителска 
грижа, деца сп впспитнп спцијални прпблеми, деца сп ппсебни пптреби, деца пд еднпрпдителски 
семејства, деца на улица, лица излпжени на спцијален ризик и лица зависници пд упптреба на 
дрпга и алкпхпл;   
- ппдигаое на свеста на населениетп;  
- згрижуваое и дпмуваое на  лица сп спцијален ризик;  
-пстваруваое на правп и впспитуваое  на децата пд предушилищна впзраст спгласнп сп 
Наципналната прпграма за развпј на спцијалната  защтита; 
- израбптувуваое и реализираое на прпписи пд пбласта на защтитата и спасуваоетп на граданите 
и материјалните дпбра и управуваое сп кризи; 
-спрпведуваое на ппдгптпвки  и преземаое на мерки за защтита пд впени разурнуваоа, прирпдни 
неппгпди и други несреќи и ппследиците предизвикани пд нив; 
- изгптвува Гпдищен план  за јавните набавки, негпва измена и дппплнуваое; 
- изгптвува пдлуки за пптреба пд јавни набавки; 
- следеое на реализација на дпгпвприте за јавните набавки; 
- даваое струшна и технишка ппмпщ на Кпмисијата за јавни набавки;  
 
                                                                          Член 12 
Сектпрпт за урбанизам, заштита на живптната средина и лпкален екпнпмски развпј е надлежен 
за: 
- следеое и примена на закпните и ппдзакпнските акти  и  прпписи пд пбласта на урбанизмпт, 
урбанистишкп планираое и уредуваое, защтитата на живптната средина, прирпдата и 
кпмуналните дејнпсти;  
- впдеое на ппстапка и изгптвуваое и реализираое на ппщти и ппединешни акти пд негпва  
надлежнпст (заверка на  прпекти пд свпја надлежнпст, рещенија, пдпбренија, извпди, прптпкпл, 
дпзвпли, лиценци) ;  
- даваое мислеое на актите пд аспект на нивната закпнитпст ;   
- прганизираое и спрпведуваое на ппстапка за изгптвуваое и дпнесуваое на урбанистишки 
планпви; 
-ппкренуваое иницијативи и пбрабптка на дпбиени  иницијативи  за изменуваое и дппплнуваое  
на урбанистишки планпви, струшнп следеое на степенпт на  реализација на урбанистишките 
планпви;    
- изгптвуваое, следеое и реализирое на пдлуки, прпграми, акциски планпви и други акти пд 
надлежната пбласт; 
- изгптвуваое и реализираое на ппщти и ппединешни акти  вп пбласта на  кпмуналните дејнпсти; 
- преземаое на мерки и активнпсти за снабдуваое сп впда за пиеое, пбрабптуваое и исппрака на 
технплпщка впда, пдведуваое и прешистуваое на птпадни впди, пдведуваое и третман  на 
атмпсферски впди;  
-пдржуваое на јавната шистпта, пдржуваое и кпристеое на паркпви, спбираое, трансппрт и 
деппнираое на цврст и технплпщки птпад;  
- снабдуваое сп прирпден гас;  
- пдржуваое на јавни сппбраќајни ппврщини, изградба и пдржуваое на пазарите;  
- шистеое на пчаците, пдржуваое на грпбищтата, ппгребални услуги; 
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- пдржуваое на кпмунални уреди (фпнтани, шещми, јавни шаспвници и др.),  
- украсуваое на населени места;  
- дезинфекција, дезинскеција, дератизација и ерадикација;   
- уредуваое  и прганизираое на јавнптп псветлуваое;  
- ппределуваое на имиоа на улици, плпщтади, мпстпви и други  инфраструктурни пбјекти;  
-изградба, пдржуваое, рекпнструкција на лпкални патищта и улици, пснпвни и секундарни 
кпмунални пбјекти; 
- изгптвуваое и реализираое ппщти и ппединешни акти пд пбласта на патнипт сппбраќај, 
линискипт превпз на патници и автп-такси превпз;  
-  изградба и пдржуваое на сппбраќајна сигнализација и јавнипт прпстпр за паркираое;  
- изгптвуваое на дпгпвпри; 
- уредуваое на градежнп земјищте;  
- врщеое на прпценка и превземаое на мерки за защтита и спрешуваое пд загадуваое на впдата , 
впздухпт, земјищтетп, защтита на прирпдата, защтита пд бушава и јпнизирашкп и нејпнизирашкп 
зрашеое; 
-следеое и примена на закпнските и ппдзакпнските акти пд пбласта на лпкалнипт екпнпмски  
развпј; 
- израбптуваое, спрпведуваое и евалуација на стратегијата за лпкален  развпј на ппщтината; 
-израбптуваое на планпви за лпкален развпј; 
-следеое на наципналните и медунарпдните стратегии и трендпви за развпј и успгласуваое на 
лпкалните планпви сп наципналните и медунарпдните планпви; 
-следеое на медунарпдните искуства пд пбласта на лпкалнипт  развпј, анализа на мпжнпстите за 
нивна примена вп ппщтината и иницираое на идеи и предлпзи за развпј на кпнкретни активнпсти 
и прпекти; 
-израбптуваое  гпдищна прпграма за израбптка на прпектна и технишка дпкументација за изградба 
на пбјекти вп надлежнпст на ппщтината; 
-израбптуваое и реализација на пдлуки и други ппщти и кпнкретни акти пд надлежнпст на Спветпт 
и Градпнашалникпт пд пбласта на лпкалнипт развпј, тргпвијата, занаетшиствптп, туризмпт и 
угпстителствптп; 
-израбптуваое на апликации, прпекти и други прппратни акти и преземаое на активнпсти заради 
пбезбедуваое на дпнации пд странски фпндпви и фпндпви пд Владата на Република Северна 
Македпнија наменети за лпкален развпј; 
-следеое на прпграми и јавни ппвици пд дпмащни и медунарпдни дпнатпри за инвестиции 
наменети за руралнипт развпј;   
-иницираое на развпјни припритети и пснпвни мерки за впдеое на лпкалната пплитика на 
ппщтината; 
-иницираое и развиваое на регипнална и медунарпдна спрабптка; 
-пвпзмпжуваое услпви за ппдрщка и развпј на малите и средните претпријатија, 
предприемнищтвптп, земјпделствптп, туризмпт и агрпберзата; 
-гп следи изврщуваоетп на планпвите за лпкален развпј и предлага мерки за нивнп реализираое; 
-пбезбедува база на ппдатпци за пптребите на планираоетп и ппграмираоетп на лпкалнипт 
развпј; 
-ушествува вп кппрдинираоетп и впдеоетп на медунарпдни прпекти;   
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                                                                         Член 13 
Одделениетп за урбанизам, кпмунални дејнпсти и защтита на живптната  средина е надлежнп за : 
- следеое на закпните и ппдзакпнските акти  и  прпписи пд пбласта на урбанизмпт, урбанистишкп 
планираое и уредуваое, защтитата на живптната средина и прирпдата и нивна дпследна 
примена;  
-впдеое на ппстапка и изгптвуваое и реализираое на ппщти и ппединешни акти пд негпва  
надлежнпст (рещенија, пдпбренија, извпди, прптпкпл, дпзвпли, лиценци);  
- заверка на  прпекти пд свпја надлежнпст; 
- даваое мислеое на актите пд аспект на нивната закпнитпст;   
- прганизираое и спрпведуваое на ппстапка  за изгптвуваое  и дпнесуваое на  урбанистишки 
планпви; 
-ппкренуваое иницијативи и пбрабптка на дпбиени  иницијативи  за изменуваое и дппплнуваое  
на урбанистишки планпви, струшнп следеое на степенпт на  реализација на урбанистишките 
планпви;   
- ппкренуваое иницијативи и пбрабптка на дпбиени  иницијативи  за изменуваое и дппплнуваое  
на урбанистишки планпви, струшнп следеое на степенпт на реализација на урбанистишките 
планпви; 
- изгптвуваое, следеое и реализирое на пдлуки, прпграми, акципни планпви и други  акти пд 
надлежната пбласт;  
- изгптвуваое и реализираое на ппщти и ппединешни акти вп пбласта на  кпмуналните дејнпсти; 
-преземаое на мерки и активнпсти за снабдуваое сп впда за пиеое, пбрабптуваое и исппрака на 
технплпщка впда, пдведуваое и прешистуваое на птпадни впди, пдведуваое и третман  на 
атмпсферски впди;  
-пдржуваое на јавната шистпта, пдржуваое и кпристеое на паркпви, спбираое, трансппрт и 
деппнираое на цврст и технплпщки птпад;  
- снабдуваое сп прирпден гас;  
- пдржуваое на јавни сппбраќајни ппврщини, изградба и пдржуваое на пазарите;  
- пдржуваое на грпбищтата, ппгребални услуги; 
- пдржуваое на кпмунални уреди (фпнтани, шещми, јавни шаспвници и др.),  
- украсуваое на населени места;  
- дезинфекција, дезинскеција, дератизација и ерадикација;   
- уредуваое  и прганизираое на јавнптп псветлуваое;  
- ппределуваое на имиоа на улици, плпщтади, мпстпви и други  инфраструктурни пбјекти;  
-изградба, пдржуваое, рекпнструкција и защтита на лпкални патищта и улици, пснпвни и 
секундарни кпмунални пбјекти; 
- изгптвуваое и реализираое ппщти и ппединешни акти пд пбласта на патнипт сппбраќај, 
линискипт превпз на патници и автп-такси превпз;  
-  изградба и пдржуваое на сппбраќајна сигнализација и јавнипт прпстпр за паркираое;  
- изгптвуваое на дпгпвпри; 
- уредуваое на градежнп земјищте;   
-врщеое на прпценка и превземаое на мерки за защтита и спрешуваое пд загадуваое на впдата, 
впздухпт, земјищтетп, защтита на прирпдата, защтита пд бушава и јпнизирашкп и нејпнизирашкп 
зрашеое; 
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  -впдеое управна ппстапка за пдпбруваое на елабпрати за живптна средина и рещенија за Б-   
интегрирани екплпщки дпзвпли; 
 -спрпведуваое на закпнска регулатива пд пбластите на защтита на впди, защтита на 
амбиенталнипт впздух, защтита на прирпдата, защтита пд бушава и нејпнизирашкп зрашеое, 
управуваое сп птпад; 
- следеое на спстпјбата пд свпјата надлежнпст и  предлагаое мерки  за нејзинп  унапредуваое. 
 

                                                                               Член 14 
Одделениетп за лпкален екпнпмски развпј е надлежнп за: 
-следеое и примена на закпнските и ппдзакпнските акти пд пбласта на лпкалнипт екпнпмски  
развпј; 
- израбптуваое, спрпведуваое и евалуација на стратегијата за лпкален  развпј на ппщтината; 
-израбптуваое на планпви за лпкален развпј; 
-следеое на наципналните и медунарпдните стратегии и трендпви за развпј и успгласуваое на 
лпкалните планпви сп наципналните и медунарпдните планпви; 
-следеое на медунарпдните искуства пд пбласта на лпкалнипт  развпј, анализа на мпжнпстите за 
нивна примена вп ппщтината и иницираое на идеи и предлпзи за развпј на кпнкретни активнпсти 
и прпекти; 
-израбптуваое  гпдищна прпграма за израбптка на прпектна и технишка дпкументација за изградба 
на пбјекти вп надлежнпст на ппщтината; 
-израбптуваое и реализација на пдлуки и други ппщти и кпнкретни акти пд надлежнпст на Спветпт 
и Градпнашалникпт пд пбласта на лпкалнипт развпј, тргпвијата, занаетшиствптп, туризмпт и 
угпстителствптп; 
-израбптуваое на апликации, прпекти и други прппратни акти и преземаое на активнпсти заради 
пбезбедуваое на дпнации пд странски фпндпви и фпндпви пд Владата на Република Северна 
Македпнија наменети за лпкален развпј; 
-следеое на прпграми и јавни ппвици пд дпмащни и медунарпдни дпнатпри за инвестиции 
наменети за руралнипт развпј;   
-иницираое на развпјни припритети и пснпвни мерки за впдеое на лпкалната пплитика на 
ппщтината; 
-иницираое и развиваое на регипнална и медунарпдна спрабптка; 
-пвпзмпжуваое услпви за ппдрщка и развпј на малите и средните претпријатија, 
предприемнищтвптп, земјпделствптп, туризмпт и агрпберзата; 
-гп следи изврщуваоетп на планпвите за лпкален развпј и предлага мерки за нивнп реализираое; 
-пбезбедува база на ппдатпци за пптребите на планираоетп и ппграмираоетп на лпкалнипт 
развпј; 
-ушествува вп кппрдинираоетп и впдеоетп на медунарпдни прпекти;                                                                                
 

Член 15 
Сектпр за финансиски прашаоа е надлежен за: 
- следеое и примена на  прпписите пд пбласта на финансискптп, сметкпвпдственптп и 
материјалнптп  рабптеое, администрираое на прихпдите какп и јавните набавки;  
- изгптвуваое на предлпг Бучет,  стратещки план, заврщна сметка и други ппщти и ппединешни 
акти пд негпва  надлежнпст;  
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- кппрдинираое на прпцеспт на развпј, впсппставуваое, спрпведуваое и пдржуваое  на 
финансискптп управуваое и кпнтрпла; 
- даваое на мислеое пп предлпг актите щтп ги изгптвуваат другите прганизаципни пблици кпи 
имаат или мпжат да имаат финансиски импликации на бучетпт на ппщтината; 

- изгптвуваое на план за впсппставуваое на финансискп управуваое и кпнтрпла какп и 
метпдплпгија за спрпведуваое на планпт;    

- израбптуваое на гпдищен финансиски извещтај спгласнп Закпнпт за јавна внатрещна финансиски 
кпнтрпла; 

- врщеое кпнтрпла на изврщуваоетп на бучетпт и изврщуваоетп на утврдените пплитики и 
пперативнп управуваое; 

- врщеое кпнтрпла на распплпжливпста на планираните средства вп бучетпт пднпснп  
финасискипт план пред преземаое на пбврски; 

- изгптвуваое на планпви за пдпбруваое на бучетпт, анализа  на планирани активнпсти, прихпди и 
расхпди и финансискптп планираое;  
- изгптвуваое на квартални извещтаи;   
- кпнсплидација на планпвите на лпкалните јавни устанпви, какп и кпнтрпла на пресметките за 
плата вп лпкалните јавни устанпви; 
-спрпведуваое на ex ante и ex post финансиска кпнтрпла – врщеое кпнтрпла на кпмплетнпста  и 
исправнпста на целпкупната дпкументација (фактури, ппрашки испратници); 
-спрпведуваое на сметкпвпдственп евидентираое за изврщуваое на бучетпт- финансиски план и 
ппдгптвуваое на гпдищна сметка (биланс на спстпјба, биланс на прихпди и расхпди, кпнсплидиран 
биланс на капиталнипт импт, биланс на задплжуваое и пбразлпжение кпн финансиските 
извещтаи); 
-сметкпвпдственп евидентираое на пснпвните средства, евидентираое и наплата на 
ппбаруваоата и евидентираое и плаќаое на дпстасаните пбврски; 
-защтита на средствата и пбврските шија вреднпст е евидентирана вп биланспт на спстпјбата; 
-еx ante сметкпвпдствена кпнтрпла на целпкупната дпкументација пред да се изврщи плаќаоетп 
спгласнп пищаните прпцедури за сметкпвпдствени прпцеси; 
- прпверка на влезнп-излезни фактури и книжеое;  
-  евиденција на пснпвни средства, фактурираое на ппбаруваоа пд закуп;  
- ппднесуваое на гпдищна данпшна пријава;  
- пресметка на плата и надпместпци и нивна евиденција, израбптуваое на дпкументација  за 
регулираое на рабптен стаж; 
-  планираое на прихпди, нивнп утврдуваое и наплата;  
- следеое на прпблематиката  пд свпјата  надлежнпст, врщеое анализа  на спстпјбата  и даваое 
иницијативи и предлпзи за нејзинп ппдпбруваое 
- следеое на закпните и ппдзакпнските акти и прпписи  пд пбласта на данпците и такси и нивна 
дпследна примена;  
-даваое мислеое на актите пд пбласта на данпците и такси пд аспект на нивната закпнитпст и 
примена пд ппщтинската администрација ;  
- израбптуваое и дпставуваое на рещенија за данпк на импт, наследствп и ппдарпк, данпк на 

прпмет и кпмунални такси дп данпшните пбврзници; 
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- врщеое на прием на пријави пд данпшни пбврзници;  
-  планираое на прихпдите, нивнп утврдуваое и наплата;  
- впдеое на аналитишка евиденција за наплата на прихпди пп сите пснпви;   
- евиденција на данпшни пбврзници;  
- впдеое регистар  на недвижен и ппдвижен импт сп имиоа и адреси на данпшните пбврзници, 
вкупна ппврщина и вреднпст;  
- врщеое успгласуваое на спстпјбата на регистарпт на недвижнпсти сп спстпјбата на недвижнпсти 
вп гепдетската управа;   
- израбптуваое пресметки за надпмест за уредуваое на градежнп земјищте и дпгпвпри за 
плаќаое  на надпместпкпт;  
- впдеое ппстапка пп жалби;  
- впдеое на разни статистишки ппдатпци пд свпја надлежнпст;  
- израбптуваое  уверенија и пппмени пд пбласта на данпците и таксите; 
- спрпведуваое ппстапка за присилна наплата на лпкални данпци и такси;  
 
                                                                       Член 16 
Одделениетп за финансиски пращаоа е надлежнп за: 
- следеое и примена на  прпписите пд пбласта на финансискптп, сметкпвпдственптп и 
материјалнптп  рабптеое и администрираое на прихпдите;  
- изгптвуваое на предлпг Бучет,  стратещки план, заврщна сметка и други ппщти и ппединешни 
акти пд негпва  надлежнпст;  
- кппрдинираое на прпцеспт на развпј, впсппставуваое, спрпведуваое и пдржуваое  на 
финансискптп управуваое и кпнтрпла; 
- даваое на мислеое пп предлпг актите щтп ги изгптвуваат другите прганизаципни пблици кпи 
имаат или мпжат да имаат финансиски импликации на бучетпт на ппщтината; 

- изгптвуваое на план за впсппставуваое на финансискп управуваое и кпнтрпла какп и 
метпдплпгија за спрпведуваое на планпт;    

- израбптуваое на гпдищен финансиски извещтај спгласнп Закпнпт за јавна внатрещна финансиски 
кпнтрпла; 

- врщеое кпнтрпла на изврщуваоетп на бучетпт и изврщуваоетп на утврдените пплитики и 
пперативнп управуваое; 

- врщеое кпнтрпла на распплпжливпста на планираните средства вп бучетпт пднпснп  
финасискипт план пред преземаое на пбврски; 

- изгптвуваое на планпви за пдпбруваое на бучетпт, анализа  на планирани активнпсти, прихпди и 
расхпди и финансискптп планираое;  
- изгптвуваое на квартални извещтаи;   
- кпнсплидација на планпвите на лпкалните јавни устанпви, какп и кпнтрпла на пресметките за 
плата вп лпкалните јавни устанпви; 
-спрпведуваое на ex ante и ex post финансиска кпнтрпла – врщеое кпнтрпла на кпмплетнпста  и 
исправнпста на целпкупната дпкументација (фактури, ппрашки испратници); 
-спрпведуваое на сметкпвпдственп евидентираое за изврщуваое на бучетпт- финансиски план и 
ппдгптвуваое на гпдищна сметка (биланс на спстпјба, биланс на прихпди и расхпди, кпнсплидиран 
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биланс на капиталнипт импт, биланс на задплжуваое и пбразлпжение кпн финансиските 
извещтаи); 
-сметкпвпдственп евидентираое на пснпвните средства, евидентираое и наплата на 
ппбаруваоата и евидентираое и плаќаое на дпстасаните пбврски; 
-защтита на средствата и пбврските шија вреднпст е евидентирана вп биланспт на спстпјбата; 
-еx ante сметкпвпдствена кпнтрпла на целпкупната дпкументација пред да се изврщи плаќаоетп 
спгласнп пищаните прпцедури за сметкпвпдствени прпцеси; 
- прпверка на влезнп-излезни фактури и книжеое;  
-  евиденција на пснпвни средства, фактурираое на ппбаруваоа пд закуп;  
- ппднесуваое на гпдищна данпшна пријава;  
- пресметка на плата и надпместпци и нивна евиденција, израбптуваое на дпкументација  за 
регулираое на рабптен стаж; 
-  планираое на прихпди, нивнп утврдуваое и наплата;  
- следеое на прпблематиката  пд свпјата  надлежнпст, врщеое анализа  на спстпјбата  и даваое 
иницијативи и предлпзи за нејзинп ппдпбруваое. 
                                                                        

Член 17 
Одделение за данпци, такси и други надпместпци е надлежнп за: 
 
- следеое на закпните и ппдзакпнските акти и прпписи  пд пбласта на данпците и такси и нивна 
дпследна примена;  
-даваое мислеое на актите пд пбласта на данпците и такси пд аспект на нивната закпнитпст и 
примена пд ппщтинската администрација ;  
- израбптуваое и дпставуваое на рещенија за данпк на импт, наследствп и ппдарпк, данпк на 

прпмет и кпмунални такси дп данпшните пбврзници; 
- врщеое на прием на пријави пд данпшни пбврзници;  
-  планираое на прихпдите, нивнп утврдуваое и наплата;  
- впдеое на аналитишка евиденција за наплата на прихпди пп сите пснпви;   
- евиденција на данпшни пбврзници;  
- впдеое регистар  на недвижен и ппдвижен импт сп имиоа и адреси на данпшните пбврзници, 
вкупна ппврщина и вреднпст;  
- врщеое успгласуваое на спстпјбата на регистарпт на недвижнпсти сп спстпјбата на недвижнпсти 
вп гепдетската управа;   
- израбптуваое пресметки за надпмест за уредуваое на градежнп земјищте и дпгпвпри за 
плаќаое  на надпместпкпт;  
- впдеое ппстапка пп жалби;  
- впдеое на разни статистишки ппдатпци пд свпја надлежнпст;  
- израбптуваое  уверенија и пппмени пд пбласта на данпците и таксите; 
- спрпведуваое ппстапка за присилна наплата на лпкални данпци и такси;  
 
САМПСТПЈНИ ПДДЕЛЕНИЈА  
                                                                      
                                                                          Член 18 
Пдделениетп за управуваое сп чпвечки ресурси е надлежнп за:  
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-ефикасна примена на закпните, прпписите, правилата и ппстапките за управуваое сп шпвешките 
ресурси вп ппщтинската администрација; 
-нпсител е на активнпстите за израбптуваое на Функципнална анализа; 
-врщи метпдплпщка, прганизациска и технишка ппдрщка вп ппстапката за  израбптката на 
актите за внатрещна прганизација и систематизација на рабптните места вп ппщтинската 
администрација; 
-ппдгптвуваое гпдищен план за врабптуваое на административните службеници  и други 
врабптени и  извещтаи за реализација на планпвите за врабптуваое; 
-ппдгптвуваое бараое за пбјавуваое на јавен пглас; 
-нпсител е на активнпстите вп врска сп ппстапка за унапредуваое и мпбилнпст на 
административите службеници; 
- кппрдинираое на активнпстите за дпнесуваое на индивидуален план за струшнп 
успврщуваое за секпј административен службеник и пбуките за административнп 
управуваое; 
-израбптуваое гпдищен план за пбуки на административен службеник и  извещтаи за 
реализација на планпт; 
- гп прганизира и кппрдинира системпт за управуваое сп ушинпкпт на административните 
службеници; 
-израбптуваое гпдищен извещтај за изрешени мерки за утврдена дисциплинска и 
материјална пдгпвпрнпст; 
-впдеое база на ппдатпци вп врска сп управуваоетп сп шпвешките ресурси; 
-врщи рабпти кпи прпизлегуваат пд Закпнпт за евиденциите пд пбласта на трудпт, Закпнпт 
за защтита на лишните ппдатпци, Закпнпт за здравственп псигуруваое, Закпн за защтита 
при рабпта, Закпнпт за безбеднпст и здравје при рабпта и слишнп.  
-предлагаое и развиваое прпцедури пд надлежнпст на пдделениетп. 
 
                                                                        Член 19 
Пдделениетп за инспекциски надзпр ги врщи следните рабпти: 
- следеое и примена на закпнските и ппдзакпнски акти пд надлежната пбласт;  
- инспекциски надзпр над  примената на пдредбите на закпните и прпписите  кпи се пднесуваат на  
администрираоетп на прихпдите, кпмуналната хигиена, защтита на живптната средина, 
урбанизампт, дпмуваоетп, спрешуваое на врщеое на нерегистрирана дејнпст, патнипт сппбраќај, 
лпкални патищта и улици, пбразпваниетп, туризмпт, угпстителствп и сппртпт;   
- надзпр над јавните претпријатија  пснпвани пд Опщтина  Кпнше и над правните и физишки лица на 
кпј ппщтината им дала дпзвпла за врщеое на кпмунална дејнпст;  
- спставуваое на записници,  рещенија и други акти пд ЗОУП;  
- ппднесуваое на  пријави дп надлежните државни пргани  при ппстпеое на услпви за истите;  
- следеое на прпблематиката  вп пбластите  пд надлежнпст на ппщтината, анализа  на спстпјбите, 
израбптуваое на  извещтаи и даваое иницијативи и предлпзи за нивнп рещаваое.                                    
 
                                                                        Член 20 
 
Пдделениетп за внатрешна ревизија ги врщи следните рабпти: 
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-врщеое прпценка на успгласенпста на рабптеоетп на Опщтина Кпнше сп закпните, 
ппдзакпнските, интерните акти и дпгпвприте; 
-врщеое прпценка на функципнираоетп на системпт за внатрещна кпнтрпла; 
-врщи пценуваое на знашајните фактпри на ризик и дава спвети на Градпнашалникпт на 
Опщтина Кпнше за нивнп намалуваое; 
-пбезбедуваое прпверка на тпшнпста, кпмплетнпста и закпнитпста на сметкпвпдствената 
евиденција и финансиските извещтаи на Опщтина Кпнше; 
-врщеое прпценка на екпнпмишнпста, ефикаснпста и ефективнпста на рабптеоетп и 
кпристеоетп на средствата вп дефинираната пбласт на активнпсти или прпграми на 
ппщтината; 
-врщеое прпценка на рабптеоетп на инфпрмативнп-технплпщките системи; 
-врщеое прпценка на сппдветнпста, екпнпмишнпста, ефективнпста и ефикаснпста на 
системпт за финансискп управуваое и кпнтрпла за утврдуваое, прпценка и управуваое сп 
ризиците; 
-даваое преппраки за ппдпбруваое на рабптеоетп и рабптните прпцедури на Опщтина 
Кпнше;  
-изгптвуваое и дпнесува стратещки и гпдищен план за внатрещна ревизија врз пснпва на 
пбјективна прпценка на ризик, изврщуваое на ппединешни внатрещни ревизии спгласнп 
сп усвпените ревизпрски планпви и следеое на нивнптп спрпведуваое; 
-изгптвуваое извещтаи пд изврщените ревизии; 
-врщеое следеое на спрпведуваое на мерките преземени пд Градпнашалникпт, 
секретарпт и ракпвпдните административни службеници врз пснпва на преппраките 
дадени вп ревизпрските извещтаи; 
-ппдгптвува Упатствп за рабпта и Ппвелба за внатрещна ревизија; 
-гп инфпрмира Градпнашалникпт за ппстпеое на кпнфликт на интереси при изврщуваое 
на ревизпрска задаша; 
-гп известува Градпнашалникпт и лицетп задплженп за неправилнпсти или спмнежи за 
измами или кпрупција, кпи мпжат да резултираат сп кривишна, прекрщпшна или 
дисциплинска ппстапка; 
-ппдгптвуваое гпдищен извещтај за изврщените ревизии и активнпстите на внатрещната 
ревизија; 
-вп спрабптка административнипт службеник надлежен за шпвешки ресурси, планира 
пбука за внатрещнипт ревизпр, предлага гпдищни планпви за пбука пд пбласта на 
внатрещната ревизија и ушествува вп прпцеспт на нивната имплементација; 
-даваое придпнес при ппдгптвуваоетп на Прпграмата за рабпта, Извещтајпт за рабпта и 
ппдгптвуваоетп на функципналната анализа и актите за внатрещна прганизација и 
систематизација на рабптните места вп Опщтина Кпнше вп делпт за Одделениетп за 
внатрещна ревизија; 
-предлагаое, израбптува и применува прпцедури пд делпкруг на рабпта на пдделениетп 
вп рамките на Системпт за меначмент сп квалитет спгласнп бараоетп на Стандардпт ИСО 
9001:2008; 
-врщеое други рабпти пд пбласта на внатрещната ревизија. 

 
IV НАЧИН И ФОРМА НА РАКОВОДЕЊЕ СО ДЕЛОКРУГОТ НА РАБОТА 

Член 21 
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Сп ппщтинската администрација  ракпвпди  Градпнашалникпт на ппщтината. 
 

Член 22 
  Сп сектпрпт ракпвпди ракпвпдител на сектпр. 

Сп пдделениетп ракпвпди  ракпвпдител на пдделение. 
  
                                                                           Член 23 

      (1) Заради ефикаснп рабптеое и целпснп пстваруваое на рабптите и задашите на 
ппщтинската администрација на Опщтина Кпнше, Градпнашалникпт фпрмира кплегиум. 

     (2)  Кплегиум гп спшинуваат: 

-Градпнашалникпт; 
-секретарпт, и  
-ракпвпдителите на сектприте.  

     (3)  Вп зависнпст пд знашеоетп и пд слпженпста на пращаоата щтп се разгледуваат на 
кплегиумпт, на ппкана пд Градпнашалникпт, мпже да присуствуваат и други лица. 
      (4) Кплегиумпт гп свикува и сп негп ракпвпди Градпнашалникпт, а вп слушај на негпвп 
птсуствп или спрешенпст, сп кплегиумпт ракпвпди секретарпт. 
       (5) За текпт на седниците на Кплегиумпт се впди записник.  

                                                                          
                                                                         Член 24 

        Вкупнипт брпј на врабптени и расппредпт  пп зваоа  и рабптни места  гп утврдува  
Градпнашалникпт  на Опщтина Кпнше сп Правилник  за систематизација на рабптните места  на 
ппщтинската администрација. 

 

V.  ПРЕПДНИ И ЗАВРШНИ ПДРЕДБИ 

 

Член 25 

        Оваа Одлука мпже да се измени и дппплни на нашин и вп ппстапка какп и при 
нејзинптп дпнесуваое. 

Член 26 

        Сп денпт на влегуваоетп вп сила на пваа Одлука престанува да важи Одлуката за 
прганизацијата, делпкругпт и нашинпт на изврщуваое на задашите на ппщтинската 
администрација  на Опщтина Кпнше, брпј 08-1035/17 пд 31.08.2020 гпдина. 

Член 27 

         Оваа Одлука влегува вп сила псмипт ден пд нејзинптп пбјавуваое вп „Служен гласник на 
Опщтина Кпнше“, а ќе се применува пп дпбиената спгласнпт пд Министерствптп за инфпрматишкп 
ппщтествп и администрација. 
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    Брпј 08-330/16                                                                           СОВЕТ НА ОПШТИНА КОНЧЕ                                                             
    Дата 18.03.2021                                                                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
    Кпнше                                                                                                     ИСМАИЛ КУРТОВ,                                                               
                                                                                                                     

* 
Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.9  od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM 
br.5/2002) i ~l.11 st.1 t.31 od Statutot na op{tina Kon~e, 
           Sovetot na op{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den  18.03.2021 g. donese: 
 
 
                                                  Z  A  K  L  U  ^  O  K 
         Za usvojuvawe  na Izve{taj za raboteweto na JPKD Lakavica- op{tina Kon~e 
i rezultati po zavr{na  smetka  vo 2020 g. broj 01-39/1  od 
                                                    15.03.2021  godina  
 
 
          1.  Se  USVOJUVA  Izve{tajot za raboteweto na JPKD Lakavica- op{tina 
Kon~e i rezultati po zavr{na  smetka  vo 2020 g. broj 01-39/1  od 15.03.2021  godina .  
 
 

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

 
 

Broj 08-330/17                                                           Sovet na op{tina Kon~e 
Data 18.03.2021                                                                   Pretsedatel, 

    Kon~e                                                                            Ismail Kurtov 
 

* 

Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.9  od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM 
br.5/2002) i ~l.11 st.1 t.31 od Statutot na op{tina Kon~e, 
           Sovetot na op{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den  18.03.2021 g. donese: 
 
                                                  Z  A  K  L  U  ^  O  K 
         Za usvojuvawe Zavr{en izve{taj za realizacija na aktivnosti na Zdru`enieto 
DPD GORICA OPERATIVA Kon~e za 2020 g. broj 03-4/1  od 17.03.2021  godina  
 
          1.  Se  USVOJUVA  Zavr{niot izve{taj za realizacija na aktivnosti na 
Zdru`enieto DPD GORICA OPERATIVA Kon~e za 2020 g. broj 03-4/1  od 
17.03.2021  godina.  
 

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

 
Broj 08-330/18                                                           Sovet na op{tina Kon~e 
Data 18.03.2021                                                                   Pretsedatel, 
    Kon~e                                                                            Ismail Kurtov, 
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* 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ 

бр.5/2002) и чл.11 ст.1 т.43 од статутот на општина Конче, Советот на општина Конче на 

седницата одржана на ден 18 .03.2021 година, донесе:                                                                     
                                                                             

О Д Л У К А 

за  регулирање на меѓусебните права и обврски во врска со долг врз основ на Договор за 

закуп на дел од објект –стара училишна зграда  во Конче 

                                                           

Член 1 

Со оваа Одлука на должникот ДПТУ ЗОРЕ МАР  ДООЕЛ с. Лубница, Конче  во врска со 

вкупен долг од 175.815 денари  врз основ на Договор за закуп на дел од објект –стара 

училишна зграда  во Конче склучен на ден 15.11.2016 година за период од 4 (четири) 

години ,се ослободува од плаќање на дел од долгот во висина од 49.923 денари  за 

закупнина и камата за период од 18.03.2020 година  кога е прогласена вонредна состојба 

на територијата на РСМ  заради пандемијата Ковид-19 до датумот на завршување на 

договорот 16.11.2020 година поради организирање на он-лајн настава во ООУ „Гоце 

Делчев“-Конче. 

Долгот кој останува од 125.892 денари да биде исплатен на сметката на доверителот-

општина Конче  на  4(четири) еднакви рати  на следниот начин: 

- Прва рата од 31.473 денари на денот со склучување на овој договор, 

- Втора рата од 31.473 денари да биде исплатена најкасно до 30.05.2021 година,  

- Трета рата од 31.473 денари да биде исплатена до 20.12.2021 година, 

- Четрта рата од 31.473 денари да  биде исплатена до 15.02.2022 година. 

 

Член 2 
 

Се овластува Градоначалникот на општина Конче да склучи Договор за регулирање на 

меѓусебните права и обврски во врска со долг врз основ на Договор за закуп на дел од 

објект –стара училишна зграда  во Конче со должникот ДПТУ ЗОРЕ МАР  ДООЕЛ с. 

Лубница, Конче на начин предвиден во членот 1 од оваа Одлука. 

 

Член 3 

     Одлуката влегува во сила од денот на објавување во “Службен  гласник на општина 

Конче”. 

 

Број 08-330/19                                                                                  Совет на општина Конче                                                                          

Дата 18.03.2021                                                                                            Претседател, 

      Конче                                                                                                    Исмаил Куртов,      
 



 

               СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 3/2021_______________  

 

 
 

 

С О Д Р Ж И Н А 

 

 
1. Одлука за целосно отстапување на користење и управување Училишна 

спортска сала на ООУ „Гоце Делчев“-Конче; 

2. Одлука за усвојување  на годишната сметка ( биланс на приходи и трошоци)  

на ОOУ „Гоце Делчев“- Конче за 2020 година; 

3. Одлука за усвојување на годишната сметка (биланс на приходи и трошоци)  на 

ЈОУДГ „ 12-ТИ ЈУЛИ“ с.Конче, општина Конче за 2020 година; 

4. Завршна сметка на Буџетот на општина Конче за 2020  година; 

5. Одлука за усвојување на  Завршна сметка на Буџетот на општина Конче за 2020 

година; 

6. Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работата на општина Конче за 

2020 година;  

7. Одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина Конче за 2021 

година; 

8. Заклучок за усвојување на Извештај од извршениот попис  на средствата и 

нивните извори во органите на општина Конче состојба на  31.12.2020 година; 

9. Одлука за поддршка на стари и изнемоштени лица во општина Конче во 

периодот на епидемија со коронавирусот (COVID-19); 

10. Заклучок за усвојување на Извештај за реализирани  активности од Социјален 

план на општина Конче во 2020 година ; 

11. Акционен план за реализација на програма за работно ангажирање-јавни 

работи во општина Конче во 2021година ; 

12.  Одлука за спроведување и финансирање на Програма за работно ангажирање  

Јавни работи Општина Конче за 2021/2022 година; 

13. Одлука за прифаќање Иницијатива за започнување на воспоставување на 

културна и научна соработка на општина Конче со институции во нашата 

држава и странство; 

14. Одлука за организацијата, делокругот  и начинот  на извршување  на задачите  

на општинската администрација на Општина Конче; 

15. Заклучок за усвојување на Извештај за работењето на ЈПКД Лакавица-Конче и 

резултатите по завршна сметка во 2020 година; 

16. Заклучок за усвојување на Завршен  извештај за реализација на активности на 

Здружението ДПД ГОРИЦА ОПЕРАТИВА Конче за 2020 година ; 

17. Одлука за за  регулирање на меѓусебните права и обврски во врска со долг врз 

основ на Договор за закуп на дел од објект –стара училишна зграда  во Конче. 

 

 
                                                                                            „Службен гласник  

                                                                                              на општина Конче“ 

 
 


