СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ
Службен гласник на општина
Излегуба по потреба
КОНЧЕ 16.04.2021
Конче
ГОДИНА
Бр.6/2021
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:

РЕШЕНИЕ
За објавување на актите донесени на 57-та седница на Советот на општина Конче одржана на
ден 15.04.2021 година
1.СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени на 57-та седница на Советот на општина Конче одржана на
ден 15.04.2021 година.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Одлука за утврдување на приоритет на Проектот - “Проект за поврзување на локални
патишта ”-Општина Конче;
Одлука за овластување за потпишување на договор за имплементација на под - проектот
“Реконструкција на дел од локален пат с.Долни Липовиќ до с.Горни Липовиќ ” -Општина
Конче;
Програма за работа во областа на располагањето со градежното земјиште во сопственост
на Република Северна Македонија за подрчјето на општина Конче за 2021 година;
Заклучок за усвојување Годишен Извештај за работењето на Центарот за развој на
југоисточниот плански регион за 2020 година.
Заклучок за усвојување Годишен Извештај за спроведување на Програмата за развој на
југоисточниот плански регион во 2020 година;
Одлука за давање согласност на Измена на План за вработување на ЈПКД Лакавица Конче
за 2021 година;
Одлука за одобрување на финансиски средства за изведување градежни работи и
поставување на урбана опрема во општина Конче;
Одлука за одобрување на финансиски средства на Стојче Здравев од с.Долни
Липовиќ,Конче;
Одлука за одобрување на финансиски средства на ЗОЖ „Конечанка“,Конче;
Одлука за отстапување на користење и управување дел од објект стара училишна зграда
во Конче на ЈОУДГ „12-ТИ ЈУЛИ“с.Конче,Конче;
Одлука за одобрување користење на секојдневен топол оброк на Митев Ѓорѓе од с.Горни
Липовиќ, Конче;
Одлука за одобрување на финансиски средства на Стојче Трајчев од с.Дедино,Конче;
Одлука за одобрување на финансиски средства за набавка на тонери за потребите на
ЈУЦСР-Радовиш

Број 09-519/16
Дата 16.04 .2021
Конче

Општина Конче
Градоначалник,
Благој Илиев, с.р.
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Врз основа на член 36 ст.1 т.15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.
05/02) и член 11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 15.04.2021 година донесе

О Д Л У К А
За утврдување на приоритет на Проектот - “Проект за поврзување на локални патишта ”-Општина
Конче
Член 1
Со оваа Одлука се дава приоритет на под - проектот “Реконструкција на дел од локален пат
с.Долни Липовиќ до с.Горни Липовиќ ” -Општина Конче.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на објавување во службен гласник на општина Конче.

Број 08-519/3
Дата 15.04.2021
Конче

Совет на општина Конче
Претседател
Исмаил Куртов с.р.

Врз основа на член 36 ст.1 т.15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.
05/02) и член 11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 15.04.2021 година донесе

О Д Л У К А
За овластување за потпишување на договор за имплементација на под - проектот
“Реконструкција на дел од локален пат с.Долни Липовиќ до с.Горни Липовиќ ” -Општина Конче
Член 1
Со оваа Одлука овластува градоначалникот на Општина Конче, Благој Илиев да го потпише
договорот за имплементација за под - проектот “Реконструкција на дел од локален пат с.Долни
Липовиќ до с.Горни Липовиќ ” -Општина Конче, помеѓу Министерството за транспорт и врски
(заемопримач ) и Општина Конче ( краен корисник ).

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на објавување во службен гласник на општина Конче.

Број 08-519/4
Дата 15.04.2021
Конче

Совет на општина Конче
Претседател
Исмаил Куртов с.р.

2

Врз основа на член 99 став 1 алинеа прва од Законот за градежно земјиште (“Службен
весник на РМ“, бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16, 190/16), член 36 став 1
точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“, бр.
05/02),Советот на Општината Кoнче на седницата одржана на 15.04.2021 година, донесе:

ПРОГРАМА
ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО
СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КОНЧЕ
ЗА 2021 ГОДИНА
Вовед
 Општ дел
 Просторен опфат и предмет на Програмата
 Основи за изработка на Програмата
- Законски основ
- Основни плански документи
 Лица вклучени во изработка на Програмата
Глави на Програмата
1. Цели на Програмата
 Општи цели на Програмата
 Конкретни цели на Програмата по населени места, урбани блокови и локалитети
2. Обем и преглед на градежно земјиште што е предмет на Програмата
(групирани по урбанистички план)
 Листа на градежни парцели што ќе бидат предмет на менаџирање во тоа
населено место/локалитет
 Графички прилог со одбележани градежни парцели што ќе бидат предмет на
менаџирање во тоа населено место/локалитет
 Детален преглед на градежни парцели (групирани по предвидена активност)
а. Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на јавно
надавање
б. Градежни парцели што ќе бидат предмет на издавање под долготраен закуп
по пат на јавно надавање
в. Градежни парцели што ќе бидат предмет на издавање под краткотраен закуп по
пат на јавно надавање
г. Градежни парцели што ќе бидат предмет на давање на користење заради давање
на концесија или јавно приватно партнерство
3. Маркетинг стратегија за промоција на градежното земјиште што е предмет на
оваа Програма
 Дефинирање на целна група за оделни групи на градежни парцели
 Дефинирање на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали
 Дефинирање на опфатот и трошоците поврзани со имплементација на маркетинг
стратегијата
 Дефинирање на временската рамка за имплементација на маркетинг
стратегијата
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Лица задолжени за имплементација на маркетинг стратегијата.

4. Динамика на реализација на Програмата
 Број на турнуси за објавување на оглас, временски период за објавување на
огласите и распределба на градежните парцели по турнуси
 Пропишување на условите за надавање
 Лица надлежни за реализација на Програмата
5. Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на Програмата
(приходна страна на Програмата)
6. Проценка на финансиските средства потребни за
Програмата (расходна страна на Програмата)

реализација на

7. Преодни и завршни одредби

Содржина и теми во Програмата
ВОВЕД:
Општ дел
Согласно Закон за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр. 15/15, 98/15, 193/15,
226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), градежното земјиште може да биде во сопственост на
Република Северна Македонија, општините, општините во градот Скопје и градот
Скопје, домашни и странски правни и физички лица.
Сопстевноста на градежното земјиште создава права и обврски. Сопстевноста на
градежното земјиште вклучува и право на градење на земјиштето. Одлука за
стекнување на сопственост на градежното земјиште за општините, општините во
градот Скопје и градот Скопје донесува Советот.
Сопстеноста на општините им ги овозможува следните права: право на градење,
користење, пренесување на правото на градење на други лица и отуѓување на
градежното земјиште.
Со градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија
управува Владата на Република Северна Македонија.
Градежното земјиште наменето за општа употреба можат да го користат сите
правни и физички лица, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје.
Правото на користење Владата на Република Северна Македонија може да го пренесе
на општините.
Сопственоста на градежното земјиште ја опфаќа неговата површина и се она
што е со него трајно поврзано, а се наоѓа над или под површината.
Градежното земјиште е добро од општ интерес за Република Северна
Македонија, а уредувањето на градежното земјиште е од јавен интерес.
Градежното земјиште може да биде изградено и неизградено, уредено и
неуредено. Изградено градежно земјиште е земјиште на кое е изграден објект од траен
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карактер и земјиштето што служи за редовна употреба на објектот во граници на
градежната парцела.
Уредено градежно земјиште е земјиште опремено со комунална инфраструктура,
додека неуредено е земјиште на кое нема изградено комунална инфраструктура.
Градежно земјиште е земјште кое е планирано со урбанистички план или
урбанистичка планска документација.
Градежна парцела е дел од градежното земјиште, чии граници се утврдени со
урбанистички план или урбанистичка планска документација и може да се состои од
една, од дел или од повеќе катастарски парцели.
Објект од траен карактер е објект изграден со дoкументација (одобрение) и
заведен во јавните книги за недвижности.
Објект од времен карактер е објект поставен со одобрение за поставување до
реализација на урбанистички план или урбанистичка документација. Времените
објекти не се дел од градежното земјиште и врз основа на нив не може да се стекне
сопственост на градежното земјиште.
Инфраструктурен објект е подземна или надземна градба за инсталации од
комуналната инфраструктура.
Прометот со градежното земјиште е слободен.
Градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија може да се
отуѓи, даде на користење (концесија или јавно приватно партнерство), даде под
долготраен и краткотраен закуп, разменува или да се востановат други стварни права.
А) Просторен опфат и предмет на Програмата
Предмет на Програмата е менаџирање со градежното земјиште во сопственост на
Република Северна Македонија што се наоѓа на територијата на Општина Конче,
дефинирана според територијалната организација на Република Северна Македонија, за
време на календарска 2021 година.
За да може да се врши отуѓување, давање под закуп, на градежното земјиште
потребно е да се изработи мапа на државното градежно земјиште во општината со сите
нумерички податоци за истото.
Важен фактор во оваа постапка е и категоријата урбанистички план, односно
урбанистичките планови врз основа на кои може да се издаде одобрение за градење.
Во текот на годината со Програмата се предвидува предмет на менаџирање со
градежното земјиште во сопственост на Република Северна Македонија да бидат
градежните парцели што се наоѓаат на териториите на следните населени места:
1. с.Ракитец – КО Ракитец и
2. Локалитет сончева езерска населба на Езеро Мантово КО Долна Враштица.

Б) Основи за изработка на Програмата


Законски основ
Законски основ на програмата за управување со градежното земјиште се: Закон
за локалната самоуправа (“Службен веник на РМ“, број 5/2002), Закон за градежно
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земјиште (“Службен.весник на РМ“, бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и
190/16) .
 Основни плански документи
Други документи потребни за изработка на Програмата се следните стратешки,
развојни и плански документи донесени на локално ниво:
o Интегриран план за локален развој на Општина Конче 2019-2022
o Урбанистички план вон населено место за сончева езерска населба на
езеро Мантово КО Долна Враштица –Општина Конче, Одлука за
донесување бр.07-529/8 од 21.06.2010год. објавена во Службен гласник
на Општина Конче бр.7 од 2010год.
o УПС за с.Ракитец, Разработка на блок 9, КО Ракитец, Општина Конче,
плански период 2014-2024, Одлука за донесување бр.08-449/3 од
18.04.2017 објавена во Службен гласник на Општина Конче бр.4 од
2017год.
o Програма за изработка на урбанистички планови во 2021 година
o Други стратешки документи

В) Лица вклучени во изработка на Програмата


диа Зоран Ѓоргиев, раководител на Одделение за урбанизам,заштита на животна
средина ;

ГЛАВИ НА ПРОГРАМАТА:
1. Цели на Програмата


Општи цели на Програмата

Обезбедување на услови за социо-економски развој на општината, преку
правење просторни услови за развој.



Конкретни цели на Програмата по населени места, урбани блокови и
локалитети
Заинтерсираните граѓани за изградба на сопствени објекти за обавување на
дејност можат да ја реализираат својата потреба, а со тоа да придонесат за развој на
населеното место/локалитет, користење на локалните ресурси, вработување на лица,
обезбедување на подобри услови за живеење.

6

2. Обем и преглед на градежно земјиште што е предмет на Програмата (групирани по
населено место и по урбанистички план)
 Графички прилог со одбележани градежни парцели што ќе бидат предмет на
отуѓување во тоа населено место/локалитет, идентификувани со број на
градежните парцели.
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ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ ОД ИЗВОД ОД ПАРЦЕЛИ
од УПС за с.Ракитец, Разработка на блок 9, КО Ракитец, Општина Конче, плански период 2014-2024,
ГП 9.40

ГП 9.37
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ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ ОД ИЗВОД ОД ПАРЦЕЛИ
од Урбанистички план вон населено место за сончева езерска населба на езеро Мантово КО Долна Враштица –Општина Конче
ГП 1.114 и ГП 1.115
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ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ ОД ИЗВОД ОД ПАРЦЕЛИ
од Урбанистички план вон населено место за сончева езерска населба на езеро Мантово КО Долна Враштица –Општина Конче
ГП 1.11, ГП 1.12, ГП 1.13, ГП 1.14, ГП 1.15 ГП 1.38,
ГП 1.52, ГП 1.101, ГП 1.109, ГП 1.107, ГП 1.106 и ГП 1.99
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Број на град.
парцела
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.38

1.52

1.101
1.109
1.107
1.106
1.99

Класа на
намена

Компатибилна
класа на намена

Површина за
градење м2

Развиена
површина м2

Број на
катови

Мах. Висина
до венец

Број на
паркинг места

Д-1 , Д-2
Д-1 , Д-2
Д-1 , Д-2
Д-1 , Д-2
Д-1 , Д-2
Б-4 , Д-2

Површина на
град. парцела
м2
974,8
964,5
954,1
843,5
761,1
2.233,3

А-1 викенд куќи
А-1 викенд куќи
А-1 викенд куќи
А-1 викенд куќи
А-1 викенд куќи
Б-1 мали
комерцијални и
деловни дејности
Б-1 мали
комерцијални и
деловни дејности
А-4 времено
домување
А-1 викенд куќи
А-1 викенд куќи
А-1 викенд куќи
А-1 викенд куќи

210,4
217,5
214,7
253,0
230,0
455,6

420.8
435
429.4
506
460
911,2

П+1
П+1
П+1
П+1
П+1
П+1

7,2м
7,2м
7,2м
7,2м
7,2м
7,2м

4
4
4
4
4
18

Б-4 , Д-2

1.590,0

569,8

1.139,6

П+1

7,2м

22

Д-1 , Д-2

1.135,2

340,4

680.8

П+1

7,2м

10

Д-1 , Д-2
Д-1 , Д-2
Д-1 , Д-2
Д-1 , Д-2

1.134,8
683,1
727,8
1.041,4

253,4
200,7
217,8
169,3

506.8
401.4
435.6
338.6

П+1
П+1
П+1
П+1

7,2м
7,2м
7,2м
7,2м

4
4
4
4

13

А. Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на јавно надавање
број на
градежна
парцела

вкупна
површина
на
градежна
парцела
м2

намена на
земјиштето
(основна
класа)

намена на
земјиштето
(опис)

броеви
на КП
во
состав
на ГП

површина
на градба
м2

бруто
развиена
површина
м2

Процент на
изграденост
%

коефициент на
искористеност
на земјиштето

максимална
дозволена
висина м

катност

Урбанистички
план

Населено
место

од УПС за с.Ракитец, Разработка на блок 9, КО Ракитец, Општина Конче, плански период 2014-2024, Одлука за донесување бр.08-449/3 од 18.04.2017 објавена во Службен гласник на
Општина Конче бр.4 од 2017год.

9.40

9.37

3467

1645

Г4

Г3

Стоваришта

Сервиси и
стоваришта

1842

1503

2385

624

3339

68.79

874

60.24

0,96

0,53

/

/

/

УПС за
с.Ракитец,
Разработка на
блок 9, КО
Ракитец,
Општина Конче,
плански период
2014-2024

с.Ракитец

/

УПС за
с.Ракитец,
Разработка на
блок 9, КО
Ракитец,
Општина Конче,
плански период
2014-2024

с.Ракитец

од Урбанистички план вон населено место за сончева езерска населба на езеро Мантово КО Долна Враштица –Општина Конче Одлука за донесување бр.07-529/8 од 21.06.2010 објавена
во Службен гласник на Општина Конче бр.7 од 2010год.

1.114

516,6

А-1

Викенд куќа

411/2 и
413/2

141

282

/

14

/

7.2

П +1

УПВНМ за
сончева
езерска
КО Долна
населба на
Враштица
езеро Мантово
КО Долна
Враштица –
Општина

број на
градежна
парцела

вкупна
површина
на
градежна
парцела
м2

намена на
земјиштето
(основна
класа)

намена на
земјиштето
(опис)

броеви
на КП
во
состав
на ГП

површина
на градба
м2

бруто
развиена
површина
м2

Процент на
изграденост
%

коефициент на
искористеност
на земјиштето

максимална
дозволена
висина м

катност

Урбанистички
план

Населено
место

Конче

1.115

1.11

1.12

1.13

673,6

974,8

964,5

954,1

А-1

А-1

А-1

А-1

Викенд куќа

Викенд куќа

Викенд куќа

Викенд куќа

411/2 и
413/2

502/1

502/1

502/1

195,3

210,4

217,5

214,7

390.6

/

420.8

/

435

/

429,4

/

15

/

/

/

/

7,2

7,2

7,2

7,2

П +1

УПВНМ за
сончева езерска
населба на езеро
Мантово КО
Долна
Враштица –
Општина Конче

КО Долна
Враштица

П +1

УПВНМ за
сончева езерска
населба на езеро
Мантово КО
Долна
Враштица –
Општина Конче

КО Долна
Враштица

П +1

УПВНМ за
сончева езерска
населба на езеро
Мантово КО
Долна
Враштица –
Општина Конче

КО Долна
Враштица

П +1

УПВНМ за
сончева езерска
населба на езеро
Мантово КО
Долна

КО Долна
Враштица

број на
градежна
парцела

вкупна
површина
на
градежна
парцела
м2

намена на
земјиштето
(основна
класа)

намена на
земјиштето
(опис)

броеви
на КП
во
состав
на ГП

површина
на градба
м2

бруто
развиена
површина
м2

Процент на
изграденост
%

коефициент на
искористеност
на земјиштето

максимална
дозволена
висина м

катност

Урбанистички
план

Населено
место

Враштица –
Општина Конче

1.14

1.15

1.38

1.52

834,5

761,1

2.233,3

1.590,0

А-1

А-1

Б-1

Б-1

Викенд куќа

Викенд куќа

Мали
комерцијални
и деловни
дејности

Мали
комерцијални
и деловни
дејности

502/1

502/1

463/2

376/17

253,0

230,0

455,6

569,8

506,0

/

460,0

/

911,2

/

1.139,6

/

16

/

/

/

/

7,2

7,2

7,2

7,2

П +1

УПВНМ за
сончева езерска
населба на езеро
Мантово КО
Долна
Враштица –
Општина Конче

КО Долна
Враштица

П +1

УПВНМ за
сончева езерска
населба на езеро
Мантово КО
Долна
Враштица –
Општина Конче

КО Долна
Враштица

П +1

УПВНМ за
сончева езерска
населба на езеро
Мантово КО
Долна
Враштица –
Општина Конче

КО Долна
Враштица

П +1

УПВНМ за
сончева езерска
населба на езеро
Мантово КО
Долна
Враштица –

КО Долна
Враштица

број на
градежна
парцела

вкупна
површина
на
градежна
парцела
м2

намена на
земјиштето
(основна
класа)

намена на
земјиштето
(опис)

броеви
на КП
во
состав
на ГП

површина
на градба
м2

бруто
развиена
површина
м2

Процент на
изграденост
%

коефициент на
искористеност
на земјиштето

максимална
дозволена
висина м

катност

Урбанистички
план

Населено
место

Општина Конче

1.101

1.99

1.135,2

1041,4

А-4

А1

1.106

727,8

А1

1.107

683,1

А1

Времено
домување

Викенд куќа

Викенд куќа

Викенд куќа

402

416/2 и
415/2

340,4

169,3

680,8

/

338,6

/

/

/

7,2

7,2

П +1

УПВНМ за
сончева езерска
населба на езеро
Мантово КО
Долна
Враштица –
Општина Конче

КО Долна
Враштица

П+1

УПВНМ за
сончева езерска
населба на езеро
Мантово КО
Долна
Враштица –
Општина Конче

КО Долна
Враштица

УПВНМ за
сончева езерска
населба на езеро
Мантово КО
Долна
Враштица –
Општина Конче

КО Долна
Враштица

УПВНМ за
сончева езерска
населба на езеро
Мантово КО

КО Долна
Враштица

415/1

217,8

435,6

/

/

7,2

П+1

415/3

200,7

401,4

/

/

7,2

П+1

17

број на
градежна
парцела

вкупна
површина
на
градежна
парцела
м2

намена на
земјиштето
(основна
класа)

намена на
земјиштето
(опис)

броеви
на КП
во
состав
на ГП

површина
на градба
м2

бруто
развиена
површина
м2

Процент на
изграденост
%

коефициент на
искористеност
на земјиштето

максимална
дозволена
висина м

катност

Урбанистички
план

Населено
место

Долна
Враштица –
Општина Конче

1.109

1134,8

А1

Викенд куќа

424/1

253,4

506,8

/

/

7,2

П+1

УПВНМ за
сончева езерска
населба на езеро КО Долна
Мантово КО
Враштица
Долна
Враштица –
Општина Конче

18

времетраење на
закупот

вкупна
почетна/утврдена
цена за годишна
закупнина

почетна/утврдена
цена по метар
квадратен за
годишна закупнина

катност

максимална
дозволена висина

коефициент на
искористеност на
земјиштето

процента на
изграденост

бруто развиена
површина

површина на
градба

броеви на
катастарски
парцели во состав
на градежната
парцела

намена на
земјиштето (опис)

број на градежна
парцела
вкупна површина
на градежна
парцела
намена на
земјиштето
(основна класа)

B. Градежни парцели што ќе бидат предмет на издавање под краткотраен закуп по пат на јавно надавање
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3.

Маркетинг стратегија за промоција на градежното земјиште што е предмет на
оваа Програма
 Дефинирање на целни групи за оделни групи на градежни парцели
 Дефинирање на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали
 Дефинирање на опфатот и трошоците поврзани со имплементација на маркетинг
стратегијата
 Дефинирање
стратегијата

на

временската

рамка

за

имплементација

на

маректинг

 Лица задолжени за имплементација на маркетинг стратегијата
Определувањето на маркетинг стратегијата започнува со дефинирање/ претпоставување на
заинтересираните страни за купување/изнајмување на одредени делови од градежното
земјиште. Заинтересираните страни се всушност потенцијалните купувачи/изнајмувачи на
земјиштето и идни инвеститори, односно претставуваат целна групата на активностите од
маркетинг стратегијата.
Со оглед на различната намена и местоположба на градежното земјиште што ќе биде
понудено, логично е целните групи за одделни локации да бидат различни. Следен чекор е
идентификување на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали за
комуницирање/промовирање на понудата до заинтересираните страни. Маркетинг
пристапот, алатките и каналите за комуницирање/промовирање се лимитирани од повеќе
аспекти, но главно од финансиската моќ на општината. Како и да е, маркетинг стратегијата
мора да обезбеди испраќање на вистинска, навремена и прецизна информација на вистинска
адреса.

4.

Динамика на реализација на Програмата


Број на турнуси за објавување оглас, временски период за објавување на
огласите и распределба на градежните парцели по турнуси

Со цел минимизирање на финасиските трошоци поврзани со објавата на огласи за
отуѓување, односно давање под закуп на градежното земјиште се предвидува градежните
парцели што се предмет на годишната Програма да се објават во турнуси.
Секој турнус би опфатил објава на огласи за градежните парцели што се наоѓаат во состав
на одредни населени места, урбани блокови или локалитети. Динамиката на реализација
20
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мора јасно да посочи кои градежни парцели ќе се објавуваат во кој турнус и кога би се
реализирала објавата за тој турнус (на пример, во првиот квартал на 2021 година).
 Пропишување на условите за надавање
Се пропишуваат/определуваат следните параметри: висината на депозитот за учество,
определување на интернет страницата на која ќе се врши надавањето, одредување на
условите за учество, пропишување на други обврски и се наведуваат останати релевантни
информации во врска со надавањето.


5.

Лица надлежни за реализацијата на Програмата
Елена Јованова магистер инженер архитект
Тинка Ангелова дипломиран правник
Ленче Крстева дипломиран економист.

Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на Програмата
(приходна страна на Програмата), изнесува 4.000.000 денари.

Проценка е дека во 2021 година ќе се отуѓат сите предвидени Градежни парцели што ќе
бидат предмет на отуѓување по пат на јавно надавање.
6.

Проценка на финансиските средства потребни за реализација на Програмата
(расходна страна на Програмата)

Финансиските средства потребни за реализација на програмате се состојат од збир на
проценетите финансиски средства потребни за реализирање на селдните активности:
- Трошоци по основ на администрирање на постапките за отуѓување, односно давање под
закуп на градежното земјиште 300.000,00 денари;
- трошоци за промовирање, односно рекламирање на градежните локации што ќе бидат
предмет на отуѓување, односно давање под закуп на градежното земјиште 100.000,00
денари.
7.

Преодни и завршни одредби

- Програмата ја усвојува Советот на општината.
- Програмата може да се изменува и дополнува на начин и постапка иста по која и се
донесува.
- За спроведувањето на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на општината.
- Програмата влегува во сила со денот на донесување и ќе биде објавена
гласник на општината.
Број 08-519/5
Дата 15.04. 2021 година
Конче

во Службен

ПРЕТСЕДАТЕЛ,
на Советот на Општината Конче
Исмаил Куртов с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник
на РМ бр.5/2002) и член 11 став 1 точка 43 од Статутот на општина Конче, Советот на
општина Конче на седницата одржана на ден 15.04.2021 година донесе:

ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Годишен извештај за работењето на ЦРЈПР-Струмица за 2020 година,
број 03-136/1 од 02.04.2021 година

1.СЕ УСВОЈУВА Годишен извештај за работењето на ЦРЈПР-Струмица за 2020 година,
број 03-136/1 од 02.04.2021 година
2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавување во ˝Службен гласник на општина
Конче˝.

Број 08-519/6
Дата 15.04.2021
Конче

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник
на РМ бр.5/2002) и член 11 став 1 точка 43 од Статутот на општина Конче, Советот на
општина Конче на седницата одржана на ден 15.04.2021 година донесе:

ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Годишен извештај за спроведување на Програмата за развој на ЈПРСтрумица за 2020 година, број 03-147/1 од 05.04.2021 година

1.СЕ УСВОЈУВА Годишен извештај за спроведување на Програмата за развој на ЈПРСтрумица за 2020 година, број 03-147/1 од 05.04.2021 година.
2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавување во ˝Службен гласник на општина
Конче˝.

Број 08-519/7
Дата 15.04.2021
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Исмаил Куртов,с.р.
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Согласно член 5 став 3 алинеа 3 од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.
Весник на РМ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18) и Службен весник на Република
Северна Македонија бр.143/19, 275/19 и 14/20) член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.5/02) и член 11 став 1 точка 43 од Статутот на
општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 15.04.2021 година донесе:
ОДЛУКА
За давање согласност на Измена на годишен план за вработување на ЈПКД
Лакавица Конче за 2021 година
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност на Измена на годишен план за вработување на
ЈПКД Лакавица Конче за 2021 година бр. 02-58/1 од 09.04.2021 година донесен од
Директорот на ЈПКД Лакавица Конче.

Член 2
Одлуката влегува во сила од денот на објавување во “Службен гласник на
Општина Конче”.

Број 08-519/8
Дата 15.04.2021
Конче

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за Локална самоуправа (Сл.Весник на
РМ бр.5/2002) и член 11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата одржана на 15.04.2021 година донесе:

ОДЛУК А
За одобрување на финансиски средства за изведување градежни работи и поставување на
урбана опрема во општина Конче

Член 1
Со оваа Одлука се одобруваат средства во висина од 140.000,00 денари, за изведување
градежни работи 28 м2 и поставување на урбана опрема 30 м2 за летниковец на мв.
Киркова чешма, КО Дедино, општина Конче.
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Член 2
Средствата ќе бидат исплатени на МАЛЕШ ДРВО ДООЕЛ-Радовиш како вршител на
работата по доставена фактура со прилог Понуда 00001-21 и предмер пресметка.
Член 3
Одлуката влегува во сила од денот на објавување во ,,Службен гласник на Општина
Конче’’.

Број 08-519/9
Дата 15.04.2021
Конче

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

Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.15 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na
RM br.5/2002) i ~l.11 st.1 t.43 od Statutot na op{tina Kon~e,
Sovetot na op{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 15.04.2021 g. donese:

O D L U K A
za odobruvawe na finansiski sredstva na
Stoj~eZdravev od s.Dolni Lipovi}, Kon~e
^len 1
Po Barawe br. 08-550/1 od 15.04.2021 g. od Stoj~e Zdravev od s.Dolni
Lipovi},Kon~e so EMBG 0709964464005 se odobruvaat pari~ni sredstva vo visina
od 12.000 denari neto poradi lo{ata materijalna polo`ba.
Sredstva da se isplatat na ime Stoj~eZdravev od s.Dolni Lipovi}, Kon~e
na smetka 210501579121928-Tutunska Banka .

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

Број 08-519/10
Дата 15.04.2021
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Исмаил Куртов, с.р.
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Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.15 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na
RM br.5/2002) i ~l.11 st.1 t.43 od Statutot na op{tina Kon~e,
Sovetot na op{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 15.04.2021 g. donese:

O D L U K A
za odobruvawe na finansiski sredstva na
ZO@ *Kone~anka*, Kon~e
^len 1
Po Barawe br. 08-536/1 od 12.04.2021 g. od ZO@ *Kone~anka*, Kon~e
se
odobruvaat pari~ni sredstva vo visina od 6.000 denari neto za uplata na taksi za
upis na Zdru`enieto vo Registarot na vistinski sopstvenici vo Centralniot
registar na RSM.
Sredstva da se isplatat na ime ZO@ *Kone~anka*, Kon~e
Kon~e na
smetka 200002401546459 -Stopanska Banka .

^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik na
op{tina Kon~e*.
Број 08-519/11
Дата 15.04.2021
Конче

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

Врз основа на член 64 и 65 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на
РМ бр. 05/02), член 11 ст.1 т.32 од Статутот на општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 15.04.2021 година донесе:

О Д Л У К А
За отстапување на користење и управување дел од објект стара училишна зграда во
Конче на ЈОУДГ „12-ТИ ЈУЛИ“с.Конче,Конче
Член 1
Со оваа Одлука се отстапува на користење и управување дел од објект стара училишна
зграда со површина од 51 м2 на КП бр. 4669/4, КО Конче, Имотен лист бр. 287 на
ЈОУДГ „12-ТИ ЈУЛИ“с.Конче,Конче.
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Член 2
Просторот се отстапува по барање на ЈОУДГ „12-ТИ ЈУЛИ“с.Конче,Конче бр.03-37/1 од
18.032021 година за поставување на котел со пелети за затоплување на објектот на
детската градинка.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на општина
Конче“.

Број 08-519/12
Дата 15.04.2021
Конче

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

Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.15 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na
RM br.5/2002) i ~l.11 st.1 t.43 od Statutot na op{tina Kon~e,
Sovetot na op{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 15.04.2021 g. donese

O D L U K A
za odobruvawe koristewe na sekojdneven topol obrok na
Mitev \or|e od s. Gorni Lipovi}, Kon~e
^len 1
Po Barawe br. 08-239/1 od 22.02.2021 g. od Mitev \or|e od s. Gorni Lipovi},
Kon~e koj `ivee so sopruga i dvajcata vozrasni i iznemo{teni a imaat i
zdravstveni problemi poradi {to imat potreba od koristewe na topol obrok od
narodnata kujna, se odobruva koristewe na 1 (eden) sekojdneven obrok se do
donesuvawe na re{enie po podneseno barawe do Me|uop{tinskiot Centarot za
socijalni raboti-Radovi{.
^len 2
Se zadol`uva JPKD *Lakavica*-Kon~e da obezbedi 1 ( eden) sekojdneven
topol obrok za liceto opredeleno vo ~lenot 1 od ovaa Odluka, a do op{tina Kon~e
da dostavi faktura za izvr{enata usluga po utvrdenata cena za obrok.
^len 3
Odlukata vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik na
op{tina Kon~e*.

Број 08-519/13
Дата 15.04.2021
Конче

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

26

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 6/2021_______________

Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.15 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na
RM br.5/2002) i ~l.11 st.1 t.43 od Statutot na op{tina Kon~e,
Sovetot na op{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 15.04.2021 g. donese:

O D L U K A
za odobruvawe na finansiski sredstva na
Stoj~e Traj~ev od s.Dedino, Kon~e
^len 1
Po Barawe br. 08-149/1 od 03.02.2021 g. od Stoj~e Traj~ev od s.Dedino
Kon~e so EMBG 2505949464018 se odobruvaat pari~ni sredstva vo visina od 15.000
denari neto za pla}awe na uslugi za potro{ena voda i drugi komunalni uslugi
poradi lo{ata materijalna polo`ba i potebata od gri`ewe za dete so specijalni
potrebi.
Sredstva da se isplatat na ime Stoj~e Traj~ev od s.Dedino, Kon~e na
smetka 200001440107291 AD Stopanska Banka Skopje .
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik na
op{tina Kon~e*.

Број 08-519/14
Дата 15.04.2021
Конче

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

Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.15 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na
RM br.5/2002) i ~l.11 st.1 t.43 od Statutot na op{tina Kon~e,
Sovetot na op{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 15.04.2021 g. donese:
O D L U K A
za odobruvawe na finansiski sredstva za nabavka na
toneri za potrebite na JUCSR-Radovi{
^len 1
Po Barawe br. 08-30/1 od 09.02.2021 g. od JUCSR-Radovi{ se odobruvaat
pari~ni sredstva vo visina od 6.000 denari za nabavka na toneri za potrebite na
Centarot.
Sredstvata da se isplatat po dostavena faktura od pravnoto lice od koe }e
bidat nabaveni tonerite.
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^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik na
op{tina Kon~e*.
Број 08-519/15
Дата 15.04.2021
Конче

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

1. Одлука за утврдување на приоритет на Проектот - “Проект за поврзување на
локални патишта ”-Општина Конче;
2. Одлука за овластување за потпишување на договор за имплементација на под проектот “Реконструкција на дел од локален пат с.Долни Липовиќ до с.Горни
Липовиќ ” -Општина Конче;
3. Програма за работа во областа на располагањето со градежното земјиште во
сопственост на Република Северна Македонија за подрчјето на општина Конче за
2021 година;
4. Заклучок за усвојување Годишен Извештај за работењето на Центарот за развој на
југоисточниот плански регион за 2020 година.
5. Заклучок за усвојување Годишен Извештај за спроведување на Програмата за развој
на југоисточниот плански регион во 2020 година;
6. Одлука за давање согласност на Измена на План за вработување на ЈПКД Лакавица
Конче за 2021 година;
7. Одлука за одобрување на финансиски средства за изведување градежни работи и
поставување на урбана опрема во општина Конче;
8. Одлука за одобрување на финансиски средства на Стојче Здравев од с.Долни
Липовиќ,Конче;
9. Одлука за одобрување на финансиски средства на ЗОЖ „Конечанка“,Конче;
10. Одлука за отстапување на користење и управување дел од објект стара училишна
зграда во Конче на ЈОУДГ „12-ТИ ЈУЛИ“с.Конче,Конче;
11. Одлука за одобрување користење на секојдневен топол оброк на Митев Ѓорѓе од
с.Горни Липовиќ, Конче;
12. Одлука за одобрување на финансиски средства на Стојче Трајчев од
с.Дедино,Конче;
13. Одлука за одобрување на финансиски средства за набавка на тонери за потребите на
ЈУЦСР-Радовиш.
„Службен гласник
на општина Конче“
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