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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ 

Службен гласник на општина 
Конче  
Бр.7/2021 

   КОНЧЕ 29.04.2021 
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 58-та седница на Советот на општина Конче 
одржана на ден  28.04.2021 година 

 
1.СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени на 58-та седница на Советот на општина Конче 
одржана на ден  28.04.2021 година. 

 
1. Одлука за сопствено учество на општина  Конче за реализација на Проектот   

“Реконструкција на доводен цевковод од каптажа до резервоар во село 
Ракитец,Општина Конче“; 

2. Одлука  за сопствено учество на општина  Конче за реализација на Проектот   
„Реконструкција на дел од фекална канализациона мрежа-колектор во село 
Долни Липовиќ, Општина Конче; 

3. Одлука за основање на заедничко јавно претпријатие за заловување и третман 
на бездомни кучиња; 

4. Одлука за согласност на Програмата  за контрола на популација на 
бездомните кучиња на подрачјето на општина Конче за 2021 година;  

5. Одлука за согласност на Планот за контрола на популација на бездомните 
кучиња на подрачјето на општина Конче за 2021 година;  

6. Одлука за збратимување  на општина Конче, Конче- РС Македонија и 
општина Акхисар-Р Турција 

7. Одлука за збратимување  на општина Конче, Конче- РС Македонија и 
општина Бујуккариштиран-Р Турција; 

8. Одлука за odobruvawe na finansiski sredstva na Zdru`enieto DPD 
GORICA OPERATIVA Kon~e za realizacija na Programata за работа 
na Zdru`enie Dobrovolno protivpo`arno dru{tvo ГОРИЦИ 
ОПЕРАТИВА Kon~e  za 2021 godina; 

9. Одлука за odobruvawe na finansiski  sredstva nа Time Kostadinov od 
Gevgelija;      

10. Одлука за odobruvawe finansiski sredstva na ZFK *Serta*-Kon~e.                                   
 
 
Број 09-575/13                                                                                  Општина Конче 
Дата 29.04 .2021                                                                               Градоначалник, 
      Конче                                                                                          Благој Илиев, с.р.   
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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 28.04.2021 год. донесе  
 
                                                                        О Д Л У К А 
За одобрување сопствено учество на општина Конче за реализација на Проект- Реконструкција на   

доводен цевковод од каптажи до резевоар во село Ракитец, Општина Конче 
 
                                                                               Член 1 
 

Со оваа Одлука се одобрува сопствено учество на општина Конче во висина од 
2.213.042.32 денари за реализација на Проект – Реконструкција на доводен цевковод од каптажи 
до резевоар во село Ракитец, Општина Конче преку Министерство за локална самоуправа , Биро за 
регионален развој во Програмата за изменување и дополнување на Програмата за рамномерен 
регионален развој за 2021 година-Проект за Развој на селата.  
 

Член 2 
 

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на 
општина Конче. 
 
  
Број 08-575/3                                                                      Совет на општина Конче 
Дата 28.04.2021                                              Претседател, 
 Конче                                              Исмаил Куртов,с.р. 
 
 

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 28.04.2021 год. донесе  

 
О Д Л У К А 

За одобрување сопствено учество на општина Конче за реализација на 
Проект- Реконструкција на дел од фекална канализациона мрежа – колектор во с. Долни Липовиќ, 

Општина Конче 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се одобрува сопствено учество на општина Конче во висина од  

2,030,090.33 денари за реализација на Проект – Реконструкција на дел од фекална канализациона 
мрежа – колектор во с. Долни Липовиќ, Општина Конче преку Министерство за локална 
самоуправа , Биро за регионален развој во Програмата за изменување и дополнување на 
Програмата за рамномерен регионален развој за 2021 година-Проект за Развој на подрачја со 
специфични развојни потреби.  
 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на 

општина Конче. 
 
Број 08-575/4                                                                       Совет на општина Конче 
Дата 28.04.2021                                                Претседател, 
 Конче                                                Исмаил Куртов, с.р. 
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Врз основа на член 18 став (3) од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на 
Р.М.“, бр. 79/09) и член 36 став (1) точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Р.М.“, бр. 05/02), член 9 и член 10 од Законот за јавните претпријатија („Службен 
весник на Р.М.“, бр.38/96, 09/97, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 06/12, 119/13, 41/14, 
138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и 275/19) и член 16 став 1 точка 34 од Статутот на општина 
Конче ("Службен гласник на општина Конче", бр.4/06),  Советот на Општина Конче  на седницата 
одржана 28.04.2021 година, донесе 

 
 

О Д Л У К А 
за основање на заедничко јавно претпријатие за заловување и третман на бездомни кучиња 

 
I.ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа Одлука се основа заедничко јавно претпријатие за општините                                  

Богданци, Босилово, Валандово, Василево, Гевгелија, Дојран, Конче, Ново Село, Радовиш и 
Струмица за заловување и третман на бездомни кучиња. 

 
Член 2 

Заедничкото јавно претпријатие е со назив Заедничко Јавно претпријатие за заловување 

на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“ - Струмица, со скрат ен  назив  ЗЈПЗБК  „АСТРА-

ЛУНА“ - Струмица.  

Седиштето на Заедничкото јавно претпријатие е во Индустриска зона Сачево, општина 

Струмица. 
Активностите на Заедничкото јавно претпријатие е заловување и третман на бездомни 

кучиња на подрачјето на општините Богданци, Босилово, Валандово, Василево, Гевгелија, Дојран, 
Конче, Ново Село, Радовиш и Струмица. 

 
Член 3 

  Износот на средствата за основање Заедничко Јавно претпријатие за заловување на 
бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА” - Струмица изнесува  4.269.792,00 денари, кои средства се 
обезбедени со учество на секоја општина и тоа според следниот износ: 

Општини во 
Југоисточниот 
плански регион          Износ 

Учество во 
проценти 

Богданци 217.256,00 5,08% 
Босилово 224.256,00 5,25% 
Валандово 274.256,00 6,42% 
Василево 224.256,00 5,25% 
Гевгелија 737.000,00 17,26% 
Дојран 274.256,00 6,42% 
Конче 224.256,00 5,25% 
Ново Село 224.256,00 5,25% 
Радовиш 850.000,00 19,90% 
Струмица 1.020.000,00 23,88% 
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Средствата во оваа табела се поделени на фиксно финансирање на годишно ниво за секоја 
општина  поединечно, согласно одлуката донесена од страна на Советот за развој на 
Југоисточниот плански регион бр. 08-53/1 од 02.02.2021 год. 

 
Член 4 

Средствата за финансирање и редовно работење на заедничкото јавно претпријатие ќе се 
обезбедат од: 

-Буџетите на општините основачи на претпријатието соодветно и пропорционално од 
секоја општина согласно член 3 од оваа Одлука;  
 -Од  донации и спонзорства; 
 -Од давањетo на услуги за кои е основано претпријатието. 
 

Член 5 
Дејноста на Заедничкото јавно претпријатие е заловување и третман на бездомни кучиња 

на подрачјето на општините основачи на оваа претпријатие, односно  подрачјата на општините 
Богданци, Босилово, Валандово, Василево, Гевгелија, Дојран, Конче, Ново Село, Радовиш и 
Струмица. 

Согласно националната класификација на дејности Јавно претпријатие за заловување на 
бездомни кучиња, ќе  врши претежна дејност 01.49 Одгледување на други животни и тоа: 

- Преземање на соодветни мерки се со цел ефикасна заштита на бездомните кучиња; 
- Редовно хранење и напојување доколку е неопходно лекување на кучињата; 
- Вршење контрола на бездомни кучиња во општините од Југоисточниот регион; 
- Привремено сместување во прифатилиштето каде доколку е потребно да се кастрираат, 

здравствено да се третираат, да се изврши здравствена заштита и тест за социјализација 
согласно прописите од областа на ветеринарното здравство по што истите треба да се 
вдомат или вратат во областа од каде биле заловени; 

- Вршење на еутаназација; 
- Одбележување на бездомните кучиња со микрочип за идентификација;  
- Да се применуваат и други методи за контрола на бездомните кучиња во Југоисточниот 

регион; 
- Изготвување на повеќегодишен план и програма врз основа на кој ќе се врши контрола на 

бездомните кучиња и истата да се достави до Агенцијата за храна и ветеринарство на 
одобрување. 
Во функција на основната дејност Заедничкото јавно претпријатие ќе врши и други 
дејности во внатрешниот промет, и тоа: 

- 75.00 Ветеринарни дејности 
- 01.62 Помошни дејности за одгледување на животни 
- 96.09 Останати лични услужни дејности, неспомнати на друго место 

Заедничкото јавно претпријатие не може да врши промена на дејност, статут, назив и 
седиште без согласност на основачите. 

 
Член 6 

Заедничкото јавно претпријатие се организира на начин што ќе обезбеди 
- Техничко-технолошко и економско единство на системот, 
-     Ефикасност и транспарентност во работењето, 
-     Развој и усогласеност на сопствениот развој со вкупниот стопански развој; 
-     Заштита и унапредување на добрата од општ интерес 
-  Трајно, уредно и квалитетно задоволување на потребите на корисниците на производи и 

услуги и 
-    Самостојност и еднаквост во рамките на системот и функционална поврзаност со другите 

системи во земјата и светот. 
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Член 7 
Заедничкото јавно претпријатие се организира како единствено заедничко јавно 

претпријатие со можност да формира подружница, за општините Гевгелија, Богданци, Дојран и 
Валандово, за што Управниот одбор на претпријатието ќе донесе посебна одлука на која 
основачите ќе дадат согласност.  

Подружницата на јавното претпријатие нема својство на правно лице, но може да 
настапува во правниот промет во име и за сметка на јавното претпријатие. 

Со подружницата раководи раководител што го именува директорот на јавното 
претпријатие по предходна согласност на Советот за развој на Југоисточниот плански регион. 

 
Член 8 

Се ОВЛАСТУВА лицето Софче Јанева  од Струмица, ул. „Јанко Цветинов„ бр. 16 со ЕМБГ 
0106964465021, да ги  извршува работите на Заедничкото јавно претпријатие до неговото 
конституирање. 
 Овластеното лице ќе ги врши работите за запишување на Заедничкото јавно претпријатие 
во Централен Регистар на Р.С.М. и ќе ги превземе сите мерки и активности за упис во Централен 
Регистар на Р.С.М. во согласност со законите се до уписот на заедничкото јавно претпријатие. 
 

Член 9 
Органите на Заедничкото јавно претпријатие се: Управен одбор, Надзорен одбор за 

контрола на материјално – финансиското работење  и Директор.  
 

 
Член 10 

Управниот одбор  на Заедничкото јавното претпријатие се состои од пет (5) члена. Во 
Управниот одбор основачот предлага именување односно разрешување на претставници од редот 
на афирмирани и познати стручнаци во областа на предметот на работењето на Заедничкото јавно 
претпријатие, имајќи во предвид соодветна и правична застапеност на припадниците на сите 
заедници. 

Членовите на Управниот одбор се именуваат со мандат од четири (4) години. 
Членовите на Управниот одбор ги именува и разрешува Советот за развој на 

Југоисточниот плански регион, на предлог на Советите на општините основачи. 
 

Член 11 
   Управиот одбор на Заедничкото јавното претпријатие ги има сите овластувања да презема 

мерки кои се потребни и корисни заради постигнување на целите на јавното претпријатие во 
согласност со законот. 

1. Го донесува Статутот на заедничкото јавно претпријатие; 
2. Ја усвојува Програмата за работа и развој на Заедничкото јавно претпријатие;  
3. Ја утврдува деловната политика; 
4. Ја усвојува Годишната завршна сметка на Заедничкото јавно претпријатие; 
5. Го усвојува Извештајот за работењето на Заедничкото јавно претпријатие; 
6. Одлучува за употребата на средства остварени со работењето на заедничкото јавното 

претпријатие и покривање на загубите; 
7. Ги донесува Одлуките за инвестиции; 
8. Ги утврдува цените на производите и  услугите; 
9. Одлучува за Внатрешната организација на Заедничкото јавното претпријатие и  
10. Врши други работи утврдени со актот за основање и статутот на заедничкото јавно 

претпријатие. 
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Член 12 
Управниот одбор може полноправно да работи и одлучува доколку се присутни повеќе од 

половината членови на Управниот одбор. 
Одлуките на Управниот одбор се сметаат за донесени ако за нив гласале повеќе од 

половината од сите членови на Управниот одбор. 
 

Член 13 
За вршење контрола на материјално – финансиското работење на Заедничкото јавно 

претпријатие се формира Надзорен одбор за контрола на материјалното – финансиско работење  
составен од пет (5) члена. 

Членовите на Надзорниот одбор се именуваат со мандат од четири (4) години. 
  Членовите на надзорниот одбор ги именува и разрешува Советот за развој на 
Југоисточниот плански регион на предлог на Советите на општините основачи. 
  

Член 14 
           Предлагањето на членови на Управниот и Надзорниот орган од страна на Советите на 
општините основачи ќе се врши по пат на ротација.  
            Советите на општините кои предложиле членови во Управниот орган по истекот на 
мандатот од 4 (четири) години ќе предложат членови во Надзорниот орган, и обратно.  
 Советот на секоја од општините може да предложи разрешување само на членот на 
Управниот или Надзорниот орган кој самиот го предложил за именување.  
 

Член 15 
Директорот го избира градоначалникот на општината на чие подрачје е седиштето на 

заедничкото јавно претпријатие по предлог од комисијата од три члена, која ќе ги разгледува 
пристигнатите пријави, формирана од Советот за развој на Југоисточниот плански регион во 
постапка утврдена со закон. 

Градоначалникот на општината на чие подрачје е седиштето на заедничкото јавно 
претпријатие може да именува вршител на должноста директор на заедничкото јавно претпријатие 
до изборот на директор, но најмногу до шест месеци. 

 
Член 16 

Конституирањето на органите на Заедничкото јавно претпријатие ќе се изврши во рок од 
шеесет (60) дена од денот на уписот на Заедничкото јавно претпријатие во Централен регистар на 
РСМ. 
 

Член 17 
Управниот одбор  во рок  од шеесет (60) дена од денот на неговото конституирање ќе го 

донесе Статутот на Заедничкото јавно претпријатие на кое согласност даваат основачите односно 
советите на општините Богданци, Босилово, Валандово, Василево, Гевгелија, Дојран, Конче, Ново 
Село, Радовиш и Струмица. 

Со статутот на Заедничкото јавно претпријатие поблиску ќе се уреди организацијата, 
управувањето и раководењето со заедничкото јавно претпријатие, општите акти и постапката за 
нивното донесување, како и други прашања од значење за заедничкото јавно претпријатие. 

 
Член 18 

Сите одлуки усвоени од органите на Заедничкото јавно претпријатие се задолжителни за 
сите основачи и истите ќе се спроведуваат на единствен начин од страна на секоја општина, 
основач. 
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Член 19 
Заедничкото јавно претпријатие за обврските во правниот промет со трети лица одговара 

со целиот свој имот.  
Основачите/општините не се одговорни за обврските на заедничкото јавно претпријатие. 
Заедничкото јавно претпријатие со својство на правно лице се стекнува со денот на уписот 

во Трговскиот Регистар. 
 
 
II.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 20 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина  

Конче", со влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за основање на 
заедничко јавно претпријатие за заловување и третман на бездомни кучиња, бр. 1515/4 од 
21.12.2020 година Службен гласник на општина Конче " бр. 13/20.   

 
Член 21 

Примената на оваа одлука ќе отпочне откако сите десет општини основачи ќе  донесат 
Одлука за основање на заедничкото јавно претпријатие. 

 
 
 
Број  08-575/5                             Претседател 
Дата 28.04.2021                                                  на Советот на општина Конче     
Конче                                    Исмаил Куртов, с.р.  
 
 
        Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа (Сл.Весник на РМ 
бр.5/2002) и член  11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче, 
        Советот на општина Конче на седницата одржана на  28.04.2021 година донесе: 
 
                                                                                                                                                                                                        

О Д Л У К  А 
За давање  согласност на Програмата  за контрола на популација на бездомните кучиња на  
подрачјето на општина Конче за 2021 година  
 

Член 1 
Со оваа Одлука се дава согласност на Програмата  за контрола на популација на бездомните 
кучиња на подрачјето на општина Конче за 2021 година број 09-335/1 од 08.03.2021 година. 
 

Член 2 
 

Одлуката влегува во сила од денот на објавување во ,,Службен гласник на Општина Конче’’. 
 

  
Број 08-575/6                                                                       Совет на општина Конче 
Дата 28.04.2021                                            Претседател, 
 Конче                                             Исмаил Куртов,с.р. 
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        Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа (Сл.Весник на РМ 
бр.5/2002) и член  11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче, 
        Советот на општина Конче на седницата одржана на  28.04.2021 година донесе: 

 
О Д Л У К  А 

За давање  согласност на Планот  за контрола на популација на бездомните кучиња на  
подрачјето на општина Конче за 2021 година  
 

Член 1 
Со оваа Одлука се дава согласност на Планот  за контрола на популација на бездомните кучиња на 
подрачјето на општина Конче за 2021 година број 09-335/2 од 08.03.2021 година. 
 

Член 2 
Одлуката влегува во сила од денот на објавување во ,,Службен гласник на Општина Конче’’. 
 
 
Број 08-575/7                                                                       Совет на општина Конче 
Дата 28.04.2021                                              Претседател, 
 Конче                                               Исмаил Куртов,с.р. 
       
        Врз основа на член  14 став 4 и 5 и член 36 став 1 точка 15 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  28.04.2021 година донесе: 
 

О Д Л У К  А 
За збратимување  на општина Конче,Конче- РС Македонија и општина 

Акхисар-Р Турција 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се уредува збратимувањето на општина Конче,Конче- РС Македонија и 

општина Акхисар-Р Турција.    
Член 2 

Збратимувањето е официјален свечен чин на меѓусебна меѓународна соработка меѓу двете 
општини. 

Меѓународната соработка ќе се воспостави на повеќе различни нивоа помеѓу двете 
локални самоуправи во правец на размена на мислења, идеи преку билатерални посети контакти и 
разменана искуства во областа на економијата , образованието, културата, спортот, социјалната 
свера, туризмот  и други области. 
 

Член 3 
Збратимувањето ќе биде потврдено со потпишување на протокол за соработка од двете 

општини. 
Протоколот во име на општина Конче ќе го потпише Градоначалникот на општината.   

 
Член 4 

Одлуката влегува во сила од денот на објавување во ,,Службен гласник на Општина 
Конче’’. 
  
Број 08-575/8                                                                       Совет на општина Конче 
Дата 28.04.2021                                            Претседател, 
 Конче                                             Исмаил Куртов,с.р. 
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        Врз основа на член  14 став 4 и 5 и член 36 став 1 точка 15 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  28.04.2021 година донесе: 
 

 
О Д Л У К  А 

За збратимување  на општина Конче,Конче- РС Македонија и општина 
Бујуккариштиран,  Р Турција 

 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се уредува збратимувањето на општина Конче,Конче- РС Македонија и 

општина Бујуккариштиран,  Р Турција.    
 

Член 2 
Збратимувањето е официјален свечен чин на меѓусебна меѓународна соработка меѓу двете 

општини. 
Меѓународната соработка ќе се воспостави на повеќе различни нивоа помеѓу двете 

локални самоуправи во правец на размена на мислења, идеи преку билатерални посети контакти и 
разменана искуства во областа на економијата , образованието, културата, спортот, социјалната 
свера, туризмот  и други области. 
 

Член 3 
Збратимувањето ќе биде потврдено со потпишување на протокол за соработка од двете 

општини. 
Протоколот во име на општина Конче ќе го потпише Градоначалникот на општината.   

 
Член 4 

Одлуката влегува во сила од денот на објавување во ,,Службен гласник на Општина 
Конче’’. 
 

  
Број 08-575/9                                                                            Совет на општина Конче 
Дата 28.04.2021                                                     Претседател, 
 Конче                                                       Исмаил Куртов,с.р. 
       
 
           Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.15  od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM 
br.5/2002) i ~l.11 st.1 t.43 od Statutot na op{tina Kon~e a vo vrska  Програмата за 
активностите на Општина Конче во областа на противпожарната заштита за 2021 година, 
           Sovetot na op{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den  28.04.2021 g. donese: 
 
 
                                                  O  D  L  U  K  A 

         Za odobruvawe na finansiski sredstva na Zdru`enieto DPD GORICA 
OPERATIVA Kon~e za realizacija na Programata за работа na Zdru`enie Dobrovolno 

protivpo`arno dru{tvo ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА Kon~e  za 2021 godina  
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          1.  So ovaa Odluka se odobruvaat finansiski sredstva na Zdru`enieto DPD 
GORICA OPERATIVA Kon~e za realizacija na Programata rabota na Zdru`enieto za 
2021  godina vo visina od 300.000,00 denari.  
      
           2. Isplatata na sredstvata da se izvr{i na smetka na Zdru`enieto DPD GORICA 
OPERATIVA Kon~e  br. 290000002191184-TTK Banka vo tri kvartala vo ramnomerno 
podeleni iznosi. 
 
 

3. Odlukata  vleguva vo sila   od denot na  objavuvawe vo *Slu`ben glasnik na 
op{tina Kon~e*. 

 
 

 
Broj 08-575/10                                                           Sovet na op{tina Kon~e 
Data 28.04.2021                                                                   Pretsedatel, 
    Kon~e                                                                            Ismail Kurtov,с.р. 

 
 
           Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.15  od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM 
br.5/2002) i ~l.11 st.1 t.43 od Statutot na op{tina Kon~e, 
           Sovetot na op{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den  28.04.2021 g. donese: 

      
  

O  D  L  U  K  A 
za odobruvawe na finansiski  sredstva na 

Time Kostadinov od Gevgelija 
 

^len 1 
 
               Po Barawe br. 08-616/1 od 27.04.2021 g. od  Time Kostadinov od Gevgelija  so   
EMBG 2607986464009 se odobruvaat pari~ni sredstva vo visina od 30.000 denari neto, za 
pokrivawe na del od tro{ocite za lekuvawe na kerkata Viktorija Kostadinova koja 
boleduva od leukemija za lekuvawe (transplantacija na koskena srcevina) vo bolnica vo  
R Turcija kade vkupniot iznos za lekuvawe iznesuva 70.000 evra. 
   Sredstva da se isplatat na ime Time Kostadinov od Gevgelija  na smetka 
200002238635444-Stopanska Banka  . 
  
 

^len 2 
   
            Odlukata vleguva vo sila so denot na objavuvaweto  vo *Slu`ben glasnik na 
op{tina Kon~e*. 
 
 
 
Број 08-575/11                                                                     Sovet op{tina Kon~e 
Дата 28.04.2021                                        Претседател, 
   Конче                             Исмаил Куртов ,с.р.                                                                      
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           Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.15  od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM 
br.5/2002) i ~l.11 st.1 t.43 od Statutot na op{tina Kon~e, 
           Sovetot na op{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den  28.04.2021 g. donese:    

 
             O  D  L  U  K  A 

            Za odobruvawe finansiski sredstva ZFK *Serta*-Kon~e                                   
    
                                                             ^len 1 
              Po barawe br. 08-619/1 od 27.04.2021 godina od  ZFK *Serta*-Kon~e se odobruvaat 
finansiski sredstva za  upis na podatoci za vistinskite sopstvenici vo Centralen 
registar vo visina od 15.000,00 denari . 
 
             Sredstvata }e se isplatat na  ZFK *Serta*-Kon~e smetka br. 200002406705986-
Stopanska Banka. 
                                                             ^len 2     
            Odlukata vleguva vo sila od denot  na objavuvawe  vo *Slu`ben glasnik na op{tina 
Kon~e*. 
 
Број 08-575/12                                                                     Sovet op{tina Kon~e 
Дата 28.04.2021                                        Претседател, 
   Конче                             Исмаил Куртов ,с.р. 
 
 
                                                                                                                               
                                                                           С  О  Д  Р  Ж  И  Н  А 
                             

1. Одлука за сопствено учество на општина  Конче за реализација на Проектот   
“Реконструкција на доводен цевковод од каптажа до резервоар во село Ракитец,Општина 
Конче“; 

2. Одлука  за сопствено учество на општина  Конче за реализација на Проектот   
„Реконструкција на дел од фекална канализациона мрежа-колектор во село Долни Липовиќ, 
Општина Конче; 

3. Одлука за основање на заедничко јавно претпријатие за заловување и третман на бездомни 
кучиња; 

4. Одлука за согласност на Програмата  за контрола на популација на бездомните кучиња на 
подрачјето на општина Конче за 2021 година;  

5. Одлука за согласност на Планот за контрола на популација на бездомните кучиња на 
подрачјето на општина Конче за 2021 година;  

6. Одлука за збратимување  на општина Конче, Конче- РС Македонија и општина Акхисар-Р 
Турција 

7. Одлука за збратимување  на општина Конче, Конче- РС Македонија и општина 
Бујуккариштиран-Р Турција; 

8. Одлука за odobruvawe na finansiski sredstva na Zdru`enieto DPD GORICA 
OPERATIVA Kon~e za realizacija na Programata за работа na Zdru`enie 
Dobrovolno protivpo`arno dru{tvo ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА Kon~e  za 2021 godina; 

9. Одлука за odobruvawe na finansiski  sredstva nа Time Kostadinov od Gevgelija;      
10. Одлука за odobruvawe finansiski sredstva na ZFK *Serta*-Kon~e.                                   

 
                                                                                                                        „Службен гласник  
                                                                                                                             на општина Конче“                                     
 


