Slu`ben glasnik na
Op{tina Kon~e
Br.19/2021
e-mail:opstina.konce@mt.net.mk

SLU@BEN GLASNIK
NA OP[TINA KON^E
KON^E 30.12.2021 Izleguva po
GODINA
`.s/ka 735014073863019

potreba

D.B.4023005118934

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.2 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM
br.05/02),Gradona~alnikot na op{tina Kon~e donese:
R E [ E N I E
Za objavuvawe na aktite doneseni na 4-ta sednica na Sovetot na op{tina Kon~e
odr`ana na den 29.12.2021 godina
1. SE OBJAVUVAAT aktite doneseni na 4-ta sednica na Sovetot
na op{tina Kon~e odr`ana na den 29.12.2021 godina:
1. Решение за именување на членови во Одборот за материјално-финансиско
работење на ЈПКД ,,Лакавица’’ – Конче, општина Конче;
2. Решение за именување на членови во Управниот одбор на ЈПКД ,,Лакавица’’ –
Конче, општина Конче;
3. Решение за разрешување и именување членови во УО на ЈОУДГ,,12-ТИ
ЈУЛИ’’ - Конче;
4. Решение за разрешување и именување на членови во УО на ООУ,,Гоце
Делчев’’ - Конче;
5. Годишен план за еднакви можности на жените и мажите за 2022 година;
6. План за расчистување на диви депонии на територијата на општина Конче за
2022 година;
7. Програма за активности на општина Конче во областа на противпожарната
заштита во 2022 година;
8. Оперативен план на општина Конче за заштита од снежни намети за 2021-2022
година;
9. Програма за работа на Советот на општина Кончеза 2022 година ;
10. Програма за работа во областа на располагањето со градежното земјиште во
сопственост на Република Северна Македонија за подрачјето на општина
Конче за 2022 година;
11. Програма за контрола на популација на бездомните кучиња на подрачјето на
општина Конче за 2022 година;
12. План за контрола на популација на бездомните кучиња на подрачјето на
општина Конче за 2022 година;
13. Одлука за основање на Општински совет за социјална заштита на општина
Конче;
14. Социјален план на општина Конче 2022-2024 година;
15. Програма за активностите на општина Конче во областа на Социјалната

заштита и заштитата на децата во 2022 година.
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16. Заклучок за усвојување на Квартален извештај за извршување на

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Буџетот на општина Конче за квартал од 01.01.2021 до 30.09.2021
година;
Буџет на општина Конче за 2022 година;
Одлука за усвојување на Буџет на општина Конче за 2022 година;
Одлука за извршување на Буџетот на ЕЛС-општина Конче за 2022
година;
Буџетски календар за 2022 година;
Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните
службеници за 2022 година;
Одлука за престанување со работа и спроведување на ликвидација,
промена на назив на фирма, промена на скратен назив на фирма и
назначување на ликвидатор на Заедничкото јавно претпријатие за
заловување на бездомни кучиња ,,АСТРА-ЛУНА’’ – Струмица;

23. Заклучок за усвојување на Извештај за изборна кампања од политичката
партија ,,РОДИНА МАКЕДОНИЈА’’
24. Одлука за усвојување на Програмата за одржување и развој на дивечот во
Ловиште бр.4 и Ловиште бр.2 на ЗЛРД,,СТУДЕНЕЦ’’ – Конче за 2022 година;
25. Одлука за усвојување на Програмата на ЗДПД ,,ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА’’
Конче за 2022 година;
26. Одлука за усвојување на Програмата за работа на Здружението ,,Бучим
Шампиони’’ – Конче за 2022 година;
27. Одлука за усвојување на Програмата за активностите на Здружение
,,Кантакузина’’ – Конче за 2022 година;
28. Одлука за усвојување на Програмата за активностите на ФА ,,Цветови’’Дедино за 2022 година;
29. Одлука за усвојување на програмата за работа на заеднички проекти од Завод и
Музеј Штип и општина Конче за 2022 година;
30. Одлука за одобрување набавка на новогодишни пакетчиња;
31. Одлука за одобрување на финансиски придонес – кофинансирање од буџетот
на општина Конче за спроведување на проектот за меѓуопштинска соработка
Радовиш и Конче ,,Пост Ковид-општините како двигатели за одржливиот
развој’’
32. Одлука за усвојување на Програмата за активности на Здружение ,,Конечанка’’
– Конче за 2022;
33. Одлука за согласност и подршка на Проект СОЦИО-ОБРАЗОВНА ПОДРШКА.

Број 08-1720/36
Дата 30.12.2021
Конче

Оp{tina Kon~e
Градоначалник,
Златко Ристов, с.р.
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Врз основа на член 26 од Законот за јавни претпријатија (Сл.весник на
РМ бр.38/966/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14,
25/15, 61/15, 39/16 и 64/1835/19 и 275/19) чл. 36. ст.1 т.5 од Законот за локална
самоуправа (Сл. Весник на РМ бр. 5/02) и член 11 ст.1 т.28 од Статутот на
општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 29.12.2021
година донесе:
РЕШЕНИЕ
За именување членови во Одбор за контрола на материјалнофинансиско работење на ЈПКД Лакавица-Конче
Член 1
За членови во Одборот за контрола на материјално-финансиско
работење на ЈПКД Лакавица-Конче се именуваат:
1.
2.
3.
4.
5.

Џафер Мемишовски
Елена Божинова
Зорица Ристова Михајлова
Доне Тодоров
Милка Камчева

Член 2
Решението влегува во сила од денот на објавување во „Службен
гласник на општина Конче“.

Број 08-1720/3
Дата 29.12.2021
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова, с.р.
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Врз основа на член 17 од Законот за јавни претпријатија (Сл.весник на
РМ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14,
25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19, 275/19), чл. 36. ст.1 т.5 од Законот за локална
самоуправа (Сл. Весник на РМ бр. 5/02) и член 11 ст.1 т.28 од Статутот на
општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 29.12.2021
година донесе:
РЕШЕНИЕ
За именување на членови во Управниот одбор
на ЈПКД Лакавица - Конче
Член 1
Со оваа Решение основачот општина Конче именува членови во
Управниот одбор на ЈПКД Лакавица-Конче.
Член 2
За членови во Управниот одбор на ЈПКД Лакавица-Конче се именувааат:
1.
2.
3.
4.
5.

Зија Саидов
Петре Лазарев
Васе Илиев
Ангелина Петрова
Маринела Василева
Член 3

Решението влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во
„Службен гласник на општина Конче

Број 08-1720/4
Дата 29.12.2021
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова, с.р.
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Врз основа на член 144 ст.10 и 13 од Законот за заштита на децата ("Службен
весник на РМ" бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16,
163/17, 21/18 и 198/18) и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19
и 146/19), чл. 36. ст.1 т.5 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.

5/02) и член 11 став 1 точка 28 од Статутот на општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 29.12.2021 год.
донесе:
РЕШЕНИЕ
За разрешување и именување на член во Управниот одбор на Јавна општинска
установа за деца - детска градинка “12-ТИ ЈУЛИ “ во Конче, општина Конче
Член 1
Од должноста членови во Управниот одбор на Јавна општинска установа за деца - детска
градинка “12-ТИ ЈУЛИ “ во Конче, општина Конче се разрешуваат:




Славица Стефанова
Андријана Коцева
Игор Илиев

За член во Управниот одбор на Јавна општинска установа за деца - детска градинка “12-ТИ
ЈУЛИ “ во Конче се именуваат :




Сања Велкова,
Саветка Коцева,
Блаже Манчевски

Член 2
Решението влегува во сила од денот на објавување во „Службен гласник на
општина Конче“.

Број 08-1720/5
Дата 29.12.2021
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова, с.р.

5

Врз основа на член 124 од Законот за основно образование (Сл.весник на РМ
бр.103/2008), и чл. 36. ст.1 т.5 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.
5/02),
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 29.12.2021 година
донесе:
РЕШЕНИЕ
За разрешување и именување на член во Училишниот одбор на
ООУ „Гоце Делчев“- Конче општина Конче
Член 1
Јонче Здравев се разрешува од должноста член во Училишниот одбор на ООУ „Гоце
Делчев“- Конче, општина Конче поради судир на интереси.
За член во Училишниот одбор на ООУ „Гоце Делчев“- Конче, општина Конче се
именува Орхан Баров.
Член 2
Решението влегува во сила од денот на објавување во „Службен гласник на општина
Конче“.

Број 08-1720/6
Дата 29.12.2021
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова, с.р.
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Општина Конче
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ НА
ОПШТИНА КОНЧЕ за 2022 година Конче
Декември 2021 година
Законска регулатива
Рамноправноста меѓу половите е една од темелните вредности на уставниот поредок на
Република Северна Македонија која се заснова на целосно признавање и промовирање
на еднаквите можности на жените и мажите, како неизоставен предуслов за одржлив
развој, уживање на човековите права и практикување на демократските вредности.
Законот за еднакви можности на мажите и жените има за цел да го промовира
концептот на еднакви можности за жените и мажите во сите сфери на општествениот
живот како процес на отстранување на пречките за воспоставување и остварување
рамноправност меѓу жените и мажите.
Со овој Закон изречно се забранува дискриминацијата како „секое разликување,
искористување или ограничување врз основа на пол што го загрозува или
оневозможува остварувањето или заштитата на човековите права и слободи" како во
јавниот така и во приватниот сектор, и тоа во областите на вработувањето и трудот,
образованието, социјалната сигурност, културата и спортот.
Националната стратегија за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост
2010-2020 како специфична стратегиска цел го предвидува унапредувањето на
положбата на жената и намалување на степенот на сиромаштија и ризикот од социјална
исклученост. Во согласност со Националниот план за родова рамноправност и Законот
за еднакви можности помеѓу жените и мажите се нагласува потребата од систематски
пристап, преку родовите институционални механизми, во тесна соработка со
неформалниот систем за превенција и заштита (невладиниот сектор) на централно и
локално ниво. Како дел од целите се наведени:
1.
Превенција од родово базирана дискриминација, насилство и социјална
исклученост на женската популација, особено нагласена во руралните и во другите
помали заедници, како и меѓу етничките групи;
2.
Формална заштита на правата на жените преку зајакнување на капацитетите и
координираноста на институциите и сервисите, пред сè, на локално ниво.
3.
Поголем фокус кон активности насочени кон инкорпорирање на родовиот
концепт во политиките на централно и локално ниво од аспект на социјално
вклучување, преку родовите институционални механизми во соработка со невладиниот
сектор.
Мерки за остварување на принципот на еднакви можности
Во насока на остварување на принципот на еднакви можности за мажите и жените,
Законот предвидува две групи мерки: основни и посебни.
Основните мерки повеќе се во сферата на нормирањето и планирањето, а посебните
мерки повеќе се однесуваат на воспоставувањето и функционирање на принципот на
еднакви можности на мажите и жените преку отстранување на објективните пречки за
неговата реализација, односно елиминирање на условите кои создаваат
дискриминација по основ на пол.
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Посебните мерки се важни, затоа што се усвојуваат и од страна на единиците на
локалната самоуправа.
Согласно Законот ова треба да се реализира, пред се, преку три вида мерки.
1.
Позитивните мерки се однесуваат на воспоставување еднаква застапеност на
мажите и жените во јавниот и политичкиот живот на државата и во тој правец
предвидуваат приоритет на соодветниот пол се до воспоставувањето еднакво учество
на мажите и жените. Ваквата мерка се однесува на сите нивоа на власт, вклучувајќи ја
и локалната, сите јавни установи и служби, политичките функции, комисии и одбори.
2.
Охрабрувачките мерки предвидуваат различни активности кои треба да ги
поттикнат слободите и напорите за елиминирање на нееднаквата застапеност, односно
нееднаквиот третман.
3.
Програмските мерки се насочени кон подигање на свеста со цел да се поттикне
воведувањето и унапредувањето на принципот на еднакви можности на мажите и
жените.
Општините се обврзани согласно Законот да го почитуваат принципот на еднакви
можности на жените и мажите и да усвојуваат мерки и да преземаат активности кои се
потребни за воспоставување на еднакви можности на жените и мажите.
Задачи за спроведување кои произлегуваат од пропишаните законски мерки
1. Прибирање на родово разделените статистички податоци за составот на работните и
другите тела, делегациите и другите органи во единиците на локалната самоуправа,
при именувањето претставници во јавните претпријатија и установи при
остварувањето на надлежностите од нивниот делокруг на работење.
Во рамките на своите надлежности и поле на дејствување, Општина Конче е должна да
преземе позитивни мерки за унапредување на родовата рамноправност и
воспоставување на еднакви можности кои ќе бидат оправдани и засновани на анализи
за статусот на жените и мажите.
За таа цел од најголем број органи, институции и организации ќе се прибараат
податоци за вкупниот број вработени, за половата структура на вработените, за
образовната структура по пол и за состојбата со распоредувањето на мажите и жените
на раководни работни места.
Добиените податоци од вакавата анализа на степенот на имплементација на Законот за
еднакви можности на жените и мажите, ќе бидат показатели за родова слика во
дистрибуцијата на раководни работни места помеѓу жените и мажите во општина
Конче.
2. Вклучување на родовата перспектива во програмите, стратегиите и останатите
документи што ги разгледува и усвојува Советот на Општина Конче
Вклучувањето на родовата перспектива во законите, политиките и програмите (gender
mainstreaming) е важен концепт кога станува збор за еднаквите можности на жените
и мажите.
Тоа подразбира детектирање на областите каде што недостасуваат одредби од родов
аспект во одлуките, заклучоците, програмите, плановите, со кои би се унапредила
родовата рамноправност и би се воспоставиле еднаквите можности на девојчињата и
момчињата, жените и мажите.
Kако ќе се интегрира родовата персепктива? Во насока на остварување на принципот
на еднакви можности за мажите и жените во содржините на општинските програми ќе
се прeвземаат следниве мерки и активности:
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- Воведување на одделни програмски мерки од годишниот план за еднакви можности
на жените и мажите во програмите на:
одделениeто за општи и правни работи и јавни дејности,
одделението за урбанизам ,комунални работи ЛЕР и заштита на животната средина,
одделението за финансиски прашања,
и одделението за инспекциски работи на општина Конче за 2022 година.
- Преземените конкретни позитивни мерки во програмите на општина Конче за
унапредување на родовата рамноправност и воспоставување на еднакви можности ќе
бидат оправдани и засновани на анализи за вклченоста на жените и мажите во нивната
годишна реализација.
- Општина Конче во програмите ќе прибира податоци за вкупниот број ангажирани
лица, за половата структура на корисниците на програмата, за образовната структура и
за состојбата со распоредувањето на мажите и жените во превземени програмски
активности.
Добиените податоци од ваквата анализа на степенот на имплементација на Законот за
еднакви можности на жените и мажите во програмите ќе бидат показатели за родова
слика во дистрибуцијата на ресурсите од програмите,распределба на
ангажираните/вработените лица жени и мажи на работни места при спроведување на
програмите на општина Конче.
Комисијата за еднакви можности на мажите и жените при Советот на Општина Конче
ќе биде централно тело на локално ниво со надлежности во однос на воспоставувањето
на принципот на еднакви можности на жените и мажите. Другите комисии при Советот
на Општина Конче потребно е да бараат мислење од оваа Комисија за материјалите кои
уредуваат или обработуваат прашања од значење за остварувањето на принципот на
еднакви можности пред да ги достават до Советот на Општина Конче на разгледување,
утврдување, односно донесување.
Следењето на имплементацијата и спроведувањето на годишниот план за еднакви
можности на жените и мажите ќе го врши Координаторот и Комисијата за еднакви
можности при Советот на општина Конче.Комисијата во текот на 2022 година ќе
планира и одржи три до четири состаноци на кои детално ќе ги разгледува процесот и
степенот на спроведување на годишниот план со анализа за дистрибуцијата на
ресурсите од програмите,распределба на ангажираните/вработените лица жени и мажи
на работни места при спроведување на програмите на општина Конче.Со изработка на
извештај ќе дава препораки и заклучоци за подбрување и надминување на одредени
потешкотии при имплементацијата.Во импленетацијата на дел од активностите на
Планот како реализатор ќе биде вклучено Здружението Организација на жени
Конечанка Конче која повеќе години реализра проектни активнсти на родови прашања
и проекти за подигање за свеста за жената и рамноправно учество на жените во
носењето на одлуки на локално ниво.
3. Јакнење на соработката на координаторот/и и Комисијата за еднакви можности со
субјектите одговорни за усвојување и спроведување на мерките за воспоставување на
еднакви можности
Запознавањето со политиките за родова рамноправност претставува начин на
комуникација и воспоставување соработка меѓу координаторот за еднакви можности
во општината и Секторот за еднакви можности во Министерството за труд и социјална
политика.
Потребата од дијалог помеѓу релевантните актери е неопходна за да се осигура слично
ниво на работа и политики на локално ниво . Координацијата помеѓу локалниот
координатор/и е неопходен. Таа е важна за да се осигура дека координаторите се
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информирани на локално ниво - може да оформи план преку кој координаторот/и ќе
даваат препораки за потребните промени во политиките , законите и одлуките кои се
носат на локално ниво. Потребна е координација и меѓу ресорното министерство и
координаторите од единиците на локалната самоуправа заради потребата од поддршка
во обликувањето на политиките на општините во областа на родовата еднаквост.
Спроведувањето на активностите за унапредување на принципот на еднакви можности
значи вклучување и јакнење на соработката со другите партнери: синдикалните
организации, здруженијата на работодавачи и невладиниот сектор.
Соработката со народниот правобранител која е во рамките на уставните и законските
овластувања и може да се реализира согласно неговата законски утврдена надлежност
да се грижи за остварување на принципот на еднакви можности на жените и мажите и
да обезбеди заштита кога нечие право е одземено или ограничено од орган или
организација пред која е надлежен да постапува.
4. Родово одговорно буџетирање
Главната цел да се придонесе кон имплементација на обврските за остварување на
родовата еднаквост и продолжение на досегашните напори и постигнувања на локално
ниво во насока на интегрирањето на родовата перспектива во креирањето на
политиките и буџетот на општина Конче..

Планирани активности за 2022 година:

р.б

Активност Време на реализација
Носители и соработници Буџет
Број на корисници жени/мажи
Индикатори за успешност
1.
Водење родово разделена статистика за вработените во општинските
институции Континуирано во текот на целата година Општина Конче
Граѓански сектор
10.000 ден.
Водење на статистика и изработка на извештај за родоворазделени податоци
жени/мажи вработени во општината и НВО
Родово разделени статистички
податоци за општинските институции
2.
Обуки за внесување на родовата перспектива во локалната средина на теми:
- недоволна застапеност на жената во сопственичката структура кај
движен и/или недвижен имот
- Потреба од следење на
застапеност и имплементација на родовиот аспект во образовниот процес, социјална
заштита, култура , спорт и јавни институции
февруари-мај 2022 -Општина Конче
-Грагански сектор
Средствата за реализација на оваа активност се планирани во програмата на
Здружение Организација на жени на општина Конче како реализатор на активноста.
25-35
-граѓани од населени места,
-претставници од локалани институции
-невладин сектор
-земјоделци
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-ранливи категории граѓани Реализирани обуки за јакнење на капацитетите на КЕМ и
на Советот на Општина Конче за воведување на родовата перспектива и родово
одговорно буџетирање
3.
Работа и работни односи
-информирање и подигање на свеста кај невработените за нивните права.
- заштита на правата на жената на работното место
-информирање на закон за работни односи
јуни-август 2022
Општина Конче
НВО,
Агенција за вработување, МТСП,
синдикат
10.000 ден
30-45
- невработени лица
-Вработени во локални институции
-жени од јавен и приватен сектор - Спроведување на анкета
-Организирање на трибини со вработените од приватниот и јавниот сектор
4.
Организирање кампања за подигање на свеста кај жената за редовна здравствена
заштита за рано откривање на малигни заболувања(рак на дојка, рак на грло на матка,
рак на простата, рак на белите дробови, рак на дебелото црево, остеопороза

септември- октмоври 2022 Општина Конче
Здравствен Дом Радовиш-ангажирање на стручни лица
Грагански сектор
-ЗГ Женска Акција Радовиш
- ЗГ Организација на жени на општина Конче
Средствата за реализација на оваа активност се планирани во програмата на
Здружение Организација на жени на општина Конче како реализатор на активноста.
30-40
-Жени земјоделки
- невработени жени,
-жени со социјални примања,
Вработени жени во локални институции Кампањата ќе се реализира преку одржување
трибини и работилници, како и подготовка, дистрибуција на промотивни материјали
кои ќе ги нудат потребните информации и ќе дејствуваат едукативно на учесниците.
5.
Основни систематски прегледи со анализи за превентивно откривање на
болести кај жените и мажите (за социјално ранливите категории во Конче) февруари
– декември 2022
-Општина Конче
-Здравствен дом Радовиш
Центар за социјални работи Радовиш
Грагански сектор
Средствата за реализација на оваа активност се планирани во програмата на
Здружение Организација на жени на општина Конче како реализатор на активноста.
5-10 до искористување на средствата
Жени и мажи од ранливи категории
Рано откривање на тешки болести кај жените
и мажите;
Јакнење на свеста за превенцијата на здравјето
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6.
Подршка на иницијативи за пружење на социјална заштита и друга
дополнителна помош за веќе заболените лица. февруари – декември 2022
30.000 ден
10-15
До искористување на средствата за помош на заболени лица Оваа активност има цел
да обезбеди социјална заштита и друг вид помош која им е неопходна на заболените
лица.
7.
Препознавање и пријавување на присуство на семејно насилство
соработка ) Промовирање на локален механизам за упатување на жртвите на семејно
насилство (меѓуинституционална соработка)
Октомври-ноември 2022
Општина Конче
- Центар за социјални работи Радовиш
Грагански сектор
Средствата за реализација на оваа активност се планирани во
програмата на Здружение Организација на жени на општина Конче како реализатор на
активноста. Прифаќање на секое лице кое ке побара помош и совет. Бесплатни совети
и информации за заштита од семејно насилство
8.
Информираност на граѓаните за важноста од редовни превентивни прегледи и
симптоми на болести (психосоматски заболувања Висок крвен притисок ,дијабетис и
последици од нелекување на дијабетисот)Октомври-декември 2022 Општина Конче
ЈЗУ Здравствен дом Радовиш
Ангажирање на стручни лица
5.000 ден
20-30
-Граѓани од општина Конче
-Корисници на социјални мрежи Отворени форуми на социјалните мрежи.
9.
Подигање на свеста кај граѓаните за еднакви права на лицата со посебни
потреби
Октомври-декември 2022 Комисија за еднакви можности, Координатор
за еднакви можности,
ЦСР, НВО, Црвен крст, МТСП
10.000 ден
150 испечатени флаери и
дистрибуција по населените места во општина Конче Подготовка, дистрибуција на
промотивни материјали за свеста на граганите за проблемите на лицата со посебни
потреби
10.
Анализа на состојбата на старите изнемоштени и осамени лица
-Организирање акции за социјално загрозени семејства
Февруари-декември 2022 Комисија за еднакви можности, Координатор за
еднакви можности,ЦСР, НВО, Црвен крст, МТСП
5.000 ден
Анкета на 60
стари, изнемоштени и осамени лица,
Организирана една хуманитарна акција Мапирање во руралната средина,
анкетирање,
Организирани хумани акции
11.
Изработка, на Стратегија за родовата перспектива на економската политика на
Општина Конче.2021-2024
-Печатење и промоција на Стратегијата за општина Конче.
Септевмри-декември
2022 Општина Конче Комисија за еднакви можности, Координатор за еднакви
можности,ЦСР, НВО, , МТСП
20.000 ден
Вклчени претставници од
-Општина Конче,
-Образовни институции,
-Јавни институции
Невладин сектор
Родово сензитивни препораки за креирање на Буџетот за идната
година
Вкупно
90.000 ден
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Заклучни согледувања:
Иразботката и постоењето на Планот сам по себе не е доволен за да гарантира
успешна имплементација на политики кои се родово чувствителни. Покрај покажаната
волја, потребни се и ресурси за понатамошно градење на капацитетите на оние кои
треба да бидат вклучени во сите фази на креирање, имплементација, мониторинг и
оценка на постигнувањата при дефинирањето и спроведувањето на политики за родова
рамноправност.
Ова бара и отвореност и соработка меѓу изградените механизми за родова
рамноправност (хоризонтално и вертикално), како и соработка со институциите на
локално ниво и со граѓанските организации.
Партиципативните процеси и градењето на партнерски односи во голема мера ќе
придонесат кон остварувањето на зацртаните цели.
Една од основните потреби е подобрувањето на функционирањето на родовиот
механизам на локално ниво, со цел да се зајакне нивниот капацитет за вклучување на
родовата перспектива во формулирањето и анализата на локалните политики.
Всушност, крајната цел е родовата еднаквост да се сфати не само како човеково право,
туку и како демократска вредност која треба да се применува во сите аспекти на
животот: политички, економски, социјален и културен.
Број 08-1720/7
Дата 29.12.2021
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова, с.р.
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ПЛАН
ЗА РАСЧИСТУВАЊЕ НА ДИВИ ДЕПОНИИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА
ОПШТИНА КОНЧЕ ЗА 2022 година
На територијата на општина Конче се регистрирани повеќе локаци на диви депони. Во
секое населено место има најмалку по една дива депонија, покрај локалните и
регионалните патишта, езерата Мантово , Конче 1и 3
Од согледаната состојба при увидот на посочените локации предлагаме да се преземат
следните мерки и активности.
1.Да се напишат сопштенија во сите населени места дека е забрането фрлање на отпад
било каде и дека во иднина секое домакинство треба да има сад за собирање на отпад
пред својот дом,а ЈП,,Лакавица,, да врши собирање на отпад од сите домакинства и да
го носи во Депонија
2.Да се зголемат инспекциските контроли
3.Да се постават табли за Забрането фрлање на отпад
4.Општината во соработка со ЈП ,,Лакавица,, да изврши чистење на сите лоцирани
места каде има диви депони по следниот оперативен план.

Ред.бр Населено место во кое Место викано на локацијата
се
наога
дивата на диватата депонија
депонија
1. с.Лубница
Ирон дол
2.

с.Лубница

3.

с.Лубница

4.

с.Конче

5.

с.Конче

6.
7.
8.

с.Конче
с.Конче
с.Дедино

9.

с.Габревци

10.

с.Габревци

11.

с.Ракитец

12.

с.Ракитец

13.

с.Ракитец

Период
на
расчистување на
дивата депонија
Средина
на
октомври на
Масни Дол
Средина
на
октомври
Стара Лубница
Средина
на
октомри
Конечки дол
Втора половина на
октонври
Порој
покрај Втора половина на
игралиштето
октомври
Печалевица
Крајот на октомври
Конечките езера 1и3
Крајот на октомври
Регионалниот пат од пред Почетокот
на
Дедино до г.Ињево
Ноември
Дујков дол
Прва половина на
ноември
Локален
пат
Расксница Прва половина на
Габревци на влезот
ноември
Игралиште
Средина
на
ноември
Турски гробишта
Средина
на
ноември
Уливот на Ракичка река
Средина
на
14

14.

Д.Липовиќ

15.

Д.Липовиќ

16.

Д.Липовиќ

17.

Г.Липовиќ

18.

Д.Враштица

ноември
Палин трап кај варниците
Втора половина
ноември
Шарбанов дол
Втора половина
ноември
Грамади(влез на селото)
Втора половина
ноември
Модра река(во центарот на Втора полина
селото)
ноември
Мантово
Втора половина
ноември

Број 08-1720/8
Дата 29.12.2021
Конче

на
на
на
на
на

Совет на општина Конче
Претседател
Александра Ристова, с.р.

Врз основа на член 22, точка 10 и 11 од Законот за локалната самоуправа („Сл.
Весник на РМ “ бр. 5/02), член 5 и 21 став 1,2 и3 од Законот за
пожарникарството („Сл. весник на РМ“ бр.67/04,81/07,55/11 и 158/14) и член 11
став 1, точка 44 од Статутот на Општина Конче, Советот на Општина Конче на
седницата одржана на ден 29.12.2021 година,донесе

ПРОГРАМА
за активностите на Општина Конче во областа
на противпожарната заштита во 2022 година
Програмата за активностите на Општина Конче во областа на противпожарната
заштита ги утврдува заедничките интереси и активности во овие области, кои
претставуваат активности од јавен интерес.
Според законските одредби, Oпштина Конче во 2022 година овие активности ќе
ги остварува преку:
- Територијалната противпожарна единица која ќе дејствува на територијата на
Општина Радовиш а во согласност со Законот за пожарникарството, ќе ги
покрива и подрачјето на општина Конче, кои нема формирано сопствена
противпожарна единица.
- Доброволно противпожарно друштво ,,Горици Оператива,, Конче.
Со цел за навремено, ефикасно и организирано спроведување на активностите
од
противпожарната заштитата и спасувањето, Општина Конче во 2022 година ќе
продолжи со континуирана соработка со надлежните државни органи од
областа на противпожарната заштита и тоа: Дирекцијата за заштита и
спасување, Центарот за управување со кризи, Министерството за одбрана,
Противпожарниот сојуз на Република Северна Македонија и други надлежни
органи и тела.
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I.Цели на програмата
- Заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од природни непогоди,
пожари во населени места, во шуми, отворени простори, поплави, сообраќајни
несреќи и др;
-Обезбедување на навремено истакнување на опасноста, благовремено
откривање и елиминирање на причините за настанување на пожари и други
видови непогоди;
- Обезбедување на услови и можности за соодветна организација, опременост
и
координираност на силите за противпожарната заштита.

II. Активности на програмата
За реализација и остварување на основните цели на оваа Програма,
активностите на Општината и Советот ќе бидат насочени кон создавање на
максимални услови за реализирање на програмските определби во доменот на
противпожарната заштита и спасувањето, како и во услови на разни видови
непогоди.
Во оваа насока, активностите претежно ќе бидат насочени кон обезбедување
на
услови за квалитетна, брза и во законски рамки реализирана активност.
Општина Конче во рамките на своите материјални можности ќе обезбеди
услови потребни за квалитетна и технички стручно подготвена единица за
противпожарна заштита, која ќе може брзо и ефикасно да дејствува на целото
подрачје на Општина Конче.
III.Финансирање на програмата
Финансирањето на активностите од областа на дејствувањето на
Територијалната
противпожарна
единица
Радовиш
и
Доброволно
противпожарно друштво Горици Оператива Конче утврдени според оваа
Програма ќе биде реализирано од:
- Средства од Буџетот на РСМ;
- Средства од буџетот на Општина Конче;
- Наплатени премии од осигурување на имот од пожари;
- Наплатени премии за осигурување на моторни возила и осигурување од
одговорност од употреба на моторни возила;
- Средства од наплатени парични казни за сторени прекршоци од областа на
заштитата од пожари и експлозии;
- Доброволни прилози и други средства од осигурителни друштва, фондации,
правни и физички лица, наменети за унапредување на заштитата од пожари;
- Приходи од сопствени извори за извршени услуги од страна на
Територијалната
противпожарна единица Радовиш
- Приходи од други општини
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А.
1.
2.

3.

Расходи за противпожарна заштита на Општина
Конче
Трансфер
на
средства
за
територијална
противпожарна единица Радовиш
Трансфер на средства за Доброволно противпожарно
друштво Горици Оператива Конче:
-Плати и надоместоци- 1 лице
318,000,00
-Дневеници за ангажираност
на 8 добороволни пожарникари со Договор
121.000,00
-Материјалнисредства-алат,прибор,гориво,
50.000,00
Општински противпожарен сојуз Радовиш
Вкупно расходи

-

10.000,00

318,000,00
121.000,00

50.000,00
-

1.000,00
500.000,00

Вкупно расходи =500,000,00 денари.
V. Други форми на активности за поддржување и помагање на ТППЕ
Радовиш и ДПД Горици Оператива Конче
Активностите на Територијалната противпожарна единица – Радовиш, која
делува на подрачјата на општините Радовиш и Конче, и Доброволното
противпожарно друштво Горици Оператива Конче освен со финансиски
средства,
Градоначалникот и Советот на Општина Конче ќе ги помагаат и стимулираат и
со:
- одбележување на 20-ти мај, Денот на пожарникарите;
- прогласување на најистакнат пожарникар во извршувањето на работните
обврски при гаснењето на пожари;
- учество на Градоначалникот и претставници на Советот на средби и настани
организирани од страна на ТППЕ Радовиш по разни поводи и прослави
- поддршка и учество во проектни активности

VI. Завршни одредби
За спроведувањето на оваа Програма се грижи Градоначалникот на
Општина
Конче.Во соработка со Општинскиот штаб за заштита и спасување,
Дирекцијата за
заштита и спасување, Центарот за управување со кризи, државниот инспектор
за заштита од пожари, инспекторот за заштита и спасување и другите
надлежни органи и тела,органите и телата на Советот на Општина Конче ќе го
следат спроведувањето на оваа Програма и активно ќе учествуваат во
нејзината реализација, како и во покренувањето на иницијативи, давање на
мислења и поднесување на предлози во врска со остварувањето на
програмските цели и активности.
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Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Конче“.

Број 08-1720/9
Дата 29.12.2021
Конче

Совет на општина Конче
Претседател
Александра Ристова, с.р.

Vo smisla na ~len 34 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za za{tita i spasuvawe
("Sl.vesnik na RM" br.93/12 god), Sovetot na op{tina Конче na sednicata
одржана на 29.12.2021 godina, donese

OPERATIVEN PLAN
NA OP[TINA КОНЧЕ-ЗА ЗАШТИТА ОД СНЕЖНИ НАМЕТИ ЗА
2021-2022 ГОД.

Odelenie za Urbaniza , Komunalni dejnosti ,Soobra}aj i za{tita na `ivotna
sredina.

КОНЧЕ Декември 2021

Изработил
Референт за Комунални дејности
Дончо Тушев
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СОДРЖИНА
НА ОПЕРАТИВНИОТ ПЛАН ЗА ЗАШТИТА ОД ПРИРОДНИ НЕПОГОДИ ВО
ЗИМСКИ УСЛОВИ-снег,снежни намети,лавини,поледици (голомразици), наноси
од земја и лизгање на земјиште.
ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ
1.Општи географски-топографски каректеристики на подрачјето.
2.Проценка на степенот на загрозеноста од природни непогоди- снег, снежни
намети,лавина ,поледици(голомразица),наноси од земја и лизганње на земјиште.
3.Број на жители во општината,по населени места.
4.Карта на општината.
5.Преветнивни мерки и активности за ЗС.
6.Оперативни мерки и активности за ЗС.
7.Преглед на сили ( републички,просторни) за ЗС
8.Преглед на расположливи моторни возила и механизација.
9.Постапка за мобилизација и ангажирање на силите, и механизацијата, за
расчистување на теренот(по населени места).
10.Оперативна карта на општината и населените места со обележени критични
места во услови на снег ,снежни намети, лавини,поледици,наноси од земја и
лигање на земјиште.
11.Договори со правни субјекти за одржување на улици и локални патишта во
зимски услови во сезона 2021-2022 год.
12.Постапка ,организација и начинна згрижување на загрозени и настрадани
граѓани ( сместување и исхрана)
13.Преглед на телефонски броеви заради кординација на субјактите.

1.Op{ti географски-топографски karakteristiki на посдрачјето.
Op{tinata zafa}a povr{ina oд 225 km2 и сместена е помеѓу Планината
Смрдешник и Серта, една од поголемите реки е реката Крива Лакавица која се влева во
вештачката акумулација брана Мантово, други вештачки акумулации се Конче1 и
Конче 3 .
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Оp{tina Kon~e proizleze od opшtina Radovi{ so koja e povrzana со Регионален
пат Р-606 преку овој пат се поврзува со другите центри : Струмица, Штип, Скопје.
Site naseleni mesta vo op{tinata se povrzani so lokalni pati{ta.
Dol`inata na lokalnata patna mre`a vo op{tinata iznesuva 25 km, od koi
asfaltirani se 18 km, a 7 km se zemjeni pati{ta.
Za ova podnebje e karakteristi~na umereno-kontinentalnata klima, koja
se odlikuva so dolgi i topli leta со изразити максимуни на температурата до + 42
степени i долги и студени zimi со изразити максимуни до -20 степени.
Vo op{tina Конче zimata e mnogу studena i trae dolgo, со што се стварат
услови за задржување на снегот по патиштата и од појава на голомразица.
Ваквите vrne`i od sneg mo`at da go ote`nat soobra}ajot na Рагионалниот
пат Р-606 и lokalnite pati{ta со кој се поврзуваат населените места во општината.
Sne`nite vrne`i vo na{ata op{tina se големи , so подолготрајно
zadr`uvawe i so просечна debelina od 25-35sm.
Vo tekot na godinata mo`at da padnat 4-5 pati sne`ni nameti so debelina
nad 35 sm., pri {to doa|a do ote`nato odvivawe na soobra}ajot po lokalnite
pati{ta i ulici niz naselenite mesta.
^estite vetrovi vo zimskiot period pravat nanosi na del od lokalnite
pati{ta (naj~esto na krivinite), koe ne{to u{te pove}e go ote`nuva
odvivaweto na soobra}ajot.
Odroni na pati{tata se doста честа појава посебно на регионалниот пат Р606, ima nanosi od pesok i kal, posebno pri obilni vrne`i od do`d.
2.Broj na `iteli vo op{tinata i po naseleni mesta.
Sedi{teto na op{tinata e vo naselenoto mesto Kon~e vo koe `iveat 921 `itelи
од кој 51% се од турsката националност, бројот на жители во останатите населени
места е следниот .
- Деино
=774
- Ракитец =560
- Д. Липовик =467
- Лубница =364
- Габревци =366
- Гарван
=23
- Скоруша =28
- Загорци =12
- Г.Липовик=150
Три населени места се неаактивни т.е. не населени тоа се населените места:
Негерновци, д. Радеш. Д. и Г .Враштица . во овие населени места има викендици и
манастири кој се посетуваат само во летниот период I vikend naselba pokraj
ezero Mantovo.

3.Preventivni merki
Vo izminatite godini se slu~uva{e odredeni patni pravci da bidat
podmrznati i soobra}ajot da se odviva ote`nato, ili voop{to da ne mo`e da se
odviva.
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So cel da se namalat opasnostite od vrne`i od sneg i pojava na
golomrazica, pred zapo~nuvawe na zimskiot period se vr{i:
 ~istewe na lokalnite pati{ta od obrasnati grmu{ki i treva;
 ~istewe na bankinite od zemja i pesok;
 snabduvawe na JКП"Лакавица" so potrebni koli~ini na pesok i sol,
za posipuvawe na lokalnite pati{ta i ulici vo nas. mesta vo
op{tinata.
 osposobuvawe na ekipa za brzi intervencii na teren(ras~istuvawe
na sneg i posipuvawe so pesok i sol na lokalnite pati{ta na
teritorijata na op{tina Kon~e)
 obezbeduvawe na mehanizacija za ras~istuvawe na lokalnite
pati{ta i ulici vo nas. mesta vo op{tinata.
 Slедewe na vremenskata prognoza.
 Izvestuvawe na gra|anite za vremenskata prognoza .
 Razgovor so gra|anite vo vrska so snabdenosta so osnovnite
produkti (maslo za domakinstvata, bra{no i dr).
 Razgovor so sto~arite za snabdenosta so sto~na hrana.
 Razgovor so kolonijalnite prodavnici vo vrska so snabdebnosta so
osnovnite produkti.
Site ovie preventivni merki se prevzemat posbno vo naselenite mesta g.
Lipovik,Garvan,Zagorci, i Skoru{a se so cel za prevzemawe na operativni
merki vo slu~aj na pogolemi navevi od sneg,golomrazici i odronuvawe na
zemji{e na kriti~nite mesta koj se poso~eni vo kartata na op{tinata.
4.КАРТА НА ОПШТИНАТА
Картата на општината е прикажана само со границите на општината без ризичните
места, а додека ризичните места се следните:Р-606 Радовиш -Конче кој спaѓа во
категорија 3 за одржување е во надлежност на МП , ризични места на Р-606 РадовишКонче се : МВ Осојот и МВ Бадамарот на кој места доага да голомразици и може да
дојде до одронување на земјиште и спречување на нормално одвивање на сообраќајот,
за споманатите ризични места редовно се известуваат Македонија Пат. Ризично место
на локален пат Д.Липовик- Г. Липовик е на излезот од с.Д.Липовик према г.Липовик ,
на МВ Скокот На влезот од с. Г. Липовик, Влез на с.Ракитец на МВ Каурски
Гробишта,На влезот на с. Габревци. За сите ризични места кој се на локалните патишта
во општината известено е ЈКП- Лакавица кое со Одлуката за комунален ред
,програмата за зимско одржување и догововорите кој се склучуваат за време траење
од една година се задолжува за одржување на истите.

5.Оперативни мерки
Na teritorijata na op{tina Конче postoi i aktivno raboti JКП
"Лакавица".
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So Odlukata za komunalen red,и програмата за зимско одржување donesena
od Sovetot na op{tinata, JКП "Лакавица" ima obvrska za odr`uvawe na
lokalnite pati{ta i ulici ({to podrazbira i zimsko odr`uvawe).
Pretprijatieto ima 14- vraboteni . Od mehanizacija raspolaga so eдна
кола Лада нива, nekolku kosa~ki, ra~ni koli~ki, lopati, kopa~i i sli~no
Трактор (Ландини) со 85 кс кој е опремен со нож за чистење на снег и циклон за
расфрлање на сол,трактор DEUTZ-FAHR со 80 којнски сили опремен со нож за
Чистење на снегот, со набавката на машина СКИП 66 кс се створени подобри услови
за расчистување на снежните навевеи во зимскиот период .
Bidejki spomenatata mehanizacija i ~ove~ki resursi ne se dovolni za da
gi zadovolat potrebite od ras~istuvawe na lokalnite pati{ta i ulici pri
eventualni vrne`i od sneg, potrebno e pretprijatieto navreme, po donesuvawe
na Programata za zimsko odr`uvawe od strana na Sovetot na op{tinata (
najdocna do mesec noemvri), da sklu~i Dogovor za zimsko odr`uvawe so pravno
lice koe raspolaga so soodvetna mehanizacija i ~ove~ki resursi da odgovori na
potrebite za anga`irawe i navremeno ras~istuvawe na lokalnite pati{ta i
ulici.
Vo slu~aj na poobemni vrne`i od sneg i pojava na dolgotrajni
golomrazici, od strana na op{tinata }e se formira Koordinativno telo za
otstranuvawe na posledicite, vo koe }e bidat vklu~eni pravni lica od
op{tinata koi raspolagaat so soodvetna mehanizacija , a }e se vklu~i i
lokalnoto naselenie.
So Koordinativnoto telo }e rakovodi Gradona~alnikot na op{tinata.
Во табелата од програмата за зимско одржување на советот на општина Конче се
опишани приоритетите на локалните патишта за чистењ од снег и голомразици.
6.Просторни сили за ЗС.
-ЕЛС Конче
-МС за цивилна заштита.
-ЈКП-Лакавица-Конче
-ДПТТУ- ЛИПАЦ-Д. Липовик.
-МЗ Од општина Конче.
-Доброволно противпожарно друштво Gorici Operativa-Конче.
7.Постапка , организација за згрижување на населението и исхрана при поголеми
врнежи од снег.
На територијата на општина Конче може да се каже дека во секое населено место би
имало потреба за сместување на грагани и нивна исхрана по 2-3 семејства од секое
населено место , воглавно тоа се луѓе социјалнни случаеви на кој и стмбените објекти
во кој се сместени во зимниот период при поголеми врнежи од снег може да дојде до
срушување на нивните објекти. Објекти во кој ќе се сместуваат овие лица има во секое
населено место : Во с. Ракитец објект на МЗ. „Културен дом“ Пункт на здравен дом
Радовиш концесионер Интермедика Во с.Г.Липовик во основно училиште, во с.д.
Липовик во објект на МЗ. Во Дедино во објект на МЗ, во Габревци во објект на
основно училиште. Во Конче во објект на МЗ. И во Лубница во објект на МЗ. На овие

22

луге додека се сместине во овие објекти ке ни се организира и исхрана со средства од
Буџетот на општина Конче во кој за социјални случаи се планирани 250.000 денари.
8. Преглед на телефонски броеви, заради кординација и соработка на субјектите

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Субјект
МЗ Јован Занев
Горни
Липовик
МЗ Црвена Застава- Лубница
МЗ Горица Ракитец
МЗ Лубин Ацков- Габревци
МЗ Бела Река Д. Лповик
МЗ Смрдешник Дедино
ЈКП Лакавица Конче
Општина Конче

9.
10

Дптту-Липац С.Д.Липовик
Претседател на Совет

Ред бр.
1.
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Дончо Стефанов
Златко Јанкулуов
Ристов Игор
Гоше Атанасов
Роберт Рисов
Спасе Михајлов
Дончо Тушев

070-930-242
077-990-101
071253-710
070 531-810
071632 878
075-496-018
032-630 325
075-496-013

Нацо Коцев
Александра
Ристова
Преставникк на МЗ-Скоруша, Геро Михов
Загорци,Гарван,Викенд
населба Мантово

075-496-020
070-319-410
070522-605

9.Vleguvawe vo sila na Operativniot plan na op{tina Конче
Operativniot plan na op{tina Конче za utvrduvawe na obvrskite na JКП
"Лакавица" za prevzemawe na preventivni merki i aktivnosti za otstranuvawe
na posledicite od mo`nite prirodni nepogodi ili drugi nesre}i vo zimski
uslovi, vleguva vo sila 8 (osmiot ) den od denot na objavuvaweto vo Slu`ben
glasnik na op{tina Конче.

Број 08-1720/10
Дата 29.12.2021
Конче

Совет на општина Конче
Претседател
Александра Ристова, с.р.
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Врz osnova na ~l.36 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM
br.5/2002)i ~l.11 st.t.3 od Statuтot na op{tina Kon~e (Sl.glasnik na
op{tina Kon~e br.6/2006),
Sovetot na op{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 29.12.2021
година ja donese slednata:

PROGRAMA
ZA RABOTA NA SOVETOT NA OP[TINA KON^E
ZA 2022 GODINA

Period:Januari-Mart
1. Izve{taj za realizacija na Programata za rabota na JKP LakavicaKon~e za 2021
Predlaga~:JKP Lakavica-Kon~e
2. Usvojuvawe i donesuvawe na Zavr{na smetka na Buxetot na ELS- Kon~e
za 2021 godina;
Predlaga~:Gradona~alnik na op{tina Kon~e
3. Informacija za brojot na prijaveni lica od op{tina Kon~e vo Agencija
za vrabotuvawe-Radovi{;
Predlaga~:Agencija za vrabotuvawe-Radovi{
4. Informacija za sostojbata na uli~no osvetluvawe vo opшtina Kon~e.
Predlaga~:Gradona~alnik и ЈКП Лакавица-Конче.
5. Izrabotka na programa za po{umuvawe i ~istewe na `ivotna sredina
Predlaga~:Komisija za urbanizam,komunalni dejnosti,sobrakaj i za{tita
na `ivotnata sredina
Period:April-Juni
6. Programa za izgradba na miкро akumulacii:
Predlaga~:Gradona~alnik na op{tina Kon~e i Komisija za urbanizam и
za{tita na `ivotna sredina.
7. Programa za regulirawe koritata na rekite i poroite vo naselenite
mesta vo op{tinata;
Predlaga~:Komisija za urbanizam,komunalni dejnosti i za{tita na
`ivotna sredina.
8. Programa za odbele`uvawe na 12-ti Juli praznik na op{tina Kon~e;
Predlaga~:Komisija za nagrada i priznanija.
9. Aktivnosti za zbratimuvawe na општина Kon~e so општина od druga
dr`ava;
Predlaga~:Komisija za me|unacionalni odnosi.
10. Programa za namensko tro{ewe na sredstva steknati po drugi osnovi;
Predlaga~:Komisija za finansii i buxet.
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11. Финансиски извештаи за извршување на Буџетот на Општина Конче за 2021 г.
за I, II , III и IV квартал.
Predlaga~:Komisija za finansii i buxet.
13. Informacija za uslovite za kreditirawe na zemjodelcite od ruralnite
podra~ja:
Predlaga~:PE-MZ[V-Radovi{.
14 . Izve{taj za relizacija na Programata za komunalno ureduvawe i
izgradba na lokalni pati{ta i ulica,
Predlaga~:Gradona~alnik

Period:Juli-Septemvri
15.Informacija za rabotata i postignatiot uсpeh vo
OOU*Goce Del~ev*-Kon~e
Predlaga~:OOU*Goce Del~ev*-Kon~e.
16.Godi{na Programa za rabota na OOU*Goce Del~ev*-Kon~e
Predlaga~:OOU*Goce Del~ev*-Kon~e.
17. Godi{na Programa za rabota i izve{taj za rabotata na JOUGD *Detska
gradinka* s.Kon~e,op{tina Kon~e.
Predlaga~: JOUGD *Detska gradinka* s.Kon~e,op{tina Kon~e.
18.Informacija za sprovedenite merki za za{tita i spasuvawe na gra|anite i
materijalnite dobra,prirodni nepogodi i drugi nesre}i.
Predlaga~:Komisija za urbanizam,komunalni dejnosti,sobrakaj i
za{titan a `ivotna sredina.
19.Programa za izgotvuvawe na strate{ki plan za marketinг i promocija na
lokalnite resursi.
Predlaga~:Komisija za finansirawe,Buxet i Lokalen Ekonomski Razvoj.
20.Akcionen plan za za{tita od po`ari
Predlaga~:Gradona~alnik
21.Informacii za komunalniot red vo op{tinata,
Predlaga~:Komisija za urbanizam,komunalni dejnosti sobra}aj i
Za{tita na `ivotnata sredina,
Period:Oktomri-Dekemvri
22.Izvestaj za realizacija na Programata za komunalno ureduvawe lokalni
pati{ta i ulici.
Predlaga~;Gradona~alnik
23. Operativen plan za za{tita i spasuvawe vo zimski uslovi
Predlaga~;Gradona~alnik na Op{tina Kon~e
24.Programa za ureduvawe na grade`no zemji{te,izgradba rekonstrukcija i
odr`uvawe na komunalni objekti i lokalni pati{ta na op{tina Kon~e za
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2021г.
25. Programa za urbanisti~ko planirawe na op{tina Kon~e za 2023g.
26. Programa za unapredivawe na zemjodelstvoto i sto~arstvoto
Predlaga~:Agencija za unapreduvawe na zemjodelstvo i
sto~arstvo.
27. Razgleduvawe na programi i inicijativi od MS vo naselenite mesta vo
op{tinata.
Predlaga~:Komisija za Mesnite samoupravi
28. Programa za rabota na sovetot na op{tina Kon~e za 2023 година.
Predlaga~:Komisija za izgotvuvawe na godi{na programa.
29. Programa za javna ~istota за 2023 година.
Predlaga~:Komisija za urbanizam,komunalni dejnosti,sobrakaj i za{tita
na `ivotnata sredina
30 .Buxet na ELS-Kon~e za 2023godina.
Predlaga~:Gradona~alnik na op{tina Kon~e.

31.Plan za za{tita и spasuvawe za 2023 g.
Predlaga~:Gradona~alnik na op{tina Kon~e
32. Програма за тековно и зимско одржување на локални патишта, улици и полски
патишта на територијата на
општина Конче за 2023 г.
Sovetot na op{tinata po potreba ke razgleduva и donesuva Programi и
odluki koi ke proizlezat od odlukata za komunalen red kako и drugi ќe
proizlezat od odlukata za komunalen red kako и drugi pra{awa koi ke
nametnat kako neophodni vo negovot rabotewe.

Број 08-1720/11
Дата 29.12.2021
Конче

Совет на општина Конче
Претседател
Александра Ристова, с.р.

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на општина
Конче
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ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за урбанизам,
комунални дејности и заштита
на животната средина

ПРОГРАМА
ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КОНЧЕ
ЗА 2022 ГОДИНА

Декември, 2021 ГОДИНА

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, 275/19, 90/20 и
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101/21), 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 29.12. 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 2022 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
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Дефинирање на опфатот и трошоците поврзани со имплементација на
маркетинг стратегијата
Дефинирање на временската рамка за имплементација на маркетинг
стратегијата
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 реализација на
Програмата (расходна страна на Програмата)
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.
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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 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 2022 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
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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 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.08449/3 од 18.04.2017 објавена во Службен гласник на Општина
Конче бр.4 од 2017год.
o Програма за изработка на урбанистички планови во 2022 година
o Други стратешки документи


В) Лица вклучени во изработка на Програмата



диа Зоран Ѓоргиев, раководител на Одделение за урбанизам, комунални
дејности и заштита на животна средина ;
Емилија Гичева, урбанистички планер во Одделение за урбанизам,
комунални дејности и 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.
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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.


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

243,8
248,0
249,4
258,9
250,0
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

452,8

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

246,8
248,4
246,6
238,6

П+1
П+1
П+1
П+1

7,2м
7,2м
7,2м
7,2м

4
4
4
4

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

3467

Г4

Стоваришта

1842

2385

3339

68.79

0,96

/

/

9.37

1645

Г3

Сервиси и
стоваришта

1503

624

874

60.24

0,53

/

/

УПС за
с.Ракитец,
Разработка на
блок 9, КО
Ракитец,
с.Ракитец
Општина
Конче, плански
период 20142024
УПС за
с.Ракитец,
Разработка на
блок 9, КО
Ракитец,
с.Ракитец
Општина
Конче, плански
период 20142024

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

243

/

39

/

7.2

П +1

УПВНМ за
сончева
езерска
КО Долна
населба на
Враштица
езеро Мантово
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

1.115

673,6

А-1

Викенд куќа

1.11

974,8

А-1

1.12

964,5

А-1

411/2 и
413/2

195,3

243,6

/

/

7,2

П +1

Викенд куќа

210,4

243,8

/

/

7,2

П +1

Викенд куќа

217,5

248,0

/

/

7,2

П +1
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УПВНМ за
сончева
езерска
населба на
КО Долна
езеро Мантово
Враштица
КО Долна
Враштица –
Општина
Конче
УПВНМ за
сончева
езерска
населба на
КО Долна
езеро Мантово
Враштица
КО Долна
Враштица –
Општина
Конче
УПВНМ за
сончева
езерска
КО Долна
населба на
Враштица
езеро Мантово
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

1.13

954,1

А-1

Викенд куќа

214,7

249,4

/

/

7,2

П +1

1.14

834,5

А-1

Викенд куќа

253,0

258,9

/

/

7,2

П +1

1.15

761,1

А-1

Викенд куќа

230,0

250,0

/

/

7,2

П +1
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Урбанистички
план

Населено
место

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

број на
градежна
парцела

1.38

1.52

1.101

1.99

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

Б-1

Мали
комерцијални
и деловни
дејности

455,6

911,2

/

/

7,2

П +1

1.590,0

Б-1

Мали
комерцијални
и деловни
дејности

569,8

1.139,6

/

/

7,2

П +1

1.135,2

А-4

Времено
домување

340,4

452,8

/

/

7,2

П +1

1041,4

А1

Викенд куќа

169,3

238,6

/

/

7,2

П+1

2.233,3

416/2 и
415/2
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Урбанистички
план

Населено
место

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

КО Долна
Враштица

број на
градежна
парцела

1.106

вкупна
површина
на
градежна
парцела
м2

727,8

намена на
земјиштето
(основна
класа)

А1

1.107

683,1

А1

1.109

1134,8

А1

намена на
земјиштето
(опис)

Викенд куќа

Викенд куќа

Викенд куќа

броеви
на КП
во
состав
на ГП

415/1

површина
на градба
м2

217,8

бруто
развиена
површина
м2

246,6

Процент на
изграденост
%

/

коефициент на
искористеност
на земјиштето

/

максимална
дозволена
висина м

7,2

катност

П+1

415/3

200,7

248,4

/

/

7,2

П+1

424/1

253,4

243,8

/

/

7,2

П+1
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Урбанистички
план

Населено
место

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

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

КО Долна

вкупна
површина
на
градежна
парцела
м2

број на
градежна
парцела

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

бруто развиена
површина

процента на
изграденост

коефициент на
искористеност на
земјиштето

максимална
дозволена висина

катност

почетна/утврдена
цена по метар
квадратен за
годишна закупнина

вкупна
почетна/утврдена
цена за годишна
закупнина

времетраење на
закупот

/
/

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 на временската рамка за имплементација на маректинг
стратегијата
 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

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 2022 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.


Лица надлежни за реализацијата на Програмата
Тинка Ангелова дипломиран правник
Ленче Крстева дипломиран економист.
Емилија Гичева урбанистички планер.

5. Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на
Програмата (приходна страна на Програмата), изнесува 4.000.000
денари.
Проценка е дека во 2022 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
Службен гласник на општината.
Број 08-1720/12
Дата 29.12.2021година
Конче

Совет на општина Конче
Претседател
Александра Ристова, с.р.

во

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (“Сл. весник на РМ“ бр.5/02) и
член 28 став 3 од Законот за заштита и благосостојба на животните( Сл.весник на РМ
бр.149/14;149/15 и 53/16) и член 11 став 1 точка 11 од Статутот на општина Kонче,
Градоначалникот на општина Конче до советот на општината ја предлага следната:,

Програма
за контрола на популација на бездомните кучиња на
подрачјето на општина Конче
за 2022 година

I. Вовед
Програмата за контрола на популацијата на бездомните кучиња на подрачјето на
Општина Конче за 2022 година, има за цел да гo прикаже видот и обемот на работите за
одржување на конролата на популацијата на бездомните кучиња на подрачјето на сите
населените места во општината, како и начинот на нивното финансирање.
Редовната контрола на бездомните кучиња ќе се реализира со примена на
соодветна динамика и интензитет на работните операци. прикажани во табеларните
прегледи.

II. ОРГАНИЗАЦИЈА НА КОНТРОЛАТА НА ПОПУЛАЦИЈАТА НА БЕЗДОМНИТЕ
КУЧИЊА
Реализацијата на Програмата се спроведува преку:
- Одржување на контролата на популацијата на бездомните кучиња на подрачјето
на Конче и населените места како и депонијата и рекреативната населба покрај езерото
Мантово.

1.Контролата на популацијата на бездомните кучиња на подрачјето на руралниот
центар Конче и населените места како и депонијата и рекреативната населба покрај
езерото Мантово
Општината преку свој преставник како секоја година и оваа година изврши теренска
контрола на својата територија при што беа мапирани сите бездомни кучиња нивните
локации како и нивниот пол. Според дадените информации изготвено е табеларен
приказ на бездомни кучиња во општина Конче

Ред.Бр. Населени Места
1.
Конче
2.
3.
4.

Лубница
Горни Липовиќ
Долни Липовиќ

5.
6.

Ракитец
Дедино

7.
8.

Габревци
Езерска населба
Мантово

вкупно

Локација
Центар и
депонија
центар
центар
влез на
селото
центар
влез и
излез
центар
влез

машки
1

женски
/

вкупно
1

/
/
/

/
/
/

/
/
/

1
1

/

1
1

/
/

/
/

/
/

3

/

3

Во населените места Гарван,Загорци,Скоруша,Долни Радеш,Горна Враштица и Долна
Враштица нема бездомни кучиња од причина што во овие населени места нема активно
население.Мапирање на бездомните кучиња ке се врши континуирано.
III.Заловување на бездомни кучиња на територијата на општина Конче
Заловувањето на бездомните кучиња ќе го врши субјектот со кој има општината склучено
договор а тоа е ДТУ,,АНРИ ВЕТ” од Стојаково општина Богданци.Целта на заволувањето
е да се изврши:
1. Обележување на бездомните кучиња со поставување на околовратник во боја
или ушна маркица
2. Прегледување и вакцинирање од заразни болести
3. Поставување на микрочип за следење
4. Кастирање и стерализирање
5. Еутанизација
1.Обележување на бездомните кучиња ќе се прави со поставување на околувратник во
боја или ушна маркица се со цел да се познаваат кои кучиња се бездомни а со тоа ќе се
има целосна контрола над нив.
2.Прегледувањето на бездомните кучиња ке го врши ветеринарен лекар од правниот
субјект ДТУ,,АНРИ ВЕТ,, се со цел да се види во каква здравствена состојба се и истите
од страна на ветеринарниот лекар ке бидат вакцинирани од заразни болести.
3.Поставување на чип за следење е од голема важност за општината преку овој чип ке
може да се следи движењето на бездомните кучиња односно нивно мигрирање од една
локација на друга.Со поставувањето на чипови ќе се има поголема контрола на
бездомните кучиња.
4. Кастрирањето и Стерелизацијата е со цел да не се зголеми популацијата на
бездомните кучиња на територијата на општина Конче.Овие операции ке ги прави

ветеринарен лекар на правниот субјект ДТУ,,АНРИ ВЕТ,во содветни ветеринарни
простори кои се пропишани со закон.
5. Еутанизацијата може да се случи од две причини:
- кога некои од бездомното кучиња има заразна болест која може да се пренесе на
лугето и животните
- Бездомните кучиња кои се многу агресивни и се потенцијална опасност за
жителите на општина Конче.
Еутанизацијата веднаш не се прави прво се прават одредени чекори односно кога некое
од бездомните кучиња се утврди дека е заболено од заразна болест истото ќе се изолира
во посебна просторија и ќе биде под карантин. Ветеринарниот лекар ке се обиде да го
излекува, ако не може да се излекува тогаш се еутанизира.
Секое заловено бездомно куче треба да биде проверено на агресивност, односно од
страна на овластено лице да му се изврши тест за социјализација. Доколку кучето не го
положи тестот за социјализација, истото се прогласува за опасно и не може да биде
вратено на реонот на заловување, а само може да биде вдомено. Тоа куче треба да се
понуди на вдомување преку медиуми, социјални мрежи, оглас веб стран и слично и
огласот да трае најмалку 20 дена. По 30 дена сметајќи од денот на вршење на тестот за
социјализација, ако никој не сака да го вдоми кучето, истото се еутаназира.
Секое куче кое ќе излезе од прифатилиште (вратено, вдомено) треба да биде
идентификувано со микрочип а податоците треба да бидат внесени во Информативниот
систем на Агенцијата за храна и ветеринарство (тоа го прави ветеринарното друштво од
прифатилиштето).
IV. ИЗВРШИТЕЛ НА ПРОГРАМАТА
Задолжен субјект за извршување на активностите предложени со оваа Програма е
ДТУ,,АНРИ ВЕТ” Стојаково, општина Богданци.
ДТУ,,АНРИ ВЕТ” Стојаково ќе изготвуви Годишен извештај за работа, кој го содржи
описот на услугата и динамиката на нивно извршување, поделбата на територијата по
населени места преглед за секое населено место, како и потребните средства кои се
дадени во табелата по опис на услуга..
1

2

3

4

5

6

Опис на услугата

Единица
мерка

Кол
ичи
на

Единечна
цена без
ДДВ

Заловување и транспорт
до
прифатилиште,
враќање во реонот
Преглед
Лабараториско
испитување
на
Лајшманија
Вакцинирање
против
беснило
Стерилизација
(кастрација ) за кучемашко

број

1

5500

Вкупна
цена без
ДДВ
(3*4)
5500

број
број

1
1

300
1000

300
1000

54
180

број

1

500

500

90

број

1

1000

1000

180

ДДВ

990

Стерализација
број
1
2000
(овариоктомија) за куче
женско
Дехелменитзација
број
1
100
(обезпаризитување)
Идентификација
број
1
1000
(микрочип
и
околувратник во боја)
Еутаназија
број
1
1000
Заловување и транспорт
број
1
50
до
прифатилиште,
транспорт до депонија
Асистенција
за
број
1
50
заловување на агресивни
кучиња со фаталка (со
вклучен превоз)
Асистенција
за
број
1
50
заловување на агресивни
кучиња со амазонкадувалка со соодветен
анестетик (со вклучен
превоз)
Престој во прифатилиште
број
1
500
од ден
Се вкупно без ДДВ: 13050(со бројки)тринаесет илјади и педесет
(со зборови) Вкупен износ на ДДВ изнсува 2349 денари

2000

360

100

18

1000

180

1000
50

180
9

50

9

50

9

500

90

денари

За контролата на популацијата на бездомни кучиња во Општина Конче, по
завршувањето на договорот со ДТУ„АНРИ ВЕТ“ од Стојаково,општината ке ја реализира
програмата преку заедничкиот проект на Центарот за развој на југоисточен плански регон
во која влегува и општина Конче. Регионот преку проектот е поделен на два микро региона
и има веќе изградено две приватилишта за бездомни кучиња и тоа по едно на двата микро
региона.Едниот
микро
регион
ги
опфајка
општините:Радовиш,
Конче
,Струмица,Василево,Босилово и Ново Село. Вториот микро регион ги опфајка
општините:Валандово,Гевгелија,Богданци и Дојран.Во рамките на овој проект ке бидат
набавени и две специјализирани возила за транспорт на заловените бездомни
кучиња.Исто така ке бидат комплет опремени двата стационара со цел решавање на
проблемот со бездомните кучиња во наредните години на ниво на сите десет општини кој
го сочинуваат Југоисточниот плански регион.
V. НАДЗОР НАД ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
Надзор над извршувањето на Програмата, согласно Одлуката за комунален ред,
врши Одделението за урбанизам и комунални работи.
Инспекциски надзор, согласно законот за Комунални дејности и Одлуката за
комунален ред, врши општинскиот комунален инспектор инспекторот преку сопштенија и
известувања и контроли ќе ги контролира и сите оние жители кои имаат домашни
миленичиња(кучиња) за да постават табли на своите порти со ознака пази куче се со цел
да не се дозволи одгледувачите на кучиња да не ги напуштат своите кучиња и истите да
станат бездомни кучиња, а според Законот за благосостојба на животните инспекцискиот
надзор ке го врши официјален ветеринар за ветеринарство и храна. Кој исто така ке врши
контрола како на бездомните кучиња така и на сопствениците на кучичиња и тоа дали се
грижат за нив дали се вакцинирани од секакви болести.

VI. ФИНАНСИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ПРЕДВИДЕНИ СО ПРОГРАМАТА
Финансирањето на активностите за одржување и контролата на популацијата на
бездомните кучиња, предвидени со оваа програма, се врши од Буџетот на општина Конче
во висина од 60.000,оо денари.
Цените за работите околу одржувањето, и контролата на популацијата на
бездомните кучиња, кои ги врши ДТУ,,АНРИ ВЕТ,, од Стојаково се дефинирани согласно
понудата за ваков вид на услуги.
VII. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен
гласник на општина Конче”.
Бр.08-1720/13
Дата:29.12.2021год.
Конче

Совет на општина Конче
Претседател
Александра Ристова, с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (“Сл. весник на РМ“
бр.5/02) и член28 став 3 од Законот за заштита и благосостојба на животните(
Сл.весник на РМ бр.149/14;149/15 и 53/16) и член 11 став 1 точка 16 од Статутот
на општина Kонче, Советот на општината на седницата одржана на ден 29.12.2021
година донесе:
ПЛАН
ЗА КОНТРОЛА НА ПОПУЛАЦИЈАТА НА БЕЗДОМНИТЕ КУЧИЊА НА
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КОНЧЕ ЗА 2022 год.
1. Распоред и динамика
1

2

3

4

5

Опис на услугата

Единица
мерка

Кол
ичи
на

Единечна
цена без
ДДВ

Заловување и транспорт
до
прифатилиште,
враќање во реонот
Преглед

број

3

број

1

300

300

Лабараториско
испитување
Лајшманија
Вакцинирање
беснило

број

1

1000

1000

Вкупна
цена без
ДДВ
(3*4)
5500
16500

7

8

ДДВ

Месец
(период)

планирани

2970 јануар до
декември
54 Јануар до
декември
180

По
потреба
По потреба

Јануари
По
додекември потреба

на
против

6

број

3

500

1500

270 Јануар до
декември

Еднаш
годишно

Стерилизација
(кастрација ) за кучемашко
Стерализација
(овариоктомија) за куче
женско
Дехелменитзација
(обезпаризитување)
Идентификација
(микрочип
и
околувратник во боја)
Еутаназија

број

3

1000

3000

број

/

/

/

број

3

100

300

број

3

1000

3000

1000

1000

број

1

Заловување и транспорт
број
1
50
50
до
прифатилиште,
транспорт до депонија
Асистенција
за
број
1
50
50
заловување на агресивни
кучиња со фаталка (со
вклучен превоз)
Асистенција
за
број
1
50
50
заловување на агресивни
кучиња со амазонкадувалка со соодветен
анестетик (со вклучен
превоз)
Престој во прифатилиште
број
1
500
500
од ден
Вкупно
27.250
Се вкупно со ДДВ: 32.515 денари
(со зборови) тридесет и две илјади петсто и петнаесет денари

540 Јануар до
декември
/

/

54 Јануари до
декември
900 Јануари до
декември
180 Јануари до
декември
9 Јануар до
декември
9 Јануар до
декември

Еднаш за
повеќе
години
/
Еднаш
годишно
Еднаш за
повеќе
годишни
Еднаш за
секугаш
По потреба
По потреба

9

Јануар до
декември

90 Јануар до
декември
5265

По
потреба

По потреба

2.Други активности
2.1.Контроли на комунален инспектор на одгледувачи на кучиња и бездомни кучиња
јануар до декември по потреба
2.2.Контроли на официјален ветеринар за ветеринарство и храна на одгледувачи на
кучиња и бездомни кучиња како и спроведување на планот и програмата на општина
Конче од јануар до декември по потреба
2.3.Соработка и активности со други надлежни органи
2.4.Учество на работилници,семинари,обуки и др.
2.5.Административни работи

Овoј План влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен
гласник на општина Конче”.
Број 08-1720/14
Дата: 29.12.2021 год.
Конче

Совет на општина Конче
Претседател
Александра Ристова, с.р.

Согласно член 36 став 1 алинеа 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник
бр. 5/02) и член 11 став 1 точка 44 од Статутот на општина Конче ( Сл.гласник број
6/06) на предлог на Градоначалникот на општина Конче, Советот на општина
Конче на седницата одржана на 29.12.2021 година донесе
ОДЛУКА
За основање на Општински совет за социјална заштита на општина Конче
Член 1
Врз основа на член 11 став 3 и член 142 од Законот за Социјална заштита на
Р.Северна Македонија ,општината за остварување на дејноста на социјалната
заштита,формира Општински совет за социјална заштита на општината за
подрачјето на општината,
Член 2
За членови во општински совет за социјална заштита на предлог на
градоначаланикот на општината се именуваат членовите:
- претставник од општинска администрација
- претставник од Центар за социјални работи
- претставник од Давател на социјална услуга- Народна кујна
Конче
- претставник од Здружение КУД ,,Зија Гокалп,,с.Конче
- претставник од Верска заедница
- претставник од Здружение на жени „Конечанка“-Конче
- претставник од Здравствена заштита- Конче
- претставник од Образовна установа ООУ Гоце Делчев-Конче
Член 3
Општинскиот совет за социјална заштита изготвува социјален план за подрачјето
на
општината.Социјалниот план содржи мапирање на социјалните проблеми и
ранливите групи во општината, анализа на капацитетите и расположливите
социјални услуги, како и
специфичните потреби за развој на социјални услуги во општината.
Градоначалникот, врз основа на социјалниот план, изготвува годишна програма за
социјалната заштита, која ја донесува Советот на општината.
Член 4
Мандатот на членовите на општинскиот свет за социјлна заштита трае 4 години со
можност за повторен избор.
Член 5
Оваа Одлука стапува на сила по излегување во Службен гласник на општина
Конче.
Број 08-1720/15
Дата 29.12.2021
Конче

Совет на општина Конче
Претседател
Александра Ристова, с.р.

ОПШТИНА КОНЧЕ

СОЦИЈАЛЕН ПЛАН
на општина Конче
за 2022-2024 год.

КОНЧЕ, ДЕКЕМВРИ 2021 година

Содржина
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3.ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

4.СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНО НИВО
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ВОВЕД

Општините, организираат и обезбедуваат спроведување на социјалната заштита
во согласност со Законот за социјалната заштита, преку донесување сопствени
развојни програми за специфичните потреби на граѓаните од областа на
социјалната заштита.
За успешно остварување на социјалната заштита во единиците на локалната
самоуправа во Република Северна Македонија, неопходно е изготвување на
Социјален план за општината, кој ќе овозможи операционализација на
донесените развојни програми.
Социјалниот план на општината треба да биде базиран на утврдените потреби и
приоритети во општината, како и на реалните материјални можности за
обезбедување на одржлив развој на социјалната заштита во општината.
1.СОЦИЈАЛЕН ПЛАН НА ОПШТИНА КОНЧЕ
Општина Конче во координација со другите институции, невладини организации
и граѓани, а како носечка институција во својата заедница изработи предлог
Социјален план за 2022-24 година за успешно имплементирање на социјалната
заштита во својата локална заедница преку креирање на развојна програма за
социјалните потреби на нејзините граѓани. Реализацијата на Социјалниот план
ќе се изврши преку организирање и развивање на облици и форми на
социјални услуги според спечифичните потреби на одделни групи од кои се
наоѓаат во социјален ризик.
Социјалниот план содржи мапирање на социјалните проблеми и ранливите
групи во општината, анализа на капацитетите и расположливите социјални
услуги, како и специфичните потреби за развој на социјални услуги во
општината.
Приоритетни области на Социјалниот план на општината за надминување на
проблемите во социјалата на општина Конче за година ќе ни бидат:
-Намалување на сиромаштијата;
- Социјално вклучување;
- Социјална заштита;
Раководејќи се од проблемите и од потребите во локалната заедница, за секоја
од наведените приоритетни области се одредени посебни цели и планирани
содветни дејствија активности.
Социјалниот план на општина Конче е насочен кон воведување на сеопфатни,
ефикасни и функционални вон-институционални форми на социјална заштита, и
услуги кои ќе бидат достапни до сите корисници кои имаат потреба од нив. Исто
така ќе овозможи креирање и развој на проактивни мерки за социјално
вклучување со кои се зајакнуваат потенцијалите и капацитетите на
корисниците, со што посредно се делува на нивните можности за вклучување во
општествените текови на животот.

2.ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Основен документ со кој е уредено остварувањето на социјалната заштита во Република
Северна Македонија е Законот за социјалната заштита.
Законот за социјалната заштита, во општите одредби, поточно во членот 11, ја регулира
надлежноста на општините во областа на социјалната заштита. Согласно овој закон,
општините развиваат локални мерки и активности за социјална заштита согласно со овој
закон:
- Обезбедуваат спроведување на социјалната заштита согласно со овој закон,
- Донесува одлуки за утврдување и на други права и социјални услуги во областа на
социјалната заштита, права и услуги во поголем обем од обемот на правата и услугите
утврдени со овој закон и поповолни услови за нивно остварување, како и обезбедуваат
средства за нивна имплементација,
- Основаат јавни установи за социјална заштита согласно со овој закон,
- Формираат Совет за социјална заштита на општината, за подрачјето на општината,
- Формираат Совет за социјална заштита на планскиот регион заради планирање и
развој на мрежата на социјални услуги на планскиот регион,
- Донесуваат општи акти од областа на социјалната заштита,
- Донесуваат годишни програми за потребите на граѓаните од областа на социјалната
заштита (во натамошниот текст: годишна програма за социјална заштита), во која
предвидуваат активности и средства за реализација на истите. Годишните програми за
социјална заштита се изготвуваат врз основа на социјалниот план на општината,
, а во согласност со Националната програма за развој на социјалната заштита и истите
пред донесување се доставуваат до Министерството на мислење,
- Усвојуваат завршен извештај за реализирани активности во социјалната заштита
согласно предвидената годишна програма и ги доставуваат до Министерството заради
информирање,
- Даваат финансиски средства за вршење работи од социјална заштита на здруженија,
други правни и физички лица и склучуваат управни договори согласно со овој закон и
- врши други работи поврзани со социјална заштита согласно со овој закон.
Од аспект на надлежноста на единиците на локалната самоуправа во областа на
социјалната заштита, од особена важност е Законот за локалната самоуправа.
Покрај овие два закони, од значење за креирањето на акционите планови на единиците
на локалната самоуправаа, е и Законот за финансирање на единците на локалната
самоуправа кој ги дефинира и поединечно ги разработува изворите на приходи и тоа како
сопствените приходи на општините, така и оние што се обезбедуваат како трансфери од
Буџетот на Републиката и буџетите на фондовите и можноста за финансирање преку
задолжување.
Законот за локалната самоуправа претставува основна правна рамка за процесот на
децентрализација. Покрај овој закон, исто така од голема важност за процесот на
децентрализација е и Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа.
Овој закон треба да обезбеди правна рамка и услови за операционализирање на
уставните одредби во однос на самостојноста на единиците на локалната самоуправа. Тој
ги дефинира и поединечно ги разработува изворите на приходи, и тоа како сопствените
приходи на општините, така и оние што се обезбедуваат како трансфери од Буџетот на
Републиката и буџетите на фондовите, и можноста за финансирање преку задолжување.
Сопствени извори на приходи треба да обезбедат функционална и финансиска
самостојност на општините утврдени со Законот за финансирање на единиците на
локалната самоуправа.:














локалните даноци (даноците од имот и други локални даноци утврдени со закон;
локалните такси (комуналните такси, административните такси и други локални
такси утврдени со закон);
локалните надоместоци (надоместокот за уредување градежно земјиште, комунални
надоместоци, надоместоци за просторни и урбанистички планови и други локални
надоместоци утврдени со закон);
приходите од сопственост (приходи од закупнини, од камати и од продажба на имот
со која не се нарушува извршувањето на јавните функции и надлежности на
општината);
дел од приходите од персонален данок на доход наплатени во тековната година
(како 100% наплатен од физички лица кои вршат занаетчиска дејност на подрачјето
на општината согласно Законот за занаетчиска дејност и како 3% од приходот од
персонален данок на доход од лични примања на физички лица со постојано
живеалиште или престојувалиште во соодветната општина);
приходи и самопридонеси;
приходи од парични казни утврдени со закон;
приходи од донации и
други приходи утврдени со закон

3.СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНО НИВО
Социјалната заштита претставува организирана дејност од страна на Република Северна
Македонија за спречување и надминување на основните социјални ризици, на кои е
изложен граѓанинот, семејството и групи население во текот на животот. Основните
социјални ризици, на кои најчесто се изложени граѓаните, се следните:

ризици по здравје (болест, повреда и инвалидност)

ризици од стареење (старост и преживување)

ризици по мајчинство и семејство

ризици од невработеност и професионална неадаптираност и

ризици од неадаптираност кон социјалната средина.
Социјалната заштита што ќе се развива на локално ниво, на граѓаните ќе обезбеди
социјална помош и социјални услуги кога тие не се во состојба самостојно да ја остварат
својата социјална сигурност.
На локално ниво организирањето на социјалната заштита значи организирање и
развивање на облици и форми на давање социјални услуги на одделни групи на граѓани
кои се нашле во состојба на социјален ризик.
Надлежноста на единиците на локалната самоуправа во областа на социјална заштита е
регулирана со Законот за локалната самоуправа и со Законот за социјалната заштита и се
во согласнот со Политиката на Министерството за труд и социјална политика и постојните
законски регулативи за социјална заштита. Основни нослители на социјалната заштита се:

Државата преку Министерството за труд и социјална политика,

Локалната зедница,

Приватниот сектор и

Невладиниот секор.

Општината како единица на локалната самоуправа како едни од главните носители на
социјалната заштита во остварувањето на своите надлежности од областа на социјалната
заштита се одговорни за:

донесување на развојни програми за социјална заштита,

основање јавни установи за социјална заштита,

развивање вонинституционални форми за социјална заштита и

реализирање социјални програми во соработка со останатите сегменти на јавниот
сектор, приватниот сектор и невладините организации.
Како основни носители на социјалната заштита која ја организира и спроведува Државата,
а кои делуваат и локално се Центрите за социјална работа како јавни установи, при
спроведувањето на социјалната заштита и стручната работа имат надлежност и во :

применување и спроведување програми и други општи акти од областа на
социјалната заштита, донесени и финансирани од општината, и

поттикнување, организирање и координирање волонтерски активности на граѓани,
нивни здруженија, хуманитарни организации, организации во спроведување на
програми за социјална заштита на подрачјето на општината.
Советот на општината, може да донесе одлука за основање на јавна установа по
претходно мислење од Министерството за труд и социјална политика.
Одобрение за основање на јавната установа издава Владата по претходно мислење на
Министерството за труд и социјална политика.
Исто така, условите, постапката за основање, организацијата, управувањето и
раководењето, видовите и дејноста на установите за социјална заштита, се уредени во
Законот за социјалната заштита.
Согласно Законот за локалната самоуправа, (член 22, став 1,точка 7) општините се
надлежни за:

социјалната заштита и заштита на децата - детски градинки и домови за стари
(сопственост, финансирање, инвестиции и одржување);

остварување на социјална грижа за инвалидните лица;

децата без родители и родителска грижа;

деца со воспитно-социјални проблеми;

деца со посебни потреби;

деца од еднородителски семејства;

децата на улица;

лицата изложени на социјален ризик;

лицата засегнати со злоупотреба на дрога и алкохол;

подигање на свеста на населението;

домување на лица со социјален ризик;

остварување на право и воспитување на децата од предучилишна возраст.
Согласно Законот за социјалната заштита општините организираат и обезбедуваат
спроведување на социјалната заштита во согласност со овој закон, преку донесување
сопствени развојни програми за специфичните потреби на граѓаните од областа на
социјалната заштита, ги обезбедуват обврските утврдени со овој закон и донесуваат
општи акти од областа на социјалната заштита.

4.ОСНОВНИ НАЧЕЛА И ПРИНЦИПИ ВО СИСТЕМОТ НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА
Системот на социјалната заштита се засновува на начелата на:
1. Начело на супсидијарност
2. Начело на еднаков третман и недискриминација
3. Начело на партиципативност
4. Начело на индивидуализација
5. Начело на зајакнување на корисникот
6.Начело на приватност
7.Начело на почитување на интегритетот и правата на корисникот
8.Начело на најдобар интерес
9.Начело на најмалку рестриктивно опкружување
10.Начело на доверливост
11.Начело на јавност во работењето и
12.Начело на социјална праведност
Во развој на мрежата на социјални услуги, и воедно реализирање на Социјалниот план
за социјална заштита, општината е наопходно:


да развива и јакне соработката помеѓу сите владини и невладини институции кои
вршат работи во областа на социјалната заштита.



Да развива сервисни услуги и форми на вон-институционална заштита: центри за
дневно и привремено прифаќање и згрижување на социјално-исклучените лица,
формирање на мали групни домови, развивање на мрежата на згрижувачки
семејства и слично.

За утврдување на состојбите општината освен ангажирање на сопствени ресурси, треба
да ги вклучи сите расположливи институции, организации и други институционални и
вонинституционални облици во општината. Општината е главен носител на Социјалниот
план, како и координатор на активностите и следење (мониторинг) на реализираните
активности и поставените цели.
За успешна соработка помеѓу заинтересираните страни потребно е од општината да
формира Општински совет за социјална заштита кое ќе има постојан увид во
реализирањето на Локалниот Социјлален план за социјална заштита, како и на
состојбите и потребите на различните социјални групи на ниво на општината.
Главни активности на Општинскиот совет за социјална заштита :







идентификација на сите ризични групи на ниво на општината,
увид и располагање на релевантни податоци ,
анализа на податоци и состојби,
вршење споредбени анализи,
идентификување на приоритетните интревенции (мерки и форми на социјална
заштита) ,
идентификување на релевантните социјални сили (институциите, НВО, приватен
сектор, инт.),






следење, утврдување и анализа на постигнати резултати и реализирани
активности од имплементирањето на Социјалниот план на општината,
редовна комуникација, средби и размена на податоци и информации со сите
социјални сили на ниво на општина,
транспаретното работење и објавување на годишните извештаи од
имплементирањето на Социјалниот план на општината,
предлог на нови програми и форми на социјална заштита.

5.ЧЛЕНОВИ НА ОПШТИНСКИ СОВЕТ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНА КОНЧЕ
Р.б Име и Презиме
1. Мара Николова Трајкова
2.

Зелиха Јашарова Исмаилова

3.

Гонца Манасова

4.

Хасан Нанушев

5.
6.

Гоце Младеновски
Сашка Горѓиева

7.

Стојанче Глигоров

8.

Снежана Тренчева
Зуица Стојанова

Претсавник од
Општина Конче
админстрацијаОд Центар за
социјални работи
Давател на
социјална
услуга,,Народна
Кујна,,Конче
НВО, Здружение
КУД,,Зија
Гокалп,,Конче
Верска заедница
НВО,,Здружение
на жени
,,Конечанка,,Конче
Здравствена
заштита
Образовна
установа

Профил
Високо
образнование
Социјален
работник
Средно
образование
Средно
Образование
Свештено лице
Средно
образование
Средно
образование
Наставник
Педагог

6.АНАЛИЗА НА ПОТРЕБИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ И СОСТОЈБИТЕ ВО ОПШТИНА
КОНЧЕ
Општи карактеристики на општина Конче
Како збир од податоците добиени од Меѓуопштинскиот центар за
социјална работа во Радовиш, одделението за општи и правни работи во
Општина Конче, невладиниот сектор кој делува на територија на Општина
Конче и базата на податоци со која располага општината, Стратегија за
социјална заштита и намалување на сиромаштијата на општина Конче (2011
година) може да се добие претстава на постоечката социоекономска состојба.
Бидејќи Општина Конче е единица на локалната самоуправа која во минатото
беше дел од тогашната Општина Радовиш, податоците со кои располагаме се
делумни и парцијални.
Општина Конче се наоѓа во централно-источниот дел од Република
Македонија, на 150 км оддалеченост од градот Скопје, десно од патот
Радовиш-Струмица. Таа е типично рурална општина зафаќа површина од

225км2 и се вбројува меѓу средно големите рурални општини во Република
Северна Македонија.
Вкупниот број на домаќинства е 1.057. Во општина Конче има еден рурален
центар со 10 селски населби, со вкупен број на жители 3.536.
Во однос на етничката структура на населението, доминантно е македонското
население со 85,10% од вкупниот број жители, потоа Турци 14,73%, Срби
0,08% останати 0,08%.
Социјален профил на општината
Во однос на социјалната состојба во општина Конче, доминантни социјални
проблеми во општината се сиромаштијата и невработеноста. Една третина од
работоспособните жители на општината Конче 32,3% се невработени.
Половата структура на невработеноста покажува дека поголем дел од
невработените лица се мажи, односно од вкупниот број невработени само
23,3% се жени.(податоци од Стратегија за социјлна заштитита на општина
Конче)
За жителите на Конче е надлежен Центарот за вработување од Радовиш.
Во Центарот се применуваат активни мерки за вработување, согласно со
оперативните планови на Министерството за Труд и Социјална политика.
Во 2016 година беше отворенаа канцеларија на Центарот за вработување
која е лоцирана во општина Конче, каде граѓаните мораат да ги користат
услугите на овој Центар за вработување и да се запознаваат со мерките за
вработување .
Предшколска возраст- ран детски развој
Во однос на постоечки државни и општински инситуции и капацитети во
општина Конче за претшколска возраст во 2019 година општина Конче во
соработка со Министерството за труд и социјална политика работеше на
основање и отварање на установа за предучилишно воспитание и
образование која започна со работа во почетокот на 2020 година. За
потребите на згрижување на децата до 6 години општината има потреба од
отврање на центри за ран детски развој во најмалку три насленеи места.Оваа
активност се планира да започне во 2022 година и општина да ја реализира
во соработка со УНИЦЕФ или друга организација.

Основно образование
Во општина Конче има едно централно училиште за основно образование ОУ
„Гоце Делчев” – Конче од прво до девето одделение со 5 подрачни училишта
од 1-во до 5-то одделение во селата: Дедино, Габревци, Ракитец, Горни
Липовиќ и Долни Липовиќ. Наставата се одвива на македонски и на турски
јазик во село Конче. Училиштето континуирано вложува со сопствени
финансиски средства и подршка од општината во осовременување и
модернизација на училишните објекти и воспитно –образовната.Во делот на
извесување на наставата се вложуваат огромни напори за постојана стручна
наградба на наставниот кадар и опременување со потребните наставно
нагледни и дидактички материјали во наставата. Во делот на училишните
објекти од 2011 година спроведени се мерките на енергетска ефикасност со
што условите за изведување на наставата се согласно стандардите за

училишни згради за основно образование. Во училиштето се организира
настава за редовни ученици а нема специјални паралелки за деца со посебни
потреби.Согласно измените на законот за основно образование член 19, од
2021-22 година во соработка со основачот општина Конче се планира
ангажирање на образовани и лични асистенти за деца со потешкотии за кои
родителите ја побарале оваа законска можност во општина Конче.Од страна
на Основното училиште Гоце Делчев Конче во соработка со надлежни
институции и Основното училиште ,,Климент Охридски,, Ново Село кој ја
имплементираа оваа програма за нашата општина евидентрирани се 5 деца
ученици кои имаат потреба од образовен асистент.
Средно образование
Во однос на средното образование во општината нема ниту едно училиште за
средно образование. Учениците најчесто посетуваат средно образование во
соседната општина Радовиш или во соседните општини Струмица и Штип.За
потребите од соодветни стручни профили согласно интересите на бизнис
заедницата и регионалното опкружување Совет на општина Конче достави
барање за отврање на одредени стручни профили во рамките на Средното
образвание во Радовиш како профил рударски техничар и електро
техничар.Овие инцијативи беа прифатени од СОУ коста Сусинов Радовиш.
Можности за вработување
Во Конче нема развиена индустрија, односно нема капацитет за апсорбирање
на работната сила. Во населените места во општината има регистрирано само
мали трговски објекти и мал стопански капацитет за откуп и преработка на
млеко. Најзагрозена група во однос на можностите за вработување се
повозрасните неквалификувани лица од општината.Од 2005 до 2021 година
во соработка со Агенцијата за вработување-Радовиш редовно секоја година
се ангажираат од 5 до 10 корисници на социјална парична помош за
изведување јавни работи во општината.Во 2021 година беше донесена од
Советот на општина Конче. Програма за Јавни работи финасирана целосно од
Буџетот на општината за сезонско вработување на 15 лица но не подолго од 6
месеци во редовен работен однос, различно од досегашната пракса во РСМ
ангажирање на невработени лица само со плаќање на надоместок за
ангажирање на невработени лица.Општината со програмата на УНДП за
општинско корисна работа од 2019 година континуирано ангажира 9
невработени лица за подршка на стари лица во кои проектот УНДП го
финасира 80% и 20 % општина Конче. Во рамките на социјалната заштита
општината Конче извојува средства и за други проекти од областа на
социјалната заштита.
Лица со телесна/ментална попреченост
Во општина Конче не постојат форми за поддршка на лицата со
телесна/ментална попреченост како, на пример, Дневен центар или
згрижувачки семејства.
Лицата со телесна/ментална попреченост кои живеат во општина Конче
немаат услови за секојдневно функционирање и развој, а уште помалку
можности за нивна вклученост и интеграција во заедницата.
Во општина Конче нема центар за дневно или привремено сместување на
лица со посебни потреби, нема згрижувачки семејства, ниту мал групен дом.
Како потребно се издвојува формирањето на дневен центар или дом за стари

лица, со оглед на фактот дека оваа категорија лица е една од побројните во
општината.Во 2020-2021 година со програма на Ундп и општина Конче за
ангажирање на образовни асситенти за три ученици деца со посебни потреби
беше организирана образовна подршка од ангажирани стручни лица.Оваа
програма од септември 2021 година премина во надлежност на Минстерството
за образоваание и наука.Во септември 2021 беше побарано образовна
подршка за 5 деца ученици во ОУ Гоце Делчев-Конче, поради необезбеден
стручен кадар од Специјалното училиште ,,Климент Охридски-Ново Село на
образовен кадар овие ученици не добија образовна подршка.Општината
треба да помогне во решавање на необезбеден стручен кадар и ги подржи 5
ученици со образовна подршка.
Стари изнешоштени лица и лица самци.
Во однос на користењето на правата од социјална заштита, најзагрозенa
група граѓани се старите лица кои се материјално необезбедени и неспособни
за работа, но поради поседување на одреден имот и имотни права, немаат
право на користење на одредени мерки за социјална заштита
За потребите на старите лица, изнемоштени и самци нема јавен или приватен
старски дом.
На јавниот повик во 2021 година од Министерството за труд и социјлна
политика општина Конче аплицираше со проект за Дневен центар во
с.Ракитец за населението во општина Конче.По направени консултации со
МТСП за потреба од дополнителни измени и дополнувања на проектот за
дневен центар, општината го повлече проектот.Општината ќе се заложи во
наредниот период повторно да аплицира за Дневен центар со целосно нова
проектна документација.
Општината во соработка со Здружението на пензионери на општина Конче и
Радовиш за потребите на старите лица и пензинерите потребно е по
населените места да обезбеди соодветни опремени простории за пресртој и
дружење.Овие простории би биле во сопственост на општината а здружението
со сопствени средства да учествува во уредување на овие простории за
привремен престој и дружење.Вакви простории за пензионерите во 2022
година може да се планираат да бидат отворени по можност во три населени
места пример.Конче, Долни Липовиќ и Дедино а понатаму и во с.Лубница
Ракитец , Габревци и Горни Липовиќ.
Здравствена заштита на локално ниво
Мрежата на здравствени установи на територијата на општина Конче е слабо
развиена. На целата територија на општината има само две амбуланти со
матичен лекар по општа медицина и медицинска сестра,од кои амбулантата
во Конче која да работи секој ден, и една амбуланта во с.Ракитец која работи
два пати неделно. На територијата на општина Конче нема итна служба оваа
услуга се обавува од итната служба од Радовиш која е надлежна и за
граѓаните на општина Конче.
Општината поради оддалечноста од Радовиш од минимум 23 км,има
неопходна потреба со сопствени ресурси и средства да планира да обезебеди
возило за ваква итна служба со ангажирање на лица од општина Конче кои ќе
бидат обучени за ваква здрвствена дејност.
Во Конче има аптека а нема специјалистички ординации кои се користат во
најбилската општина Радовиш а зашто жителите на општината се принудени

да патуваат во околните општини во случај на потреба од здравствена
услуга.Општината има изработено проект за модернизација на амбулантата
во Конче, постори реална потреба од реновирање на обејктот и проширувањ
е на здравствени услуги кои ги дава оваа главна Амбулнта во општина Конче.
Социјална заштита на локално ниво
Во рамките на општинската администрација, во општина Конче нема посебно
одделение за социјална заштита, туку надлежностите се реализираат од
страна на Одделението за правни и општи работи. Нема вработен социјален
работник, но има назначено лице со работни задолженија од областа на
социјалната сфера.
Во 2009 година е усвоена првата Програма за социјална заштита на
населението во општина Конче, во која фокусот генерално се става на
материјалните давања. Во Програмата за здравствена и социјална заштита за
2011 година се проширени активностите за социјална заштита на населението
со оперативен план за нивно спроведување. Во 2011 година за потребите на
општината е изработена Стратегија за социјална заштита, социјлна вклченост
и намалување на сиромаштијата со периодот 2011-2015 година.Во
Стратегијата е разработен и акционен план за најранливите категории на
граѓани во општина Конче.
Соработката со граѓаните на општината во делот на социјалните прашања се
одвива преку информирање на граѓаните, соопштенија на јавни места,
упатување и помош при пополнување апликации.
Како форма за помош на социјално загрозеното население, Општината
доделува еднократна парична помош. За оваа ставка од 2010 до 2019 година
се издвојуваат во просек од 150.000 до 200.000 денари или околу 0,5
проценти од годишниот буџет на Општината.
Центарот за социјална работа во Радовиш е месно надлежен за жителите на
Конче. Центарот за Социјални Работи Радовиш редовно соработува со
Градоначалникот и општинската администрација во Конче за потреби, или
најчесто надминување на проблеми поврзани со кориснци на право од
социјална заштита.
Центарот за социјални работи активно соработува со основното училиште
Гоце Делчев-Конче на програми на малолетничка деликвенција, како и при
потреби за издавање училишна потврда за членови на домаќинството и кога е
потребно да се обезбеди документација за ученици.
Во 2020 година во Конче има отворено канцеларија за социјални работи во
која можат да се остваруваат формите на социјална парична помош, постојана
парична помош и помош и нега од туѓо лице. Со постоење на ваков Центар за
социјална работа во Конче жителите во случај на потреба од остварување на
некое право од социјална заштита не се принудени да патуваат во соседната
општина Радовиш.
Во 2019 година се направија големи напори на иницијатива на
градоначалникот на општина Конче, Министерството за труд и социјална
политика и Центар за социјални работи од Радовиш за отварање на ваква
канцеларија во Конче во најмала рака, канцеларија за материјална помош во

Конче, со што би се олеснила реализацијата на правата од социјална
заштита.Канцеларијата започна да работи во почетокот на 2020 година.
Центар за социјални работи од Радовиш има добра соработка со Агенцијата за
вработување-Радовиш за потребите на граѓаните од општина Конче.
Послаба е соработката со локалните здруженија и невладини организации ,
кои се во многу мал број и недоволно развиени во општина Конче
Од формите на вонинституционална заштита се јавува дете без родителска
грижа, односно дете од семејство чии родители се корисници на постојана
парична помош и кое е сместено во згрижувачко семејство.
Во однос на бројот и структура на корисници на мерки и услуги за социјална
заштита од податоци на Центарот за социјлна заштита Радовиш,
за
територијата на општина Конче(согласно новиот закон за социјална заштита
од 2019 година) евидентирани се над 260 корисници на социјална помош по
разни основи од општина Конче од кои:
- лице над 26 години се корисници на социјална парична помош( по основ
на социјални загрозени случаеви, стари и изнемоштени лица од општина
Конче.
лица над 26 години се корисници постојана парична помош(ГМП).
лица до 26 години се корисници на посебен додаток за детска заштита,
- случаи на жртви на семејно насилство
самохрани родители
лица со психофизички хендикеп,
Општина Конче континуирано издвојува голем процент од општинскиот буџет
за социјална помош и има висок процент на приматели на социјална помош.

7.РИЗИЧНИ ГРУПИ НА ГРАЃАНИ ВО ОПШТИНА КОНЧЕ
Врз основа на извори на податоци ( Центар за социјални работи Радовиш,
Стратегија за социјална заштита на општина Конче, програми за социјална
заштита на општината)на територија на Општина Конче најризична група се
граѓани:
- Лица со телесна/ментална попреченост;
- Стари и изнемоштени лица;
- Лица-самци кои немаат примања;
- Самохрани родители;
- Деца без родители згрижени кај блиски роднини;
- Невработени лица;
- Жени земјоделки без пензиско и здравствено осигурување
- Необразовани лица;
- Жртви на семејно насилство
Како три најприоритетни ранливи групи во општина Конче кои може да ги
истакнеме се:
- лицата со телесна/ментална инвалидност,
- старите и изнемоштени лица во општината и
- лица-самци кои немаат примања.

- Лицата со телесна/ментална попреченост кои живеат во општина Конче
немаат основни услови за секојдневно функционирање и развој, а уште
помалку можности за нивна вклученост и интеграција во заедницата. Тие
претставуваат голема обврска за родителите и за целото семејство и не
постојат дополнителни олеснувачки расположиви услуги во општината. Ако се
земе предвид дека во општина Конче не постојат т.н. специјални паралелки
во рамките на училиштата, Дневен центар, ниту пак други алтернативни
услуги (мобилни служби, организирани активности и сл.), а притоа постојат и
физички бариери за пристап до услуги, нема можности за образование и
вклучување во социјалниот живот за овие лица и тие се оставени на грижа
само на семејството.
Во однос на лица со телесна и интелектуална попреченост кои постојат на
територијата на општината, единствени податоци имаме од Регионалниот
Центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА
Радовиш, чии простории се наоѓаат во Општина Радовиш, кој дејствува на
регионално ниво.
- Старите и изнемоштени лица од општина Конче, исто така, се високо
приоритетна ранлива група, земајќи го предвид податокот дека во општината
живее висок процент на постаро население. Овие лица се соочуваат со
неможност сами да ги завршуваат домашните работи, да се грижат за себе и
за своето здравје, а немаат можност за социјализација. Значајно е да се
спомене дека повеќе од услугите не постојат во општина Конче, како на
пример: нема итна служба, канцеларија за социјални работи, старски дом,
мобилни и патронажни служби, банкомат. Тоа дополнително ја отежнува
нивната ситуација и ја влошува нивната состојба.Во 2019 година со општина
Конче во соработка со УНДП во рамките на проект за општинско корисна
работа од месец септември започна со програма за посета на стари лица во
сите населени места на општината. Програмата ќе трае 6 месеци по што се
планира нејзино продолжување и надградба согласно согледаните искуства
од реализација на програмата.
- Лица-самци кои немаат примања е карактеристична ранлива група на
граѓани во општина Конче. Тоа се најчесто лица во зрели години, од машки
пол, кои немаат оформено семејство, т.е. најчесто се неженети, како резултат
на податокот што најчесто се невработени и немаат никакви примања.
Оставени се сами да се борат со својата ранливост без помош од никого во
заедницата.
Овие целни групи ќе бидат во приоритетите во програмите за социјална
заштита на Општина Конче.
8.ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ НА СОЦИЈАЛНИОТ ПЛАН НА ОПШТИНАТА
Kaко приоритети за надминување на проблемите во социјалата во општина
Конче, за 2022-24 година ќе ни бидат:
I.Намалување на сиромаштијата;
II.Социјално вклучување;

III.Социјална заштита;
Раководејќи се од проблемите и од потребите во локалната заедница, за
секоја од наведените приоритетни области се одредени цели и дејствија
I.Приоритет: Намалување на сиромаштијата;
Намалување на невработеноста на идентификуваните ранливи групи лица во
општината,
За успешна реализација на оваа цел се планирани следниве дејствија:
-Зголемување на свеста кај населението за потребата од регистрирање на
земјоделци/носители на земјоделска дејност, со посебен фокус на жени
земјоделки.
-Поддршка и подигање на свеста за формализирање мали бизниси преку
користење на субвенциите за основање мали и средни претпријатија,
насочени кон поттикнување на вработувањето на ранливите групи граѓани.
- Активно информирање и помош на физички и правни лица за користење на
ИПА и ИПАРД програми, преку организирање и реализација на информативни
средби и работилници.
- Основање на општински фонд за започнување мали бизниси и
самовработување, со акцент за вработување и самовработување на лица од
идентификуваните ранливи групи
- Организирање мини саем за промовирање на традиционални обичаи и
занаети. Овој мини саем кој би се реализирал еднаш годишно на територијата
на општина Конче.
- Отворање на мали погони за финални земјоделски производи преку
здружување, со можност за вклучување на лица од идентификуваните
ранливи групи.
- Промовирање на природните ресурси и на селскиот туризам во општината
како можност за развивање на овие потенцијали на општината.
- Поттикнување за воспоставување и функционирање на бизнис-инкубатор за
Радовиш и Конче започнување нови бизниси, со посебен фокус за
вклучување лица од ранливите категории граѓани.
-Олеснување/привлекување инвеститори преку намалување на комунални
такси и преку посредство за вработување на локални невработени, со акцент
на лица од идентификуваните ранливи групи.
- Изработка на урбанистичка документација од општина Конче за индустриска
зона. Оваа активност е битен предуслов за понатамошен економски и
социјален развој на општината.
-Организирање на работилници и обуки за едукација, преквалификација и
доквалификација во соработка со Агенцијата за вработување-Радовиш
Активноста има цел да понуди можност за едукација, доквалификација и
преквалификација на лица од идентификуваните ранливи групи.
- Предавања и информативни средби од страна на активни успешни приватни
стопанственици. Целта на активноста е локалното население да се информира
за можноста од отворање сопствени бизниси.
-Редовни информирања од канцеларија на Агенцијата за вработување, преку
која локалното население од ранливите категории ќе има поголем пристап до
огласите за работа и состојбата на пазарот на трудот.
II.Приоритет: Социјално вклучување на идентификуваните ранливи групи

1.Цел.Подобрување на состојбата и овозможување можности за интеграција
на лицата со телесна/ментална попреченост во општината
За реализација на оваа цели се предвидени следниве дејствија:
• Овозможување физички пристап до сите институции во општината преку
изградба на пристапни рампи за лицата со телесна попреченост секаде каде
што е тоа потребно.
• Воспоставување и функционирање на мобилни служби за помош на лицата
со телесна/ментална попреченост и на нивните семејства. Во недостиг од
Дневен центар или други форми на згрижување, оваа активност има цел да
им ги даде неопходните услуги на лицата со телесна/ментална попреченост и
на нивните семејства заради подобрување на квалитетот на нивното
живеење. Во мобилните служби е предвидено ангажирање локални
волонтери, припадници на ранливи категории.
• Поттикнување и организирање активности за работно ангажирање и
вклучување на лицата со телесна/ ментална попреченост во сите сфери во
општината. Целта на активноста е да се овозможи вклученост на лицата со
телесна/ментална попреченост во повеќе сфери од општественото живеење и
да се спречи нивната изолација и исклученост од заедницата.
• Воспоставување и функционирање на мобилни служби за помош на
старите изнемоштени лица – самци. Преку оваа активност ќе се придонесе да
им се олесни животот на оваа категорија граѓани која во општина Конче е со
висок процент и е идентификувана како една од најприоритетните ранливи
групи. Мобилните служби предвидуваат вклучување на локални волонтери
кои ќе им ги дадат неопходните услуги на овие лица.
• Отворање на старски дом или Дневен центар за дневен престој.
Идентификувана е голема потреба од ваков тип активност поради
горенаведеното. Во општината има голем број стари изнемоштени лица –
самци кои би биле згрижени во овој старски дом или во дневно згриѓени во
Дневен центар.
• Активирање на патронажните служби за стари и изнемоштени лица.
Поради нередовно престојување на здравствена служба во општината,
патронажните служби би овозможиле континуирано следење на здравствената
состојба на старите изнемоштени лица.
2.Цел.Подигање на свеста кај жената во општина Конче за редовна
здравствена заштита за рано откривање на малигни заболувања, како и
социјална заштита и пензиско осигурување за 30% (трибини, летоци,
работилници Дејствија кои се планираат се:
• Организирање кампања за подигање на свеста кај жената за редовна
здравствена заштита за рано откривање на малигни заболувања.
Кампањата ќе се реализира преку одржување трибини и работилници,
како и подготовка, дистрибуција на промотивни материјали кои ќе ги
нудат потребните информации и ќе дејствуваат едукативно на учесниците.
• Иницијативи за овозможување социјална заштита и друга дополнителна
помош за веќе заболените лица. Оваа активност има цел да обезбеди
социјална заштита, како и друг вид помош која им е неопходна на
заболените лица. Активноста ќе се реализира континуирано и по потреба.
3.Цел Подигање на јавната свест за потребите на ранливите групи во 2020
година.
За оваа цел се предвидени следниве дејствија:

•

•

•

Организирање информативна кампања. Кампањата ќе се реализира преку
одржување трибини и дистрибуција на промотивни материјали кои се
наменети за целата заедница. Активностите кои ќе нудат информации за
потребите на ранливите групи во општината заради надминување на
одредени предрасуди и сензибилизирање на јавноста во однос на
идентификуваните ранливи групи граѓани.
• Поттикнување на активни граѓански здружувања. Целта на оваа активност
е да поттикне активна заедница и активно граѓанство кое е свесно за
состојбите и самото придонесува за подобрување на квалитетот на
живеење во заедницата.
• Одржување редовни контакти и состаноци со граѓански организации кои
работат и/или застапуваат одделни ранливи категории како уште една
можност за вклученост на нивните потреби и нивна вклученост во
процесот на донесување одлуки.
III.Приоритет - Социјална заштита/преземање дополнителни мерки за
социјална заштита.
1.Цел Координирани и поврзани институции за надминување на проблемите
од социјалната сфера
Следниве дејствија се предвидени за оваа цел:
Одржување редовни состаноци општина Конче со Центарот за социјална
работа и други релевантни институции, на пример, полиција, здравство и сл.
Целта на оваа активност е размена на значајни информации заради
надминување на одредени состојби во социјалната сфера. Предвидена е
средба минимум еднаш на секои три месеци.
Воспоставување практика од посета на стручно лице од ЦСР Радовиш во
општина Конче, еднаш во неделата. Поради непостоење одделение на ЦСР во
општина Конче, преку оваа активност ќе се овозможи поголема достапност на
услугите на ЦСР, пред сè, за припадниците на ранливите групи, но и за
целата заедница.
2. Цел Подобрување на состојбата на социјално најзагрозените лица.
Оваа цел ги предвидува следниве дејствија:

•

•

•

Организирање редовни бесплатни здравствени прегледи. Во општината нема
редовна здравствена служба, па активноста има цел да овозможи редовна
здравствена контрола за оние лица кои не се финансиски моќни самите да го
прават тоа.
Обезбедување топол оброк на овие лица. Ова е еден вид мерка/активност
наменета за социјално најзагрозените лица во општината.
3. Цел Достапни информации за остварување на правата на граѓаните во
општина Конче од социјалната заштита во 2020 година.
За оваа цел се предвидени следниве дејствија:
Подготовка и дистрибуција на информатор со правата на граѓаните од областа
на социјалната заштита. Целта на активноста е подостапни информации за
населението преку кои ќе се запознаат со своите права од областа на
социјалната заштита, а со тоа ќе можат да реагираат соодветно во конкретни
ситуации. Информаторот ќе содржи и основни информации за услугите кои ги
нудат институциите.

•

Отворање на канцеларија за информирање на граѓаните од сите области.
Канцеларијата има цел да овозможи достапност и проток на информации од
сите области. Оваа канцеларија ќе биде од големо значење за населението во
општина Конче бидејќи може да влијае за нивна поголема вклученост во сите
општествени текови и може да придонесе за поактивно граѓанство.
4.Цел Овозможување соодветна помош и поддршка на ранливите и
сиромашните групи од населението од страна на општинската администрација
Планирани дејствија за оваа цел се:
• Зајакнување на капацитетите на општинската администрација преку
вработување на социјален работник во општината.
• Зајакнување на капацитетите на општинската администрација преку
едукација на вработените за можностите и формите за развивање на
социјално-заштитните функции на Општината.
• Едукација за стратегиско планирање и изработка на програми од областа
на социјалната заштита.
• Проширување на формите на социјална заштита што ги реализира
Општината (претежно финансиска помош) со нови форми на социјални
услуги.
• Зголемување на процентот што се издвојува од буџетот за социјална
заштита и на ефикасноста на тие буџетски средства.
9.ПЛАН НА АКТИВНОСТИ НА СОЦИЈАЛЕН ПЛАН НА ОПШТИНА КОНЧЕ
ЗА 2022-24 ГОДИНА
Активност 1:
Средби со членовите Социјалниот Совет на секои три месеци, т.е.
четири пати годишно.
Цел: Да се увидат и дефинираат ново настанати промени, нови потреби и
социјални проблеми на територијата на општина Конче. Исто така ќе се
овозможи и континуирано следење на реализацијата на Социјалниот План и
негово континуирано надополнување.
Активноста почнува од јануари и ќе биде завршена до 31 декември.
Активност 2 :
Создавање база на податоци родово разделени согласно
дефинираните приоритети на социјални проблеми на територијата на
Општина Конче и нивно консолидирање со постоечки релевантни податоци од
други релевентани институции за социјални заштита, вклучувајќи го и
невладиниот сектор.
Цел: Создавање реална слика на потреби и реални социјални проблеми на
ниво на општината и создавање на можност за пореално креирање на
приоритети за реализирање проекти и превземање иницијативи и активности
на локално ниво од областа на социјална заштита.

Активноста почнува од : јануари во годината и се одвива контунуирано
и ќе биде завршена 31 декември во годината
Активност 3:
Реализирање на над 50 % од предвидените активности од
Социјалниот план на Општина Конче на годишно ниво преку
Програмата за социјална заштита.
Цел: Операционализација на Социјалниот план преку конкретни активности и
постигнати резулати во однос на дефинираните и приоритетни социјални
проблеми од Социјалниот план и воедно намалување на постоечките
социјални проблеми од 30-50 % на територијата на Општина Конче .
Активноста почнува од : јануари
Активноста ќе биде завршена до: 31.декември

Активност 4:
Изготвување годишен извештај за реализирани активности,
иницијативи и проекти на ниво на Општина Конче, согласно Социјалниот план
на Општина Конче.
Цел: Транспарентен приказ на постигнати резултати и реализирани
активности од Социјалниот план на општината. Овој годишен извештај ќе
биде вклучен и како составен дел од Годишниот извештај од сите активности
реализирани од страна на Општина Конче.
Активноста почнува од јануари 2022 година
Активноста ќе биде завршена до: крајот на 2024 година

10.АКЦИОНИ ПЛАНОВИ ПО ЦЕЛНИ ГРУПИ
1.

ЦЕЛНА ГРУПА
Стари и изнемоштени лица
На територија на Општина Конче
-не постои државен или приватен
пензионерски дом за сместување на
стари лица на кои им треба социјална
зашита и помош,
-не постои центар за дневен престој на
стари изнемоштени, осамени лица и
лица со инвалидитет.

РИЗИЦИ (ПРОБЛЕМИ)

ОБЛИЦИ НА ДЕЛУВАЊЕ

- изложеност на болести
-низок животен стандард
-оневозможено
опслужување на
секојдневните животни
потреби
-изолираност
-Ниски или недоволни
пензии;
Недоволен пристап до
здравствена заштита;
-Недоволна грижа од
семејството и заедницата;
- Недостаток од домови и
дневни центри.

-мобилни тимови за домашна
посета
-тимови за здравствена заштита
-дневен центар за стари лица
-дом за стари лица (приватен или
државен)
- Отворање на специјалистичка
ординација,
служба за брза помош и аптека;
- Збогатување на мрежата на
социјални услуги за старите лица
(сервиси за помош и нега во
домашни услови, сместување во
дневни центри или мали групни
домови);
-Отворање на домови и дневни
центри за привремено
згрижување.

ПРОГРАМА, ПАРТНЕРИ, ЦЕЛИ И РОКОВИ
1.

програма
1.1

1.2

Функционирање на мобилни
тимови за домашна посета

Функционирање на
патронажни тимови за

партнери

цел

- Локална самоуправа
- Меѓуопштински
центар за социјална
работа
- НВО ,,Конечанка,,

-

- Локална самоуправа
- Здравствен дом

-

-

Дневна посета во домови
на целната група
Давање совети и помош во
планирање на буџет
Помош во набавки на
продукти за домашни
потреби
медицински совети,
примарна проверка на

рокови
36 месеци

36 месеци

здравствена заштита

-- НВО Конечанка
-

1.3

Дневен центар за стари лица

- Локална самоуправа
- Меѓуопштински
центар за социјална
работа
- Бизнис сектор

•
•

•
•
1.4

Изработка на студија за
отврање на дом за стари лица
со геријатриски оддел

- Локална самоуправа
- Меѓуопштински
центар за социјална
работа
- Дом за стари лица



здравјето
нега
лекување во функција на
здравствена заштита во
домашни услови
неколкучасовен прифат на
стари лица
понуда на дневна
асистенција на
изнемоштени за
задоволување на
хигиенско здравствени
потреби
дневен топол оброк
клубско дружење за
социјализација,
информирање, забава.
Овозможува 24 часовна
грижа за целната група.

36 месеци

36 месеци

2.

ЦЕЛНА ГРУПА
Лица
телесна/ментална
Попреченост

РИЗИЦИ (ПРОБЛЕМИ)
-намалуваување на практичните,
со когнитивните и социјалните вештини
на корисниците
-намалена способност за самостојно
живеење
-ниско ниво на социјализација и
интеграција во заедницата
-отежнато вклучување во работно окупациониот процес
-злоупотреба од работодавачите
-отежнато вклучување во образовниот
процес
-проблем на семејството во поглед на
неовозможување соодветна грижа и
нега
-Отежнат пристап до работно место;
-Физички бариери и отежнат пристап
до институции;
-Социјални проблеми и бариери во
однос на личниот развој,
самоостварување,
образование и културен живот;
-Дискриминација и нееднаков третман;
-Манифестирање страв/чувство на
сожалување и беспомошност

ОБЛИЦИ НА ДЕЛУВАЊЕ

- Намалување на физичките и
социјални бариери;
-Подобрување на психофизичкиот интегритет и
обезбедување услови/
можности за професионално
самоостварување во локалната
заедница;
- почитување на принципот на
недискриминација од локалната
средината,институциите и
државата во целина;
-Воведување активни мерки за
приоритетно само/вработување,
мерки за подобрување на
социјалните услуги и
отворање на дневен центар за
лицата со ментална пореченост.
-функционирање на тимови за
анимирање
-едукација на семејствата на лица
со интелектуална попреченост за
законската регулатива
-тимови за едукација

ПРОГРАМА, ПАРТНЕРИ, ЦЕЛИ И РОКОВИ

2.

програма
2.1

Помош на семејствата кои
имаат член – лице со
интелектуална попреченост

2.2 Функционирање на
мобилни тимови за
домашна посета
(нега и грижа)
2.3 Организирање на дневен
центар за грижа на лица со
пречи во развојот

партнери
-Општина Конче
- Центар за
социјална работа
- НВО
- НВО
- Здравствени
работници
- ЦСР

- Центар за
социјална работа
НВО
-Општина Конче

цел

рок

 Поддршка на семејствата
со лица со интелектуална
попреченост

36 месеци

• Овозможување нормално
извршување на
животните потреби

36 месеци

 Социјализација, анимација
и едукација на лица со
интелектуална попреченост

36 месеци

ЦЕЛНА ГРУПА

3.
Самохрани родители

РИЗИЦИ (ПРОБЛЕМИ)
- Невработеност;
- Недостаток од потребните
средства за образование и
одгледување на децата;
-Немање на работно искуство

ОБЛИЦИ НА ДЕЛУВАЊЕ
- Воведување активни мерки за
вработување;
- Предност при вработување или
приоритетно вработување;
- Промовирање на програми за
вработување и самовработување;
- - Проширување на формите за социјална
помош што ги реализира општината;
- Зголемување на средствата што се
издвојуваат од буџетот за социјална заштита и
нивно ефективно користење;
- Обуки за преквалификација и
доквалификација.

ПРОГРАМА, ПАРТНЕРИ, ЦЕЛИ И РОКОВИ
3.

програма
3.1

3.2

3.3

партнери

Редовно информирање за
активни мерки за вработување
и самовработување

цел

рокови

- Локална самоуправа
- Центар за социјална
работа
- НВО
Организрање и вклучување во
- Локална
обуки за преквалификација и
самоуправа
доквалификација на

-Центар за
самохрани родители
социјална работа
НВО

-

Постојана пристапност до
потребите на пазарот на
труд.

36 месеци

-

Обезбедување на
можности за
преквалификација и
доклваификација на оваа
ранлива група граѓани

36 месеци

Основање на општински фонд
за подршка за ранливи групи

-

Подршка со сопствени
финасиски средства за
ранливи групи граѓани

36 месеци

Локална самоуправа

ЦЕЛНА ГРУПА

4.

Невработени
Лица

РИЗИЦИ (ПРОБЛЕМИ)
- Голем број на долгорочно
невработени лица;
- Немање на производствени и
преработувачки капацитети;
- Недостаток на информации за
можностите за вработување и
правата од работен однос
–дигитален јазик.

ОБЛИЦИ НА ДЕЛУВАЊЕ
- Отворање на работни места и помали
индустриски капацитети;
- Стимулирање на развојот на мали и средни
бизниси;
- Промовирање на програми за
вработување и самовработување
на долгорочно невработените и
корисниците на социјална заштита (преку
субвенционирање и даночни олеснувања)
- Вклучување во активни мерки за вработување
на долгорочно невработените и корисниците на
социјална заштита;
- Обуки за преквалификација и
доквалификација, вклучително обуки за
користење на компјутер;

ПРОГРАМА, ПАРТНЕРИ, ЦЕЛИ И РОКОВИ
4.
4.1

4.2

4.3

програма

партнери

Промовирање на програми за
вработување и самовработување
на долгорочно невработените и
корисниците на социјална
заштита
Вклучување во активни мерки 
за вработување на долгорочно
невработените и корисниците 
на социјална заштита

- Локална самоуправа
- Центар за социјална
работа
- АВРМ-Радовиш

Обуки за преквалификација и
доквалификација, вклучително
обуки за користење компјутер

- Локална
самоуправа
-Центар за
социјална работа
НВО
Локална самоуправа

цел

рокови

-

Постојана пристапност до
потребите на пазарот на
труд.

36 месеци

-

Обезбедување на
можности за
преквалификација и
доклваификација на оваа
ранлива група граѓани

36 месеци

-

Подршка со сопствени
финасиски средства за
ранливи групи граѓани

36 месеци

ЦЕЛНА ГРУПА

5.

РИЗИЦИ (ПРОБЛЕМИ)

Жени земјоделки без
пензиско и здравствено
осигурување

- Необразованост;
- Доделување на обработлива
земја и недвижен имот на свое
име;
- Нерегистрирано производство
или неможност за плаќање
давачки спрема државата што
придонесува за неможност од
користење на субвенции).

ОБЛИЦИ НА ДЕЛУВАЊЕ
- Едукација и обуки;
- Работилници од НВОи, ПЕ на МЗШВ,
Агенција за поттикнување и развој на
земјоделството и сл.;
- Постепена промена на
патријархалната традиција;
- Регистрирање на производството
и редовно плаќање на пензиско и
здравствено осигурување.

ПРОГРАМА, ПАРТНЕРИ, ЦЕЛИ И РОКОВИ
5.

програма

партнери

цел

5.1

Програми за подршка на жени
земјоделки без пензиско и
здравствено осигурување

подобри економската состојба
на жените и да се зголеми
бројот на регистрирани жени
земјоделки кои ќе придонесат
во развојот на земјоделството.

36 месеци

5.2

Програми за родова еднаквост
на жените и мажите во сите
свери на животот
Програми за информирање и
поттикнување на стутсот на
руруалната жена

МЗШВ- РСМ
Агенција за финансиска
подршка
Локална самоуправа
АВРМ- Радовиш
Локална самоуправа
АВРМ- Радовиш

Родова еднаквост на жените
пазарот на труд.

36 месеци

Локална самоуправа
АВРМ- Радовиш
НВО Конечанка Конче

Подбрување на статусто на
зената земјоделка , јакнење
на нивните лични и
професионални капацитети
Остварување на здравствено
и пензиско осигурување и
посигурна егзистенција на
жените

36 месеци

5.3

5.4

Регистирање на жени
земјоделки како носители на
земјоделско производство

МЗШВ- РСМ
Агенција за финансиска
подршка
Локална самоуправа
АВРМ- Радовиш

рокови

36 месеци

ЦЕЛНА ГРУПА

6.

РИЗИЦИ (ПРОБЛЕМИ)

ОБЛИЦИ НА ДЕЛУВАЊЕ

- Неидентификуван

Необразовани лица

број на
необразовани лица;
- Недостапност до работни места
поради неконкурентност на
пазарот на труд;
- Недостаток на информации за
вработување
на соодветни работни места
согласно со
стручната подготвка.

- Идентификација

на необразовани лица
преку истражување по возрасни групи и
полова распределба;
- Дообразување на лицата со посета на
обуки за преквалификација и
доквалификација или преку нивно
вклучување во системот на редовно
образование;
- Спроведување на тематски курсеви од
страна на НВОи или Агенција за
вработување;
- Воспоставување систем/механизам за
достапност на информации за соодветно
вработување согласно со стручната
подготвка.

ПРОГРАМА, ПАРТНЕРИ, ЦЕЛИ И РОКОВИ
6.

програма
6.1

Програма за организирање на
формално обраование за
возрасни во општина Конче.

6.2

Обуки за доквалификација,
обуки за користење компјутер

6.3

Ангажирање во програми за
јавни раобти на општината

партнери
-Центар за образование
за возрасни
-МОН
-Биро за развој на
образованието
Основно училиште
Локална самоуправа
АВРМ Радовиш
Локална самоуправа

цел

рокови

Можност лицата да си го
дооформат своето
образование и да се
стекнат со знаења и
вештини конкурентни на
пазарот на трудот

36 месеци

Подршка со сопствени
финасиски средства за
ранливи групи граѓани
Можности за раобтно
ангажирање и остварување
на вработување

36 месеци

-

-

36 месеци

ЦЕЛНА ГРУПА

7.

Жртви на семeјно насилство

РИЗИЦИ (ПРОБЛЕМИ)

ОБЛИЦИ НА ДЕЛУВАЊЕ

- Семејни несогласувања и
караници;
- Физичко и псхичко
малтретирање и
насилство;
- Последици од
насилството по жртвата
(здравствени проблеми,
трауми, психози).

- Пријави на проблем во ЦСР, МВР,
НВОи и други надлежни
институции;
- Згрижување во засолништа;
- Отворање на психолошки
советувалишта и СОС линии;
- Обезбедување бесплатна правна
помош и застапување

ПРОГРАМА, ПАРТНЕРИ, ЦЕЛИ И РОКОВИ
7.

програма
7.1 Превентивна едукација
на населението за
препознавање на
семејното насилство и
интервенција
7.2 Обезбедување на
бесплатана правна
помош

партнери

цел

рокови

•
•
•

НВО
ЦСР
СВР

Намалување на
последиците од
семејното наслиство

36 месеци

НВО
ЦСР
СВР
Адвокати
НВО
ЦСР
СВР

Правна помош на лица
жртви на семејно
насилство

36 месеци

7.3 Советувалиште за лица
кои вршат семејно
насилство

-

Намалување на
последиците од
семејното наслиство

36 месеци

7.4 Советувалиште за
жртви на семејно
насилство

-

НВО
ЦСР
СВР

Санирање на
последиците од семејно
насилство

36 месеци

11.ПЛАНИРАН БУЏЕТ – ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА

Целни
групи/активности
1.
2.

Стари
и
изнемоштени лица
Лица
со
телесна/ментална
попреченост

Општински
буџетгодишно
100.000 ден

НВО

Донации

Централен
буџет

Вкупно
За година

0

0

0

100.000 ден

50.000 ден

0

0

0

50.000 ден

3.

Лица-самци кои
немаат примања

50.000 ден

0

0

0

50.000 ден

4.

Самохрани родители

50.000 ден

0

0

0

50.000 ден

5.

Невработени лица

100.000 ден

0

0

0

100.000 ден

6.

Жени земјоделки
без пензиско и
здравствено
осигурување
Необразовани лица

100.000 ден

0

0

0

100.000 ден

100.000 ден

0

0

0

100.000 ден

100.0000
ден

0

0

0

100.0000 ден

960.000

0

0

0

960.000

7.

8.

Жртви на семејно
насилство

9.

Активни мерки
подршка за
склучување на
бракови и раѓање на
новороденче

10

11

Подршка на социјлна
ранливост, болести,
здравствени
проблеми, социјален
ризик,социјални
мерки
Социјлни Проекти
програми, НВО,
дигитални услуги
Вкупно за година
Вкупно за период
2022-2024

82.000

0

0

0

82.000

100.000

0

0

0

100.000

1.792.000

0

0

0

1.792.000

5.376.000

0

0

0

5.376.000

12.ЗАКЛУЧОК
Општина Конче постави цели да работи интензивно во креирање на Социјалниот
план на општината, со чија помош полесно и организирано ќе може да ги
спроведува своите обврски во областа на социјална зашита и да развива форми
за заштита и превенција на сите социјално загрозени групи на територијата на
Општина Конче. Во таа насока, како единица на локалната заедница, со
поддршка на невладиниот сектор и други стручни служби на ниво на општината
формиравме Социјален Совет кој
активно ќе работи на планирање и
дефинирање на програмите за третирање на проблемите од областа на социјална
заштита.
Социјалниот совет интензивно ќе работи и на реализација на разни иницијативи
и проекти, се со цел да се постигне социјален развој преку разни форми на
социјална заштита согласно потребите на граѓаните од Општина Конче. За
исполнување на приоритетите,целите и дејствијата од Планот ќе посветиме
особено значење и на:
-навремено и целосно информирање до граѓаните и пристап до информации за
остварување на социјални права, да си ги знаат своите права, да знаат како да
ги бараат и да ги остваруваат и каде треба да се обратат во одредени ситуации.
-Овозможување и олеснување на пристапот до расположиви услуги во самата
општина;
- Регулирање на потреба од ангажирање на специјализирани кадри во
локалните институции кои функционираат како сервис на услуги:
специјализирани здравствени услуги, социјални работници во канцеларија за
социјална работа,ангажирање стручни лица за изработка на општинската
програми во општина Конче.

Број 08-1720/16
Дата 29.12.2021
Конче

Совет на општина Конче
Претседател
Александра Ристова, с.р.

Општина Конче

ПРОГРАМА
за активностите на општина Конче во областа на Социјалната заштита и
заштитата на децата во 2022 година

декември, 2021 година

Врз основа на член 142 став 5 од Законот за социјална заштита (Службен
весник на РСМ бр.104/19), член 22 став 1 точка 7 и член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локалната самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02), и член 11 став
1 точка 11 од Статутот на општина Конче,Советот на Општина Конче на
седницата одржана на 29.12.2021 година, ја донесе следната:

ПРОГРАМА
за активностите на општина Конче во областа на Социјалната заштита и
заштитата на децата во 2022 година

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Општината во остварувањето на својата надлежност од областа на
социјалната заштита работи согласно важечката законска регулатива и
подзаконските акти донесени од државата и локалната самоуправа.
Законот за социјална заштита, Програмата за остварување на социјалната
заштита, Националната програма за развој на социјалната заштита, Законот за
локална самоуправа, Законот за семејството, Законот за урбанистичко планирање
и Социјланиот план на општина Конче 2020-22 година, се акти, врз основа на кои
се уредува социјалната заштита, специфичните потреби на населението и
начинот на остварување на социјалната заштита.
Основни цели на Програмата
Програма за социјална заштита има за цел обезбедување активен однос на
Општина Конче кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од
областа на социјалната заштита и заштитата на децата,поедини категории
граѓани и семејства да добијат соодветен третман и заштита од социјален ризик,
како и:
- Спздаваое ппквалитетни услпви за децата пд предушилищна впзраст за престпј вп детска
градинка;
- Изнапдаое фпрми за згрижуваое на спцијалнп ранливи групи;
- Изнапдаое фпрми за спцијализација на маргинализирани групи;
- Ппдпбруваое на стандардпт на граданите;
- Оспвременуваое на ушилищните устанпви и сппдветни кадрпвски услпви за инклузија на
деца сп ппсебни пптреби.
- Ангажираое на пбразпвани и лишни асистенти вп пснпвнптп пбразпвание за пптребите
на деца ппсебни сп спгласнп закпнпт за пснпвнп пбразпвание.

- Спздаваое услпви за птвпраое на дневни центри за стари изнемпщтени и лица
самци,ппппвплен спцијален живпт за пвие лица, сервис за дптур на храна и лекпви и
грижа на стари изнемпщтени лица;
- Спздаваое услпви за кпнтинуирана рабпта на нарпдна кујна;
- Ппмпщ за семејства ппгпдени пд несреќи и елементарни неппгпди;
- Ппмпщ на спцијалнп загрпзени семејства;
- Ппмпщ на лица – жртви на семејнп насилствп;
- Прпмпвираое на рпдпвата рамнпправнпст.
Социјални ризици
Видови ризици на кои се изложени граѓаните и категории на лица кои ги опфаќа
оваа програма
Основни социјални ризици на кои најчесто се изложени граѓаните, се следните:
- ризици по здравјето (болест, повреда и инвалидност)
- ризици од стареење ( старост и преживување)
- ризици по мајчинство и семејство
- ризици од невработеност и професионална неадаптираност и
- ризици од неадаптираност кон социјалната средина.
2.МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Општина Конче,со цел обезбедување на социјалната заштита за нејзините
граѓани, ќе ги спроведува следните мерки и активности:
А. Парична помош и обезбедување на посебни мерки и услуги за социјална
превенција и заштита на следните категории на лица кои ќе се најдат во
исклучително тешка состојба, согласно можностите и во рамките на
расположливите средства во Буџетот на општината за 2022 година:
- лица со инвалидност,
-деца без родители и родителска грижа,
- деца со воспитно социјални проблеми,
- деца од еднородителски семејства,
- стари лица без семејна грижа,
- лица засегнати со злоупотреба на дрога и алкохол,
- тешко болни лица и приматели на терапија,
- лица погодени од елементарни непогоди,пожари и друго.

Б.Организирање на хуманитарна акција за финансиска и материјална помош на
ранливите групи на население во соработка со општинската Организаицја на
Црвен крст Радовиш.

В. Воведување на финасиска подршка еднократна помош за родители при
раѓање на новоороденче/прво второ, трето дете.За родители кои се жители на
општина Конче.

Г.Вклучување на родовата перспектива во програмата
Д.Работа на канцеларија за социјални работи во Конче за потребите на
граѓаните на општина Конче.
Ѓ. Работа на народна кујна за потребите на корисниците на социјални мерки
преку Центарот за социјална работа Радовиш и Општина Конче.
Е. Програма за подршка на стари и изнемоштени лица вовeдена во 2019 г и
континуирано подржана од општина Конче, МТСП и странски донатори.
Ж. Воведување на дигитализација во социјалните услуги и отварање на психосоцијално советувалиште за жртви на семејно насилство од општина Конче во
соработка со општина Радовиш.
Ѕ. Еднократна помош за склучување на бракови на лица момче/девојка постари
од 35 години од општина Конче

И. Организирање на трибини за едукација против зависности и реализација на
проект за превенција од болестите на зависност кај младите.
3.ПОСТАПКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА
Социјални мерки и услуги во општина Конче
3.1. Парична помош и обезбедување на посебни мерки и услуги за социјална
превенција и заштита на одредени категории на лица кои ќе се најдат во
исклучително тешка состојба.
Целта за остварување на паричната помош и обезбедување на посебни
мерки и услуги за социјална превенција и заштита на одредени категории на лица
е согласно надлежноста на општината во областа на социјалната заштита
утврдена во Законот за локалната самоуправа и Законот за социјалната заштита
како и други законски и подзаконски акти во оваа област, општината да им излезе
во пресрет на здравствено, финансиски или друг начин загрозените лица кои
имаат потреба од социјална заштита и помош,а согласно можностите и во
рамките на расположливите средства во Буџетот на општината за 2022 година.
Висината на надоместокот, видовите на мерките и услугите за социјална
заштита и превенција,за наведените категории на лица ќе се утврдуваат врз
основа на поднесено барање со комплетна документација со која би се потврдил
основот на барањето,а по дадено позитивно мислење од страна на Комисијата за
финансии и буџет и по донесена одлука од страна на Советот на Општина Конче
или пак само по разгледување на барањата од страна на Градоначалникот на
општината , секое барање ќе се разгледува поединечно и средствата ќе се
уплаќаат на трансакциска сметка на граѓанинот.

3.2 Носител на мерките
Оваа активност како мерка во рамките на реализацијата на програмата за
социјална заштита на Општина Конче за 2022 година, ќе се спроведува од страна
на Општина Конче преку надлежните сектори и одделенија.
3.3.Извори на средства
Средствата за исплата на парична помош и за обезбедување на посебни
мерки и услуги за социјална превенција и заштита на наведените категории лица
ќе се обезбедуваат согласно можностите и во рамките на расположливите
средства во Буџетот на општината за 2022 година и се предвидени во
потпрограми:
Б. Организирање на хуманитарна акција за финансиска и материјална помош
на ранливите групи на население во соработка со општинската Организација
на Црвен крст Радовиш.
Целта на оваа активност е преку организарање на акција за собирање на
облека и друга опрема и во соработка со Општинската организација на Црвен
Крст Радовиш да им се помогне на социјално загрозени лица.
Носители на спроведување на активност покрај Општина Конче, ќе бидат
вклучени и јавните установи, невладини организации и здруженија.
В. Воведување на финасиска подршка еднократна помош за родители при
раѓање на новоороденче/прво,второ, трето дете.За родители кои се жители на
општина Конче.
Општина Конче врз основа на првичните резултатит од пописот организан во
2021 година и слењето на проецесто на миграцијата , иселувањето и
морталитетот на насленеито вво однос на наталитетот со цел да придонесе како
локална самоуправа за подобрување на сосотјбите со рагањето на деца ќе
воводе од 2022 година финасиска подршка еднократна помош за родители од
општина Конче при раѓање на новороденче/прво второ, трето дете за родители
кои се жители на општина Конче средствата ќе се исплаќаат по поднесено
барање од страна на родител мајка , татко и доставен докумнет извод на родени
за новороденче.Плнирани се еднократна помош во висина од 10.000 денари за
прво дете, 20.000 денсри за второ дете и 30.000 денари за трето дете.
Г. Вклучување на родовата перспектива во програмата
Општина Конче е обврзана согласно Законот еднаквите можности на жените и
мажите да го почитуваат принципот на еднакви можности на жените и мажите и да
усвојува мерки и да преземаат активности кои се потребни за воспоставување на
еднакви можности на жените и мажите.
Во насока на остварување на принципот на еднакви можности за мажите и
жените во програмата се вклучени и првеземени следниве активности:
- Воведени се програмски мерки од годишниот план за еднакви можности на жените
и мажите во општина Конче за 2022 година во областите на социјалната

заштита,.Преземени се конкретни позитивни мерки во програмата за социјална
заштита за унапредување на родовата рамноправност и воспоставување на
еднакви можности кои ќе бидат оправдани и засновани на анализи за вклченоста
на жените и мажите во делот на социјалната заштита.
- Општина Конче во програмата за социјална заштита ќе прибара податоци за
вкупниот број ангажирани лица, за половата структура на корисниците на
програмата, за образовната структура и за состојбата со распоредувањето на
мажите и жените во превземени програмски активности. Добиените податоци од
ваквата анализа на степенот на имплементација на Законот за еднакви можности
на жените и мажите во програмата ќе бидат показатели за родова слика во
дистрибуцијата
на
ресурсите
од
програмата,распределба
на
ангажираните/вработените
лица жени и мажи на работни места при
спроведување на програмата на општина Конче.
Д.Работа на канцеларија за социјални работи во Конче за потребите на
граѓаните на општина Конче.
Општина Конче во соработка со Мегуопштинскиот Центар за социјлна работа
Радовиш со цел за доближување на социјните услуги до граѓаните на општина
Конче во 2020 година отоври и опреми канцеларија за социјални прашања во
општинската зграда во општина Конче во Конче.
Канцеларијата е отворена секој работен ден од 08-14 часот со присуство на лице
од општинската администрација кое претходно преку Министерството помина
обука за оспособување на кадар за работа на социјални прашања и
проблеми.Канцеларијата е целосно опремена и функционална и граѓаните
можат да ги остварат своите социјлни права. За потребите на канцеларијата
секој петок од 08-14 часот има и присустно лице од Центарот за социјални
работи од Радовиш.
Во канцеларијата на Центарот за социјални работи Радовиш граѓаните можат да
ги поднесат своите барања за остварување на права од социјлна заштита.
Ѓ.Работа на народна кујна за потребите на корисниците на социјални мерки
преку Центарот за социјална раобта Радовиш и Општина Конче.
Во општина Конче во рамките на мерките за социјална заштита на населението
успешно функционира и проектот за Народна кујна со кој стопанисува ЈПКД
Лакавица Конче.
Народната кујна во која има вработено две лица,поседува сопствено возило за
достава на оброците до корисниците секојдневно доставува од понеделнеик до
петок 50 топли оброка на корисници со решение од Министерството за труд и
социјлна политика и 5-7 топли оброка кој ги финансира општина Конче со
одлука на Советот или Градоначалникот на општината.
Е.Програма за подршка на стари и изнемоштени лица вовeдена во 2019 г и
континуирано подржана од општина Конче, МТСП и странски донатори.
Од септевмри 2019 годинаво рамките на Програмта за општинско-корисна
работа започна да се реализра проект за општинско коирсна раобта подршка и
помош на стари лица од наеленеите места во општина Конче. Ангажирани се 9
лица негователи за работа на терен однос посета по домови на старите лица

каде двапари неделно ги посетуваат и и прижат услуги на превентивна
здравствена заштита, психосоцијална подршка,подршка за набавка на
намирници и социјлни активнсоти дружење.Во програмта се вклчени вкупно
330 стари лица од сите наслени места во општината.Овој проект покажа добри
резултати во отсуство на други социјлни сервиси и пожелно и потребно е
општианта да продолжи да го имплементира во соработка со
УНДП.Финасирањето е УНДП 80% и 20 општина Конче.
Ж. Воведување на дигитализација во социјалните услуги и отварање на психосоцијално советувалиште за жртви на семејно насилство од општина Конче во
соработка со општина Радовиш.
Овој проект општина Конче започна да го имплеметира во месец октомври 2021
година во соработка со УНДП.Планирано е дигитализација на општинските
услуги мегу кои и социјалните услуги кои ги нуди општината за
граѓаните.Корисните же можат до општината да доставуваат свои барања и
други докумнети по дигитален пат без да треба да доаѓаат во општинана.Во
рамките на проект планирано е отврање на психосоцијлно советувалите за
жртви на семејно насилство.Оваа советувалиште е планирано да работи со
ангажирано вработено лице психолог.Намената на советувалиштето ќе биде
прифаќање на лица жртви на семејно насилство од општина Конче и Радовиш
за период од 24 часа до превземање на жртвите на семејно насилство од
соодветни институции ЦСР, Полиција, и други органи.
Ѕ. Еднократна помош за склучување на бракови на лица момче/девојка постари
од 35 години од општина Конче
Со цел подршка на лица од општина Конче кои од било кои причини не стапиле
во брак до 35 години а веќе имаат и потреба од финансиска подршка за ваков
чекор и стимулирање на општина Конче за зголемување на бројот на бракови
на територијата на општина Конче од 2022 година Општината ќе воведе
финансиска подршка еднократна помош за склчување на бракови на лица
момче/девеојка со наполнети 35 години или повеќе години возраст. Висина на
средства се планира до 10.0000 денари по склучен брак.

И. Организирање на трибини за едукација за рано откривање на болести
,редовни здравствени проегледи и едукација против зависности и
превенција од болестите на зависност.
Со спроведувањето на оваа активност се превземаат мерки за спречување на
настанување на социјални ризици, рано откривање на болести особено кај жените
, потреба од редовни здравствени прегледи, рано откривање и третман на
граѓанинот односно на лицата кои злоупотребуваат дроги, други психотропни
супстанции, и алкохол.
Оваа активност ќе се спроведе во соработка со Меѓуопштинскиот центар за
социјална работа од Радовиш, со училиштата, здраствената установа, невладини
организации и здруженија на граѓани ,,Конечанка,, како и други правни и физички
лица.

4.ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
Финансиските средства потребни за реализација на Програмата за потребите на
граѓаните од областа на социјална заштита во општина Конче за 2022 година, ќе
се обезбедат од Буџетот на општина Конче за 2022 година.
Лицата имаат право да поднесат Барање до општината за финансиска помош
еднаш во годината , и притоа предност и приоритет имаат лицата кои се со место
на живеење во Општина Конче.
Вкупно обезбедени финансиски средства од Буџетот на Општина Конче –
1.792.000 денари или процент од општински буџет за 2022 година изнесува околу
2.55%.
Овие финансиски средства ќе се користат за категориите на граѓани кои се наоѓаат
во
исклучително тешка состојба и во специфични услови .
Разгледувањето на барањата од граѓаните ќе го врши Градоначалникот
и Советот на општина Конче,секое барање поединечно и средствата ќе се
уплаќаат на трансакциска сметка на граѓанинот.
Програмата за социјална заштита за 2022 година ќе се реализира со следната
динамика, потребните средства и начинот на обезбедување на истатa.
4.1 ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА АКТИВНОСТИ СО ФИНАНСИСКА
КОНСТРУКЦИЈА
Р.б

Активност

1

Помош за стари и изнемоштени лица- посета
од негователи за стари лица-кофинансирање
на проект
Помош на социјално загрозените семејства и
лица изложени на социјален ризик (од 500010.000 денари)
Лица со посебни потреби (телесна
попреченост
Деца со посебни потреби ) (5000 денари за
лице)

2.
3.

4.

Помош на лица погодени од елементарни
непогоди(од 5000-10.000 денари)

Полова
структура на
корисници
жени-мажи

Износ во
денари

100.000
женски/машки
100.000
женски/машки
50.000

женски/машки
100.000

5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12

13
14
15

16

Помош на деца од еднородителски
семејства
(3000 денари за едно семејство)
Организирање на хуманитарна акција за
финансиска и материјална помош на
ранливите групи на население
Организирање на трибини за едукација
против зависности
Еднократна помош за секое новородено
дете –Прво дете – 10.000 денари.
Второ дете -20.000 денари.
Трето дете- 30.000 денари
Вршење превоз на храна за народна кујна
Помош на лица со здравствени проблеми
(од 5000-30.000 денари)
Подршка на Клубови за стари лица
Финансиска поддршка на НВО за
реализација на проекти за социјално
загрозени семејства и поединци
Социјални пакети за празници ( 2000
денари за еден пакет)
Топол оброк за кориснци од општина Конче
Воведување на дигитализација во
социјалните услуги и отварање на психосоцијално советувалиште за жртви на
семејно насилство
Еднократна помош за склучување на
бракови на лица со наполнети 35 или повеќе
години возраст до 100.000 денари
ВКУПНО

женски/машки

20.000

женски/машки

20.000

женски/машки

10.000

Женски/машки

460.000

женски/машки
женски/машки

72.000
150.000

женски/машки
Женски/машки
организации
здруженија
женски/машки

20.000
20.000

Женски/машки
Женски/машки

50.000
100.000

Женски
/машки

500.000

20.000

1.792.000
денари

5. Други форми на активности
Други фпрми на активнпсти сп кпи ќе се ппмагаат сп средства пд Бучетпт на ппщтина
Кпнше се:
- пбезбедуваое струшна, технишка и друга ппддрщка сп кадри и ппрема сп кпја распплага
Опщтината;
-прганизираое прптпкпларни средби за впсппставуваое спрабптка на претставници на
Опщтината сп пптенцијални дпнатпри на прпекти пд пбласта на спцијалната защтита.
Овие фпрми на активнпсти ќе се реализираат спгласнп мпжнпстите на ппщтина Кпнше.
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Градпнашалникпт на ппщтина Кпнше гп следи реализираоетп на пваа Прпграма, ппкренува
иницијативи,дава мислеоа и ппднесува предлпзи вп врска сп пстваруваоетп на нејзините
цели и активнпсти.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Конче”.
Број 08-1720/17
Дата 29.12.2021
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Aлександра Ристова,с.р.

Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.15 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na
RM br.5/2002) i ~l.11 st.1 t.43 od Statutot na op{tina Kon~e,
Sovetot na op{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 29.12.2021 godina
donese:

Z A K L U ^ O K
Za usvojuvawe на Квартален извештај за извршување на Буџетот на
општина Конче за квартал од 01.01.2021 до 30.09.2021 година
1. Se USVOJUVA Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина
Конче за квартал од 01.01.2021 до 30.09.2021 година
број 09-1527/2 од 04.11.2021 година.

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

Број 08-1720/18
Дата 29.12.2021
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на
Република Македонија” број 5/2002) и член 28 став 1 од Законот за финасирање на единиците на
локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија број 61/2004, 96/2004, 67/2007,
156/2009, 47/2011, 192/2015, 209/2018 и Службен весник на Република Северна Македонија
244/2019,53/2021 77/2021,и 150/2021 ), Советот на Општина Конче на Четвртата седница, одржана
на 29 Декември 2021 година, донесе

Б У Џ Е Т на Општина КОНЧЕ за 2022 година
I.ОПШТ ДЕЛ
Член 1
Буџетот на Општина КОНЧЕ за 2022 година се состои од:

107.088.283 во денари
I. Вкупни приходи
- Даночни приходи
- Неданочни приходи
- Капитални приходи
- Приходи од дотации
- Трансфери
- Приходи од донации

II. Вкупни расходи
- утврдени намени
- резерви
III. Дефицит
IV. Финснсирање
Прилив
Домашни задолжувања
Странски заеми
Депозит
Одлив
Отплата на главница

3.880.000
2.605.862
41.178.155
35.644.000
23.380.266
400.000

107.799.000
107.699.000
100.000
-710.717
710.717
1.110.717
0
0
1.110.717
400.000
400.000

Член 2
Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а расходите по
основни намени се утврдени во билансот на расходи и тоа како што следува:

BILANS NA PRIHODI
Nivo na: Stavka
140.921.374

71.144.000

1.011.000

35.644.000

400.000

0

108.199.000

B U X E T
Kategorija
Stavka

O P I S

DANO^NI PRIHODI
Danok od dohod, od dobivka i od kapitalni dobivki
Danoci na imot
Danoci na specifi~ni uslugi
Taksi na koristewe ili dozvoli za vr{ewe na dejnost

Predhoden
buxet

Buxet

Prihodi od
samofinan.
aktivnosti

Prihodi od
dotacii

4.145.000
145.000
950.000
3.000.000
50.000

3.880.000
180.000
650.000
3.000.000
50.000

0

6.001.000
200.000
1.170.000
4.631.000

1.594.862
200.000
230.000
1.164.862

1.011.000

73
KAPITALNI PRIHODI
733 Proda`ba na zemji[te i nematerijalni vlo`uvawa

32.487.155
32.487.155

41.178.155
41.178.155

0

74
TRANSFERI I DONACII
741 Transferi od drugi nivoa na vlast
742 Donacii od stranstvo
744 Tekovni donacii

98.288.219
74.898.219
21.090.000
2.300.000

24.490.983
24.490.983
0
0

0

71
711
713
717
718

72
NEDANO^NI PRIHODI
722 Globi, sudski i administrativni taksi
723 Taksi i nadomestoci
725 Drugi nedano~ni prihodi

0
0
0
0
0
940.000
71.000
0
0
0
0

Prihodi od
donacii

Prihodi od
krediti

Vkupni prihodi

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3.880.000
180.000
650.000
3.000.000
50.000

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

2.605.862
200.000
1.170.000
1.235.862

0
0

0
0

0
0

41.178.155
41.178.155

35.644.000
35.644.000
0
0

400.000
0
400.000
0

0
0
0
0

60.534.983
60.134.983
400.000
0

1

BILANS NA RASHODI
Nivo na: Stavka
140.921.374

71.144.000

1.011.000

35.644.000

400.000

0

108.199.000

B U X E T
Kategorija
Stavka

40

O P I S

PLATI I NADOMESTOCI
401 Osnovni plati

Predhoden
buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Buxet

Rashodi od
dotacii

Rashodi od
donacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

35.814.576
24.657.028

10.510.000
6.300.000

0
0

27.215.340
19.594.708

0
0

0
0

37.725.340
25.894.708

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe

9.537.548

2.440.000

0

7.620.632

0

0

10.060.632

404 Nadomestoci

1.620.000

1.770.000

0

0

0

0

1.770.000

50.000
50.000

100.000
100.000

0
0

0
0

0
0

0
0

100.000
100.000

30.680.002
305.000

16.831.200
210.000

951.000
5.000

7.280.740
60.000

400.000
0

0
0

25.462.940
275.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport

5.862.363

3.360.000

190.000

2.671.740

0

0

6.221.740

423 Materijali i siten inventar

2.498.987

540.000

350.000

1.115.000

0

0

2.005.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe

8.319.152

5.426.200

60.000

690.000

0

0

6.176.200

425 Dogovorni uslugi

5.720.500

3.085.000

191.000

2.450.000

400.000

0

6.126.000

426 Drugi tekovni rashodi

2.174.000

1.210.000

155.000

294.000

0

0

1.659.000

427 Privremeni vrabotuvawa

5.800.000

3.000.000

0

0

0

0

3.000.000

250.000
250.000

100.000
100.000

0
0

0
0

0
0

0
0

100.000
100.000

41

REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI
413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)

42

STOKI I USLUGI
420 Patni i dnevni rashodi

45

KAMATNI PLA]AWA
452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori

46

SUBVENCII I TRANSFERI
463 Transferi do nevladini organizacii

18.960.000
800.000

8.470.000
600.000

60.000
0

0
0

0
0

0
0

8.530.000
600.000

464 Razni transferi

18.160.000

7.870.000

60.000

0

0

0

7.930.000

350.000
350.000

500.000
500.000

0
0

0
0

0
0

0
0

500.000
500.000

50.316.796
2.540.100

34.232.800
180.000

0
0

1.147.920
310.000

0
0

0
0

35.380.720
490.000

60.000

0

0

0

0

0

0

45.836.696

32.882.800

0

707.920

0

0

33.590.720

47

SOCIJALNI BENEFICII
471 Socijalni nadomestoci

48

KAPITALNI RASHODI
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini
481 Grade`ni objekti
482 Drugi grade`ni objekti
483 Kupuvawe na mebel
485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva
486 Kupuvawe na vozila

60.000

170.000

0

100.000

0

0

270.000

220.000

1.000.000

0

30.000

0

0

1.030.000

1.600.000

0

0

0

0

0

0
1

49

OTPLATA NA GLAVNICA
492 Otplata na glavnina kon doma{ni institucii
493 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast

4.500.000
4.500.000

400.000
0

0
0

0
0

0
0

0
0

400.000
0

0

400.000

0

0

0

0

400.000
2

BILANS NA KAPITALNI RASHODI
Nivo na: Stavka
50.316.796

34.232.800

0

1.147.920

0

0

35.380.720

B U X E T
Kategorija
Stavka

48

O P I S

KAPITALNI RASHODI
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini
481 Grade`ni objekti
482 Drugi grade`ni objekti
483 Kupuvawe na mebel
485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva
486 Kupuvawe na vozila

Predhoden
buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Buxet

Rashodi od
dotacii

Rashodi od
donacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

50.316.796

34.232.800

0

1.147.920

0

0

35.380.720

2.540.100

180.000

0

310.000

0

0

490.000

60.000

0

0

0

0

0

0

45.836.696

32.882.800

0

707.920

0

0

33.590.720

60.000

170.000

0

100.000

0

0

270.000

220.000

1.000.000

0

30.000

0

0

1.030.000

1.600.000

0

0

0

0

0

0
1

BILANS NA TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODI
Nivo na: Stavka
90.604.578

36.911.200

1.011.000

34.496.080

400.000

0

72.818.280

B U X E T
Kategorija
Stavka

40

O P I S

PLATI I NADOMESTOCI
401 Osnovni plati

41

42

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

35.814.576

10.510.000

0

27.215.340

0

0

37.725.340

24.657.028

6.300.000

0

19.594.708

0

0

25.894.708

9.537.548

2.440.000

0

7.620.632

0

0

10.060.632

1.770.000

0

0

0

0

1.770.000

REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI

50.000

100.000

0

0

0

0

100.000

413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)

50.000

100.000

0

0

0

0

100.000

30.680.002

16.831.200

951.000

7.280.740

400.000

0

25.462.940

STOKI I USLUGI

305.000

210.000

5.000

60.000

0

0

275.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport

5.862.363

3.360.000

190.000

2.671.740

0

0

6.221.740

423 Materijali i siten inventar

2.498.987

540.000

350.000

1.115.000

0

0

2.005.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe

8.319.152

5.426.200

60.000

690.000

0

0

6.176.200

425 Dogovorni uslugi

5.720.500

3.085.000

191.000

2.450.000

400.000

0

6.126.000

426 Drugi tekovni rashodi

2.174.000

1.210.000

155.000

294.000

0

0

1.659.000

427 Privremeni vrabotuvawa

5.800.000

3.000.000

0

0

0

0

3.000.000

250.000

100.000

0

0

0

0

100.000

250.000

100.000

0

0

0

0

100.000

18.960.000

8.470.000

60.000

0

0

0

8.530.000

KAMATNI PLA]AWA

SUBVENCII I TRANSFERI
464 Razni transferi

49

Rashodi od
donacii

1.620.000

463 Transferi do nevladini organizacii

47

Rashodi od
dotacii

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe

452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori
46

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Buxet

404 Nadomestoci

420 Patni i dnevni rashodi

45

Predhoden
buxet

SOCIJALNI BENEFICII

800.000

600.000

0

0

0

0

600.000

18.160.000

7.870.000

60.000

0

0

0

7.930.000

350.000

500.000

0

0

0

0

500.000

471 Socijalni nadomestoci

350.000

500.000

0

0

0

0

500.000

OTPLATA NA GLAVNICA

4.500.000

400.000

0

0

0

0

400.000

4.500.000

0

0

0

0

0

0

0

400.000

0

0

0

0

400.000

492 Otplata na glavnina kon doma{ni institucii
493 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast

1

BUXETSKI RASHODI PO FUNKCII NA ELS
Nivo na: STAVKA
71.144.000

1.011.000

35.644.000

400.000

0

108.199.000

B U X E T
Fun.sta.
Fun.kod

O P I S

OP{TI JAVNI SLU@BI
7011 IZVT[NI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSISKI I FISKALNI
RABOTI, NADVORE[NI RABOTI
7013 OP[TI USLUGI

701

702

ODBRANA

7022 CIVILNA ODBRANA
703

JAVEN RED I MIR

7032 PROTIVPO@ARNI USLUGI
704

EKONOMSKI RABOTI

7045 TRANSPORT
705

ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA

7051 UPRAVUVAWE SO OTPADOCITE
7052 UPRAVUVAWE SO OTPADNI VODI

Samofinan.
aktivnosti

Buxet

Dotacii

Donacii

Krediti

VKUPNO

27.265.717

0

0

0

0

27.265.717

27.265.717

0

0

0

0

27.265.717

0

0

0

0

0

0

100.000

0

0

0

0

100.000

100.000

0

0

0

0

100.000

500.000

0

0

0

0

500.000

500.000

0

0

0

0

500.000

23.636.829

0

0

0

0

23.636.829

23.636.829

0

0

0

0

23.636.829

4.241.454

0

0

0

0

4.241.454

750.000

0

0

0

0

750.000

3.491.454

0

0

0

0

3.491.454

15.400.000

0

0

400.000

0

15.800.000

7062 RAZVOJ NA ZAEDNICATA

4.100.000

0

0

400.000

0

4.500.000

7063 VODOSNABDUVAWE

9.500.000

0

0

0

0

9.500.000

7064 OSVETLUVAWE NA ULICI

1.800.000

0

0

0

0

1.800.000

0

1.011.000

35.644.000

0

0

36.655.000

0

1.011.000

35.644.000

0

0

36.655.000

706

709

@IVEALI[TA I RAZVOJ NA ZAEDNICATA

OBRAZOVANIE

7091 PEDAGO[KO I OSNOVNO OBRAZOVANIE

1

FUNKCIONALNI RASHODI
Nivo na: POTPROGRAMI
71.144.000

1.011.000

35.644.000

400.000

0

108.199.000

B U X E T
Fun.kod
Potpr.

7011
A00
A10
D00
E00
EA0

O P I S

IZVT[NI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSISKI I FISKALNI
RABOTI, NADVORE[NI RABOTI
SOVET NA OP{TINA
IZBORNI AKTIVNOSTI I REFERENDUMI
GRADONA^ALNIK
OP[TINSKA ADMINISTRACIJA
KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINA

7013 OP[TI USLUGI
MB0 PREKUGRANI^NA SORABOTKA
7022 CIVILNA ODBRANA
Q00 ZA[TITA I SPASUVAWE
7032 PROTIVPO@ARNI USLUGI
W00 PROTIVPO@ARNA ZA[TITA
7045 TRANSPORT
J60 ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA, ULICI I
REGULIRAWE NA RE@IM NA SOOBRAKAJOT
JD0 IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI[TA I ULICI
7051 UPRAVUVAWE SO OTPADOCITE
J40 JAVNA ^ISTOTA
UPRAVUVAWE SO OTPADNI VODI
IZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA
OTPADNI VODI
7062 RAZVOJ NA ZAEDNICATA
F10 URBANISTI^KO PLANIRAWE
G10 PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ
7052
JI0

7063 VODOSNABDUVAWE
JG0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA VODOSNABDUVAWE
7064 OSVETLUVAWE NA ULICI
J30 JAVNO OSVETLUVAWE
7091 PEDAGO[KO I OSNOVNO OBRAZOVANIE
N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE
V10 DETSKI GRADINKI

Buxet

Samofinan.
aktivnosti

Dotacii

Donacii

Krediti

VKUPNO

27.265.717

0

0

0

0

27.265.717

8.100.000
100.000
3.345.000
15.370.717
350.000
0
0
100.000
100.000
500.000
500.000
23.636.829
2.745.483

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

8.100.000
100.000
3.345.000
15.370.717
350.000
0
0
100.000
100.000
500.000
500.000
23.636.829
2.745.483

20.891.346
750.000
750.000
3.491.454
3.491.454

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

4.100.000
2.000.000
2.100.000
9.500.000
9.500.000
1.800.000
1.800.000
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1.011.000
100.000
911.000

0
0
0
0
0
0
0
35.644.000
31.444.000
4.200.000

400.000
0
400.000
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20.891.346
750.000
750.000
3.491.454
3.491.454
4.500.000
2.000.000
2.500.000
9.500.000
9.500.000
1.800.000
1.800.000
36.655.000
31.544.000
5.111.000
1

Член 3

Приходите во износ од 108.199.000 денари се искажани по основни намени во Билансот на приходите и
расходите во Буџетот на Општината за 2022 година и се респределени по поблиски намени во посебниот дел:

POSEBEN DEL

Nivo na: STAVKA
140.921.374

71.144.000

1.011.000

35.644.000

400.000

0

108.199.000

B U X E T
Kategorija
Stavka

A0

O P I S

SOVET NA OP{TINA

Predhoden
buxet

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Rashodi od
donacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

9.550.000

8.100.000

0

0

0

0

8.100.000

9.550.000

8.100.000

0

0

0

0

8.100.000

1.580.000
180.000
1.400.000

1.680.000
180.000
1.500.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1.680.000
180.000
1.500.000

50.000
50.000

100.000
100.000

0
0

0
0

0
0

0
0

100.000
100.000

42 STOKI I USLUGI
420 Patni i dnevni rashodi
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport
426 Drugi tekovni rashodi

120.000
10.000
60.000
50.000

120.000
10.000
60.000
50.000

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

120.000
10.000
60.000
50.000

45 KAMATNI PLA]AWA
452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori

250.000
250.000

100.000
100.000

0
0

0
0

0
0

0
0

100.000
100.000

2.850.000
650.000
2.200.000

5.400.000
400.000
5.000.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

5.400.000
400.000
5.000.000

200.000
200.000

300.000
300.000

0
0

0
0

0
0

0
0

300.000
300.000

4.500.000
4.500.000
0

400.000
0
400.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

400.000
0
400.000

PRIHODI :
A00 SOVET NA OP{TINA

RASHODI :
40 PLATI I NADOMESTOCI
401 Osnovni plati
404 Nadomestoci
41 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI
413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)

46 SUBVENCII I TRANSFERI
463 Transferi do nevladini organizacii
464 Razni transferi
47 SOCIJALNI BENEFICII
471 Socijalni nadomestoci
49 OTPLATA NA GLAVNICA
492 Otplata na glavnina kon doma{ni institucii
493 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast

1

POSEBEN DEL

Nivo na: STAVKA
140.921.374

71.144.000

1.011.000

35.644.000

400.000

0

108.199.000

B U X E T
Kategorija
Stavka

O P I S

A00 SOVET NA OP{TINA
40 PLATI I NADOMESTOCI
401 Osnovni plati
404 Nadomestoci
41 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI
413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)
42 STOKI I USLUGI
420 Patni i dnevni rashodi
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport
426 Drugi tekovni rashodi
45 KAMATNI PLA]AWA
452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori
46 SUBVENCII I TRANSFERI
463 Transferi do nevladini organizacii
464 Razni transferi
47 SOCIJALNI BENEFICII
471 Socijalni nadomestoci
49 OTPLATA NA GLAVNICA
492 Otplata na glavnina kon doma{ni institucii
493 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast

Predhoden
buxet

9.550.000
1.580.000
180.000
1.400.000
50.000
50.000
120.000
10.000
60.000
50.000
250.000
250.000
2.850.000
650.000
2.200.000
200.000
200.000
4.500.000
4.500.000
0

Buxet
8.100.000
1.680.000
180.000
1.500.000
100.000
100.000
120.000
10.000
60.000
50.000
100.000
100.000
5.400.000
400.000
5.000.000
300.000
300.000
400.000
0
400.000

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Rashodi od
donacii
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8.100.000
1.680.000
180.000
1.500.000
100.000
100.000
120.000
10.000
60.000
50.000
100.000
100.000
5.400.000
400.000
5.000.000
300.000
300.000
400.000
0
400.000
2

POSEBEN DEL

Nivo na: STAVKA
140.921.374

71.144.000

1.011.000

35.644.000

400.000

0

108.199.000

B U X E T
Kategorija
Stavka

A1

O P I S

IZBORNI AKTIVNOSTI I REFERENDUMI

Predhoden
buxet

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Rashodi od
donacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

1.100.000

100.000

0

0

0

0

100.000

1.100.000

100.000

0

0

0

0

100.000

46 SUBVENCII I TRANSFERI
463 Transferi do nevladini organizacii
464 Razni transferi

1.100.000
50.000
1.050.000

100.000
100.000
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

100.000
100.000
0

A10 IZBORNI AKTIVNOSTI I REFERENDUMI
46 SUBVENCII I TRANSFERI
463 Transferi do nevladini organizacii
464 Razni transferi

1.100.000
1.100.000
50.000
1.050.000

100.000
100.000
100.000
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

100.000
100.000
100.000
0

PRIHODI :
A10 IZBORNI AKTIVNOSTI I REFERENDUMI

RASHODI :

3

POSEBEN DEL

Nivo na: STAVKA
140.921.374

71.144.000

1.011.000

35.644.000

400.000

0

108.199.000

B U X E T
Kategorija
Stavka

D0

O P I S

GRADONA^ALNIK

Predhoden
buxet

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Rashodi od
donacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

3.205.000

3.345.000

0

0

0

0

3.345.000

3.205.000

3.345.000

0

0

0

0

3.345.000

40 PLATI I NADOMESTOCI
401 Osnovni plati
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe
404 Nadomestoci

1.150.000
805.000
325.000
20.000

1.200.000
840.000
340.000
20.000

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1.200.000
840.000
340.000
20.000

42 STOKI I USLUGI
420 Patni i dnevni rashodi
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport
424 Popravki i tekovno odr`uvawe
425 Dogovorni uslugi
426 Drugi tekovni rashodi

1.545.000
110.000
470.000
200.000
285.000
480.000

1.485.000
110.000
470.000
200.000
285.000
420.000

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1.485.000
110.000
470.000
200.000
285.000
420.000

46 SUBVENCII I TRANSFERI
463 Transferi do nevladini organizacii
464 Razni transferi

360.000
100.000
260.000

460.000
100.000
360.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

460.000
100.000
360.000

47 SOCIJALNI BENEFICII
471 Socijalni nadomestoci

150.000
150.000

200.000
200.000

0
0

0
0

0
0

0
0

200.000
200.000

3.205.000
1.150.000
805.000
325.000
20.000
1.545.000
110.000
470.000
200.000
285.000
480.000
360.000
100.000
260.000
150.000
150.000

3.345.000
1.200.000
840.000
340.000
20.000
1.485.000
110.000
470.000
200.000
285.000
420.000
460.000
100.000
360.000
200.000
200.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.345.000
1.200.000
840.000
340.000
20.000
1.485.000
110.000
470.000
200.000
285.000
420.000
460.000
100.000
360.000
200.000
200.000

PRIHODI :
D00 GRADONA^ALNIK

RASHODI :

D00 GRADONA^ALNIK
40 PLATI I NADOMESTOCI
401 Osnovni plati
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe
404 Nadomestoci
42 STOKI I USLUGI
420 Patni i dnevni rashodi
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport
424 Popravki i tekovno odr`uvawe
425 Dogovorni uslugi
426 Drugi tekovni rashodi
46 SUBVENCII I TRANSFERI
463 Transferi do nevladini organizacii
464 Razni transferi
47 SOCIJALNI BENEFICII
471 Socijalni nadomestoci

4

POSEBEN DEL

Nivo na: STAVKA
140.921.374

71.144.000

1.011.000

35.644.000

400.000

0

108.199.000

B U X E T
Kategorija
Stavka

E0

O P I S

OP{TINSKA ADMINISTRACIJA

Predhoden
buxet

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Rashodi od
donacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

15.565.393

15.370.717

0

0

0

0

15.370.717

15.565.393

15.370.717

0

0

0

0

15.370.717

40 PLATI I NADOMESTOCI
401 Osnovni plati
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe
404 Nadomestoci

5.905.000
4.095.000
1.610.000
200.000

7.630.000
5.280.000
2.100.000
250.000

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

7.630.000
5.280.000
2.100.000
250.000

42 STOKI I USLUGI
420 Patni i dnevni rashodi
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport
423 Materijali i siten inventar
424 Popravki i tekovno odr`uvawe
425 Dogovorni uslugi
426 Drugi tekovni rashodi
427 Privremeni vrabotuvawa

9.500.393
90.000
1.390.393
490.000
680.000
350.000
700.000
5.800.000

7.530.717
90.000
1.530.000
540.000
1.230.717
400.000
740.000
3.000.000

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

7.530.717
90.000
1.530.000
540.000
1.230.717
400.000
740.000
3.000.000

160.000
160.000

210.000
210.000

0
0

0
0

0
0

0
0

210.000
210.000

15.565.393
5.905.000
4.095.000
1.610.000
200.000
9.500.393
90.000
1.390.393
490.000
680.000
350.000
700.000
5.800.000
160.000
160.000

15.370.717
7.630.000
5.280.000
2.100.000
250.000
7.530.717
90.000
1.530.000
540.000
1.230.717
400.000
740.000
3.000.000
210.000
210.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15.370.717
7.630.000
5.280.000
2.100.000
250.000
7.530.717
90.000
1.530.000
540.000
1.230.717
400.000
740.000
3.000.000
210.000
210.000

PRIHODI :
E00 OP[TINSKA ADMINISTRACIJA

RASHODI :

46 SUBVENCII I TRANSFERI
464 Razni transferi
E00 OP[TINSKA ADMINISTRACIJA
40 PLATI I NADOMESTOCI
401 Osnovni plati
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe
404 Nadomestoci
42 STOKI I USLUGI
420 Patni i dnevni rashodi
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport
423 Materijali i siten inventar
424 Popravki i tekovno odr`uvawe
425 Dogovorni uslugi
426 Drugi tekovni rashodi
427 Privremeni vrabotuvawa
46 SUBVENCII I TRANSFERI
464 Razni transferi

5

POSEBEN DEL

Nivo na: STAVKA
140.921.374

71.144.000

1.011.000

35.644.000

400.000

0

108.199.000

B U X E T
Kategorija
Stavka

EA

O P I S

KAPITALNI RASHODI NA OP{TINATA

Predhoden
buxet

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Rashodi od
donacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

1.750.000

350.000

0

0

0

0

350.000

1.750.000

350.000

0

0

0

0

350.000

48 KAPITALNI RASHODI
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini
483 Kupuvawe na mebel
486 Kupuvawe na vozila

1.750.000
100.000
50.000
1.600.000

350.000
180.000
170.000
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

350.000
180.000
170.000
0

EA0 KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINA
48 KAPITALNI RASHODI
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini
483 Kupuvawe na mebel
486 Kupuvawe na vozila

1.750.000
1.750.000
100.000
50.000
1.600.000

350.000
350.000
180.000
170.000
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

350.000
350.000
180.000
170.000
0

PRIHODI :
EA0 KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINA

RASHODI :

6

POSEBEN DEL

Nivo na: STAVKA
140.921.374

71.144.000

1.011.000

35.644.000

400.000

0

108.199.000

B U X E T
Kategorija
Stavka

F1

O P I S

URBANISTI^KO PLANIRAWE

Predhoden
buxet

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Rashodi od
donacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

400.000

2.000.000

0

0

0

0

2.000.000

400.000

2.000.000

0

0

0

0

2.000.000

42 STOKI I USLUGI
425 Dogovorni uslugi

400.000
400.000

2.000.000
2.000.000

0
0

0
0

0
0

0
0

2.000.000
2.000.000

F10 URBANISTI^KO PLANIRAWE
42 STOKI I USLUGI
425 Dogovorni uslugi

400.000
400.000
400.000

2.000.000
2.000.000
2.000.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2.000.000
2.000.000
2.000.000

PRIHODI :
F10 URBANISTI^KO PLANIRAWE

RASHODI :

7

POSEBEN DEL

Nivo na: STAVKA
140.921.374

71.144.000

1.011.000

35.644.000

400.000

0

108.199.000

B U X E T
Kategorija
Stavka

G1

O P I S

PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ

Predhoden
buxet

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Rashodi od
donacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

3.455.000

2.100.000

0

0

400.000

0

2.500.000

3.455.000

2.100.000

0

0

400.000

0

2.500.000

42 STOKI I USLUGI
425 Dogovorni uslugi

1.205.000
1.205.000

400.000
400.000

0
0

0
0

400.000
400.000

0
0

800.000
800.000

46 SUBVENCII I TRANSFERI
464 Razni transferi

2.250.000
2.250.000

1.700.000
1.700.000

0
0

0
0

0
0

0
0

1.700.000
1.700.000

G10 PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ
42 STOKI I USLUGI
425 Dogovorni uslugi
46 SUBVENCII I TRANSFERI
464 Razni transferi

3.455.000
1.205.000
1.205.000
2.250.000
2.250.000

2.100.000
400.000
400.000
1.700.000
1.700.000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

400.000
400.000
400.000
0
0

0
0
0
0
0

2.500.000
800.000
800.000
1.700.000
1.700.000

PRIHODI :
G10 PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ

RASHODI :

8

POSEBEN DEL

Nivo na: STAVKA
140.921.374

71.144.000

1.011.000

35.644.000

400.000

0

108.199.000

B U X E T
Kategorija
Stavka

J3

O P I S

JAVNO OSVETLUVAWE

Predhoden
buxet

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Rashodi od
donacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

1.150.000

1.800.000

0

0

0

0

1.800.000

1.150.000

1.800.000

0

0

0

0

1.800.000

42 STOKI I USLUGI
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport
424 Popravki i tekovno odr`uvawe

1.150.000
950.000
200.000

1.800.000
1.300.000
500.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1.800.000
1.300.000
500.000

J30 JAVNO OSVETLUVAWE
42 STOKI I USLUGI
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport
424 Popravki i tekovno odr`uvawe

1.150.000
1.150.000
950.000
200.000

1.800.000
1.800.000
1.300.000
500.000

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1.800.000
1.800.000
1.300.000
500.000

PRIHODI :
J30 JAVNO OSVETLUVAWE

RASHODI :

9

POSEBEN DEL

Nivo na: STAVKA
140.921.374

71.144.000

1.011.000

35.644.000

400.000

0

108.199.000

B U X E T
Kategorija
Stavka

J4

O P I S

JAVNA ^ISTOTA

Predhoden
buxet

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Rashodi od
donacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

500.000

750.000

0

0

0

0

750.000

500.000

750.000

0

0

0

0

750.000

42 STOKI I USLUGI
424 Popravki i tekovno odr`uvawe

500.000
500.000

750.000
750.000

0
0

0
0

0
0

0
0

750.000
750.000

J40 JAVNA ^ISTOTA
42 STOKI I USLUGI
424 Popravki i tekovno odr`uvawe

500.000
500.000
500.000

750.000
750.000
750.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

750.000
750.000
750.000

PRIHODI :
J40 JAVNA ^ISTOTA

RASHODI :

10

POSEBEN DEL

Nivo na: STAVKA
140.921.374

71.144.000

1.011.000

35.644.000

400.000

0

108.199.000

B U X E T
Kategorija
Stavka

J6

O P I S

Predhoden
buxet

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

5.891.152
2.745.483
ODR@UVAWE I ZA{TITA NA LOKALNI PATI{TA, ULICI I MOSTOVI I REGULIRAWE
NA RE@IM NA
SOOBRAKAJOT

Rashodi od
dotacii

Rashodi od
donacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

0

0

0

0

2.745.483

0

0

0

0

2.745.483

2.745.483
2.745.483

0
0

0
0

0
0

0
0

2.745.483
2.745.483

J60 ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA, ULICI I REGULIRAWE NA RE@IM
5.891.152
2.745.483
NA SOOBRAKAJOT
42 STOKI I USLUGI
5.891.152
2.745.483
424 Popravki i tekovno odr`uvawe
5.891.152
2.745.483

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2.745.483
2.745.483
2.745.483

PRIHODI :
J60 ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA, ULICI I REGULIRAWE NA RE@IM5.891.152
2.745.483
NA SOOBRAKAJOT

RASHODI :
42 STOKI I USLUGI
424 Popravki i tekovno odr`uvawe

5.891.152
5.891.152

11

POSEBEN DEL

Nivo na: STAVKA
140.921.374

71.144.000

1.011.000

35.644.000

400.000

0

108.199.000

B U X E T
Kategorija
Stavka

JD

O P I S

IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI{TA, ULICI I MOSTOVI

Predhoden
buxet

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Rashodi od
donacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

24.669.485

20.891.346

0

0

0

0

20.891.346

24.669.485

20.891.346

0

0

0

0

20.891.346

48 KAPITALNI RASHODI
482 Drugi grade`ni objekti
485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva

24.669.485
24.469.485
200.000

20.891.346
19.891.346
1.000.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

20.891.346
19.891.346
1.000.000

JD0 IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI[TA I ULICI
48 KAPITALNI RASHODI
482 Drugi grade`ni objekti
485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva

24.669.485
24.669.485
24.469.485
200.000

20.891.346
20.891.346
19.891.346
1.000.000

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

20.891.346
20.891.346
19.891.346
1.000.000

PRIHODI :
JD0 IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI[TA I ULICI

RASHODI :

12

POSEBEN DEL

Nivo na: STAVKA
140.921.374

71.144.000

1.011.000

35.644.000

400.000

0

108.199.000

B U X E T
Kategorija
Stavka

JG

O P I S

IZGRADBA NA SISTEMI ZA VODOSNABDUVAWE

Predhoden
buxet

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Rashodi od
donacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

4.675.000

9.500.000

0

0

0

0

9.500.000

4.675.000

9.500.000

0

0

0

0

9.500.000

48 KAPITALNI RASHODI
482 Drugi grade`ni objekti

4.675.000
4.675.000

9.500.000
9.500.000

0
0

0
0

0
0

0
0

9.500.000
9.500.000

JG0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA VODOSNABDUVAWE
48 KAPITALNI RASHODI
482 Drugi grade`ni objekti

4.675.000
4.675.000
4.675.000

9.500.000
9.500.000
9.500.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

9.500.000
9.500.000
9.500.000

PRIHODI :
JG0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA VODOSNABDUVAWE

RASHODI :

13

POSEBEN DEL

Nivo na: STAVKA
140.921.374

71.144.000

1.011.000

35.644.000

400.000

0

108.199.000

B U X E T
Kategorija
Stavka

O P I S

Predhoden
buxet

JI

IZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODI 3.123.000

JI0

IZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODI

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Rashodi od
donacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

3.491.454

0

0

0

0

3.491.454

3.123.000

3.491.454

0

0

0

0

3.491.454

3.123.000
3.123.000

3.491.454
3.491.454

0
0

0
0

0
0

0
0

3.491.454
3.491.454

JI0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODI 3.123.000
48 KAPITALNI RASHODI
3.123.000
482 Drugi grade`ni objekti
3.123.000

3.491.454
3.491.454
3.491.454

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3.491.454
3.491.454
3.491.454

PRIHODI :
RASHODI :
48 KAPITALNI RASHODI
482 Drugi grade`ni objekti
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POSEBEN DEL

Nivo na: STAVKA
140.921.374

71.144.000

1.011.000

35.644.000

400.000

0

108.199.000

B U X E T
Kategorija
Stavka

MB

O P I S

PREKUGRANI^NA SORABOTKA

Predhoden
buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Buxet

Rashodi od
dotacii

Rashodi od
donacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

18.685.000

0

0

0

0

0

0

18.685.000

0

0

0

0

0

0

1.615.000
30.000
20.000
31.000
1.034.000
500.000

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

12.000.000
12.000.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5.070.000
5.070.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

18.685.000
1.615.000
30.000
20.000
31.000
1.034.000
500.000
12.000.000
12.000.000
5.070.000
5.070.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PRIHODI :
MB0 PREKUGRANI^NA SORABOTKA

RASHODI :
42 STOKI I USLUGI
420 Patni i dnevni rashodi
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport
423 Materijali i siten inventar
425 Dogovorni uslugi
426 Drugi tekovni rashodi
46 SUBVENCII I TRANSFERI
464 Razni transferi
48 KAPITALNI RASHODI
482 Drugi grade`ni objekti
MB0 PREKUGRANI^NA SORABOTKA
42 STOKI I USLUGI
420 Patni i dnevni rashodi
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport
423 Materijali i siten inventar
425 Dogovorni uslugi
426 Drugi tekovni rashodi
46 SUBVENCII I TRANSFERI
464 Razni transferi
48 KAPITALNI RASHODI
482 Drugi grade`ni objekti
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POSEBEN DEL

Nivo na: STAVKA
140.921.374

71.144.000

1.011.000

35.644.000

400.000

0

108.199.000

B U X E T
Kategorija
Stavka

N1

O P I S

OSNOVNO OBRAZOVANIE

Predhoden
buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Buxet

Rashodi od
dotacii

Rashodi od
donacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

41.404.527

0

100.000

31.444.000

0

0

31.544.000

41.404.527

0

100.000

31.444.000

0

0

31.544.000

23.673.576
17.045.028
6.628.548

0
0
0

0
0
0

23.744.340
17.095.908
6.648.432

0
0
0

0
0
0

23.744.340
17.095.908
6.648.432

6.721.640
65.000
2.203.740
1.224.400
758.000
2.185.500
285.000

0
0
0
0
0
0
0

100000
5.000
20.000
30.000
0
30.000
15.000

6.551.740
60.000
2.276.740
885.000
690.000
2.360.000
280.000

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

6.651.740
65.000
2.296.740
915.000
690.000
2.390.000
295.000

30.000
30.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

10.979.311
2.390.100
60.000
8.499.211
10.000
20.000

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1.147.920
310.000
0
707.920
100.000
30.000

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1.147.920
310.000
0
707.920
100.000
30.000

PRIHODI :
N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE

RASHODI :
40 PLATI I NADOMESTOCI
401 Osnovni plati
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe
42 STOKI I USLUGI
420 Patni i dnevni rashodi
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport
423 Materijali i siten inventar
424 Popravki i tekovno odr`uvawe
425 Dogovorni uslugi
426 Drugi tekovni rashodi
46 SUBVENCII I TRANSFERI
464 Razni transferi
48 KAPITALNI RASHODI
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini
481 Grade`ni objekti
482 Drugi grade`ni objekti
483 Kupuvawe na mebel
485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva
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POSEBEN DEL

Nivo na: STAVKA
140.921.374

71.144.000

1.011.000

35.644.000

400.000

0

108.199.000

B U X E T
Kategorija
Stavka

O P I S

N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE
40 PLATI I NADOMESTOCI
401 Osnovni plati
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe
42 STOKI I USLUGI
420 Patni i dnevni rashodi
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport
423 Materijali i siten inventar
424 Popravki i tekovno odr`uvawe
425 Dogovorni uslugi
426 Drugi tekovni rashodi
46 SUBVENCII I TRANSFERI
464 Razni transferi
48 KAPITALNI RASHODI
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini
481 Grade`ni objekti
482 Drugi grade`ni objekti
483 Kupuvawe na mebel
485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva

Predhoden
buxet

41.404.527
23.673.576
17.045.028
6.628.548
6.721.640
65.000
2.203.740
1.224.400
758.000
2.185.500
285.000
30.000
30.000
10.979.311
2.390.100
60.000
8.499.211
10.000
20.000

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Buxet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100.000
0
0
0
100.000
5.000
20.000
30.000
0
30.000
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0

Rashodi od
dotacii
31.444.000
23.744.340
17.095.908
6.648.432
6.551.740
60.000
2.276.740
885.000
690.000
2.360.000
280.000
0
0
1.147.920
310.000
0
707.920
100.000
30.000

Rashodi od
donacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

31.544.000
23.744.340
17.095.908
6.648.432
6.651.740
65.000
2.296.740
915.000
690.000
2.390.000
295.000
0
0
1.147.920
310.000
0
707.920
100.000
30.000
17

POSEBEN DEL

Nivo na: STAVKA
140.921.374

71.144.000

1.011.000

35.644.000

400.000

0

108.199.000

B U X E T
Kategorija
Stavka

Q0

ZA{TITA I SPASUVAWE

O P I S

Predhoden
buxet

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Rashodi od
donacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

100.000

100.000

0

0

0

0

100.000

100.000

100.000

0

0

0

0

100.000

46 SUBVENCII I TRANSFERI
464 Razni transferi

100.000
100.000

100.000
100.000

0
0

0
0

0
0

0
0

100.000
100.000

Q00 ZA[TITA I SPASUVAWE
46 SUBVENCII I TRANSFERI
464 Razni transferi

100.000
100.000
100.000

100.000
100.000
100.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

100.000
100.000
100.000

PRIHODI :
Q00 ZA[TITA I SPASUVAWE

RASHODI :
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POSEBEN DEL

Nivo na: STAVKA
140.921.374

71.144.000

1.011.000

35.644.000

400.000

0

108.199.000

B U X E T
Kategorija
Stavka

V1

O P I S

DETSKI GRADINKI

Predhoden
buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Buxet

Rashodi od
dotacii

Rashodi od
donacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

5.597.817

0

911.000

4.200.000

0

0

5.111.000

5.597.817

0

911.000

4.200.000

0

0

5.111.000

40 PLATI I NADOMESTOCI
401 Osnovni plati
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe

3.506.000
2.532.000
974.000

0
0
0

0
0
0

3.471.000
2.498.800
972.200

0
0
0

0
0
0

3.471.000
2.498.800
972.200

42 STOKI I USLUGI
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport
423 Materijali i siten inventar
424 Popravki i tekovno odr`uvawe
425 Dogovorni uslugi
426 Drugi tekovni rashodi

2.031.817
768.230
753.587
90.000
261.000
159.000

0
0
0
0
0
0

851000
170.000
320.000
60.000
161.000
140.000

729.000
395.000
230.000
0
90.000
14.000

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1.580.000
565.000
550.000
60.000
251.000
154.000

60.000
60.000

0
0

60000
60.000

0
0

0
0

0
0

60.000
60.000

5.597.817
3.506.000
2.532.000
974.000
2.031.817
768.230
753.587
90.000
261.000
159.000
60.000
60.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

911.000
0
0
0
851.000
170.000
320.000
60.000
161.000
140.000
60.000
60.000

4.200.000
3.471.000
2.498.800
972.200
729.000
395.000
230.000
0
90.000
14.000
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5.111.000
3.471.000
2.498.800
972.200
1.580.000
565.000
550.000
60.000
251.000
154.000
60.000
60.000

PRIHODI :
V10 DETSKI GRADINKI

RASHODI :

46 SUBVENCII I TRANSFERI
464 Razni transferi
V10 DETSKI GRADINKI
40 PLATI I NADOMESTOCI
401 Osnovni plati
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe
42 STOKI I USLUGI
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport
423 Materijali i siten inventar
424 Popravki i tekovno odr`uvawe
425 Dogovorni uslugi
426 Drugi tekovni rashodi
46 SUBVENCII I TRANSFERI
464 Razni transferi
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POSEBEN DEL

Nivo na: STAVKA
140.921.374

71.144.000

1.011.000

35.644.000

400.000

0

108.199.000

B U X E T
Kategorija
Stavka

O P I S

W0 PROTIVPO@ARNA ZA{TITA

Predhoden
buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Buxet

Rashodi od
dotacii

Rashodi od
donacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

100.000

500.000

0

0

0

0

500.000

100.000

500.000

0

0

0

0

500.000

46 SUBVENCII I TRANSFERI
464 Razni transferi

50.000
50.000

500.000
500.000

0
0

0
0

0
0

0
0

500.000
500.000

48 KAPITALNI RASHODI
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini

50.000
50.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

100.000
50.000
50.000
50.000
50.000

500.000
500.000
500.000
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

500.000
500.000
500.000
0
0

PRIHODI :
W00 PROTIVPO@ARNA ZA[TITA

RASHODI :

W00 PROTIVPO@ARNA ZA[TITA
46 SUBVENCII I TRANSFERI
464 Razni transferi
48 KAPITALNI RASHODI
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini
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Член 4

Буџетот на Општината за 2022 година влегува во сила од денот на објавување во Службен гласник на
општина Конче, а ќе се применува од 01.01.2022 година.

Број 08-1720/19
Дата 29.12.2021
Конче

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на општина Конче
Александра Ристова

OBRAZLO@ENIE
Na Buxetot na ELS-Kon~e za
2022 godina
Osnova za izgotvuvawe na Buxetot na ELS- Kon~e za 2022
godina e: Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik na RM"
5/2002 ) Zakonot za finansirawe na ELS (Sl. vesnik na R.M 61/2004,
96/2004, 67/2007, 156/2009,47/11,192/15,209/18 i Sl. Vesnik na R.S.M
244/19, 53/21, 77/21 i 150/21 ) Zakonot za buxetite ("Slu`ben vesnik na
RM" br.64/2005, 04/08,103/08,156/09,95/10.180/11, 171/12, 192/15, 167/16 i
Slu`ben vesnik na Republika Severna Makedonija br. 79/20 i 151/21), i
Nasokite za podgotovka na Buxetite na ELS za 2022 godina dobien od
Ministerstvoto za finansii-Sektor za buxeti i fondovi vo vrska so izgotvuvaweto
na buxetot na ELS za 2022 godina.
Soglasno ~len 2, to~ka 8 od Zakonot za buxetite (Slu`ben vesnik
na R.M br. 64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10,180/11 171/12,192/15, 167/16
i Slu`ben vesnik na Republika Severna Makedonija br. 79/20 i 151/21)
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{tina Kon~e sodr`i op{t i poseben del. Vo Buxetot na
op{tina Kon~e nema razvoen del odnosno nema razvojni programi.
Op{tiot del gi sodr`i vkupnite prihodi i drugite prilivi i vkupnite rashodi
i drugite odlivi na Buxetot za fiskalnata godina , kako i globalnite proekcii na
prihodite, prilovite rashodite i odlivite za narednite dve godini, ( vklu~uvajki
go i planiraniot deficit). Op{tiot del sodr`i:
- Konsolidiran bilans na prihodi i rashodi ;
- Funkcionalna klasifikacija na rashodite;
- Bilans na tekovno-operativni prihodi i rashodi ;
- Bilans na kapitalni prihodi i rashodi
Posebniot del sodr`i plan na odobrenite sredstva po programi,
potprogrami i stavki za fiskalnata godina . Vo posebniot del na buxetot se
prika`ani rashodite spored klasifikacijata na rashodite {to ja propi{uva
Ministerot za finansii, grupirani spored korisnici i programi
PRIHODI
Pri utvrduvawe na prihodite na op{tinata vr{i procenka na
sopstvenite finansiski resursi i soglasno zakonskata regulativa koja se bazira
vrz realiziranite i revidirani prihodi vo tekovnata 2022 godina. Vkupniot iznos
na sopstvenite prihodi zaedno so prihodite od personalniot danok na dohod,
prihodite od danokot na dodadena vrednost- dotacija od DDV, namenskite ,
blok i kapitalnite dotacii, obezbedenite prihodi od donacii, kako i drugi
obezbedeni transferi gi formiraat vkupnite prihodi na op{tinata, a so toa i
maksimalniot iznos na op{tinskite rashodi vo fiskalnata godina.
Od Personalniot danok na dohod vo tekot na 2022 godina vo Buxetot
na op{tinata se o~ekuva da se realiziraat 180.000 denari.

Prihodite od danocite na imot 650.000 denari i danoci na specifi~ni
uslugi 3.000.000 denari za 2022 godina za op{tina Kon~e se utvrdeni od
nadle`noto oddelenie za utvrduvawe i naplata na dano~nite obvrskii i so
pogolemo zalagawe od nadle`nite slu`bi se o~ekuva da se realiziraat vo
tekot na godinata
Prihodite od nadomestokot za ureduvawe na grade`no zemji{te
500.000 denari, vo op{tina Kon~e za 2022 godina se o~ekuva da se
realiziraat od Dogovorite sklu~eni do 2021 godina kako i novite Dogovori za
ureduvawe na grade`no zemji{te koi }e se sklu~at vo tekot na 2022 godina.
Od taksi na koristewe ili dozvoli za vr{ewe na dejnost se planira vo
2022 godina da se ostvarat prihodi vo iznos od 50.000 denari.
Od Administrativni taksi i drugi lokalni taksi se planira da se
ostvarat 150.000 denari vo tekot na 2022 godina.
Prihodi od zakupnina na op{tinski vo 2021 godina se planira da se
ostvarat 150.000 denari , kako i drugi nedano~ni prihodi vo iznos od
1.104.862 denari.
Prihodi od prdoda`ba na zemji{te i nematerijalni vo`uvawa vo tekot
na 2022 godina se o~ekuva da se ostvari vo iznos od 41.178.155 denari vo
koi {to vleguvaat Nadomest za koncesii za eksploatacija na mineralni surovini
po osnova na prostor i po osnova na eksploatirana mineralna surovina pri {to
imame izvesuvawe od Borov dol deka vo 2022 godina ke ima eksploatacija na
mineralna surovina i po toj odnov imame planirano sredstva vo iznos od
38.487.000 denari .
Transferi od drugi nivoi na vlast op{tina Kon~e vo tekot na 2022
godina o~ekuva da ostvari 24.490.983 denari, od koi 12.129.894 denari se
dotacii od prihodi od DDV; 8.300.372 denari se tekovni transferi od drugi
nivoa na vlast, 2.500.000 denari se transferi od Buxetite na fondovite,
1.110.717 se prenesen vi{ok od predhodna godina i 450.000 denari se
kapitalni transferi od drugi nivoa na vlast. Vo delot na donatorska semtka
imame Donacii od stranstvo vo iznos od 400.000 denari. Vo Blok dotacii za
osnovno obrazovaie i za socijalna za{tita se planirani sredstva vo isnos od
35.644.000 denari.
RASHODI
Planiranite rashodi vo Buxetot na op{tinata za 2022 godina ne smeat
da gi nadminat planiranite prihodi i prilivi za fiskalnata godina, odnosno
obezbedenite sredstva od sopstvenite prihodi i drugi prilivi
so koi se
finansiraat povisokite rashodi. So buxetot na op{tinata za 2022 godina
rashodite se planiraat po programi i podprogrami odnosno korisnici. Ova na
soodveten na~in gi prika`uva rashodite spored funkciite na op{tinata.
Od sredstvata ostvareni vo Buxetot na op{tina Kon~e vo
20212godina }e se finansiraat nadle`nostite na Sovetot na op{tinata,
Gradona~alnikot, Op{tinskata administracija i Programskite aktivnosti
predvideni vo programite i podprogramite koi se sostaven del na op{tinskiot
buxet.
Buxetot na op{tina Kon~e za 2022 godina se sostoi od 17 programi i
17 potprogrami i toa:

1. Programa-A0 -Sovet na op{tina
-Podprograma A00 Sovet na op{tinata
Za ovaa programa se planirani 8.100.000 denari so koi }e se
finansiraat aktivnostite -rabotewe na sednici na sovetot na op{tinata pri
donesuvawe na bitni akti, propisi i dokument od Javen interes od lokalno
zna~ewe vo ramki so utvrdenite nadle`nostite na sovetot na op{tinata vo
Zakonot za lokalna samouprava i dugri Zakoni i Statutot na op{tinata.
2. Programa-A1 -Izborni aktivnosti i referendumi
-Podprograma A10- Izborni aktivnosti i referendumi
Za ovaa programa se planirani 100.000 denari
finansiraat aktivnostite lokalnite izbori vo 2021 godina.

so koi

}e se

3. Programa-D0-Gradona~alnik
- Podprograma -D00 Gradona~alnik
Za ovaa programa se planirani 3.345.000 denari za finansirawe na
aktivnostite na Gradona~alnikot na op{tinata pri realizacijata na
nadle`nostite utvrdeni so Zakon i so Statutot na op{tinata kako {to se:
-Pretstavuvawe i zastapuvawe na op{tinata;
-Kontrolirawe na zakonitosta na propisite na Sovetot na op{tinata;
-Obezbeduvawe na izvr{uvaweto na rabotite koi so Zakon i se
delegirani na op{tinata;
-Predlagawe na godi{en buxet i godi{na smetka na Buxetot na
op{tinata;
-Izvr{uvawe na Buxetot na op{tinata;
-Rakovodewe so op{tinskata administracija;
i mnogu drugi nadle`nosti utvrdeni vo Zakonot za lokalna samouprava
i drugi zakoni so koi e utvrdena nadle`nosta na Gradona~alnikot na
op{tinata.
4. Programa E0 Op{tinska Administracija
-Podprograma E00 Op{tinska Administracija
Za podprogramata E00-op{tinskata administracija se planiraat
15.370.717 denari.
1. Plati i nadomestoci na vrabotenite vo op{tinskata administracija i
za:
2. tekovno-operativni tro{oci za funkcionirawe na op{tinskata
administracija ,vklu~uvajki go i raboteweto na sovetot i
gradona~alnikot, kako {to se:
3. kancelariski materjali,
4. fiksni telefonski smetki
5. potro{ena elektri~na energija
6. tekovni popravki i odr`uvawe na kapitalnite sredsva na op{tinata
(oprema ,vozila,zgrada )
5. Programa EA0 Kapitalni tro{oci za op{tina
Podprograma EA0 Kapitalni tro{oci za op{tinata
Za podprograma EA0- kapitalni tro{oci za op{tinskaadministracija se
planiraat 350.000 denari.

6. Programa F1 Urbanisti~ko planirawe
-Podprograma F10 Urbanisti~ko planirawe
Za realizacija na aktivnostite vo Podprograma F10 Urbanisti~ko
planirawe se planiraat 2.000.000 denari.

7. Programa G1 Podr{ka na Lokalen ekonomski razvoj
- Podprograma G10 Podr{ka na LER (lok. ek. razvoj)
- Za realizacija na aktivnostite vo ovaa podprograma vo osnovniot
buxet se planirani 2.100.000 denari i toa del za materjali i del za dogovorni
uslugi za realizacija na aktivnostite vo ovaa sfera, a dodeka vo delot na
donacii za realizacija na proekti, kako i planirarni sredstva vo delot na donacii
vo iznos od 400.000 denari za realizacija na proekti.
8. Programa J3 Javno osvetluvawe
-Podprograma J30 Javno osvetlenie se planirani sredstva vo iznos od
1.800.000 denari.
9. Programa J4 Javna ~istota
- Podprograma J40 Javna ~istota se planirani sredstva vo iznos od 750.000
denari
10. Programa J6 Odr`uvawe na lokalni pati{ta i ulici
-Podprograma J60 Odr`uvawe na lokalni pati{ta i ulici se planirani sredstva vo
iznos od 2.745.483 denari
11. Programa JD Izgradba i rekonstrukcija na lokalni pati{ta i ulici
-Podprograma JD0 Izgradba i rekonstrukcija na lokalni pati{ta i ulici se
planirani sredstva vo iznos od 20.891.346 denari.
12. Programa JG izgradba na sistemi za vodosnabduvawe
-Podprograma JG0 izgradba na sistemi za vodosnabduvawe se planirani
sredstva vo iznos od 9.500.000 denari.
13. Programa JI Izgradba na sistemi za odveduvawe i pre~istuvawe
na otpadni vodi.
-Podprograma JI0 Izgradba na sistemi za odveduvawe i pre~istuvawe na
otpadni vodi se planirani sredstva vo iznos od 3.491.454 denari..
14. Programa N1 Osnovno obrazovanie
-Potprograma N10 osnovno obrazovanie, Za ovaa programa ima blok dotacija
od 31.444.000 i 100.000 se planirani od samofinansira~ki aktivnosti koi
sredstva se raspredeleni po stavki i podstvaki vo rashodniot del po nivna
namena.
15. Programa Q0 Za{tita i spasuvawe se planirani sredstva vo iznos od
100.000 denari.

16. Programata WA Protivpo`arna za{tita
-Podprograma WA0 Protivpo`arna za{tita
Za realizacija na ovaa Podprograma se WA0 se planiraat 500.000.

17. Programa V1 Detski gradinki
Programa V1 Detski gradinki Za ovaa programa ima blok dotacija od
4.200.000 i 911.000 se planirani od samofinansira~ki aktivnosti koi sredstva
se raspredeleni po stavki i podstvaki vo rashodniot del po nivna namena.
Podetalen pregled za konkretnite nameni za koi }e se
izvr{uvaat planiranite prihodi mo`e da se vidi vo Posebniot del od Buxetot na
op{tinata kade rashodite se iska`ani na potstavki.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 19/2021______________

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava
(Slu`ben vesnik na RM br. 5/02) i ~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), Sovetot na op{tina
Kon~e na 4-ta redovna sednica odr`ana na den 29.12.2021 godina donese

ODLUKA
За усвојување на Буџетот на општина Конче за 2022 година
Чlen 1
Se usvojuva Буџетот на општина Конче за 2022 година.
Predhoden Буџет
-vkupno prihodi
-vkupno rashodi

140.921.374 denari
140.921.374 denari

Буџет
108.199.000 denari
108.199.000 denari

Чlen 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo Slu`ben
glasnik na op{tina Kon~e.

Број 08-1720/20
Дата 29.12.2021
Конче

Совет на општина Конче
Претседател
Александра Ристова, с.р.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 19/2021______________

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална
самоуправа (“Службен весник на Р.М.” бр.5/2002), член 23 став 8 од Законот за
финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Службен весник на Р.М.”
бр.61/04, бр.96/04, бр.67/07, бр.156/09, бр.47/11 192/15, 209/18 и 244/19) и член
11 став 1 точка 4 од Статутот на Општината Конче, Советот на Општината Конче
на 4-та (четвртата) редовна седницата одржана на 29.12.2021 година, донесе

ОДЛУКА
за извршување на Буџетот на Општината Конче за 2022 година

Член 1
Буџетот на Општината Конче за 2022 година (во понатамошниот текст
Буџетот), се извршува според одредбите на оваа Одлука.
Член 2
Буџетот на Општината се состои од:.Основен буџет, Буџет на
самофинасирачки активности, Буџет на дотации, Буџет на кредити и Буџет на
донации.
Член 3
Корисниците на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во
Буџетот да ги користат наменски, рационално и економично.
Член 4
Расходите утврдени со буџетот се максимални износи над кои буџетските
корисници не можат да преземаат обврски.
За да се преземат нови обврски до Советот на општината мора да се
предложи нов извор на средства или да се предложи намалување на другите
расходи во сразмерен износ.
Член 5
Градоначалникот на општината ја следи реализацијата на планот на
приходите и другите приливи на основниот буџет на општината.
Доколку во текот на извршувањето на буџетот градоначалникот на
општината оцени дека се неопходни позначајни прераспределби на одобрените
средства со Буџетот или реализацијата на приходите и другите приливи
значително отстапува од планот, предлага на Советот на општината изменување
и дополнување на Буџетот.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 19/2021______________
Советот на Општината на предлог на Градоначалник ги донесува измените
и дополнувањата на буџетот најдоцна до 15 ноември во тековната година.
Член 6
Пренамената во рамките на одобрените Буџети на буџетските корисници ја
одобрува Советот на општината.
Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на буџетскиот корисник,
корисникот може да врши прераспределба меѓу расходните ставки, програми и
потпрограми по претходно одобрување од Советот на општината.
Одобрените средства со буџет на ниво на ставка во рамки на потпрограма и
буџет, не може да бидат намалени повеќе од 20% со Одлука за прераспределба
во тековната фискална година.
Одобрените средства за плати и надоместоци во рамки на буџет не можат
да се зголемат со прераспределба повеќе од 10%.
Член 7
Буџетските корисници, во услови кога во буџетот на самофинансирачки
активности; буџетот на дотации,
буџетот на донации и буџет на заеми
планираните приходи и други приливи не се реализираат, односно се реализираат
над планираниот износ, доставуваат барање за намалување/зголемување на
планот на приходите и другите приливи и планот на одобрените средства во овие
буџети, кои Градоначалникот ги доставува до Советот на општината на
одобрување.
Член 8
Буџетските корисници по усвојувањето на буџетот изготвуваат годишен
финансиски план по квартали за користење на одобрените средства. Користењето
на средствата во даден квартал буџетскиот корисник го извршува врз основа на
финансискиот план по месеци.
Член 9
Исплатата на платите на вработените ќе се извршува во рамките на
обезбедените средства во Буџетот, согласно законските прописи:
- на избраните и именуваните лица – Градоначалник се определува според
бројот на жителите во општината и изнесува 2,7 за општина Конче, а вредноста
на коефициентот за плата се утврдува согласно законските прописи. Вредноста на
(еден) коефициентот за платата на избрани и именувани лица во Републиката,
изнесува 26.755,00 денари.
- за вработените кои имаат статус на државни службеници вредноста на
бодот за утврдување на бруто платите се утврдува со Одлука за утврдување на
вредност на бодот за платите на државните службеници која ја донесува Советот.
- за вработените кои немаат статус на државни службеници бруто плата се
утврдува согласно Законот за исплата на платите во Република Северна
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Македонија и Општиот колективен договор за јавниот сектор на Република
Северна Македонија.
Член 10
Бруто платите на вработените во локалните јавни установи за 2022 година
ќе се исплатуваат согласно утврдените коефициенти и утврдената вредност на
бодот утврден со потпишаните колективни договори со ресорните министерства.
Член 11
Исплатата на платите и надоместоците на вработените во локалните јавни
установи, кои се финасираат со блок дотации се спроведува на следниот начини:
- средствата се планираат на наменската сметка (930), а се извршуваат
преку сметката- дотации на локални јавни установи (903),
- локалните јавни установи финасирани со блок дотации од општинскиот
буџет се должни до крајот на месецот до Општината да достават барање за
одобрување на средства за плати кон кое ќе ги приложат следните обрасци (
копија од рекапитулација од пресметани бруто и нето плати, образец Ф-1 за бројот
на вработените по име и презиме, бруто и нето плати) за месецот за кој се
однесува платата.
- во случај на нови вработувања во локалните јавни установи кои се
финасираат од општинскиот Буџет истите се должни да достават известување од
Градоначаоникот за обезбедени финансиски средства и да приложат образец М-1,
а за новите вработувања кои се финансираат од блок дотацијата се доставува
известување за обезбедени финансиски средства од надлежното Министерство и
Министерство за финансии и се приложува образец М-1.
Исплатата на платите и надоместоците на вработените во локалните јавни
установи кои се финасираат од Буџет на дотации ја контролира и одобрува
Министерството за финасии.
Градоначалникот на општината одделните пресметки на локалните јавни
установи ги доставува до ресорното Министерство од кое се трансферира блок
дотација.
Ресорните Министерства доставените пресметки за исплата на бруто
плати и надоместоци ги доставуваат до Министерство за финасии за контрола и
евиденција.
Член 12
На членовите на Совет на Општината Конче им припаѓа месечен
надоместок за присуство на седницата на Советот.
Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот на
Општината Конче се утврдува во процентуален износ и изнесува 40% од
просечната месечна нето плата во Републиката исплатена за претходната година.
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На претседателот на Совет на Општината Конче за раководењето и
организирањето на работата на Советот, надоместокот од став 2 на овој член се
зголемува за 30%.
Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот се исплатува
за присуство на сите седници на Советот во тековниот месец.
Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот се намалува
за 30% за секое отсуство од седниците на Советот.
Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот не се
исплатува доколку членот на Советот не присуствувал на ниту една седница на
Советот во тековниот месец.
Месечниот надоместок за присуство на седницата на Советот не се
исплатува доколку Советот во тековниот месец не одржал седница.
На членовите на Советот им се исплатуваат надоместоците на патни и
дневни трошоци за службени патувања во земјата и странство според прописите
кои се однесуваат на вработените во општинска администрација.
На надворешните членови на работните тела на Советот, за присуство на
седниците на работното тело им припаѓа надоместок во износ од 500,00 денари.
Член 13
Исплата на име надоместок за годишен одмор за вработените во
општинската администрација ќе се врши на основа донесено решение од
Градоначалникот.
Висината на надоместокот за годишен одмор се утврдува во износ од 60%
од просечната месечна нето плата во Република Македонија објавена до денот на
исплатата.
Член 14
Вработените во општинската администрација имаат право на патни и
дневни трошоци во случаите кога се упатени на пат врз основа на уредни и
веродостојни документи.
Висината на дневниците за службено патување во земјата се исплатуваат
во висина од 700,00 денари.
Доколку патувањетото траело повеќе од 12 часа се исплатува цела
дневница. За патување во траење од 8 до 12 часа се исплатува 50% од
утврдениот износ во став 2 од овој член.
За службените патувања во странство дневницата се исплатува согласно
Уредба за издатоците за службени патувања и селидби во странство што на
органите на управата им се признаваат во тековни трошоци.
Член 15
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Во случај на боледување подолго од шест месеци и во случај на потешки
последици од елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита и
спасување, и други случаи на вработениот во општината и локалната јавна
установа му се исплатува помош во висина од една последно исплатена
просечна месечна плата во органот каде што е вработен.
Во случај на смрт на вработениот во општината и локалната јавна установа,
на неговото семејство му припаѓа парична помош, во износ од две последни
исплатени плати во органот каде што бил вработен работникот, но не повеќе од
30.000 денари.
На вработениот во општината и локалната јавна установа во случај на смрт
на член на потесно семејство (родители, брачен другар, деца родени во брак или
вон брак, посиноците, посвоените деца и деца земени на издржување), му припаѓа
парична помош во висина на една последна исплатена просечна месечна плата
во органот каде што бил вработен работникот, но не повеќе од 15.000 денари.
Надоместоците од ставовите 1, 2 и 3 од овој член се исплатуваат по
претходно доставено барање во тековната година.
Сите исплати на предните надоместоци се вршат врз основа на претходно
оформена и комплетирана документација и донесено решение од страна на
Градоначалникот на општината.
Средствата за овие намени се планираат во Буџетот на општината во
програма Д0-Градоначалник подставка 413110 тековни резерви (разновидни
расходи).
Член 16
Надоместокот за отпремнина за пензионирање на вработениот во
Општината и локалната јавна установа се исплаќа врз основа на член 9 став 1
алинеја 2 и став 2 од Законот за исплата на платите и изнесува двократен износ
од просечната исплатена месечна плата во Републиката за соодветниот месец во
кој работникот заминува во пензија и се планира во Буџетот на општината.
За вработените во општинска администрација надоместок ќе се исплатува
од Програма Е0 Општинска администрација и програма ЊО –Противпожарна
заштита а за вработените во локалните јавни установи од програми: Н1- Основно
образование, Н2- Средно образование и В1- Детски градинки и тоа од ставка
464940 трансфери при пензионирање.
Член 17
Користењето на средствата од буџетот на општината за вршење на
функциите се извршува со фактури во кои посебно се искажуваат расходите по
поодделни ставки, со ситуација и други документи почитувајќи ги одредбите од
Законот за јавните набавки.
Набавката на стоки и вршењето на услуги може да се врши и со
сметкопотврди во случај кога за расходите не може да се издаде фактура и само
во ограничени поединечни износи во противвредност на 6.000,00 денари, при што
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задолжително мора да биде приложена фискална сметка, а расходите треба да
бидат искажани по класификација на соодветниот расход.

Член 18
За средствата утврдени во Буџетот на Општината во рамките на резервите
(постојана и тековна буџетска резерва), одлучува Советот на општината, а ги
извршува Градоначалникот.
За искористените средства Градоначалникот е должен да поднесе
годишен извештај за користењето на средствата од резервите.
За користење на средствата од резервите до износ најмногу до 50,000
денари одлучува Градоначалникот.
За искористените средства Градоначалникот е должен да поднесе
годишен извештај за користењето на средствата од резервите.
Член 19
Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во поодделните програми и
потпрограми ги извршува Градоначалникот на општината.
Член 20
Вработувањата во општинската администрација се врши согласно актите за
организација и систематизација на општината за кои се обезбедени средства во
буџет на општината.
Градоначалникот на општината дава писмено известување за
обезбедените средства, по претходно дадено позитивно мислење од
Министерство за информатичко општество и администрација на актите за
систематизација,
Локалните јавни установи од областа на култура, образование и
социјалната заштита кои се финансираат со блок дотации можат да вработуваат
нови работници и да пополнуваат испразнети работни места само под услов, ако
за тоа се обезбедени средства во Буџетот на Република Македонија за што
писмено известување дава Министерство за финансии врз основа на барање од
Градоначалникот на општината до надлежното министерство за потребите од
вработување во локалните јавни установи со соодветна пропратна документација.
Член 21
Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се
наплатени во износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот
износ се враќа првенствено на товар на видот на приходите на кои се уплатени, а
доколку такви приходи нема, тогаш на товар на другите приходи на Буџетот.
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Повратот на погрешно, или на повеќе уплатени, односно наплатени приходи
се врши со решение на Градоначалникот, освен во случаите каде надлежноста им
припаѓа на други органи.
Член 22
Буџетот на Општината Конче се извршува од 01.01.2022 до 31.12.2022
година.
Член 23
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општината Конче”, а ќе се применува од 01 Јануари 2022 година.

Број 08-1720/21
Дата 29.12.2021
Кончe

Совет на општина Конче
Претседател
Александра Ристова,с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр
5/02) и член 11 став 1 точка 4 од Статутот на на општина Конче а согласно член 27 точка 4 и
5 од Законот за финансирање на Единиците на локална самоуправа ( " Сл.Весник на РМ" бр.
61/04, 96/04,67/07, 156/09, бр.47/11, 192/15 и 209/18 и 244/19), Советот на општина Конче
на 4-та седница одржана на ден 29.12.2021 година, донесе
БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР
ЗА 2022 ГОДИНА
Со Буџетскиот календар за 2022 година се определуваат роковите, активности и
одговорноста во донесувањњето на Буџетот на општина Конче како што следува:
Рок до
Буџетски активности- одговорност
Септември
Градоначалникот подготвува општински буџетски циркулар со
образложение за потребните средства до општинските буџетски
корисници
15 Октомври
Министерот за финансии доставува Буџетски циркулар со насоки
за изготвување на Предлог буџетите за наредната година
Октомври
Општинските буџетски корисници ги доставуваат предлогпресметките за наредната година со образложение за висината на
износите по позиции
Октомври
Одделот за Буџет врши преговарање и анализирње на доставените
предлог пресметки и ги одредува приоритетите и одрдбите за
новиот Нацрт буџет
31 Октомври
Одделението за финансиски прашање го изготвува нацрт Буџетот
за наредната година. Градоначалникот го разгледува и одобрува
15 Ноември
Нацрт Буџетот го разгледува комисијата за финансирање и буџет и
се доставува на разгледување на Советот
Ноември
а) Нацрт буџетот се доставува до Советот на општината
б) Се објавува содржината на Нацрт буџетот и се дава достапност
до јавноста
в) се одржуваат јавни расправи
Декември
Крај на Декември

Јануари

Одделение за финансиски прашања изготвува Предлог буџет на
општината и градоначалникот го доставува до Советот на
општината.
Предлог- Буџетот го разгледува комисијата за финансирање и
буџет
Седница на Советот на Општината за донесување на буџетот за
наредната буџетска година
Започнува новата Буџетска година

Буџетскиот календар влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен
гласник на општината.

Број 08-1720/22
Дата 29.12.2021
Конче

Совет на општина Конче
Претседател
Александра Ристова, с.р.
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Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа
(“Службен весник на Р.М.” бр.5/2002),
член 88 став (2) од Законот за
административни
службеници
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18 и 275/19) и член 11
став 1 точка 43 од Статутот на општина Конче,
Советот на општина Конче, на 4-та редовна седница одржана на ден
29.12.2021 година, донесе:

ОДЛУКА
за утврдување на вредност на бодот за платите
на државните службеници за 2022 година

Член 1
Вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2022 година
изнесува 81,6 денари.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник
на општина Конче“, а ќе се применува со исплата на платата за јануари 2022
година.

Број 08-1720/23
Дата 29.12.2021
Конче

Совет на општина Конче
Претседател
Александра Ристова, с.р.
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Согласно член 51, 538 и 539 од Законот за трговски друштва (Сл.весник на РСМ
бр.28/2004, 84/2005, 71/2009, 23/2009, 42/2010, 48/2010, 8/2011, 21/2011, 24/2011,
166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/15,
192/2015, 217/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018, 120/2018, 290/20 и 215/21), Советот
на општина , на седницата одржана на 29.12.2021 година, донесе

О Д Л У К А
за престанување со работа и спроведување на ликвидација, промена на назив на
фирма, промена на скратен назив на фирма и назначување на ликвидатор на
Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“
– Струмица
Член 1
Со оваа Одлука престанува со работа и се спроведува постапка за ликвидација на
Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“ –
Струмица, со седиште во Струмица, на ул.„Димитар Галев“ бр.1Б, Струмица.
Член 2
Се менува називот на фирмата Заедничко јавно претпријатие за заловување на бездомни
кучиња „АСТРА-ЛУНА“ – Струмица и гласи: Заедничко јавно претпријатие за заловување
на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“ – Струмица – во ликвидација.
Се менува и скратениот назив на фирмата ЗЈПЗБК „АСТРА-ЛУНА“ – Струмица и гласи:
ЗЈПЗБК „АСТРА-ЛУНА“ – Струмица – во ликвидација.
Член 3
Сузана Стојкова, Доктор по ветеринарна медицина, со адреса на живеење ул.„Иљо
Шопов“ бр.15/6 од Струмица, се разрешува од функцијата вршител на должност директор
и се именува за ликвидатор на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на
бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“ – Струмица – во ликвидација.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила на денот на нејзиното донесување и ќе се објави во
Службен гласник на општина Конче.

Бр.08-1720/24
Дата 29.12.2021 година
Конче

Совет на општина Конче
Претседател

Александра Ристова, с.р.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 19/2021______________

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 29.12.2021 g. donese:

Z A K L U ^ O K
Za usvojuvawe Вкупен финансиски извештај за приходите и расходите на
политичката партија ,,РОДИНА МАКЕДОНИЈА’’ за локални избори 2021.

1. Se USVOJUVA Вкупен финансиски извештај за приходите и расходите
политичката партија ,,РОДИНА МАКЕДОНИЈА’’ за локални избори 2021
бр.02-106/1 од 09.12.2021 година по затварање на трансакциската сметка.

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

Број 08-1720/25
Дата 29.12.2021
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова, с.р.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 19/2021______________

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 29.12.2021 g. donese:
ODLUKA
За усвојување на Програмата за одржување и развој на дивечот во Ловиште бр. 4 и
Ловиште бр.2 на ЗЛРД,,Студенец’’ – Конче за 2022 година

1. Se USVOJUVA Programata za одржување и равој на дивечот во Ловиште бр.4
и Ловиште бр.2 на ЗЛРД ,,Студенец’’ – Конче за 2022 година.
2. ЗЛРД ,,Студенец’’ – Конче со посебни барања да се обраќа до Советот на општина
Конче кога ќе има потреба од финансиска подршка за реализирање на одредени
активности согласно програмата за 2022 година.
3. Се задолжува ЗЛРД ,,Студенец’’ - Конче по реализација на одобрените срества да
достави извештај за реализација до Советот на општина Конче.
4. Odlukata vleguva vo sila so denot na neјзиното objavuvawe vo Slu`ben
glasnik na op{tina Kon~e.

Broj 08-1720/26
Data 29.12.2021
Kon~e

Sovet na op{tina Kon~e
Pretsedatel,
Aleksandra Ristova, с.р.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 19/2021______________

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 29.12.2021 g. donese:
ODLUKA
За усвојување на Програмата на ЗДПД ,,ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА’’- Конче за 2022 година

1. Se USVOJUVA Programata на ЗДПД ,,ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА’’- Конче за
2022 година.
2. ЗДПД ,,ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА’’- Конче со посебни барања да се обраќа до
Советот на општина Конче кога ќе има потреба од финансиска подршка за
реализирање на одредени активности согласно програмата за 2022 година.
3. Се задолжува ЗДПД ,,ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА’’- Конче по реализација на
одобрените средства да достави извештај за реализација до Советот на општина
Конче.

4. Odlukata vleguva vo sila so denot na neјзиното objavuvawe vo Slu`ben
glasnik na op{tina Kon~e.

Broj 08-1720/27
Data 29.12.2021
Kon~e

Sovet na op{tina Kon~e
Pretsedatel,
Aleksandra Ristova, с.р.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 19/2021______________

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 29.12.2021 g. donese:
ODLUKA
Za usvojuvawe na Programa za работа на Здружението ,,Бучим Шампиони’’-Радовиш за
2022 година

1. Se USVOJUVA Programata za работа на Здружението ,,Бучим Шампиони’’Радовиш за 2022 година;
2. Здружението ,,Бучим Шампиони’’ – Радовиш со посебни барања да се обраќа со
Советот на општина Конче кога ќе има потреба од финансиска подршка за
реализирање на одредени активности согласно Програмата за 2022 година.
3. Се задолжува Здружението ,,Buчим Шампиони’’ - Радовиш по реализација на
одобрените срества да достави извештај за реализација до Советот на општина
Конче;
4. Odlukata vleguva vo sila so denot na neјзиното objavuvawe vo Slu`ben
glasnik na op{tina Kon~e.

Broj 08-1720/28
Data 29.12.2021
Kon~e

Sovet na op{tina Kon~e
Pretsedatel,
Aleksandra Ristova,

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 19/2021______________

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 29.12.2021 g. donese:
ODLUKA
Za usvojuvawe na Programa za активностите на Здружението ,,Кантакузина’’-Конче за
2022 година

1. Se USVOJUVA Programata za работа на Здружението ,,Кантакузинa’’-Конче
за 2022 година;
2. Здружението ,,Кантакузина’’ – Конче со посебни барања да се обраќа до Советот
на општина Конче кога ќе има потреба од финансиска подршка за реализирање на
одредени активности согласно Програмата за 2022 година.
3. Се задолжува Здружението ,,Кантакузина’’ - Конче по реализација на одобрените
срества да достави извештај за реализација до Советот на општина Конче;
4. Odlukata vleguva vo sila so denot na neјзиното objavuvawe vo Slu`ben
glasnik na op{tina Kon~e.

Broj 08-1720/29
Data 29.12.2021
Kon~e

Sovet na op{tina Kon~e
Pretsedatel,
Aleksandra Ristova, с.р.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 19/2021______________

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 29.12.2021 g. donese:
ODLUKA
Za usvojuvawe na Programa za активностите ФА ,,Цветови’’-Дедино за 2022 година

1. Se USVOJUVA Programata za активностите на ФА ,,Цветови’’-Дедино за
2022 година;
2. ФА ,,Цветови’’ – Дедино со посебни барања да се обраќа до Советот на општина
Конче кога ќе има потреба од финансиска подршка за реализирање на одредени
активности согласно Програмата за 2022 година.
3. Се задолжува ФА ,,Цветови’’ - Конче по реализација на одобрените средства да
достави извештај за реализација до Советот на општина Конче;
4. Odlukata vleguva vo sila so denot na neјзиното objavuvawe vo Slu`ben
glasnik na op{tina Kon~e.

Broj 08-1720/30
Data 29.12.2021
Kon~e

Sovet na op{tina Kon~e
Pretsedatel,
Aleksandra Ristova, с.р.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 19/2021______________

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 29.12.2021 g. donese:
ODLUKA
Za usvojuvawe na Programa za работа на заеднички проекти од Завод и Музеј Штип и
општина Конче за 2022 година

1.Se USVOJUVA Programata za работа на заеднички проекти од Завод и Музеј
Штип и општина Конче за 2022 година.
2. Се одобруваат финансиски средства во висина од 270.000,00 денари за
реализација на точка 2 од Програмата за изготвување на проект „ Конзервација и
реставрација на ѕидни слики во црквата Св.Стефан с.Конче општина Конче“.
3.Се задолжуваат Завод и Музеј Штип и општина Конче по реализација на
одобрените средства да достават извештај за реализација до Советот на општина Конче;
4.Odlukata vleguva vo sila so denot na neјзиното objavuvawe vo Slu`ben
glasnik na op{tina Kon~e.

Broj 08-1720/31
Data 29.12.2021
Kon~e

Sovet na op{tina Kon~e
Pretsedatel,
Aleksandra Ristova,

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 19/2021______________

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 o{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 29.12.2021 g. donese

O D L U K A
Za odobruvawe nabavka na novogodi{ni paket~iwa
po povod novogodi{nите празници за деца од сите населени места
во општина Конче од 0-11 години

^len 1
So ovaa Odluka se odobruva nabavka na novogodi{ni paket~iwa vo вкупна
vrednost до 50.000 денари za decata od 0-11 godini од site naseleni mesta vo
op{tina Kon~e.
^lenovite na Sovetot go utvrdija brojot na deca od sekoe naseleno mesto
koi vleguvaat vo grupata navedena vo stavot 1 na ovoj ~len koj iznesuva 300, a
paket~iwata da se nabavat od prodavnicite od site naseleni mesta vo vrednost od
po 150 denari za edno paket~e .
Isplatata }e se vr{i po dostaveni fakturi od pravnite lica od koi }e
bidat nabaveni novogodi{ni paket~iwa.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik na
op{tina Kon~e*.

Број 08-1720/32
Дата 29.12.2021
Конче

Совет на општина Конче
Претседател
Александра Ристова, с.р.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 19/2021______________

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 29.12.2021 год.
донесе
ОДЛУКА
за одобрување на финансиски придонес-кофинансирање од буџетот на општина
Конче за спроведување на проектот за мегуопштинска соработка Радовиш и Конче
„Пост-КОВИД: општините како двигатели за одржливиот развој,,.
Член 1
Со оваа Одлука со одобрува финансиски придонес- кофинансирање од страна на
општина Конче за спроведување на на проектот за мегуопштинска соработка
Радовиш и Конче „Пост-КОВИД: општините како двигатели за одржливиот развој,,.
Член 2
Проектот е во рамките на Програмата за развој на Обидинетите Нации (УНДП) за
обезбедување на подршка на општините за иницијативи за развој на
меѓуопштинската соработка (МОС).
Главна цел на проектот е воспоставување на идна МОС помеѓу вклучените
општини Радовиш и Конче,
Проектот има две компоненети: дигитализација на општинските услуги и услуги
од социјална заштита.
Првата компоненета е за дигитализација на општинските услугите и
Втората компонета е заштита од родово базирано насилство, отвораење на
прифатилиште за жртви на семејно насилство од општините Радовиш и Конче
Член 3
Согласно Договорот УНДП се обврзува да обезбеди финансиска подршка од
2.500.000 денари,
Носителот на проектот општина Радовиш обезбедува учество од 1.000.000
денари.
Партнер на проектот Општина Конче се обврзува да учествува со кофинансирање
од 100.000 денари главно во делот на трошоци за опремување,администирање на
работа и опремување со потребната опрема за советувалиште.
Член 4
Иплементатор на проектот е УНДП Скопје Р.Северна Македонија.
Носител на проектот е општина Радовиш а партнери на проектот се:
-ЕЛС Општина Конче,
-Здружение на Женска Акција Радовиш,
Проектот ќе се реализра во период од девет месеци.
.
Член 5
Оваа Одлука стапува во сила по објавувањето во „Службен гласник на
општина Конче“.
Број 08-1720/ 33

Совет на општина Конче

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 19/2021______________
Дата 29.12.2021
Претседател,
Конче
Александра Ристова, с.р.
Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.15 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na
RM br.5/2002) i ~l.11 st.1 t.43 od Statutot na op{tina Kon~e,
Sovetot na op{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 29.12.2021 g. donese:
ODLUKA
Za usvojuvawe na Programa za aktivnosti na Здружение ,,Конечанка’’ – Конче за
2022 година

1. Se USVOJUVA Programata za aktivnosti на Здружение ,,Конечанкa’’ Конче за 2022 година.
2. Здружението ,,Конечанка’’ со посебни барања да се обраќа до Советот на општина
Конче кога ќе има потреба од финансиска подршка за реализирање на одредени
активности согласно Програмата за 2022 година.
3. Се задолжува Здружението ,,Конечанка’’ по реализација на одобрените срества да
достави извештај за реализација до Советот на општина Конче.
4. Odlukata vleguva vo sila so denot na neјзиното objavuvawe vo Slu`ben
glasnik na op{tina Kon~e.

Broj 08-1720/34
Data 29.12.2020
Kon~e

Sovet na op{tina Kon~e
Pretsedatel,
Aleksandra Ristova, s.r.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 19/2021______________

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 29.12.2021 година донесе

ОДЛУКА
за согласност и поддршка на Проект-СОЦИО-ОБРАЗОВНА ПОДРШКА
Член 1
По барање бр.08-1704/1 од 07.12.2021 година од носителот на проектот
Здружението на граѓани „Лајф Старт“-Радовиш, се дава согласност и поддршка на
Проект-СОЦИО-ОБРАЗОВНА ПОДРШКА на училишните деца и нивните семејства од
социјално-вулнерабилни и рурални семејства од општина Конче, а со цел да им се
помогне на децата да го завршат непречено основното образование.
Член 2
Се дава и финансиска поддршка на Проектот за 1 координатор со месечни бруто
трошоци од 22.000 денари или вкупно за 8 месеци 176.000 денари, за 2 едукатори
месечни бруто трошоци поединечно по 15.000 денари или вкупно за 8 месеци 240.000
денари, за книговодствени месечни бруто трошоци 900 денари или вкупно за 8 месеци
7.200 денари и за материјални месечни бруто трошоци 2.000 денари или вкупно за 8
месеци 16.000 денари .
Проектираниот Буџет се однесува за период од 01 Февруари – 31 Мај и од 01
Септември – 31 декември 2022 година.Средствата месечно ќе бидат исплаќани на сметка
на ЗГ „Лајф Старт“-Радовиш .
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
општина Конче“.

Број 08-1720/35
Дата 29.12.2021
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова, с.р.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 19/2021______________

С О Д Р Ж И Н А
1. Решение за именување на членови во Одборот за материјално-финансиско
работење на ЈПКД ,,Лакавица’’ – Конче, општина Конче;
2. Решение за именување на членови во Управниот одбор на ЈПКД ,,Лакавица’’ –
Конче, општина Конче;
3. Решение за разрешување и именување членови во УО на ЈОУДГ,,12-ТИ ЈУЛИ’’ Конче;
4. Решение за разрешување и именување на членови во УО на ООУ,,Гоце Делчев’’ Конче;
5. Годишен план за еднакви можности на жените и мажите за 2022 година;
6. План за расчистување на диви депонии на територијата на општина Конче за 2022
година;
7. Програма за активности на општина Конче во областа на противпожарната
заштита во 2022 година;
8. Оперативен план на општина Конче за заштита од снежни намети за 2021-2022
година;
9. Програма за работа на Советот на општина Кончеза 2022 година ;
10. Програма за работа во областа на располагањето со градежното земјиште во
сопственост на Република Северна Македонија за подрачјето на општина Конче за
2022 година;
11. Програма за контрола на популација на бездомните кучиња на подрачјето на
општина Конче за 2022 година;
12. План за контрола на популација на бездомните кучиња на подрачјето на општина
Конче за 2022 година;
13. Одлука за основање на Општински совет за социјална заштита на општина Конче;
14. Социјален план на општина Конче 2022-2024 година;
15. Програма за активностите на општина Конче во областа на Социјалната

заштита и заштитата на децата во 2022 година.
16. Заклучок за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот

на општина Конче за квартал од 01.01.2021 до 30.09.2021 година;
Буџет на општина Конче за 2022 година;
Одлука за усвојување на Буџет на општина Конче за 2022 година;
Одлука за извршување на Буџетот на ЕЛС-општина Конче за 2022 година;
Буџетски календар за 2022 година;
Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните
службеници за 2022 година;
22. Одлука за престанување со работа и спроведување на ликвидација, промена
на назив на фирма, промена на скратен назив на фирма и назначување на
ликвидатор на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни
кучиња ,,АСТРА-ЛУНА’’ – Струмица;
17.
18.
19.
20.
21.

23. Заклучок за усвојување на Извештај за изборна кампања од политичката партија
,,РОДИНА МАКЕДОНИЈА’’
24. Одлука за усвојување на Програмата за одржување и развој на дивечот во
Ловиште бр.4 и Ловиште бр.2 на ЗЛРД,,СТУДЕНЕЦ’’ – Конче за 2022 година;
25. Одлука за усвојување на Програмата на ЗДПД ,,ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА’’ Конче за
2022 година;
26. Одлука за усвојување на Програмата за работа на Здружението ,,Бучим
Шампиони’’ – Конче за 2022 година;
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27. Одлука за усвојување на Програмата за активностите на Здружение
,,Кантакузина’’ – Конче за 2022 година;
28. Одлука за усвојување на Програмата за активностите на ФА ,,Цветови’’- Дедино за
2022 година;
29. Одлука за усвојување на програмата за работа на заеднички проекти од Завод и
Музеј Штип и општина Конче за 2022 година;
30. Одлука за одобрување набавка на новогодишни пакетчиња;
31. Одлука за одобрување на финансиски придонес – кофинансирање од буџетот на
општина Конче за спроведување на проектот за меѓуопштинска соработка
Радовиш и Конче ,,Пост Ковид-општините како двигатели за одржливиот развој’’
32. Одлука за усвојување на Програмата за активности на Здружение ,,Конечанка’’ –
Конче за 2022;
33. Одлука за согласност и подршка на Проект СОЦИО-ОБРАЗОВНА ПОДРШКА.
„ Службен гласник на
Општина Конче“

