
               
 

 

  Врз основа на член 39 точка 1 од Законот за локална самуправа  (Службен Весник на РМ бр.5/2002) 

Претседателот на Советот на општина Конче донесе: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

            За свикување на 5-та седница  на Советот на општина Конче. 
Седницата ќе се одржи на ден  28.01.2022 год.(петок) со почеток во 11:00 часот во просториите на 

општина Конче. 

        За седницата го предлагам следниот : 
 

    Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

- Усвојување на записникот  од  4-та  седница  на Советот на општина Конче 

 
1. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на бод за 

исплата на плата на административни-јавни службеници во ЈПКД „Лакавица“-Конче; 

2. Предлог-Одлука за усвојување на Програма за работа и развој на ЈПКД „Лакавица“-Конче за 

2022 година; 
3. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Конче за квартал од 01.01.2021 до 

31.12.2021 година;  

4. Предлог-Решение за разрешување и именување на членови во Одборот за материјални-
финансиско работење на ЈОУДГ„12-ТИ ЈУЛИ“-Конче,  општина Конче; 

5. Предлог-Решение за разрешување и именување на член во Управниот одбор на ЈЗУ Здравен 

Дом-Радовиш; 
6. Предлог-Одлука за утврдување  просечните купопродажнте  цени на градежно неизградено и 

земјоделско земјиште по м2 на подрачјето на општина Конче; 

7. Предлог-Одлука за  утврдување и наплата на комунална такса во општина Конче; 

8. Предлог-Одлука за  за утврдување на висината на стапките на даноците на имотот во Општина 
Конче; 

9. Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства на Димче Илиевски од с.Габревци, 

Конче; 
10. Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства на Никола Јованов од с.Конче; 

11.  Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства на Димитрија Петровски од 

с.Шишево, Скопје; 
12.  Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства на Катерина Кирова од с.Дедино, 

Конче; 

13.  Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства на Ѓорге Ацков од с.Габревци, Конче; 

14.  Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства на Тања Глигорова од с. Конче; 
15.  Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства на Костадин Божинов од Радовиш; 

16.  Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства на Здружение ,,Combat’’- Радовиш; 

17.  Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства за изградба на нов манастир во 
с.Калугерица ; 

18.  Предлог-Заклучок за усвојување Вкупен финансиски извештај за приходите и расходите на 

Коалиција ,,Најдоброто за мојата општина’’ предводена од СДСМ за локални избори 2021; 

19.  Предлог-Заклучок за усвојување Вкупен финансиски извештај за приходите и расходите на 
ВМРО-ДПМНЕ И КОАЛИЦИЈА ,,ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА’’ за локални избори 2021; 

20.  Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства за одбележување на манифестацијата  

„Св. Трифун“ 2022 година; 
21.  Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства на Комисијата за процена и 

утврдување на штети од елементарна непогода; 

22.  Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства на Доброволно Противпожарно 
Друштво ,,Горици Оператива’’ – Конче;        

- Разгледување на барања; 

- Советнички прашања; 

 
Број 08- 65/1                                                                                              Совет на општина  Конче 

Дата 17.01.2022                                                                                                      Претседател, 

      Конче                                                                                                         Александра Ристова,с.р.  
 


