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Slu`ben glasnik na
Op{tina Kon~e
Br.1/2022
e-mail:opstina.konce@mt.net.mk

SLU@BEN GLASNIK
NA OP[TINA KON^E
KON^E 28.01.2022 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 5-ta sednica na Sovetot na op{tina Kon~e
odr`ana na den 28.01.2022 godina
1. SE OBJAVUVAAT aktite doneseni na 5-ta sednica na Sovetot
na op{tina Kon~e odr`ana na den 28.01.2022 godina:
1. 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. Одлука за усвојување на Програма за работа и развој на ЈПКД „Лакавица“-Конче за
2022 година;
3. Заклучок за усвојување Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина
Конче за квартал од 01.01.2021 до 31.12.2021 година;
4. Решение за разрешување и именување на членови во Одборот за материјалнифинансиско работење на ЈОУДГ„12-ТИ ЈУЛИ“-Конче, општина Конче;
5. Решение за разрешување и именување на член во Управниот одбор на ЈЗУ Здравен
Дом-Радовиш;
6. Одлука за утврдување просечните купопродажнте цени на градежно неизградено
и земјоделско земјиште по м2 на подрачјето на општина Конче;
7. Одлука за утврдување и наплата на комунална такса во општина Конче;
8. Одлука за за утврдување на висината на стапките на даноците на имотот во
Општина Конче;
9. Одлука за одобрување на финансиски средства на Димче Илиевски од с.Габревци,
Конче;
10. Одлука за одобрување на финансиски средства на Никола Јованов од с.Конче;
11. Одлука за одобрување на финансиски средства на Димитрија Петровски од
с.Шишево, Скопје;
12. Одлука за одобрување на финансиски средства на Катерина Кирова од с.Дедино,
Конче;
13. Одлука за одобрување на финансиски средства на Ѓорге Ацков од с.Габревци,
Конче;
14. Одлука за одобрување на финансиски средства на Тања Глигорова од с. Конче;
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15. Одлука за одобрување на финансиски средства на Костадин Божинов од Радовиш;
16. Одлука за одобрување на финансиски средства на Здружение ,,Combat’’- Радовиш;
17. Одлука за одобрување на финансиски средства за изградба на нов манастир во
с.Калугерица ;
18. Заклучок за усвојување Вкупен финансиски извештај за приходите и расходите на
Коалиција ,,Најдоброто за мојата општина’’ предводена од СДСМ за локални
избори 2021;
19. Заклучок за усвојување Вкупен финансиски извештај за приходите и расходите на
ВМРО-ДПМНЕ И КОАЛИЦИЈА ,,ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА’’ за локални
избори 2021;
20. Одлука за одобрување на финансиски средства за одбележување на
манифестацијата „Св. Трифун“ 2022 година;
21. Одлука за одобрување на финансиски средства на Комисијата за процена и
утврдување на штети од елементарна непогода;
22. Одлука за одобрување на финансиски средства на Доброволно Противпожарно
Друштво ,,Горици Оператива’’ – Конче;
23. Заклучок за усвојување финансиски извештај на ЗРР ЛАГ ПЛАЧКОВИЦАКонче;
24. Одлука за одобрување на финансиски средства на на ЗРР ЛАГ ПЛАЧКОВИЦАКонче;
25. Одлука за opredeluvawe na kriteriumi za ostvaruvawe na subvencioniran
sekojdneven topol obrok od narodnata kujna od op{tina Kon~e na lica
`iteli na op{tina Kon~e;
26. Одлука за отстапување на тековно одржување на објекти сопственост на општина
Конче на одржување на ЈПКД „ Лакавица“-Конче
27. Одлука за одобрување на финансиски средства на Горѓе Божинов од Г.Липовиќ;
28. Одлука за одобрување на финансиски средства на Александар Петров од с.
Габревци;
29. Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работа на инспекторите во
Одделението за инспекциски работи за 2021 година.
Број 08-65/32
Дата 28.01.2022
Конче

Оp{tina Kon~e
Градоначалник,
Златко Ристов, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на
РМ бр.5/02), чл.11 ст.1 т.6 од Законот за јавните 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 и 275/19
) и член 11 став 1 точка 43 од Статутот на општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 28.01.2022 г. донесе
О Д Л У К А
За давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на бодот за исплата на плата на
административни-јавни службеници во ЈПКД „ Лакавица“-Конче
Член 1
Со оваа Oдлука се дава согласност на Одлуката за утврдување на висината на бодот за исплата на
плата на административни-јавни службеници бр. 02-288/4 од 30.12.2021 година донесена од ОУ на
ЈПКД „ Лакавица“-Конче.
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Член 2
Одлуката влегува во сила од денот на објавување во Службен гласник на општина Конче.
Број 08-65/3
Дата 28.01.2022
Конче

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

Врз основа на чл.11 од Законот за јавните 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 и
275/19) член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02) и
член 11 став 1 точка 29 од Статутот на општина Конче,
Советот на општинаКонче на седницата одржана на ден 28.01.2022 г. донесе
О Д Л У К А
За усвојување на Програма за работа и развој на ЈПКД Лакавица-Конче
за 2022 година
Член 1
Со оваа Одлука се усвојува Програмата за работа и развој на ЈПКД Лакавица-Конче за 2022
година бр. 02-19/2 од 24.01.2022 година.
Член 2
Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во „ Службен гласник на општина Конче.
Број 08-65/4
Дата 28.01.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
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 28.01.2022 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 31.12.2021 година
1. Se USVOJUVA Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Конче за
квартал од 01.01.2021 до 31.12.2021 година број 09-125/1 од 25.01.2022 година.

2. Zaklu~okot vleguva vo sila od denot na objavuvawe vo Slu`ben glasnik na
op{tina Kon~e.
Број 08-65/5
Дата 28.01.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова, с.р.
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Врз основа на член 131 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 РСМ“ бр. 104/19, 146/19 и 275/19), 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 28.01.2022 година донесе:
РЕШЕНИЕ
за разрешување и за именување членови во Надзорен орган на
ЈОУДГ „12-ТИ ЈУЛИ“ с.Конче
Член 1
Од должноста членови во Надзорниот орган на ЈОУДГ „12-ТИ ЈУЛИ“ с.Конче се разрешуваат:
1. Радица Јованов
2. Хавва Абдураманова
3. Златко Јанкулов
Член 2
За членови во Надзорниот орган на ЈОУДГ „12-ТИ ЈУЛИ“ с.Конче се именуваат:
1. Мара Николова Трајкова
2. Зелиха Исмаилова Јашарова
3. Мартин Илиев
Член 3
Одлуката влегува во сила од денот на објавување во „Службен гласник на општина Конче“.
Број 08-65/6
Дата 28.01.2022
Конче

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

Врз основа на член 100 став 3 и член 101 од Законот за здравствена заштита (Сл.весник на РМ бр.
43/2012; 145/2012; 10/2013; 38/2013; 65/2013; 87/2013; 164/2013; 39/2014; 43/2014; 101/2014;
132/2014; 188/2014; 10/2015; 61/2015; 154/2015; 192/2015; 17/2016; 37/2016; 93/2017; 20/2019;
101/2019; 153/2019; 180/2019; 275/2019; 275/2019; 76/2020; 77/2021; 122/2021; 178/2021) 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 28.01.2022 година донесе:
ОДЛУКА
За разрешување и именување на член во Управниот одбор на
ЈЗУ Здравен Дом-Радовиш

1. Спасија Митева се разрешува од должноста член на Управниот одбор –претставник на
општина Конче во ЈЗУ Здравен Дом-Радовиш.
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2. За член на Управниот одбор –претставник на општина Конче во ЈЗУ Здравен ДомРадовиш се именува Ивана Атанасов, дипл.правник .
3.

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

Број 08-65/7
Дата 28.01.2022
Конче

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

Согласно член 36 став 1 точка15 од Закон за локалната самоуправа(Сл.весник на РМ
бр.5/02) , член 5 став 1 и 2 Законот за даноците на имот (Сл.весник на РМ бр.61/04, 92/07, 102/08,
35/11 , 53/11, 84/12, 188/13, 154/15,192/15, 23/2016, 96/2019 и 151/2021 ), и член 12 , 13 и 16 од
Методологијата за проценка на пазарната вредност на недвижниот имот(Сл.весник на РМ бр.54/12,
17/13, 21/13 и 142/14) Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 28.01.2022 донесе :
ОДЛУКА
За утврдување просечните купопродажнте цени
на градежно неизградено и земјоделско земјиште по м2 на подрачјето на општина Конче
Член 1
Се утврдува вредноста на градежно неизградено и земјоделско земјиште по м2 за подрачјето на
општина Конче по цена за:
1.Градежно неизградено земјиште:
-1-ва зона-Конче
од 250 до 500 денари по м2
-2-ра зона Конче
од 100 до 250 денари по м2
-Населени места
-Населени места:Дедино, Ракитец, Габревци, Д.Липовиќ, Лубница од 50 до 150 денари
по м2.
-Населениместа:Г.Липовиќ, Скоруша, Загорци, Гарван, Г.Враштица, Д.Враштица, Негерновци,
Д.Радеш од 30 до 50 денари по м2 .
2.Ниви:
-на оддалеченост од 200м-500м од градежниот реон од 50 до 100 денари по м2.
3.Ниви под систем на наводнување:
-од 1,2 и 3 класа
35 денари м2
-од 4 и над 4 класа
30 денари м2
4.Насад под систем за наводнување:
-од 1,2 и 3 класа
50 денари м2
-од 4 и над 4 класа
30 денари м2
5.Ниви во атарот на населените места:
Конче, Дедино, Габревци, Г.Липовик, Д.Липовиќ, Лубница, Ракитец, Скоруша, Загорци, Гарван,
Г.Враштица, Д.Враштица, Негерновци и Д.Радеш.
-за сите класи
20 денари м2
-за насади
30 денари м2
6.Паши-ливади
20 денари м2
7.Шуми
25 денари м2
8.Каменјар
20
2
денари м
9.Викенд зони
-Населба Мантово и други
од 100 до 300 денари м2
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Член 2
Составен дел на Одлуката е графички приказ од урбанистички план за села за градежно
неизградено земјиште .
Член 3
Одлуката стапува на сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на општина
Конче”
Број 08-65/8
Дата 28.01.2022
Конче

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

Врз основа на член 2, член 3, член 7 и член 20 од Законот за комуналните такси (Службен
весник на РМ.бр. 61/04, 64/05, 92/07, 123/12, 154/15, 192/15, 23/16, и 151/21) а согласно член
4 став 1 точка 2 алинеа 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа
(Службен весник на РМ.бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15, 209/18, 244/19, 53/21,
77/21,и 151/21 и член 11,став 1, точка 43 од Статутот на Општина Конче, Советот на
Општина Конче на седницата одржана на ден 28.01.2022 година донесе:
ОДЛУКА
за утврдување и наплата на комунална
такса во општина Конче
Член 1
Со оваа одлука се уредуваат комуналните такси што се плаќаат за користење на определени
права предмети и услуги од јавен интерес од локално значење од страна на правните и
физички лица кои вршат дејност и од граганите.
Член 2
Комуналните такси се плаќаат според Тарифата за комунлани такси.
Член 3
Предмет на оданочување за наплата на комунална такса се плаќа за:
1)секоја фирма ,односно назив на деловна просторија;
2)користење на површини во кампови за подигање на шатори и друга слична привремена
употреба;
3)користење на просторот пред деловните простории за вршење на дејност ;
4) истакнување на реклами,објави и огласи на јавмни места;
5) користење на музика во јабните локали;
6)поставување на витрини за изложување на стоко надвор од деловните згради;
7)користење на плоштадите и друг простор во градовите и другите населени места со цел за
изложување предмети,приредување изложби и други забавни приредби за вршење дејност;
8)користење на простор за паркирање на патнички моторни возила и нивните приколки и
автобуси,што за таа цел ќе ги определи општината;
9)користење на улиците со патнички,товарни моторни возила,автобуси,специјални возила и
мотоцикли и
10)користење и одржување на јавно осветлување.
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Член 4
Обврска за плаќање на комунална такса настанува во моментот на користење на
правото,предметот и услугата за кои е пропишано плаќање на такса.
Член 5
Комуналните такси се плаќаат според следнава:
ТАРИФА ЗА КОМУНАЛНИ ТАКСИ
Тарифен број 1
За фирма односно назив:
а)деловните простории на физичките лица кои вршат дејност ,Комуналната такса ќе изнесува
2000 денари;
б)деловните простории на физичките лица кои вршат дејност,а данокот го плаќаат во
паушален износ,Комуналната такса ќе изнесува 500 ден.
В)деловните простории на трговските друштва и другите правни лица од областа на
производството,прометот и услугите,освен за продавници,киосци,деловни единици и слично
за кои таксата изнесува 2000денари.Комуналната такса изнесува 4000 денари.;
-деловни простории на правни лица од комуналните дејности.Комуналната такса ќе изнесува
2.000 денари.
-деловни простории на трговсите друштва и други правни лица ,како и на откупните пунктови
кои дејствуваат повремено Комуналната такса ќе изнесува 2.000 денари.
Тарифен број 2
За користење на површини од кампови ,за подигање на шатори и друга слична привремена
употреба –дневно Комуналта такса ќе изнесува 30 денари.
Тарифен број 3
За користење на просторот пред деловните простории за вршење на дејност од м2 дневно
Комуналната такса ќе изнесува 5 денари.
Тарифен број 4
За истакнување на реклами,објави и огласи на јавни места се плаќа такса и тоа:
-до седум дена Комуналната такса ќе изнесува 600 денари.
-до 30 дена Комуналната такса ќе изнесува 1.000 денари.
-до една година Комуналната такса ќе изнесува 1.200 денари.
Тарифен број 5
За користење на музика во јавни локали –годишно
Комуналната такса ќе изнесува 3.300 денари.Примената се одложува од 01.01.2006 година.
Тарифен број 6
За поставување на витрини за изложување на стока надвор од деловните простории се плаќа
такса годишно и тоа:
-за физички лица кои вршат дејност Комуналната такса ќе изнесува 1.000 денари
-за правни лица од областа на произцводството ,прометот и услугите ,Комуналната такса ќе
изнесува 1.300 денари.
Тарифен број 7
За користење на плоштадите и друг простор во градовите и други населени места со цел за
изложување на предмети,приредување изложби и забавни приредби за вршење на дејност се
плаќа такса за заземена површина дневно Комуналната такса ќе изнесува 7 денари.
Тарифен број 8
За користење на просторот за паркирање на м.в
-паркирање на патнички возила на јавни паркиралишта-дневно,Комуналната такса ќе изнесува
15 денари.
-по саат ,Комуналната такса ќе изнесува 10 денари;
-паркирање на товарни м.в. и автобуси дневно ,Комуналната такса ќе изнесува 50 денари.
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-паркирање на приколки дневно,Комуналната такса ќе изнесува 20 денари.
Тарифен број 9
За користење на улиците со патнички,товарни м.в. автобуси специјални возила и мотоцикли и
тоа:
-за патнички возила до 1000 кубика ,Комуналната такса ќе изнесува 50 денари;
-за патнички возила од 1 000 до 1 300 кубика, Комуналната такса ќе изнесува 70 денари.
-за патнички возила од 1 300 до 1 500 кубика, Комуналната такса ќе изнесува 100 денари.
-за патнички возила од 1 500 до 1 800 кубика,Комуналната такса ќе изнесува 200 денари.
-за патнички возила над 1 800 кубика,Комуналната такса ќе изнесува 300 денари.
-за товарни возила по тон носивост ,Комуналната такса ќе изнесува 100 денари.
-за автобуси и други возила што служат за превоз на патници,Комуналната такса ќе изнесува
500 денари.
-за специјални возила,Комуналната такса ќе изнесува 30 денари.
-за сите видови мотоцикли,Комунална такса ќе изнесува 30 денари.
Тарифен број 10
За користење и одржување на јавно осветлување се плаќа комунална такса во висина на
противредност од 15 кwh по цена за јавно осветлување за секое броило за мерење на
електрична енергија.
Член 6
Со денот на донесување на одлуката, престанува да важи Одкуката за утврдување на
висината на стапките на даноците на имот во Општина Конче бр.07-265/1 од 30.06.2005 година.
Член 7
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на
општина Конче..
Број 08-65/9
Дата 28.01.2022
Конче

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

Врз основа на член 5, 6, 16 и 22, од Законот за даноците на имот (Сл.весник на РМ бр.61/04,
92/07, 102/08, 35/11 , 53/11, 84/12 и 188/13,154/15, 192/15, 23/2016, 96/19, и 151/21), член 12 и 13
од Методологијата за проценка на пазарната вредност на недвижниот имот (Сл.весник на РМ
бр.54/12, 17/13, 21/13 и 142/14) и член 11,став 1, точка 43 од Статутот на Општина Конче, Советот
на Општина Конче на седницата одржана на ден 28.01.2022 година донесе:
ОДЛУКА
за утврдување на висината на стапките
на даноците на имотот во Општина Конче
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува висината на стапките на оданочување на имотот во Општина
Конче, на следниве видови даноци на имот:
- Данок на имот;
-Данок на наследство и подарок и
-Данок на промет на недвижности.
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Данок на имот
Член 2
Основа на оданочување е пазарната вредност на недвижниот имот.
Предмет на оданочување на данок на имот е недвижен имот, освен за оној имот кој е
ослободен од плаќање на данок согласно Законот за даноците на имот.
Даночен обврзник за данокот на имот е правно и физичко лице, сопственик, корисник или
плодоуживател на имот за кои даночната обврска настанува од моментот на стекнување со имотот.
Стапката на данокот на имот во Општина Конче е пропорционална и изнесува 0,10% од
пазарната вредност на недвижниот имот.
Стапките на данокот на имот на земјоделско земјиште кое не се користи за земјоделско
производство се зголемуваат три пати во однос на стапката пропишана во ставот (4) на овој член.
Стапките на данокот на имот за земјишта (земјоделски, градежни, шумски и пасишта) и
едностанбени и повеќестанбени објекти за домување, гаражи, деловни згради и деловни
простории, други објекти како и инсталациите подигнати врз нив или под нив и трајно споени со
нив, кој е во сопственост на државата или на општините, како и во сопственост на физички и
правни лица, а кој не се користи од сопственикот или не се издава под закуп подолго од шест
месеци во текот на една година, се зголемуваат за три пати во однос на стапката пропишана во
ставот (4) на овој член.
Државата, општините, како и физичките и правни лица кои нема да пријават дека не
користат недвижен имот кој е во нивна сопственост, ќе платат данок по стапка пет пати повисока
од стапката пропишана во ставот (4) на овој член.
Данок на наследство и подарок
Член 3
Основа на оданочување е пазарната вредност на наследениот, односно на подарок
примениот имот во моментот на настанувањето на даночната обврска, намалена за долговите и
трошоците што го товарат имотот кој е предмет на оданочување.
Предмет на оданочување на данокот на наследство и подарок е:
- недвижен имот, како и право на плодоуживање и користење на недвижен имот кои
наследниците, односно примателите на подароци ги наследуваат, односно примаат врз основа на
Законот за наследување, односно договорот за подарок и
-готови пари, парични побарувања, хартии од вредност и друг подвижен имот, согласно
Законот за даноците на имотот.
Даночен обврзник е физичко и правно лице, кое наследува недвижен или подвижен имот
или прима подарок, во земјата и во странство.
Стапките на данокот на наследство и подарок се пропорционални и различни во зависност
од наследниот ред и изнесуваат:
-за обврзници од втор наследен ред се утвдува стапка од 2% ; и
-за обврзници од трет наследен ред или обврзник кој не е во сродство со оставителот, данокот се
пресметува по стапка од 4%;
Данок на промет на недвижности
Член 4
Даночната основа
е пазарната вредност на недвижноста
настанувањето на обврската.
Предмет на оданочување на данокот на промет на недвижности е:

во

моментот

на
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-преносот со и без надоместок на правото на сопственост, како и друг начин на стекнување на
недвижности со и без надоместок меѓу правни и физички лица.
-пренос на хартии од вредност,врз основа на компензација,
Даночен обврзник е физичко и правно лице, кој согласно Законот за даноците на имотот е
продавач на недвижноста.
Стапката на данокот на промет е пропорционални и изнесуваат од 3% , а обврската
настанува со денот на склучувањето на договорот за пренос на правото на сопственост на
недвижности, односно со замена на недвижностите согласно законот.
Член 5
Утврдувањето на пазарната вредност на недвижен имот ја врши лице проценувач кое е
вработено во ЕЛС-Конче, а по барање на ЕЛС-Конче може да ја врши и лице кое е овластен
проценувач, кој проценката ја прави согласно Методологијата за процена на пазарната вредност на
недвижен имот.
Член 6
За сите наведени даноци во оваа Одлука граѓаните имаат право на даночни ослободувања и
олеснувања согласно Законот за даноците на имот.
Член 7
Утврдување и наплата на даноците на имот по сите основи ја врши општинската
администрацијата на чија територија се наоѓа имотот кој е предмет на оданочување, односно
општинската администрација на Општина Конче.
Член 8
Обврзникот на данокот на имот е должен да поднесе даночна пријава до 31-ви Јануари во
годината во која се врши утврдувањето на данокот на имот.
Секој даночен обврзник кој се стекнал со имот или почнува да го користи во текот на
годината кој е предмет на оданочување, има обврска да поднесе даночна пријава до општинската
администарција во рок од 15 дена од денот на настанувањето на даночната обврска.
Градоначалникот на општината, решението за данокот на имот го донесува најдоцна до 31
март во годината за која се утврдува данокот на имот и му се доставува на даночниот обврзник за
утврдениот данок.
Член 9
Општинската администрација води Регистар на недвижен имот и Регистар на подвижен
имот кој подлежи на оданочување.
Општинската администрација има обврска редовно да ја усогласува состојбата на
регистерот на недвижности со регистарот кој го води Агенцијата за катастар на недвижности,а
податоците од состојбата на регистри ги доставува до Централниот Регистар на РСМ и до
Управата за јавни приходи – Генерална дирекција.
Член 10
Извршувањето на даночните обврски на граѓаните го следи општинската администрација,
која при наплаќање данок пристапува кон присилна наплата согласно законот.
Член 11
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Надзор над утврдувањето и наплатата на даноците на имот врши овластен инспектор на
општината.
Член 12
Со денот на донесување на оваа Одлука, престанува да важи Одкуката за утврдување на
висината на стапките на даноците на имот во Општина Конче бр.07-264/1 од 30.06.2005 година.
Член 13
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето , ќе се применува од 1 Јануари 2022
година а ќе се објави во „Службен гласник на општина Конче“ .
Број 08-65/10
Дата 28.01.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
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 o{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 28.01.2022 g. donese

O D L U K A
За одобрување на финансиски средства на Димче Илиевски од с.Габревци, Конче

^len 1
По барање бр. 08-1646/1 од 26.11.2021 година од Димче Илиевски од с.Габревци, Конче со
ЕМБГ 0209954464020 се одобруваат парични средства во висина од 10.000,00 денари нето за
негово пост-оперативно лекување по операција на срце и контролни прегледи во приватни
здравствени клиники.
Средствата да се исплатат на име Димче Илиевски од с.Габревци, Конче на сметка
210501578104107 НЛБ Банка.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik na
op{tina Kon~e*.

Број 08-65/11
Дата 28.01.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова,с.р.
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Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.15 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM
br.5/2002) i ~l.11 st.1 t.43 od Statutot na op{tina Kon~e,
Sovetot na o{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 28.01.2022 g. donese
O D L U K A
За одобрување на финансиски средства на Никола Јованов од с. Конче
^len 1
По барање бр. 08-1649/1 од 26.11.2021 година од Никола Јованов од с.Конче со ЕМБГ
1403995464005 поради сериозно нарушено телесно здравје и потреба од постојано лекување,
медицински терапии и масажи се одобруваат парични средства во висина од 30.000 денари нето.
Средствата да се исплатат на име Никола Јованов од с. Конче на сметка 200003201432709 во
Стопанска Банка
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik na op{tina
Kon~e*.
Број 08-65/12
Дата 28.01.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
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 o{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 28.01.2022 g. donese
O D L U K A
За одобрување на финансиски средства на Петровски Димитрија од с. Шишево, ул. 1 Вр. 51 Сарај
Скопје

^len 1
По барање бр. 08-1632/1 од 24.11.2021 година од Петровски Димитрија од с.Шишево, ул.1 Вр. 52
Сарај Скопје со ЕМБГ 0111978450055 поради тешка операција и понатамошен пост-оперативен
третман се одобруваат парични средства во висина од 6.000 денари нето.
Средствата да се исплатат на име Петровски Димитрија од с. Шишево, ул.1 бр.52 Сарај Скопје на
сметка 300007097333478 во Комерцијална Банка.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik na op{tina
Kon~e*.
Број 08-65/13
Дата 28.01.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова, с.р.
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Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.15 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM
br.5/2002) i ~l.11 st.1 t.43 od Statutot na op{tina Kon~e,
Sovetot na o{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 28.01.2022 g. donese
O D L U K A
За одобрување на финансиски средства на Катерина Кирова од с. Дедино, Конче
^len 1
По барање бр. 08-1709/1 од 07.12.2021 година од Катерина Кирова од с.Дедино, Конче со ЕМБГ
0502991495008 поради операција на колк за која се потребни средства кои таа не може да ги
набави, се одобруваат парични средства во висина од 26.000 денари нето.
Средствата да се исплатат на име Катерина Кирова од с. Дедино, Конче на сметка
210501609670138 во НЛБ Банка.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik na op{tina
Kon~e*.
Број 08-65/14
Дата 28.01.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
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 o{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 28.01.2022 g. donese
O D L U K A
За одобрување на финансиски средства на Ѓорге Ацков од с. Габревци, Конче
^len 1
По барање бр. 08-1821/1 од 23.12.2021 година од Ѓорге Ацков од с.Габревци, Конче со ЕМБГ
2902960464029 кој се наоѓа во тешка финансиска состојба и чија сопруга е почината се одобруваат
парични средства во висина од 3.000 за намирување на дел од погребалните трошоци.
Средствата да се исплатат на име Ѓорге Ацков од с. Габревци, Конче на сметка 300007094433178
во Копмерцијална Банка.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik na op{tina
Kon~e*.

Број 08-65/15
Дата 28.01.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова, с.р.
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Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.15 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na
RM br.5/2002) i ~l.11 st.1 t.43 od Statutot na op{tina Kon~e,
Sovetot na o{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 28.01.2022 g. donese
O D L U K A
За одобрување на финансиски средства на Тања Глигорова од с. Конче
^len 1
По барање бр. 08-1767/1 од 15.12.2021 година од Тања Глигорова од с.Конче, со ЕМБГ
2001975469011 како родител на Рахела Глигорова дете кое е со лесна попреченост,
епилепсија и аутистичен синдром, за нормално живеење и за подобрување на нејзиното
здравје се одобруваат парични средства во висина од 5.000 денари нето.
Средствата да се исплатат на име Тања Глигорова од с.Конче на сметка 200002511188275
во Стопанска банка.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik na
op{tina Kon~e*.
Број 08-65/16
Дата 28.01.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
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 o{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 28.01.2022 g. donese
O D L U K A
За одобрување на финансиски средства на Костадин Божинов Радовиш
^len 1
По барање бр. 08-1766/1 од 14.12.2021 година од Костадин Божинов ул. Коџа Баир бр. 64 Радовиш
со ЕМБГ 270961464006 кој има потреба од почести лекарски прегледи и контроли со оглед на
неговата дијагноза се одобруваат парични средства во висина од 6.000 денари нето.
Средствата да се исплатат на име Костадин Божинов ул. Коџа Баир бр. 64 Радовиш на сметка
240187000338409 во Уни банка.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik na op{tina
Kon~e.
Број 08-65/17
Дата 28.01.2022
Конче

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

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 1/2022______________

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 28.01.2022 g. donese
O D L U K A
За одобрување на финансиски средства на Здружение Комбат - Радовиш
^len 1
По барање бр. 08-1788/1 од 20.12.2021 година од Здружение Комбат - Радовиш се одобруваат
парични средства во висина од 6.000 денари нето за такмичење на натпревари во Хрватска.
Средствата да се исплатат на име Здружение Комбат - Радовиш, на сметка 290200015981761 во
ТТК АД Скопје.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik na op{tina
Kon~e*.

Број 08-65/18
Дата 28.01.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
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 o{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 28.01.2022 g. donese
O D L U K A
За одобрување на финансиски средства за изградба на нов манастир во с.Калугерица

^len 1
По барање бр. 08-3/1 од 03.01.2022 година од Слободан Трајанов од с.Kалугерица за изградба на
нов манастир во с. Калугерица се одобруваат парични средства во висина од 10.000 денари нето, за
набавка на градежен материјал.
Средствата да се исплатат по доставена фактура од страна на правното лице од кое ќе бидат
обезбедени градежните материјали.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik na
op{tina Kon~e*.
Број 08-65/19
Дата 28.01.2022
Конче

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

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 1/2022______________

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 28.01.2022 g. donese:
Z A K L U ^ O K
Za usvojuvawe Вкупен финансиски извештај за приходите и расходите на Коалиција
,,Најдоброто за мојата општина’’ предводена од СДСМ за локални избори 2021.
1. Se USVOJUVA Вкупен финансиски извештај за приходите и расходите на
Коалицијата ,,Најдоброто за мојата општина’’ предводена од СДСМ за локални избори
2021 бр.03-6/7 од 11.01.2022 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 08-65/20
Дата 28.01.2022
Конче

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

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 28.01.2022 g. donese:
Z A K L U ^ O K
Za usvojuvawe Вкупен финансиски извештај за приходите и расходите на ВМРОДПМНЕ и Коалиција ,,ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА’’ предводена од за локални избори
2021
1. Se USVOJUVA Вкупен финансиски извештај за приходите и расходите
на ВМРО-ДПМНЕ и Коалиција ,,ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА’’
предводена од за локални избори 2021 бр. 02-37/1 од 18.01.2022 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 08-65/21
Дата 28.01.2022
Конче

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

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 1/2022______________

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 28.01.2022 g. donese
O D L U K A
За одобрување на финансиски средства одбележување на манифестацијата „Св. Трифун“ 2022
година
^len 1
По барање бр. 08-78/1 од 18.01.2022 година од организациониот одбор на манастирот Св. Стефан
Конче се одобруваат парични средства во висина од 6.000 денари нето за организација на
манифестација за денот на лозарите ,,Св. Трифун’’ 2022 година.
Средствата да се исплатат на име Ванчо Стојанов со ЕМБГ 1702972464005 на сметка
200001090460315 - Стопанска банка.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik na op{tina
Kon~e*.
Број 08-65/22
Дата 28.01.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
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 o{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 28.01.2022 g. donese
O D L U K A
За одобрување на финансиски средства на Комисијата за процена и утврдување на штети од
елементарна непогода
^len 1
По барање бр. 08-93/1 од 20.01.2021 година од Комисија за процена и утврдување на штети од
елементарни непогоди, се одобруваат парични средства во висина од 45.000 денари нето за
изработка на елаборат за штети настанати на 05.07.2020 во атарот на с. Дедино и с.Лубница.
Средствата да се исплатат на следниот начин:
-На Претседателот на комисијата Зоран Горгиев 10.000 денари;
-На членовите на комисијата Дончо Тушев, Славица Стефанова, Живко Стојанов и Ѓоше Стојанов
по 8.000 денари и
-На Мара Николова Трајкова ангажирана од страна на Комисијата за прием на барањата 3.000
денари.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik na op{tina
Kon~e*.

Број 08-65/23
Дата 28.01.2022
Конче

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

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 1/2022______________

Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.15 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM
br.5/2002) i ~l.11 st.1 t.43 od Statutot na op{tina Kon~e,
Sovetot na op{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 28.01.2022 g. donese:
ОДЛУКА
За одобрување финансиски средства на Доброволно противпожарно друштво ,,Горици
Оператива’’ - Конче
^len 1
Со оваа Одлука се одобруваат финансиски средства во висина од 500.000,00 денари за реализација
на Програмата за активностите на Општина Конче во областана противпожарната заштита во 2022
година на Доброволно противпожарно друштво Горици Оператива Конче .
Член 2
Активностите на Доброволно противпожарно друштво Горици Оператива Конче претежно да
бидат насочени кон обезбедување на услови за квалитетно, брзо и во законски рамки ефикасно
дејствување на целото подрачје на Општина Конче во случај на потреба од благовремено
откривање и елиминирање на причините за настанување на пожари и други видови непогоди.
Средствата да се исплаќаат сукцесивно во текот на 2022 година на сметка на Дороволно
противпожарно друштво ,,Горици Оператива’’ – Конче 290000002191184 ТТК Banka.
^len 3
Odlukata vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik na op{tina
Kon~e*.
Број 08-65/24
Дата 28.01.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
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 28.01.2022 godina donese:
Z A K L U ^ O K
Za usvojuvawe на Финансиски извештај на ЗРР ЛАГ ПЛАЧКОВИЦА-Конче
1. Se USVOJUVA Финансиски извештај на ЗРР ЛАГ ПЛАЧКОВИЦА-Конче за период од
01.01.2020 до 31.12.2020 година број 08-156/1 од 27.01.2022 година за Проект:
ПОСТАВУВАЊЕ НА ФОТОНАПОНСКИ ПАНЕЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ЧЕТИРИ ЈАВНИ ОБЈЕКТИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА
ЛАГ ПЛАЧКОВИЦА .
2. Zaklu~okot vleguva vo sila od denot na objavuvawe vo Slu`ben glasnik na
op{tina Kon~e.
Број 08-65/25
Дата 28.01.2022
Конче

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

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 1/2022______________

Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.15 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM
br.5/2002) i ~l.11 st.1 t.43 od Statutot na op{tina Kon~e,
Sovetot na op{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 28.01.2022 g. donese:
ОДЛУКА
За одобрување финансиски средства на ЗРР ЛАГ ПЛАЧКОВИЦА-Конче
^len 1
Со оваа Одлука се одобруваат финансиски средства во висина од 90.008,00 денари за реализација
на Проект: „ПОСТАВУВАЊЕ НА ФОТОНАПОНСКИ ПАНЕЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ЧЕТИРИ ЈАВНИ ОБЈЕКТИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЛАГ
ПЛАЧКОВИЦА“ поддржан од Програмата за финансиска поддршка за рурален развој од 2019
година .
Член 2
Активностите на ЗРР ЛАГ ПЛАЧКОВИЦА-Конче се реализирани во текот на 2020 година со
поставување фотоволтаични панели за производство на електрична енергија со вкупна
инсталирана моќност од 5,04 KW и истрите приклучени на електродистрибутивниот систем на
зградата на општина Конче.
Средствата да се исплатат на сметка на ЗРР ЛАГ ПЛАЧКОВИЦА-Конче 210072637400146 НЛБ
Banka.
^len 3
Odlukata vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik na op{tina
Kon~e*.
Број 08-65/26
Дата 28.01.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
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 28.01.2022 g. donese
O D L U K A
za opredeluvawe na kriteriumi za ostvaruvawe na subvencioniran sekojdneven topol
obrok od narodnata kujna od op{tina Kon~e na lica `iteli na op{tina Kon~e
^len 1
So ovaa Odluka se opredeluvaat kriteriumi za ostvaruvawe na subvencioniran
sekojdneven topol obrok od narodnata kujna od op{tina Kon~e na lica `iteli na op{tina
Kon~e.
^len 2
Pravo na koristewe na subvencioniran sekojdneven topol obrok od narodnata kujna od
op{tina Kon~e imaat licata koi gi ispolnuvaat so slednite kriteriumi:
- vozrasni iznemo{teni lica korisnici na minimalna ili socijalna penzija;
- lica so pote{ka zdravstvena sostojba koi nemaat semejstvo ili nemaat nikakva pddr{ka
od semejstvoto a ne se materijalno obezbedeni.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 1/2022______________

^len 3
Podnositelot na baraweto za ostvaruvawe na pravoto na subvencioniran topol obrok do
Sovetot na op{tina Kon~e kon baraweto za sebe i za ~lenovite na domakinstvoto
prilo`uva:
- fotokopija od li~na karta;
-potvrda za korisnik za penzija;
-dokumenti za zdravstvena sostojba na baratelot;
-uverenie za semejna sostojba;
-uverenie za materijalna sostojba;
-potvrda od Agencija za vrabotuvawe za nevrabotenite ~lenovi vo semejstvoto.
^len 4
Na licata na koi }e im bide odobreno koristewe na subvencioniran topol obrok }e se
obezbedi od narodnata kujna vo JPKD *Lakavica*-Kon~e ,a do op{tina Kon~e }e dostavi
faktura za izvr{enata usluga po utvrdenata cena za obrok za korisnicite na socijalnata
usluga.
^len 5
Odlukata vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik na op{tina
Kon~e*.
Број 08-65/27
Дата 28.01.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
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 o{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 28.01.2022 g. donese
O D L U K A
За одобрување на финансиски средства на Ѓорге Божинов од с. Горни Липовиќ, Конче
^len 1
По барање бр. 08-92/1 од 20.01.2022 година од Ѓорге Божинов од с. Горни Липовиќ, Конче со
ЕМБГ 2104964464003 кој се одобруваат парични средства во висина од 6.000 денари за
намирување на дел од трошоците за постоперативен третман на горни екстремитети.
Средствата да се исплатат на име Ѓорге Божинов од с. Горни Липовиќ, Конче на сметка
210501581900493 во НЛБ Банка.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik na
op{tina Kon~e*.

Број 08-65/29
Дата 28.01.2022
Конче

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

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 1/2022______________

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 28.01.2022 g. donese
O D L U K A
За одобрување на финансиски средства на Александар Петров од с. Габревци, Конче
^len 1
По барање бр. 08-1674/1 од 01.12.2021 година од Александар Петров од с.Габревци, Конче со
ЕМБГ 0610987464553 се одобруваат парични средства во висина од 5.000 за намирување на дел
од трошоци за набавка на лекови поради нарушено психичко здравје.
Средствата да се исплатат на име Александар Петров од с. Габревци, Конче на сметка
2900500020146926 во ТТК Банка.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik na op{tina
Kon~e*
Број 08-65/30
Дата 28.01.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
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 28.01.2022 godina donese:
Z A K L U ^ O K
Za usvojuvawe на Годишен извештај за работа на инспекторите во Одделението за
инспекциски работи за 2021 година
1. Se USVOJUVA Годишен извештај за работа на инспекторите во Одделението за
инспекциски работи за 2021 година број 13-37/1 од 13.01.2022 година.

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

Број 08-65/31
Дата 28.01.2022
Конче

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

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 1/2022______________

С О Д Р Ж И Н А

1. 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. Одлука за усвојување на Програма за работа и развој на ЈПКД „Лакавица“Конче за 2022 година;
3. Заклучок за усвојување Квартален извештај за извршување на Буџетот на
општина Конче за квартал од 01.01.2021 до 31.12.2021 година;
4. Решение за разрешување и именување на членови во Одборот за
материјални-финансиско работење на ЈОУДГ„12-ТИ ЈУЛИ“-Конче,
општина Конче;
5. Решение за разрешување и именување на член во Управниот одбор на ЈЗУ
Здравен Дом-Радовиш;
6. Одлука за утврдување просечните купопродажнте цени на градежно
неизградено и земјоделско земјиште по м2 на подрачјето на општина Конче;
7. Одлука за утврдување и наплата на комунална такса во општина Конче;
8. Одлука за за утврдување на висината на стапките на даноците на имотот во
Општина Конче;
9. Одлука за одобрување на финансиски средства на Димче Илиевски од
с.Габревци, Конче;
10. Одлука за одобрување на финансиски средства на Никола Јованов од
с.Конче;
11. Одлука за одобрување на финансиски средства на Димитрија Петровски од
с.Шишево, Скопје;
12. Одлука за одобрување на финансиски средства на Катерина Кирова од
с.Дедино, Конче;
13. Одлука за одобрување на финансиски средства на Ѓорге Ацков од
с.Габревци, Конче;
14. Одлука за одобрување на финансиски средства на Тања Глигорова од с.
Конче;
15. Одлука за одобрување на финансиски средства на Костадин Божинов од
Радовиш;
16. Одлука за одобрување на финансиски средства на Здружение ,,Combat’’Радовиш;
17. Одлука за одобрување на финансиски средства за изградба на нов манастир
во с.Калугерица ;
18. Заклучок за усвојување Вкупен финансиски извештај за приходите и
расходите на Коалиција ,,Најдоброто за мојата општина’’ предводена од
СДСМ за локални избори 2021;
19. Заклучок за усвојување Вкупен финансиски извештај за приходите и
расходите на ВМРО-ДПМНЕ И КОАЛИЦИЈА ,,ОБНОВА НА
МАКЕДОНИЈА’’ за локални избори 2021;
20. Одлука за одобрување на финансиски средства за одбележување на
манифестацијата „Св. Трифун“ 2022 година;

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 1/2022______________
21. Одлука за одобрување на финансиски средства на Комисијата за процена и
утврдување на штети од елементарна непогода;
22. Одлука за одобрување на финансиски средства на Доброволно
Противпожарно Друштво ,,Горици Оператива’’ – Конче;
23. Заклучок за усвојување финансиски извештај на ЗРР ЛАГ
ПЛАЧКОВИЦА-Конче;
24. Одлука за одобрување на финансиски средства на на ЗРР ЛАГ
ПЛАЧКОВИЦА-Конче;
25. Одлука за opredeluvawe na kriteriumi za ostvaruvawe na
subvencioniran sekojdneven topol obrok od narodnata kujna od
op{tina Kon~e na lica `iteli na op{tina Kon~e;
26. Одлука за отстапување на тековно одржување на објекти сопственост на
општина Конче на одржување на ЈПКД „ Лакавица“-Конче
27. Одлука за одобрување на финансиски средства на Горѓе Божинов од
Г.Липовиќ;
28. Одлука за одобрување на финансиски средства на Александар Петров од с.
Габревци;
29. Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работа на инспекторите во
Одделението за инспекциски работи за 2021 година.

„ Службен гласник на
Општина Конче“

