
            

 

 

  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 3-та седница  на Советот на општина Конче. 

Седницата ќе се одржи на ден  10.12.2021 год.(петок) со почеток во 10:00 часот во просториите на 

општина Конче. 

        За седницата го предлагам следниот : 

 

    Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 

- Усвојување на записникот  од  2-та  седница  на Советот на општина Конче 

 

1. Извештај за работата на ОИК Конче за спроведените Локални избори во 2021 година за 

членови на Совет на општина Конче и за Градоначалник на општина Конче на 17 октомври 

2021 година; 

2. Финансиски извештај за реализирани приходи и трошоци за спроведување на локалните 

избори преку општинските изборни комисии; 

3. Предлог-Програма за уредување на градежно земјиште на просторот  на општина Конче за 

2022 година; 

4. Предлог-Програма за финансирање на изработка на урбанистички планови на општина 

Конче за 2022 година; 

5. Предлог -Програма за одржување на јавно осветлување во општина Конче за 2022 година; 

6. Предлог-Програмата за одржување на локални и полски патишта и зимско одражување на 

локални патишта и улици на територијата на општина Конче за 2022 година; 

7. Предлог-Програма за одржување на  јавна чистота  на подрачјето на општина Конче за 2022 

година; 

8. Предлог-Програма за одржување на јавно зеленило на подрачјето на општина Конче за 2022 

година;  

9. Предлог-Програма за јавни дејности за 2022 година ; 

10. Предлог-Програма  за управување со отпад за 2022 година; 

11. Предлог-Одлука за организирање на меѓуопштински линиски превоз на патници; 

12. Предлог-Одлука за организирање на општински линиски превоз на патници; 

13. Предлог-Одлука за измена на распоредот на средства во Буџетот на општина Конче за 2021 

година; 

14. Предлог-Одлука за усвојување на Програмата за активностите на Сојуз на борци-Радовиш-

2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Разгледување на барања; 

- Советнички прашања; 

 

Број 08-1700/1                                                                                                 Совет на општина  Конче 

Дата 03.12.2021                                                                                                       Претседател, 

      Конче                                                                                                            Александра Ристова,    

 


