
              

 

 

  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 4-та седница  на Советот на општина Конче. 

Седницата ќе се одржи на ден  29.12.2021 год.(среда) 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  3-та  седница  на Советот на општина Конче 

 

1. Предлог-Решение за именување на членови во Одборот за материјални-финансиско 

работење на ЈПКД „Лакавица“-Конче,  општина Конче; 

2. Предлог-Решение за именување на членови во Управниот одбор на ЈПКД „Лакавица“-

Конче,  општина Конче; 
3. Предлог-Решение за разрешување и именување на членови во УО на ЈОУДГ „12-ТИ 

ЈУЛИ“ с.Конче; 

4. Предлог-Решение за разрешување и именување на членови во УО на ООУ „Гоце 

Делчев“-Конче;  

5. Предлог-Годишен план за еднакви можности на жените и мажите за 2022 година; 

6. Предлог-План за расчистување на диви депонии на територијата на општина Конче за 

2022 година; 

7. Предлог- Програмата за активности на општина Конче во областа на противпожарната 

заштита во 2022 година; 

8. Предлог-Оперативен план на општина Конче за заштита од снежни намети за 2021-

2022 година; 

9. Преддлог Програма за работа на Советот на општина Конче за 2022 година; 

10. Преддлог Програма за работа во областа на располагањето со градежното земјиште 

во сопственост на Република Северна Македонија за подрчјето на општина Конче за 

2022 година; 

11. Предлог-Програма  за контрола на популација на бездомните кучиња на  

подрачјето на општина Конче за 2022 година;  

12. Предлог-План за контрола на популација на бездомните кучиња на подрачјето на 

општина Конче за 2022 година; 

13. Преддлог –Одлука  за основање на Општински совет за социјална заштита на општина 

Конче 

14. Предлог- Социјален план на општина Конче  2022-2024 година; 

15. Предлог-Програма  за активностите на општина Конче во областа на Социјалната 

заштита и заштитата на децата во 2022 година; 

16. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Конче за квартал од 

01.01.2021 до 30.09.2021 година;  

17. Прелог-Буџет на општина Конче за 2022 година; 

18. Прелог-Одлука за усвојување на Буџет на општина Конче за 2022 година; 

19. Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на ЕЛС-општина Конче за 2022 г. 

20. Предлог-Буџетски календар за 2022 г; 

21. Прелог-Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните 

службеници за 2022 година; 

22. Предлог-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. Извештаи за изборна кампања од политичката партија РОДИНА МАКЕДОНИЈА; 

24. Предлог-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. Предлог-Одлука за усвојување на Програмата на ЗДПД „ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА“-

Конче за 2022 година; 

26. Предлог-Одлука за усвојување на Програмата за работа на Здружението  Бучим 

Шампиони-Конче за 2022 година; 

27.  Предлог-Одлука за усвојување на Програмата за активностите на Здружение 

„Кантакузина“-Конче за 2022 година; 

28. Предлог-Одлука за усвојување на Програмата за активностите на ФА „Цветови“-

Дедино за 2022 година; 

29. Предлог-Одлука за усвојување на Програмата за работа на заеднички проекти од Завод 

и Музеј Штип и општина Конче за 2022 година; 

 

 

 

- Разгледување на барања; 

- Советнички прашања; 

 

 

 

Број 08-1720/1                                                                                                 Совет на општина  Конче 

Дата10.12.2021                                                                                                       Претседател, 

      Конче                                                                                                              Александра Ристова,   

 


