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Slu`ben glasnik na
Op{tina Kon~e
Br.3/2022
e-mail:opstina.konce@mt.net.mk

SLU@BEN GLASNIK
NA OP[TINA KON^E
KON^E 14.03.2022 Izleguva po
GODINA
`.s/ka 735014073863019

potreba

D.B.4023005118934

Врз основа на член 50 став 1 точка 2 и 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на
РМ бр. 05/02), Градоначалникот на општина Конче донесе:
РЕШЕНИЕ
За објавување на актите донесени на 7-та седница на Советот на општина Конче одржана
на ден 14.03.2022 година
1.СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени на 7-та седница на Советот на општина Конче
одржана на ден 14.03.2022 година.
1. Одлука за утврдување на цени на возни билети за линиски превоз на патници;
2. Одлука за усвојување на Оперативен план за заштита и одбрана од поплави за
загрозените подрачја на територијатаво во надлежност на подружницата „
Радовишко Поле“-Радовиш;
3. Одлука за отстапување на пластични канти за отпад на управување на ЈПКД „
Лакавица“-Конче;
4. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата зa уредување на
градежно земјиште, изградба,реконструкција и одржувување на комунални објекти
и локални патишта на општина Конче за 2021 година;
5. Одлука за отстапување на користење и чување на противпожарна опрема на
Доброволно противпожарно друштво ,,Горици Оператива’’ - Конче;
6. Решение за разрешување на персонален состав на штабот за заштита и спасување
во единиците на локална самоуправа-Конче;
7. Решение за именување на персонален состав на штабот за заштита и спасување во
единиците на локална самоуправа-Конче;
8. Одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина Конче за 2022
година;
9. Одлука за давање на субвенции на ЈПКД „Лакавица“-Конче;
10. Одлука за odobruvawe pari~ni sredstva za nabavka na love~ka pu{ka kako
glavna nagrada za love~ka ve~er organizirana od
ZLRD *Studenec*-Kon~e;
11. Одлука за одобрување на финансиски средства на Јосе Стојанов од Конче;
12. Одлука за одобрување на финансиски средства на Зинлет Хусеинова од Радовиш;
13. Одлука за одбивање на барање од Драги Петрушев од с. Долни Липовиќ, Конче.
Број 09-415/16
Дата 14.03.2022
Конче

Општина Конче
Градоначалник,
Златко Ристов,с.р.
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Врз основа на член 22 ст.1 алинеа 4, член 22-б став од Законот за превоз во патниот
сообраќај (Сл.весник на Р.М бр. 68/2004; 23/2006; 127/2006; 64/2008; 114/2009; 50/2010; 83/2010;
140/2010; 152/2010; 17/2011; 53/2011; 6/2012; 23/2013; 120/2013; 163/2013; 187/2013; 42/2014;
112/2014; 166/2014; 20/2015; 44/2015; 97/2015; 124/2015; 129/2015; 193/2015; 37/2016; 71/2016;
64/2018; 140/2018; 163/2018; 275/2019), чл. 22 ст.1 т.4 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на РМ бр.05/02), и чл.15 ст.1 т.4 од Статутот на општина Конче, Советот на општина
Конче на седницата одржана на ден 14.03.2022 година донесе:
ОДЛУКА
За утврдување цена на возните билети за линиски превоз на патници
Член 1
Со оваа одлука се утврдува цената на возните билети за линиски превоз на патници и тоа за
следните релации:
- Лубница - Конче - Радовиш
цена 120 денари
- Долни Липовиќ - Радовиш
цена 130 денари
- Горни Липовиќ-Радовиш
цена 140 денари
- Габревци-Радовиш
цена 120 денари
- Ракитец-Радовиш
цена 110 денари
- Дедино-Радовиш
цена 70 денари
Член 2
Утврдените цени важат за превоз на патниците во јавниот сообраќај и за превоз на ученици
во основното и средното образование.
Член 3
Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Конче’’.
Дата 14.03.2022
Број 08-415/3
Конче

Совет на општина Конче
Претседател
Александра Ристова с.р.

Врз основа на член 22 од Законот за локална 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 14.03.2022 година донесе:
ОДЛУКА
За усвојување на оперативен план за заштита и одбрана од поплави за загрозените подрачја на
територијата на надлежност на АД Водостопанство на РСМ-Скопје, Подружница ,,Радовишко
Поле’’ – Радовиш за 2022 година.
Член 1
Со оваа Одлука се усвојува оперативен план за заштита и одбрана од поплави за загрозените
подрачја на територијата на надлежност на АД Водостопанство на РСМ-Скопје, Подружница
,,Радовишко Поле’’ – Радовиш за 2022 година со број 2101-82/1 од 09.02.2022 г.
Член 2
Одлуката влегува во сила од денот на објавување во “Службен гласник на
Општина Конче”.
Број 08-415/4
Дата 14.03.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова, с.р.
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Врз основа на член 64 и 65 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.
05/02) и член 11 ст.1 т. 32 од Статутот на општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 14.03.2022 година донесе:
О Д Л У К А
За отстапување на пластични канти за отпад на управување на ЈПКД „ Лакавица“-Конче
Член 1
Со оваа Одлука се отстапуваат 274 жолти пластични канти за отпад на управување на ЈПКД „
Лакавица“-Конче набавени преку Програма за развој на Обединетите нации-УНДП проект за
Подобрување на општинското владеење преку Грантови за општините за проект:
- „ Набавка на опрема за собирање и транспорт на комунален отпад (трактор, приколка
за трактор и пластични канти за отпад)’’.
Пластични канти
КАНТА 120 Л
Броја 274
Боја жолта
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на
општина Конче“.
Број 08-415/5
Дата 14.03.2022
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 14.03.2022 g. donese:
Z A K L U ^ O K
Za usvojuvawe na Izve{tajot za realizacija na Programata 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 2021 godina br. 09-151/1 od 04.02.2021 godina
1. Se USVOJUVA Izve{tajot za realizacija na Programata 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 2021 godina br. 09-323/1 od 22.02.2022 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila od denot na objavuvawe vo Slu`ben glasnik na
op{tina Kon~e.

Broj 08-415/6
Data 14.03.2022
Kon~e

Sovet na op{tina Kon~e
Pretsedatel,
Александра Ристова, с.р
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Врз основа на член 64 и 65 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.
05/02) и член 11 ст.1 т. 32 од Статутот на општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 14.03.2022 година донесе:
О Д Л У К А
За отстапување на користење и чување на противпожарна опрема на Доброволно
противпожарно друштво ,,Горици Оператива’’ - Конче
Член 1
Со оваа Одлука се отстапуваат на користење и чување на противпожарна опрема на Доброволно
противпожарно друштво ,,Горици Оператива’’ - Конче во вредност од 15.000 долари донација
од Амбасада на САД во РС Македонија и тоа:
-

ПП одела за шумски пожар (комплет)
ПП чизми за шумски и урбани пожари
ПП ракавици за шумски и урбани пожари
ПП шчемови
Заштитни маски и филтри (комплет)
ПП поткапа

броја 11
пара 11
пара 11
броја 11
броја 11
броја 11

Член 2
Доброволно противпожарно друштво Горици Оператива Конче се задолжува за квалитетно и
одговорно чување и користење на опремата опишана во членот 1 од оваа Одлука отстапена од
страна на Општина Конче.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на
општина Конче“.
Број 08-415/7
Дата 14.03.2022
Конче

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ
бр. 5/2002), член 23и 36 од Законот за заштита и спасување (Сл. Весник на РСМ бр. 36/04, 49/04,
86/08, 85/09, 18/11, 93/12, 41/014 и 129/15), а во врска со член 10 од Уредбата за видот, големината
и организирањето на силите за заштита и спасување (Службен весник на РСМ бр.12/06) и член 2
од Одлуката за утврдување на персоналниот и материјалниот состав на силите за заштита и
спасување (Службен весник на РСМ бр.124/06) Советот на општина Конче на седницата одржана
на 14.03.2022 година донесе:
РЕШЕНИЕ
За разрешување на персонален состав на штабот за заштита и спасување во
единиците на локална самоуправа-Конче
1.Од должноста членови на персонален состав на штабот за заштита и спасување во единиците на
локална самоуправа-Конче се разрешуваат:
Реден број
Должност
Име и презиме
Образование
1
Командант
Благој Илиев
ВСС-Правен
факултет
2
Началник
Дончо Тушев-ракитец ВШСС-Сточарство
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3

4

Помошници на
началникот за 3.1.
оперативни работи
3.2.Хуманитарни
мерки за заштита и
спасување
Згрижување и
евакуација

Влатко ИловЛубница

ВСС-Економски
науки

Златко ЈанкуловРакитец

ВСС-Педагошки
факултет

Реџеп Реџепов
Радојка Јованова
Конче

3.3. Технички мерки
за заштита и
спасување
-Заштита и спасување
од пожари
Заштита и спасување
од поплави
Помошен персонал
-Извршител
администратор

Стојан НиколовДолни Липовиќ

ВСС-Медицински
факултет
ССС-медицинско
училиште
ССС

Марем ИсмаиловКонче
Зоран МанчевскиРакитец

ССС

Извршител
курир/возач

Жарко Трајков-Долни
Липовиќ

НСС

НСС

2.Решението влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на општина Конче.
Број 08-415/8
Дата 14.03.2022
Конче

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ
бр. 5/2002), член 23и 36 од Законот за заштита и спасување (Сл. Весник на РСМ бр. 36/04, 49/04,
86/08, 85/09, 18/11, 93/12, 41/014 и 129/15), а во врска со член 10 од Уредбата за видот, големината
и организирањето на силите за заштита и спасување (Службен весник на РСМ бр.12/06) и член 2
од Одлуката за утврдување на персоналниот и материјалниот состав на силите за заштита и
спасување (Службен весник на РСМ бр.124/06) Советот на општина Конче на седницата одржана
на 14.03.2022 година донесе:
РЕШЕНИЕ
За именување на персонален состав на штабот за заштита и спасување во единиците
на локална самоуправа-Конче
1.Од должноста членови на персонален состав на штабот за заштита и спасување во единиците на
локална самоуправа-Конче се разрешуваат:
Реден број
Должност
Име и презиме
Образование
1
Командант
Златко Ристов
ВСС-Дипл.Детектив
криминалист
2
Началник
Дончо ТушевВШСС-Сточарство
Ракитец
3
Помошници на
Спасе МихајловВСС-Факултет за
началникот за 3.1.
Конче
информатика
оперативни работи
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3.2.Хуманитарни
мерки за заштита и
спасување
Згрижување и
евакуација

Благој Јованов-Долни
Липовиќ

ВСС-Земјоделски
факултет

Реџеп Реџепов
Радојка Јованова
Конче

3.3. Технички мерки
за заштита и
спасување
-Заштита и спасување
од пожари
Заштита и спасување
од поплави
Помошен персонал
-Извршител
администратор

Јане СпасовскиКонче

ВСС-Медицински
факултет
ССС-медицинско
училиште
ССС

Марем ИсмаиловКонче
Ирфан Баров-Конче

ССС

Извршител
курир/возач

Спасо ЈовановРакитец

НСС

ССС

2.Решението влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на општина Конче.
Број 08-415/9
Дата 14.03.2022
Конче

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

Врз основа на член 33 став 2 и 3 во врска со член 34 од Законот за Буџетите ( Службен весник на РМ
бр. 64/2005, 4/2008,103/2008, 156/2009, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 167/16, Службен весник на РСМ бр.
151/21), член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр 5/2002)
Советот на Општина Конче на 7 –та (Седмата ) редовна седница одржана на ден 14.03.2022 година, донесе

О Д Л У К А
За проширување на средствата на
Буџетот на Општина КОНЧЕ за 2022 година
Член 1
Со оваа Одлука се врши проширување на средствата на Буџетот на Општина Конче
за 2022 година , на следниот начин
Подпрограма
Потставка

Самофин.

Дотации

Донации

Кредити
Се зголемуваат приходите на следните потставки:
741114 Пренесен вишок на приходи од предходна година

0

185.455

0

0

185.455

0

0
0

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 3/2022______________
И се распределуваат следните расходни потставки:
В10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ
401130 Основни плати други вработени
401310 Персонален данок од плата
402110 Основни придонеси за ПИО
402210 Основни придонеси за здравство
402220 Основен придеонес за профес. Заболување
402310 Основни придонеси до Агенци. За вработув.
421110 Електрична енергија
421290 Други материјали за греење
423410 Прехрансбени продукти и пијалоци
423710 Средства за одржување на хигиена
425250 Осигорување на недвижноси и права
426410 Објавуваљње на огласи
426990 Други оперативни расходи

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

25.000
2.000
7.000
2.000
1.000
1.500
50.000
30.000
30.000
22.087
4.868
5.000
5.000
185.455

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

Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето и станува составен дел на Буџетот на општина
Конче за 2022 година , а истата ќе биде објавена во Службен гласник на општина Конче
Број 08-415/10
Дата 14.03.2022
Конче

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

Врз основа на член 36 став1 точка 15 од Законот за локална 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 14.03.2022 година донесе:
ОДЛУКА
За давање на субвенции на ЈПКД „Лакавица“-Конче
Член 1
Со оваа Одлука по барање бр.03-63/1 од 09.03.2022 година од ЈПКД „Лакавица“-Конче се
одобрува субвенционирање како финансиска поддршка за покривање на тековни трошоци за
непречено извршување на редовното работење во текот на фискалната 2022 година на Јавното
претпријатие.
Финансиската поддршка ќе се трансферира на ЈПКД „Лакавица“-Конче во висина од
1.000.000,00 денари планирани на потставка 461130-субвенции на јавни комунални претпријатија
во Буџетот на општина Конче за 2022 година.
Член 2
Одлуката влегува во сила од денот на објавување во “Службен гласник на Општина
Конче”.

Број 08-415/11
Дата 14.03.2022
Конче

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

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 3/2022______________

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 14.03.2022 g. donese:
O D L U K A
za odobruvawe pari~ni sredstva za nabavka na love~ka pu{ka
kako glavna nagrada za love~ka ve~er organizirana od
ZLRD *Studenec*-Kon~e
^len 1
Po Barawe br. 08-19 od 14.03.2022 g. od ZLRD Studenec-Kon~e se odobruvaat pari~ni
sredstva vo visina od 30.000 denari за набавка на love~ka pu{ka kako glavna nagrada za
love~ka ve~er- 2022 godina organizirana od ZLRD Studenec-Kon~e.
Sredstvata da se isplatat na ZLRD Studenec-Kon~e na smetka br.200000016103738Stpopanska Banka.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik na op{tina
Kon~e*.
Број 08-415/12
Data 14.03.2022
Kon~e

Совет на општина Конче
Pretsedatel,
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 14.03.2022 g. donese

O D L U K A
За одобрување на финансиски средства на Јосе Стојанов од Конче

^len 1
По барање бр. 08-409/1 од 02.03.2022 година од Јосе Стојанов од Конче со ЕМБГ 2208963464026
поради неговата здравствена состојба потврдена со соодветни документи му се одобруваат
парични средства во висина од 3.000 денари нето за набавка на лекови .
Средствата да се исплатат на име Јосе Стојанов од Конче, на сметка 210501582147455 во НЛБ
Банка.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik na op{tina
Kon~e*.

Број 08-415/13
Дата 14.03.2022
Конче

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

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 3/2022______________

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 14.03.2022 g. Donese
O D L U K A
За одобрување на финансиски средства на Зинлет Хусеинова од Радовиш

^len 1
По барање бр. 08-311/1 од 18.02.2022 година од Фирус Хусеинов од Радовиш се одобруваат
финансиски средства во висина од 10.000 денари нето за реновирање на опожарена куќа.
Средствата да се исплатат на име Зинлет Усеинова, ЕМБГ 1511981485007 на сметка
290500014870223 во ТТК Банка.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik na op{tina
Kon~e*.
Број 08-415/14
Дата 14.03.2022
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 14.03.2022 g. donese:
ОДЛУКА
За одбивање на барање од Драги Петрушев од с. Долни Липовиќ,Конче
1.

Со оваа одлука се одбива барањето од Драги Петрушев од с. Долни Липовиќ,Конче број
03-290/1 од 16.02.2022 година поради непредвидени средства за таа намена во Буџетот на
општина Конче.

2. Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на
општина Конче.

Број 08- 415/15
Дата 14.03.2022
Конче

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

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 3/2022______________
С О Д Р Ж И Н А
1. Одлука за утврдување на цени на возни билети за линиски превоз на патници;
2. Одлука за усвојување на Оперативен план за заштита и одбрана од поплави за
загрозените подрачја на територијатаво во надлежност на подружницата „
Радовишко Поле“-Радовиш;
3. Одлука за отстапување на пластични канти за отпад на управување на ЈПКД „
Лакавица“-Конче;
4. Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Програмата зa уредување на
градежно земјиште, изградба,реконструкција и одржувување на комунални објекти
и локални патишта на општина Конче за 2021 година;
5. Одлука за отстапување на користење и чување на противпожарна опрема на
Доброволно противпожарно друштво ,,Горици Оператива’’ - Конче;
6. Решение за разрешување на персонален состав на штабот за заштита и спасување
во единиците на локална самоуправа-Конче;
7. Решение за именување на персонален состав на штабот за заштита и спасување во
единиците на локална самоуправа-Конче;
8. Одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина Конче за 2022
година;
9. Одлука за давање на субвенции на ЈПКД „Лакавица“-Конче;
10. Одлука за odobruvawe pari~ni sredstva za nabavka na love~ka pu{ka kako
glavna nagrada za love~ka ve~er organizirana od
ZLRD *Studenec*-Kon~e;
11. Одлука за одобрување на финансиски средства на Јосе Стојанов од Конче;
12. Одлука за одобрување на финансиски средства на Зинлет Хусеинова од Радовиш;
13. Одлука за одбивање на барање од Драги Петрушев од с. Долни Липовиќ, Конче.

„ Службен гласник на
Општина Конче“

