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Slu`ben glasnik na
Op{tina Kon~e
Br.7/2022
e-mail:opstina.konce@mt.net.mk

SLU@BEN GLASNIK
NA OP[TINA KON^E
KON^E 18.05.2022
GODINA
`.s/ka 735014073863019

Izleguva po 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 10-та седница на Советот на општина Конче одржана на ден
18.05.2022 година
1.СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени на 10-та седница на Советот на општина Конче одржана на ден
18.05.2022 година.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Одлука за усвојување на План за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи за
2022 за општина Конче;
Заклучок за прифаќање на Проценка на загрозеностa на подрачјето на општина Конче од сите
ризици и опасности за 2022 година ;
Одлука за за прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка;
Заклучок за усвојување Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Конче за
квартал од 01.01.2022 до 31.03.2022 година;
Заклучок за усвојување Вкупен финансиски извештај за приходите и расходите во изборната
кампања за Локалните избори 2021 за Либерално-демократската партија;
Предлог-Одлука за учество на општина Конче по проект за “Културно богатство-наследство за
идните генерации”;
Предлог-Одлука за учество на општина Конче по проект за“Јакнење на капацитетите на ЕЛС
преку изработка на технички документации”.
Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на општина Конче во
областа на Социјалната заштита и заштитата на децата во 2022 година;
Одлука за сопствено учество на општина Конче по проект за „ Партерно уредување на КП 2441
КО Лубница-општина Конче;
Одлука за одобрување на финансиски средства на ЈПКД Лакавица-Конче за потребите на
инвеститорот општина Конче за доградба на крак на систем за фекална канализација во с.
Дедино;
Одлука за одбивање на барања од ООУ „Гоце Делчев“-Конче;
Одлука за одобрување финансиски средства на Славе Стојанов од с.Горни Липовиќ, Конче за
фугирање на поплочена улица од плочи од кршен асфалт ;
Одлука за одобрување финансиски средства на Томова Галапка од с.Ракитец;
Одлука за одобрување финансиски средства на Живко Ѓоргиев од с.Ракитец, општина Конче;
Одлука за одобрување организирање на превоз на полуматуранти од ООУ “Гоце Делчев”
Конче за прослава на полуматурска вечер.

- Разгледување на барања;
- Советнички прашања;

Број 09-825/18
Дата 18.05.2022
Конче

Општина Конче
Градоначалник,
Златко Ристов, 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), ~l.11 st.1 t.43 od Statutot na op{tina Kon~e,
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 18. 05.2022 година, донесе :
ОДЛУКА
Za усвојување на Планот за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи
1.Се усвојува Планот за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи за 2022 за
општина Конче, број 09-212/1 од 07.02.2022 година .
2. Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на општина Конче.
Број 08-825/3
Дата 18.05.2022
Конче

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

Vrz osnova na ~l.50 st.1 t.3 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 18.05.2022 g. donese:
Z A K L U ^ O K
Za прифаќање на Проценка на загрозеностa на подрачјето на општина Конче од сите
ризици и опасности за 2022 година
1. Se USVOJUVA Проценката на загрозеностa на подрачјето на општина Конче од
сите ризици и опасности за 2022 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на неговото објавување во Службен гласник на
општина Конче.

Број 08-825/4
Дата 18.05.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова, с.р.
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Врз основа на член 7 став (1) од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на
РМ“, бр. 79/09), член 14 и 36 став (1) точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“, бр. 05/02) и член 11 став (1) точка (43) од Статутот на Општина Конче, Советот на
Општината Конче , на 10-та седница оддржана на ден 18.05.2022 година, донесе:
О Д Л У К А
за прифаќање на предлог
за воспоставување на меѓуопштинска соработка
Член 1
Се прифаќа Предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка, утврден од
советот на општина Радовиш број 08-751/1 од 13.04.2022 година, поднесен од Градоначалникот на
општина Радовиш број 09-587/3 од 04.04.2022 година, за заштита на лицата изложени на социјален
ризик (жртви на семејно/родово насилство ) и подигање на свеста на населението во согласност со
Националната програма за развој на социјалната заштита , помеѓу општините Радовиш и Конче во
состав на проектот Достапни и ефикасни, дигитални и социјални услуги (за вршење на работите
од член 22 од ЗЛС и конкретниот предмет на соработка).
Член 2
Ова Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на општината Конче.
Број 08-825/5
Дата 18.05.2022
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 18.05.2022 godina donese:
Z A K L U ^ O K
Za usvojuvawe на Квартален извештај за извршување на Буџетот на
општина Конче за квартал од 01.01.2022 до 31.03.2022 година
1. Se USVOJUVA Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Конче за
квартал од 01.01.2022 до 31.03.2022 година број 09-717/1 од 19.04.2022 година.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila od denot na objavuvawe vo Slu`ben glasnik na
op{tina Kon~e.

Број 08-825/6
Дата 18.05.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова,с.р.
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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 18.05.2022 g. donese:
Z A K L U ^ O K
Za usvojuvawe Вкупен финансиски извештај за приходите и расходите во изборната
кампања од ЛДП (Либерално-демократска партија) за локални избори 2021
1. Se USVOJUVA Вкупен финансиски извештај за приходите и расходите во
изборната кампања од ЛДП ( Либерално-демократска партија) за локални избори
2021 бр.05-44 од 02.12.2021 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 08-825/7
Дата 18.05.2022
Конче

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Р
Македонија бр. 5/02), член 11 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Конче (Службен гласник на
Општина Конче бр.4/06),Советот на општина Конче, на Седницата одржана на ден 18.05.2022
година ја донесе следната:
ОДЛУКА
За учество на општина Конче по проект за
“Културно богатство-наследство за идните генерации”
Член 1
Со оваа одлука се обезбедуваат финансиски средства како сопствено учество од општина
Конче потребни за реализација на проектот “Културно богатство-наследство за идните
генерации”.Носител на проектот е Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, а ќе се
реализира во партнерство со општина Гевгелија,општина Радовиш и општина Конче преку
Програмата за рамномерен регионален развој за 2022 година со индикативно планирани средства
за 2023 година финансирана од Бирото за регионален развој.
Член 2
Сопственото учество на општина Конче во проектот од член 1 изнесува 810.333,00 денари соДДВ.
Член 3
Средствата за оваа намена се обезбедуваат од буџетот на општина Конче за 2022 година.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник
на општина Конче
Број 08-825/8
Дата 18.05.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова,с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Р. С.
Македонија бр. 5/02), член 11 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Конче (Службен гласник на
Општина Конче бр.4/06),Советот на општина Конче, на Седницата одржана на ден 18.05.2022
година ја донесе следнава:
ОДЛУКА
За учество на општина Конче по проект за
“Јакнење на капацитетите на ЕЛС преку изработка на технички документации”
Член 1
Со оваа одлука се обезбедуваат финансиски средства како сопствено учество од општина Конче
потребни за реализација на проектот “Јакнење на капацитетите на ЕЛС преку изработка на
технички документации”.Носител на проектот е Центарот за развој на Југоисточниот плански
регион, а ќе се реализира во партнерство со општина Василево,општина Радовиш, општина
Богданци и општина Конче преку Програмата за рамномерен регионален развој за 2022 година со
индикативно планирани средства за 2023 година финансирана од Бирото за регионален развој.
Член 2
Сопственото учество на општина Конче во проектот од член 1 изнесува 379.178,00 денари
со ДДВ.
Член 3
Средствата за оваа намена се обезбедуваат од буџетот на општина Конче за 2022 година.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник
на општина Конче
Број 08-825/9
Дата 18.05.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова,

Врз основа на член 142 став 5 од Законот за социјална заштита (Службен весник на РСМ
бр.104/19), член 22 став 1 точка 7 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа
(Службен весник на РМ бр.5/02), член 11 став 1 точка11 од Статутот на општина Конче, а во врска
со Програмата за активностите на општина Конче во областа на Социјалната заштита и заштитата
на децата во 2022 година бр. 08-1720/17 од 29.12.2021 година,
Советот на Општина Конче на седницата одржана на 18.05.2022 година, ја донесе
следната:
Програма
за измена и дополнување на Програмата за активностите на општина Конче во областа на
Социјалната заштита и заштитата на децата во 2022 година
Член 1
Во Програмата за активностите на општина Конче во областа на Социјалната заштита и
заштитата на децата во 2022 година бр.08-1720/17 од 29.12.2021 се вршат измени :
Во дел 4 Финансирање на програмата
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4.1 Табеларен преглед на активности со финансиска конструкција се врши измена на вредноста
во:
Точка 8 од табеларниот преглед - Еднократна помош за секое новородено дете прво,второ,трето
дете, вредноста од „ 300.000 денари се заменува со 200.000 денари“.
Точка 10 од табеларниот преглед- Помош на лица со здравствени проблеми, вредноста од 150.000
денари се заменува со 250.000,00 денари.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник
на општина Конче.
Број 08-825/10
Дата 18.05.2022
Конче

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Р
Македонија бр. 5/02), член 11 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Конче (Службен гласник на
Општина Конче бр.4/06),Советот на општина Конче, на Седницата одржана на ден 18.05.2022
година ја донесе следната:

ОДЛУКА
За сопствено учество на општина Конче во проект
„Партерното уредување на централното подрачје на село Лубница“
Член 1
Со оваа одлука се обезбедуваат финансиски средства како сопствено учество од општина
Конче потребни за реализација на проектот„Партерното уредување на централното подрачје на
село Лубница на К.П.бр.2441“ преку Програмата за развој на заедницата финансирана
од
УСАИД.
Член 2
Сопственото учество на општина Конче во проектот од член 1 изнесува 193.500,00 денари
без вклучен ДДВ.
Член 3
Средствата за оваа намена се обезбедуваат од буџетот на општина Конче за 2022 година.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник
на општина Конче

Број 08-825/11
Дата 18.05.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова, с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник
на РМ бр 5/2002)и член 11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче а во врска Програмата
за уредување на градежно земјиште на просторот на општина Конче за 2022 година бр. 081700/5 од 10.12.2021 година,
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 18.05.2022 година донесе:
ОДЛУКА
за одобрување на финансиски средства на ЈПКД Лакавица-Конче за потребите на
инвеститорот општина Конче за доградба на крак на систем за фекална канализација во с.
Дедино
Член 1
Со оваа Одлука Советот на општина Конче одобрува финансиски средства за доградба
на крак на систем за фекална канализација во с. Дедино согласно Предмер пресметка
дадена во прилог на Одлуката.
Член 2
Средствата во вкупен износ од 500.000,00 денари со вклучен ДДВ согласно Програмата за
уредување на градежно земјиште на просторот на општина Конче за 2022 година да се
исплатат на сметката на ЈПКД Лакавица Конче по доставена фактура по цени дадени во
Предмер пресметката.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник
на општина Конче

Број 08-825/12
Дата 18.05.2022
Конче

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

Согласно член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ
бр.5/02) и член 11 став 1 точка 43 од Статутот на општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 18.05.2022 година донесе:

ОДЛУКА
За одбивање на барања од ООУ „Гоце Делчев“-Конче
Член 1
Со оваа Одлука се одбива барањето бр.03-249/1 од 16.05.2022 година од ООУ „Гоце Делчев“Конче за проширување или ребаланс од 2021 година за пренос во 2022 година.
Член 2
Со оваа Одлука се одбива барањето бр.03-252/1 од 17.05.2022 година од ООУ „Гоце Делчев“Конче за распоред на вишок од средства од 2021 за пренос во 2022 година.
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Член 3
Одлуката влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во “Службен
гласник на општина Конче”.
Образложение
Барањето бр.03-249/1 од 16.05.2022 година од ООУ „Гоце Делчев“-Конче за проширување
или ребаланс од 2021 година за пренос во 2022 година по Решение заиздавање на нотарски платен
налог беше доставено и разгледано од страна на Советот на општина Конче и истото не беше
одобрено.
Барањето бр.03-252/1 од 17.05.2022 година од ООУ „Гоце Делчев“-Конче за проширување
или ребаланс од 2021 година за пренос во 2022 година беше доставено и разгледано и истото од
страна на Советот на општина Конче не беше одобрено.

Број 08-825/13
Дата 18.05.2022
Конче

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

Согласно член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ
бр.5/02) и член 11 став 1 точка 43 од Статутот на општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 18.05.2022 година донесе:
ОДЛУКА
За одобрување на финансиски средства на Славе Стојанов од с.Горни Липовиќ, Конче за фугирање
на поплочена улица од плочи од кршен асфалт
Член 1
По барање број 08-730/1 од 21.04.2022 година од Славе Стојанов од с.Горни Липовиќ,
општина Конче за фугирање на поплочена улица од плочи од кршен асфалт во должина од 160
метри, се одобруваат финансиски средства за набавка на цемент согласно извршена проценка од
страна на стручно лице од Општина Конче.
Член 2
Средствата ќе се исплатат по доставена фактура за набавените материјали неопходни за
поплочување на улицата.
Член 3
Одлуката влегува во сила од денот на нејзиното објавување во “Службен гласник на
општина Конче”.

Број 08-825/14
Дата 18.05.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова,с.р.
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Согласно член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ
бр.5/02) и член 11 став 1 точка 43 од Статутот на општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 18.05.2022 година донесе:
ОДЛУКА
За одобрување на финансиски средства на Томова Галапка од с.Ракитец
Член 1
По барање број 08-811/1 од 09.05.2022 година од Томова Галапка од с.Ракитец, општина Конче
поради ненадејната смрт на нејзиниот сопруг Марко Томов и се одобруваат финансиски средства
во висина од 3.000,00 денари нето финансиска помош за погребални трошоци.
Член 2
Средствата да се исплатат на име Томова Галапка од с.Ракитец, општина Конче на сметка
210501584241879 во НЛБ Банка.
Член 3
Одлуката влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во “Службен гласник
на општина Конче”.
Број 08-825/15
Дата 18.05.2022
Конче

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

Согласно член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ
бр.5/02) и член 11 став 1 точка 43 од Статутот на општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 18.05.2022 година донесе:
ОДЛУКА
За одобрување финансиски средства на Живко Ѓоргиев од с.Ракитец, општина Конче
Член 1
Со оваа Одлука по Барање од Живко Ѓоргев од с.Ракитец,општина Конче бр. 08-845/1 од
13.05.2022 година се одобруваат финансиски средства како помош во висина од 20.000,00 денари
нето, поради операција наменета за неговата сопруга Павлинка Ѓоргиева, која боледува од тумор
на големиот мозок, утвредно во доставениот извештај од доктор специјалист по неврологија.
Член 2
Средствата да се исплатат на име Живко Ѓоргев од с.Ракитец, општина Конче со
ЕМБГ2905966464011 на трансакциска сметка 300087105284564- Комерцијална банка А.Д Скопје.
Член 3
Одлуката влегува во сила од денот на нејзиното објавување во “Службен гласник на општина
Конче”.
Број 08-825/16
Дата 18.05.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова, с.р.
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Согласно член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ
бр.5/02) и член 11 став 1 точка 43 од Статутот на општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 18.05.2022 година донесе:
ОДЛУКА
За одобрување организирање на превоз на полуматуранти од ООУ “Гоце Делчев” Конче за
прослава на полуматурска вечер
Член 1
По барање број 08-859/1 од 17.05.2022 година од Советот на родители на ООУ “Гоце Делчев”
Конче, СЕ ОДОБРУВА организирање на превоз за полматурантите од ООУ “Гоце Делчев” Конче,
по повод прослава на полуматурска вечер која ќе се одржи на ден 10.06.2022 година во Радовиш.
Член 2
Се задолжува Градоначалникот на општина Конче да го организира превозот на полуматурантите
од ООУ “Гоце Делчев”Конче, од населените места до Радовиш и обратно, односно местото каде ќе
се одржи полуматурската вечер.
Член 3
Одлуката влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во “Службен гласник
на општина Конче”.
Број 08-825/17
Дата 18.05.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова, с.р.
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1. Одлука за усвојување на План за заштита и спасување од природни непогоди и
други несреќи за 2022 за општина Конче;
Заклучок за прифаќање на Проценка на загрозеностa на подрачјето на општина Конче
од сите ризици и опасности за 2022 година ;
Одлука за за прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка;
Заклучок за усвојување Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина
Конче за квартал од 01.01.2022 до 31.03.2022 година;
Заклучок за усвојување Вкупен финансиски извештај за приходите и расходите во
изборната кампања за Локалните избори 2021 за Либерално-демократската партија;
Предлог-Одлука за учество на општина Конче по проект за “Културно богатствонаследство за идните генерации”;
Предлог-Одлука за учество на општина Конче по проект за“Јакнење на капацитетите
на ЕЛС преку изработка на технички документации”.
Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на општина Конче
во областа на Социјалната заштита и заштитата на децата во 2022 година;
Одлука за сопствено учество на општина Конче по проект за „ Партерно уредување на
КП 2441 КО Лубница-општина Конче;
Одлука за одобрување на финансиски средства на ЈПКД Лакавица-Конче за потребите
на инвеститорот општина Конче за доградба на крак на систем за фекална
канализација во с. Дедино;
Одлука за одбивање на барања од ООУ „Гоце Делчев“-Конче;
Одлука за одобрување финансиски средства на Славе Стојанов од с.Горни Липовиќ,
Конче за фугирање на поплочена улица од плочи од кршен асфалт ;
Одлука за одобрување финансиски средства на Томова Галапка од с.Ракитец;
Одлука за одобрување финансиски средства на Живко Ѓоргиев од с.Ракитец, општина
Конче;
Одлука за одобрување организирање на превоз на полуматуранти од ООУ “Гоце
Делчев” Конче за прослава на полуматурска вечер.
„ Службен гласник на
Општина Конче“

