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ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ 
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Почитувани сограѓани 

 

    Како што ветивме така го започнавме мандатот , безпоштедна битка 

за повеќе резултати , со нови сили за промени ,за проекти за нова 

иднина. Локалната самоуправа доби нов квалитет. Граѓаните 

остваруваат непосредна комуникација со локалната власт преку која 

нивните потреби се задоволуваат согласно можностите и приоритетите 

во општината. Ваквата комуникација станува пракса , неопходна и 

претставува гаранција за успешна работа , која се изразува во 

задоволството на граѓаните од поквалитетните јавни услуги, 

поефикасната администрација, поголема локална демократија, засилен 

локален економски развој итн. 

  Уште во првите денови започнавме преговори за влез на 

стопанственици преку закуп на општински објекти за да се оствари 

повисок економски раст,  затоа што само тој може да создаде 

продуктивни нови работни места и економска благосостојба на долг рок, 

а со тоа искористување на општинските капацитети. 

Дигитализација на општинските услуги ќе ни биде приоритет за 

 Овозможување на  граѓаните да ги доставуваат своите документи по 

електронски пат и да вршат плаќање на даночните и други обврски на 

ист начин, со цел заштеда на време и поквалитетни услуги од 

општинската администрација. 

Започнат  е проект за меѓуопштинска соработка со општина 

Радовиш  „ Достапни и ефикасни дигитални и социјални 

услуги на општините Радовиш и Конче“ 

Одржувањето на јавната чистота,санирање на диви депонии на 

територијата на општина Конче се врши перманентно преку 

капацитетите на ЈПКД Лакавица ,Конче, со чистење на општината ќе 

направиме подобар изглед на општината со  создавање услови за 

поздрава и почиста животна средина. 



    Вложувањето во образованието е вложување во иднината на нашите 

деца и нивно формирање како квалитетни и високообразовани граѓани – 

подготвени за современите предизвици. 

- Проект за меѓуетничка интеграција во образованието поддржано од 

USAID,  во посета на Локалната Самоуправа и Советот на Општина 

Конче 

   Во делот на  водоснабдувањето е завршено со: 

- ,,Реконструкцијата на довод со каптажи на систем за 

водоснабдување за с.Ракитец,, и  

- ,,Реконструкција на потисен цевковод од пумпна станица до 

резервоар за с.Габревци,,  

се со цел проблемите со водоснабдување  да бидат надминати и во 

сите места да се доизградат или модернизираат изградените водоводи 

и да се обезбеди чиста вода за пиење на локалното население од 

општина Конче.  

   Во делот на системи за фекална канализација се започнува преоект за 

- ,,Доградба на систем за фекална канализација за с.Конче,, ,со 

продолжување на колектор за фекална канализација во должина од 3 км. 

        ,  завршенa e : 

- Реконструкција на дел од фекална канализација за с.Долни Липовиќ 

  Важен предуслов за економскиот развој на една земја е добра патна 

инфраструктура. Затоа во општината Конче неопходна е понатамошна 

реализација на нови инвестициски проекти од областа на патната 

инфраструктура, како и континуирано одржување, заштита и 

рехабилитација на постојните изградени сообраќајни површини.  

Во завршна фаза е проектот за  

- Реконструкција на локален пат с.Долни Липовиќ - с.Горни 

Липовиќ, во должина од 3,6 км. 



- ,,Изградба на улици 5,6 и 16 во с.Габревци во должина од 350м. ,, 

Општина Конче според својата географска положба како и големиот број 

на природни и создадени вредности  има солидна основа за туристички 

развој и прераснување во интересна туристичка дестинација. Општината 

располага со силни можности за градење на автентичен рекреативен , 

алтернативен,рурален и религиозен манастирски туризам. 

Во фаза на подготовка на тендерска постапка е  изведба за  на проект - -

- ,,Доградба и уредување на конаците во манастирот „Св.Стефан“; 

Грижата кон  граѓаните претставува приоритет  каде во Програмата 

за социјална заштита се донесени одлуки и започната исплата на 

одредени категории: 

-  ,,Доделување ваучер во вредност од 100 000 денари. 
согласно програма за социјална заштита за склучување на брак на лица 
со возраст над 35 години,,. 
- Исплата на еднократен надоместок за новороденче : 
       Прво дете -10 000 денари 
       Второ дете-20 000 денари 
       Трето дете- 30 000 денари 



ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
 

 Дигитализација на општинските услуги 

 

 

                       
„ Достапни и ефикасни дигитални и социјални услуги на општините 
Радовиш и Конче“ 
 

                                     ЖИВОТНА СРЕДИНА 

 

  
Зимско одржување на улици и патишта на територијата на општина 
Конче 
 

                                    ВОДОВОДНИ СИСТЕМИ 

Решено прашањето со водоснабдување за с.Дедино , со набавка на 
електромотор и обезбедување на доволни количини на вода за пиење за 
граѓаните од с.Дедино. 



                   
 
Реконструкција на водоснабдителни системи во сите населени места на 
општина Конче; 

Реконструкција на систем за водоснабдување во село Ракитец 

(Завршена реконструкција на довод и две каптажи на систем за 
водоснабдување во с.Ракитец ,општина Конче) 

                   

 Реконструкција на систем за водоснабдување во с. Габревци 

(Изградба на потисен цевковод од пумпна станица до резервоар 
за с.Габревци,општина Конче) 



       

                                     КАНАЛИЗАЦИСКИ СИСТЕМИ 

 Доградба на систем за фекална канализација -Конче  
(Во фаза на времена експропријација на  имотно-правни односи ) 

 

                     ТРАНСПОРТ И ПАТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Локални патишта 

 Реконструкција на локален пат с.Долни Липовиќ-с.Горни 
Липовиќ, во должина од 3,6 км 

 

           
 



,,Изградба на улици 5,6 и 16 во с.Габревци во должина од 
350м.                                                                      

          
 

               
        

 

                                             ОБРАЗОВАНИЕ 

Проект за меѓуетничка интеграција во образованието поддржано од USAID,  

во посета на Локалната Самоуправа и Советот на Општина Конче 

                              



                            СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА                                 

 Еднократна парична помош на семејства  

          Општина Конче доделува ваучер во вредност од 100 000 денари. 
согласно програма за социјална заштита за склучување на брак на лица 
со возраст над 35 години. 

                         

 

                                                    ТУРИЗАМ 

 

 Доградба и уредување на конаците во манастирот 
„Св.Стефан“;  

 

 

                         МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 

 

                          



 

Делегација од Општина Бојуккариштиран од Турција во посета на 

Општина Конче 

                               

 

 

На 17 декември општина Конче ја имаше честа да биде 
посетена од Амбасадорката на САД Г-га Кејт Брнс. 
 

          


