
                   

 

 

  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 11 -та седница на Советот на општина Конче. 

Седницата ќе се одржи на ден 17.06.2022 год.(петок) 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  

 

 

1. Предлог-Програма за одбележување на 12- ти Јули – Празник на општина Конче; 

2. Предлог-Одлука  за  доделување признанија  благодагодарници и награди по повод 

одбележувањето на 12-ти Јули- празник на општина Конче; 

3. Предлог-Одлука за одобрување на финансиски придонес-кофинансирање од буџетот на 

општина Конче за спроведување на проектот „Општинско корисна работа општина 

Конче 2022/23 година “; 

4. Предлог-Одлука  за воспоставување на меѓуопштинска соработка (дигитални и 

социјални  услуги); 

5. Предлог-Одлука  за формирање Координативно тело; 

6. Предлог-Одлука за сопствено учество за аплициран предлог-проект преку Грантовата 

шема за инвестициски пороекти со дигитална компонента за 2022-2024 година 

овозможена во рамките на проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален 

развој – II фаза“ поднесен преку Центар за развој на Југоисточен плански регион; 

7. Предлог-Одлука за усвојување на почетниот биланс, годишните сметки за 2021 и 2022 и 

извештајот за материјалното и финансиското работење на Заедничкото јавно претпријатие за 

заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА” – Струмица - во ликвидација и одобрување 

на работата на ликвидаторот; 
8. Предлог-Одлука за бришење од Трговскиот регистар на Заедничкото  јавно претпријатие за 

заловување на бездомни кучиња ,,АСТРА-ЛУНА” – Струмица - во ликвидација и за 

разрешување на ликвидатор на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни 

кучиња ,,АСТРА-ЛУНА” –Струмица - во ликвидација; 

9. Извештај за материјалното и финансиско работење на Заедничкото јавно претпријатие за 

заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА” – Струмица - во ликвидација; 
 

 

 

 

- Разгледување на барања; 

- Советнички прашања; 

 

 

 

Број 08-961/1                                                                                              Совет на општина  Конче 

Дата 03.06.2022                                                                                                      Претседател, 

      Конче                                                                                                         Александра Ристова,  

 

 

 


