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SLU@BEN GLASNIK 
NA OP[TINA KON^E 

Slu`ben glasnik na 
Op{tina Kon~e 
Br.8/2022 

KON^E 17.06.2022 
GODINA 

Izleguva po  potreba 

e-mail:opstina.konce@mt.net.mk `.s/ka 735014073863019 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:      
   

Р Е Ш Е Н И Е 

За објавување на актите донесени на 11-та седница на Советот на општина Конче 

одржана на ден  17.06.2022 година 

 

1.СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени на 11-та седница на Советот на општина Конче 

одржана на ден  17.06.2022 година. 

 

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

2. Одлука  за  доделување признанија  благодагодарници и награди по повод 

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

3. 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. Одлука  за воспоставување на меѓуопштинска соработка (дигитални и социјални  

услуги); 

5. Одлука  за формирање Координативно тело; 

6. 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. 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. 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. Заклучок за усвојување Извештај за материјалното и финансиско работење на 

Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-

ЛУНА” – Струмица - во ликвидација; 

10. Одлука  за воспоставување на меѓуопштинска соработка заради заедничко вршење 

на работи од надлежност на општините; 

11. Одлука  за утврдување на приоритетен проект за доставување на барање за 

користење на средства од Програма за финансиска поддршка на руралниот развој 

во 2022 година по мерка 124; 
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12. Одлука  за давање согласност за намена на инвестицијата за реализација на проект 

за мерка 124 од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 

година; 

13. Одлука  за доставување на Процена на загрозеност на подрачјето на општина 

Конче од сите ризици и опасности; 

14. Одлука  за одобрување финансиски средства на Звезда Јанева од Градско Балдовци,  

Струмица; 

15. Одлука  за одобрување финансиски средства на Ристо Димчев од с.Лубница, 

Конче; 

16. Одлука  за одобрување финансиски средства на Дурије Асанова од с.Конче, Конче; 

17. Одлука  за одобрување финансиски средства на Фатиме Шакири од с.Конче, 

Конче; 

18. Одлука  за одобрување финансиски средства за организирање втора фестивалска 
вечер на 22-от меѓународен детски фолклорен  фестивал „ОРО ВЕСЕЛО“-2022-

Радивиш и Конче; 

 

 

Број 09-961/21                                                                                        Општина Конче 

Дата 17.06 .2022                                                                                        Градоначалник, 

      Конче                                                                                                   Златко Ристов,с.р.   

 

 

Vrz osnova na ~l.62 od Zakonot za loklana samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002) и 
~l.11 st.1 t.40 od Statutot  na op{tina Kon~e, Sovetot na op{tina Kon~e na sednicata  
odr`ana na ден 17.06.2022 godina donese: 

                                                                   
                                                                                                         
                                                                     P R O G R A M A 
 

ZA ODBELE@UVAWE NA 12-TI JULI-PRAZNIK NA OP[TINA 
KON^E 

 
       Po povod *12-ti Juli*-praznikot na op{tina Kon~e soglasno Odlukata br.91/97 od 
24.07.1997 godina pri odbele`uvaweto na 26 godi{ninata od proglasuvaweto na 12 
juli kako op{tinski praznik.  
 

Programski sodr`ini raspredeleni po denovi : 
      
 11 Juli (Понеделник) 

18:00 ~asot    -  Folklorna ve~er- splet na ora i pesni, nastap na: 
          Настап на реномиран фолклорен ансамбал 
          Настап на реномиран фолклорен изведувач  и 
          Kulturno umetni~ki dru{tva od op{tina Kon~e, i Radovi{. 

20:30 ~asot   -   Sportski natprevari ( I polu finale vo mal fudbal); 
-  Sportski natprevari (II polu finale vo mal fudbal); 

 
           12 Juli (Вторник) 

 
12:00 ~asot -   Priem kaj Gradona~alnikot; 
 
13:00 ~asot -   Polo`uvawe na sve`o cve}e na spomenikot na padnatite  
                         borci vo Kon~e; 
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13:30 ~asot -   Sve~ena sednica na Sovetot na op{tina Kon~e, dodeluvawe na   
                        nagradi, priznanija i diploma; 
15.30 ~asot -  Nastap na renomiran Aнsambаl za narodni pesni i ora; 
 
16.00 ~asot-   Organiziran koktel vo Manastirot Sv. Stefan-Kon~e.  
 
19:30 ~asot -  Finalen natprevar na fudbalski ekipi od 7-12 godini; 

 
21:30 ~asot -  Malo finale; 
 
22:30 ~asot -  Finalen natprevar vo mal fudbal. 

         
        Dodeluvawe na nagradi i priznanija 
 

Sportski aktivnosti 
 

I ova godina po povod 12-ti Juli praznikot na op{tina Kon~e tradicionalno }e se 
dodelat nagradi za osvoeni mesta.  
 
Nagradi 
 
Za osvoeno 1, 2, 3 и 4 mesto vo mal fudbal }e se dodelat: 

 
        1-nagrada                   150.000 den. 

        2-nagrada                     80.000 den. 

        3-nagrada                     40.000 den. 

                          4-nagrada                    10.000 den. 
 
Za osvoeno 1, 2 i 3 mesto vo mal fudbal na ekipi od 7 do 12 godini }e se dodelat 

      
        1-nagrada                       6.000 den. 

        2-nagrada                       4.000 den. 

         3-nagrada                       2.000 den. 

 
Prijavente ekipi od 7 do 12 godini ne pla}aat u~estvo. 

 
Cena za sudewe na sudii  3000 denari od ve~er за двајца судии со вклучени патни трошци. 

 
Prijavenite ekipi treba da platat u~estvo od 4000 denari  . 
 
Za osvoeno 1, 2 i 3 mesto  во подготовка на традиционална храна во манастирот Св. 
Стефан во Конче ќе се доделат : 

        1-nagrada                       3.000 den. 

        2-nagrada                       2.000 den. 

         3-nagrada                       1.000 den. 

Медали и диплпми за псвпенп 1, 2 и 3 местп вп бпреое слпбпден стил-пипнери 

 
Угостителски активности  во рамките на турнирот во мал фудбал-2022 година ќе ги вршат 
најмалку 2 а најмногу 3 деловни субјекти со соодветна дејност и седиште во општина 
Конче, по распишан јавен повик од општина Конче по принципот прв дојден прв услужен. 
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Златни плакети, Priznanija i Blagodarnici ке се доделат на правни и физички 
лица za oseben pridones, sorabotka i afirmacija na op{tina Kon~e.                                    
 Златни плакети 
  1. Амбасадор Кејт Мари Брнз - Америчка амбасада во РСМ -   za     uspe{na sorabotka 
  2. РБ Боров Дол-Радовиш                                                         -   za     uspe{na sorabotka 
 
Priznanija  
 

Priznanija }e bidat dodeleni na fizi~ki i pravni lica so posebni zaslugi i 
pridones od op{to zna~ewe za op{tinata i toa: 

1. Gradona~alnikot na                                                      -   za uspe{na sorabotka ; 
Op{tina Radovi{                                                                                                                                                                        

2. Gradona~alnikot na                                                      -  за успешна соработка 

Op{tina Василевп 
3. Центар за развој на 

југоисточен плански регион-Струмица                   -   za uspe{na sorabotka 
4. Gradona~alnikot na  

Op{tina Бпсилпвп                                                           -    za uspe{na sorabotka; 
5.  Gradona~alnikot na                                                     -    za uspe{na sorabotka; 

општина Ново Село                              
6.  Gradona~alnikot na                                                    -   за успешна соработка 
      Општина Штип 
7. Gradona~alnikot na                                                     

Општина Неготино                                               -   за успешна соработка 
      8    Градоначалник на 
            општина Струмица                                                -   за успешна соработка 
 
Blagodarnici  }e se dodelat na: 
 

1. KULTURNO-UMETNI^KI                 - za u~estvo i zbogatuvawe na Programata; 
2. DRU[TVA  
3. TV KOBRA Radovi{                          -  za uspe{na sorabotka; 
4. Sojuzot na borcite-Radovi{ 

и Кпнше                                                         -  za uspe{na sorabotka; 

5. JPКД *Lakavica*-Kon~e                   -  za uspe{ma sorabotka; 
6. ОOU * Goce Del~ev*-Kon~e              -  za uspe{na sorabotka; 
7. ЈОУДГ „12-ЈУЛИ“с. Конче                 -  za uspe{na sorabotka; 
8. Славчо Петров-с. Ракитец                     - крвпдарител кпј дарувал крв ппвеќе пд  

                                                                          15 пати и спасил шпвешки живпти; 
9. Данче Костадинова-Конче                - крвпдарител кпј дарувал крв ппвеќе пд  

                                                                          15 пати и спасил шпвешки живпти; 
10. Ѓунѓор Демиров-Конче                     - крвпдарител кпј дарувал крв ппвеќе пд  

                                                                          15 пати и спасил шпвешки живпти; 
 

11. Игор Ристов-Конче                            - успешен  фудбалер од општина Конче 
                                                              за учество во тимот на младинска  
                                                              репрезентацијата У 15 на РС Македонија; 
                                                               
                                                               

12. Тони Танчев -Радовиш                     -  за развој и афирмација на                                        
посхумно                                               борењето во општина Конче; 
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13. PZU *Зегин Фарм*-Конче                                   -  za uspe{na sorabotka; 

14. Денталист МИА стпматплпщка прдинација    -    za uspe{na sorabotka; 

15. PZU *Dr.Angel*-Radovi{                                 -  za uspe{na sorabotka; 
16. Спјуз на пензипнери за Радпвищ                           -  za uspe{na sorabotka; 

и Кпнше                                                             -  za uspe{na sorabotka; 
17.  ЗРЛД Студенец-Конче                        -  za uspe{na sorabotka; 
18. ЗТ „Крива Лакавица“-Ракитец                    -  za uspe{na sorabotka; 
19. ЗЖ „Кпнешанка„-Кпнше                                              -  za uspe{na sorabotka; 
20.   Судии на турнирпт вп мал фудбал         - за успещнп судеое на фудбалските                           

натпревари на турнирпт  вп мал фудбал   Кпнше 2022 гпдина; 
21. Пещп Инженеринг-Струмица                                   - za uspe{na sorabotka; 
22.  ГП Техника –Радпвищ                                               - za uspe{na sorabotka; 
23. На реномиран изведувач                              - за успешна соработка 

 
        Diplomi  

 
Diplomi и пехари }e se dodelat za osvoeno 1,2 i 3 mesto na turnirot vo mal 

fudbal и медали и диплпми за псвпенп 1, 2 и 3 местп вп бпреое. 
 
 
 Број 08-961/3                                                         Совет на општина  Конче 
 Дата 17.06.2022                                                                 Претседател, 
      Конче                                                                      Александра Ристова, с.р. 
 
         Vrz osnova na ~l.62 od Zakonot za loklana samouprava (Sl.vesnik na RM 
br.5/2002) i ~l.11 st.1 t.40 od Statutot na op{tina Kon~e, a soglasno ~l.2 i ~.3 od 
Odlukata za vostanovuvawe na op{tinski nagradi i priznanija, 
         Sovetot na op{tina Kon~e na sednicata   odr`ana na  17.06.2022 godina donese 
 
                                                                                                    

                O  D  L  U  K  A 
                                      Za dodeluvawe priznanija blagodarnici i nagradi po 

povod odbele`uvaweto na 12-ti Juli praznik na op{tina Kon~e 
 

                                                                      ^len 1  

PRIZNANIJA }e bidat dodeleni na fizi~ki i pravni lica so posebni zaslugii 
pridones od op{to zna~ewe za op{tinata i toa: 
Златни плакети 
 1. Кејт Брнс Амбасадор во Америчка амбасада во РСМ -   za     uspe{na sorabotka 
  2. RB Боров Дол-Радовиш 
  
PRIZNANIJA 

1. Gradona~alnikot na                                                      -   za uspe{na sorabotka ; 
             Op{tina Radovi{                                                                                                                                                                        

2. Gradona~alnikot na                                                      -  за успешна соработка 

              Op{tina Василевп 
3. Центар за развој на 

           југоисточен плански регион-Струмица                   -   za uspe{na sorabotka 
4.  Gradona~alnikot na  

 Op{tina Бпсилпвп                                                          -    za uspe{na sorabotka; 

5.  Gradona~alnikot na                                                      -    za uspe{na sorabotka; 
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 општина Ново Село                              

6.  Gradona~alnikot na                                                    -   за успешна соработка 
            Општина Штип 

7. Gradona~alnikot na                                                     
Општина Неготино                                               -   за успешна соработка 

8. Градоначалник на 
            општина Струмица                                                -   за успешна соработка 
 
 
BLAGODARNICI }e se dodelat na: 
 
 

1. KULTURNO-UMETNI^KI                 - za u~estvo i zbogatuvawe na Programata; 
2. DRU[TVA  
3. TV KOBRA Radovi{                          -  za uspe{na sorabotka; 
4. Sojuzot na borcite-Radovi{ 

a. и Кпнше                                          -  za uspe{na sorabotka; 

5. JPКД *Lakavica*-Kon~e                   -  za uspe{ma sorabotka; 
6. ОOU * Goce Del~ev*-Kon~e              -  za uspe{na sorabotka; 
7. ЈОУДГ „12-ЈУЛИ“с. Конче                 -  za uspe{na sorabotka; 
8. Славчо Петров-с. Ракитец                     - крвпдарител кпј дарувал крв ппвеќе пд  

                                                                                          15 пати и спасил шпвешки живпти; 
9. Данче Костадинова-Конче                - крвпдарител кпј дарувал крв ппвеќе пд  

                                                                                           15 пати и спасил шпвешки живпти; 
10. Ѓунѓор Демиров-Конче                     - крвпдарител кпј дарувал крв ппвеќе пд  

                                                                                          15 пати и спасил шпвешки живпти; 
 

11. Игор Ристов-Конче                            - успешен  фудбалер од општина Конче, 
                                                                          за учество во тимот на младинска 
репрезентацијата 
                                                                           У 15 на РС Македонија;                                                             

12. Тони Танчев -Радовиш                     -  за развој и афирмација на                                        
посхумно                                               борењето во општина Конче; 

13. PZU *Зегин Фарм*-Конче                                   -  za uspe{na sorabotka; 

14. Денталист МИА стпматплпщка прдинација    -    za uspe{na sorabotka; 

15. PZU *Dr.Angel*-Radovi{                                 -  za uspe{na sorabotka; 
16. Спјуз на пензипнери за Радпвищ                           -  za uspe{na sorabotka; 

               и Кпнше                                                             -  za uspe{na sorabotka; 
17.  ЗРЛД Студенец-Конче                        -  za uspe{na sorabotka; 
18. ЗТ „Крива Лакавица“-Ракитец                    -  za uspe{na sorabotka; 
19. ЗЖ „Кпнешанка„-Кпнше                                              -  za uspe{na sorabotka; 
20.   Судии на турнирпт вп мал фудбал         - за успещнп судеое на фудбалските 

натпревари  
                                                                                                        на турнирпт  вп мал фудбал   Кпнше 2022 
гпдина; 

21. Пещп Инженеринг-Струмица                                   - za uspe{na sorabotka; 
22.  ГП Техника –Радпвищ                                                - za uspe{na sorabotka; 
23. На реномиран изведувач                               - за успешна соработка 

 
DIPLOMI  i pehari }e se dodelat za osvoeno 1,2, 3 и 4 mesto na turnirot vo mal 

fudbal. 
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 NAGRADI za osvoeno 1,2, 3 и 4  mesto vo mal fudbal }e se dodelat: 
        1-nagrada                   150.000 den. 

        2-nagrada                     80.000 den. 

        3-nagrada                     40.000 den. 

                         4-nagrada                    10.000 den. 
Избор на : најдобар играч , голмам и стрелец na  turnir vo mal turnir -3000 денари . 
 
Za osvoeno 1,2 i 3 mesto vo mal fudbal na ekipi od 7 do 12 godini }e se dodelat: 

        1-nagrada                       6.000 den. 

        2-nagrada                       4.000 den. 

         3-nagrada                       2.000 den. 

 

   -Za organizacija i realizacija na turnirot vo mal fudbal se opredeluvaat шест licа 
од кои двајца  членови на  Sovetot i четири лица opredelenи od Gradona~alnikot, 
nadomestokot za prisustvo od ve~er iznesuva 1000  denari. 

 
   -Za odr`uvawe na redot na terenot kade se odigruvaat natprevarite  se 
opredeluvaat  пет lica , nadomestokot za prisustvo od ve~er iznesuva 1000 denари. 

 
  - За поставување на рефлектори, одржување на осветлување,  хигиената на теренот  и 
поставување на тоалетни кабини се задолжува ЈПКД Лакавица-Конче, исплатата ќе се 
врши по доставени фактури по определни цени согласно усвоени тарифници. 
 
   - Za anga`irawe na lekar za vreme na turnirot vo mal fudbal se odobruvaat  
10.000 denari. 
 
   - Za sobirawe na topkite za vreme na natprevarite za deca se odobruvaat 300  
denari od ve~er. 
- За набавка на фудбалски топки се одобруваат 25.000 денари 
 
-Организацијата на културните манифестации (настап на ФА, реномиран изведувач) 
натпревар во подготовка на традиционална храна во манастирот Св. Стефан во Конче ќе 
биде од страна на ЗЖ Конечанка –Конче 
   - 1 -награда 3000 денари  
   - 2 -награда 2000 денари  
   - 3 -награда 1000 денари 
 
- Организацијата на борење ќе биде од страна на БК Бучим Конче согласно усвоената 
Програма на Клубот од страна на Советот на општина Конче. 
  
                                                                    ^len 2 
     Odlukata vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo *Slu`ben 
glasnik na op{tina Kon~e*. 
 
Број 08-961/4                                                            Совет на општина  Конче 
Дата 17.06.2022                                                                  Претседател, 
      Конче                                                                      Александра Ристова,с.р. 
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Врз основа на член 36 ст.1 т.15 од Законот за локалната 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 17.06.2022 год. донесе                                                                       
 

О Д Л У К А 
за одобрување на финансиски придонес-кофинансирање од буџетот на општина Конче за 
спроведување на проектот „Општинско корисна работа општина Конче 2022-2023 година “ 

 
Член 1 

Со оваа Одлука со одобрува финансиски придонес- кофинансирање од страна на 
општина Конче за спроведување на програмата „Општинско корисна работа општина 
Конче 2022-2023 годгодина“. 

 
Член 2 

Во рамките на програмата за развој на Обидинетите Нации (УНДП) за обезбедување на 
подршка во рамките на проектот ,,Креирање можности за работа за сите-IV,, Општина 
Конче, Агенцијата за вработување и УНДП Скопје склучија Договор бр.03-841/1 од 
27.05.2022 година за финансиска подршка на Програмата,,Општинско корисна работа 
општина Конче 2022-2023 година,,. Програмата ке започне да се имплементира од 
01.07.2022 и ќе трае до 30.04.2023 година.Во програмата ќе бидат ангажирани вкупно 9 
невработени лица од општината Конче со месечен бруто надоместок од 9000 денари. 

 
 Член 3 

 Согласно Договорот УНДП се обврзува да обезбеди финансиска подршка од 80% 
за 9 ангажирани лица од кои 9 лица за помош на стари лица за период од 9 месеци.  
- Општина Конче се обврзува да учествува со кофинансирање од 20% за 9 ангажирани 
лица од кои 9 лица за помош на стари лица. 
Вкупните одобрени финансиски средства на Програмата за 2022/23 година изнесуваат 
729.000,00 денари од кои УНДП учествува со 583.200 ден и Општина Конче кофинасира 
со 145.800 денари 

Член 4 
Носител  на проектот е општина Конче а партнери подржувачи на проектот се:  
-ООУ „ Гоце Делчев“-Конче 
-ЈОУДГ „12-ТИ ЈУЛИ“-Конче 
-ЦРВЕН КРСТ -Општинска Организација Радовиш  
 

Член 5 
Оваа Одлука стапува во сила од денот на  објавувањето во „Службен гласник на 

општина Конче“. 
                                                                             

 
Број 08-961/5                                                         Совет на општина  Конче 
Дата 17.06.2022                                                                 Претседател, 
      Конче                                                                      Александра Ристова,с.р. 
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Врз пснпва на шлен 8 став (1), став (2) и став (3)  пд Закпнпт за медуппщтинска спрабптка („Службен 
весник на РМ“ брпј 79/2009), шлен 36 став 1 тпшка 15 пд  Закпнпт за лпкална сампуправа (Службен 
весник на  Р Македпнија бр. 5/02), шлен 11 став 1 тпшка 43 пд Статутпт на Опщтина Кпнше (Службен 
гласник на Опщтина Кпнше бр.4/06), 
Спветпт на ппщтина Кпнше, на Седницата пдржана на ден 17.06.2022 гпдина ја дпнесе следната:                                                                              

О Д Л У К А  

за впсппставуваое медуппщтинска спрабптка 

Член 1 

 Се впсппставува медуппщтинска спрабптка сп Опщтина Кпнше заради заеднишкп врщеое рабпти 

пд надлежнпст на ппщтините кпи щтп се пднесуваат на , защтита на лицата излпжени на спцијален 

ризик ( жртви на семејнп/рпдпвп насилствп) сппред шлен 22 пд ЗЛС а вп склпп на прпектпт 

Дпстапни и ефикасни, дигитални и спцијални услуги на ппщтините Радпвищ и Кпнше,  пдпбрен пд 

канцеларијата на Прпграмата за развпј на Обединетите нации (УНДП) вп спрабптка сп Бирптп за 

регипнален развпј.   

Член 2 

Медуппщтинската спрабптка пд шлен 1 на пваа пдлука ќе се пстварува преку шленпт 9 пд ЗМОС т.е 

преку Дпгпвпр за здружуваое на финансиски, материјални и други средства.  

Член 3 

Ова пдлука влегува вп сила сп денпт на пбјавуваое вп Службен гласник на Опщтина Кпнше.  

 
Брпј 08-961/6                                                         Спвет на ппщтина  Кпнше 
Дата 17.06.2022                                                                 Претседател, 
      Кпнше                                                                      Александра Ристпва, с.р. 
 
Врз пснпва на шлен 37 и шлен 38 пд Закпнпт за медуппщтинска спрабптка („Службен весник на РМ“ 
брпј 79/2009), шлен 36 став 1 тпшка 15 пд  Закпнпт за лпкална сампуправа (Службен весник на  Р 
Македпнија бр. 5/02), шлен 11 став 1 тпшка 43 пд Статутпт на Опщтина Кпнше (Службен гласник на 
Опщтина Кпнше бр.4/06), 
Спветпт на ппщтина Кпнше, на Седницата пдржана на ден 17.06.2022 гпдина ја дпнесе следната:                                                                              

О Д Л У К А  
за фпрмираое Кппрдинативнп телп 

  
Член 1 

          Се фпрмира Кппрдинативнп телп за следеое и кппрдинираое на медуппщтинската 

спрабптка впсппставена ппмеду ппщтините сп пдделни пдлуки на спветите на ппщтините Радпвищ 

и Кпнше. Кппрдинативнптп телп се фпрмира за перипдпт на пстваруваоетп на впсппставената 

медуппщтинска спрабптка. 

Член 2 
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 Кппрдинативнптп телп гп спшинуваат пп еден (1) претставник пд ппщтините пд шлен 1 став 

1 на пваа пдлука. Претставниците на Кппрдинативнптп телп ги ппределуваат Спветите на 

Опщтините пд шлен 1 став 1 на пваа пдлука сп мандат пд една (1) гпдини.    

Член 3 

За шлен/пви на Кппрдинативнптп телп пд Опщтина Радпвищ се именува лицетп: 

- Златкп Ристпв, градпнашалник на Опщтина Кпнше   

Член 4 

Кппрдинативнптп телп ги врщи рабптите щтп се пднесуваат на: 

- надзпр,следеое и кппрдинација на медуппщтинската спрабптка  и  

-надзпр на прпектпт Дпстапни и ефикасни, дигитални и спцијални услуги на ппщтините Радпвищ и 

Кпнше и пдпбрените бучетските средства за спрпведуваое на истипт. 

Член 5 

Кппрдинативнптп телп дпнесува Делпвник за рабпта.   

Член 6 

Ова пдлука влегува вп сила сп денпт на дпнесуваоетп, а ќе се пбјави вп Службен гласник 

на ппщтина Кпнше.  

 
Брпј 08-961/7                                                                   Спвет на ппщтина  Кпнше 
Дата 17.06.2022                                                                         Претседател, 
      Кпнше                                                                               Александра Ристпва,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 17.06.2022 година ја донесе следната:                                                                               

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 

 

Член 1 

Со оваа одлука се обезбедуваат финансиски средства како сопствено учество од 

општина Конче потребни за реализација на проектот „Енергетски ефикасен регион“ . 

Носител на проектот е Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, а ќе се 

реализира во партнерство со општина Радовиш, општина Василево и општина Конче 

преку Грантовата шема за инвестициски пороекти со дигитална компонента за 2022-2024 
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година овозможена во рамките на проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен 

регионален развој – II фаза“. 

Член 2 

Вкупниот буџет на проектот е 22.899.786,00 денари, а сопственото учество на општина 

Конче како партнер број 3 во проектот од член 1 изнесува 747.946,00 денари со ДДВ. 

Член 3 

Средствата за оваа намена се обезбедуваат од буџетот на општина Конче. 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник“ на Општина 

Конче. 

 Број 08-961/8                                                         Совет на општина  Конче 
 Дата 17.06.2022                                                                 Претседател, 
      Конче                                                                      Александра Ристова,с.р. 
 
 Врз основа на членот 36, став 1, точка 15 од Законот за локална 
самоуправа(„Службен Весник на РМ” бр.5/02) и членот 539 од Законот за трговски 
друштва(„Службен весник на РСМ” бр. 28/204, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 
166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 38/14, 41/14, 138/2014; 88/2015; 192/2015; 217/2015; 6/2016; 
30/2016; 61/2016; 64/2018; 120/2018; 195/2018; 239/2018; 79/2020; 123/2020; 290/2020; 
215/2021; 99/2022), Советот на Општина Конче на седницата одржана на ден 17.06.2022 
година, донесе  
 

О Д Л У К А 
 
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. 
 

Член  1 
 Основачите на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни 
кучиња „АСТРА-ЛУНА” – Струмица - во ликвидација: Општина Богданци, Општина 
Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, 
Општина Конче, Општина Ново Село, Општина Радовиш и Општина Струмица, го 
усвојуваат билансот на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни 
кучиња „АСТРА-ЛУНА” – Струмица - во ликвидација, изготвен од ликвидаторот. 
 Основачите на заедничкото јавно претпријатие „АСТРА-ЛУНА”- во ликвидација ги 
усвојуваат годишните сметки за 2021 и 2022 и извештајот за материјалното и 
финансиското работење на Претпријатието, изготвени од ликвидаторот.  
 

Член 2 
 Ликвидаторот, постапката за бришење на Претпријатието врз основа на 
ликвидација ја спроведе во согласност со Законот за трговските друштва, начелата на 
објективност, документарност, стручност и совесност, па согласно тоа се одобрува 
работата на ликвидаторот. 
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 Поради исполнети услови, односно завршување на постапката за ликвидација, 
Заедничкото јавно претпријатие „АСТРА-ЛУНА”- во ликвидација, да се брише од 
Трговскиот регистар, согласно Законот за трговски друштва. 
 

Член 3 
 Одлуката е донесена да послужи пред Централниот регистар на РСМ во постапка 
за бришење на Претпријатието врз основа на ликвидација.  
 

Член 4 
 Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина  Конче“ . 
 
 
 Број 08-961/9                                                         Совет на општина  Конче 
 Дата 17.06.2022                                                                 Претседател, 
      Конче                                                                      Александра Ристова,с.р. 
 
Врз основа на членот 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа(,,Службен 
Весник на РМ” бр.5/2002) и членот 265 од Законот за трговски друштва(,, Службен весник 
на РСМ” бр. 28/204, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 
187/13 38/14, 41/14, 138/2014; 88/2015; 192/2015; 217/2015; 6/2016; 30/2016; 61/2016; 
64/2018; 120/2018; 195/2018; 239/2018; 79/2020; 123/2020; 290/2020; 215/2021; 99/2022), 
Советот на Општина Конче на седницата одржана на ден 17.06.2022, донесе  
 
 

О Д Л У К А 
 
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. 
 

Член  1 
 Поради исполнети услови, односно завршување на постапката за ликвидација , 
Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња ,,АСТРА-ЛУНА” –
Струмица - во ликвидација, да се брише од Трговскиот регистар, согласно Законот за 
трговски друштва. 

Член 2 
 

 Сузана Стојкова , со адреса на ул. Иљо Шопов бр.15/6 од Струмица, со ЕМБГ 
0308978465018, се разрешува од функцијата ликвидатор на Заедничкото јавно 
претпријатие за заловување на бездомни кучиња ,,АСТРА-ЛУНА” – Струмица - во 
ликвидација. 
 

Член 3 
 

 Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на Општина  Конче ”.  
 
     
 Број 08-961/10                                                         Совет на општина  Конче 
 Дата 17.06.2022                                                                 Претседател, 
      Конче                                                                      Александра Ристова,с.р. 
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Врз основа на член 36 ст.1 т.15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ 

бр. 05/02) и член 11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче, 

 Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 17.06.2022 година донесе: 

 
 

Z  A  K  L  U  ^  O  K 
Za усвојување  на Извештај за материјалното и финансиско работење на Заедничкото јавно 

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

 

 

1. Se  USVOJUVA Извештај за материјалното и финансиско работење на Заедничкото јавно 

претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА” – Струмица - во 

ликвидација 

 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на неговото објавување во Службен гласник на општина 

Конче. 

 

Број 08-961/11                                                                    Совет на општина  Конче 

Дата 17.06.2022                                                                          Претседател, 

      Конче                                                                             Александра Ристова,с.р. 

 
 Vrz osnova na ~l. 4 stav 3 od zakonot za me|uop{tinska sorabotka  (Slu`ben 
vesnik na RM br. 79/09) , ~len 14 stav 1 i ~len 36 stav 1 t.15 od Zakonot za lokalna 
samouprava (Slu`ben vesnik na RM br. 05/02) i ~len 11 i 12 stav 2 od Statutot na 
op{tina Кпнше, 

 Sovetot na  op{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 17.06.2022 godina ja 
donese slednata  
 
                                                 

                                             O  D  L  U  K  A 
Za  vospostavuvawe na me|uop{tinska sorabotka zaradi zaedni~ko vr{ewe na  

raboti od nadle`nost na op{tinite 
 
                                                             ~len 1  

 
Se vospostavuva me|uop{tinska sorabotka so op{tina Radovi{ i 

op{tina Kon~e zaradi zaedni~ko vr{ewena  raboti od nadle`nost na 
op{tinite, a koi se odnesuvaat na:  
 
Oblast finansii: 
- Dano~en izvr{itel; 
- Vnatre{en revizor; 
 
Oblast urbanizam: 
- Za{tita na `ivotna sredina vo delot na odobruvawe elaborati i vo delot 

na izdavawe integrirani B ekolo{ki  dozvoli, kako i vodewe registar na 
izdadenite dozvoli; 

 
Oblast javni dejnosti: 
- Intervencii od protivpo`arna za{tita; 
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Oblast inspekciski nadzor: 
- Ovlasten grade`en inspektor; 
- Ovlasten inspektor za paten soobra}aj i pati{ta; 
-  Grade`en izvr{itel; 

 
            Oblast ппстапуваое po `albi против акти на овластени општински 

                инспектори 
- Komisija za постапување  po `albi против акти на овластени општински 

инспектори 
 

   ~len 2 
 

 Oblikot na sorabotka }e se ostvaruva preku sklu~uvawe na dogovor za  
vr{ewe na opredeleni raboti od strana na op{tina Radovi{ za op{tina Kon~e, t.e  so 
davawe na intelektualni uslugi od strana na administracijata na op{tina Radovi{. 
 

~len 3 
 

 Se ovlastuva gradona~alnikot na op{tina Конче da sklu~i dogovor za davawe 
na intelektualni uslugi od strana na op{tinskata administracija Radovi{ za 
potrebite na op{tinskata administracija Kon~e. 
 

~len 4 
 

Specifi~nite oblici na sorabotka {to ne se predvideni vo ~len 1 od ovaa 
odluka, }e se reguliraat so aneks na ve}e sklu~eniot dogovor od strana na 
gradona~alnicite na dvete op{tini. 

~len 5 
 Nadomestokot za izvr{enite uslugi od strana na administracijata na op{tina 
Radovi{ za potrebite na administracijata na op{tina Kon~e }e se utvrdi vo 
dogovorot . 

~len 6 
 Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na objavuvawe vo <Slu`ben glasnik na 
op{tina Конче<. 
 
Број 08-961/12                                                                      Совет на општина Конче 
Дата 17.06.2022                                                                            Претседател,  
Конче                                                                                       Александра Ристова, с.р. 
 
 

 Врз основа на член 36 ст.1 т.15 од Законот за локална самоуправа (Службен 
весник на РМ бр. 05/02) и член 11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче, 
 Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 17.06.2022 година 
донесе: 
                

О  Д  Л  У  К  А 
За утврдување на приоритетен проект за доставување на барање за користење на 

средства од Програма за финансиска поддршка на руралниот развој во 2022 година по 
мерка 124 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се утврдува приоритетен проект со кој општина Конче ќе поднесе 
барање за користење на средства од Програма за финансиска поддршка на руралниот 
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развој во 2022 година по мерка 124-– Инвестиции во инфраструктура за развој на 
земјоделството, шумарството и водостопанството наменети за: Инфраструктура за 
пристап до земјоделско земјиште за проектот: 

- „ Пристапен пат до земјоделско земјиште за КП бр.2929 КО Долни Липовиќ со 
должина од 660м и ширина 3м’’ 
 

         Член 2 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен 

гласник на општина Конче“. 
 
 
 
 Број 08-961/13                                                         Совет на општина  Конче 
 Дата 17.06.2022                                                                 Претседател, 
      Конче                                                                      Александра Ристова,с.р. 
 
 Врз основа на член 36 ст.1 т.15 од Законот за локална самоуправа (Службен 
весник на РМ бр. 05/02) и член 11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче, 
 Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 17.06.2022 година 
донесе:                                                                                                                                                        

О Д Л У К А 
За давање согласност за намена на инвестицијата за реализација на проект за мерка 124 

од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 година 
 

Член 1 
 
      Со оваа одлука Советот на општина Конче дава согласност за намена на 
инвестицијата со цел  реализација мерка 124 – Инвестиции во инфраструктура за развој 
на земјоделството, шумарството и водостопанството наменети за: Инфраструктура за 
пристап до земјоделско земјиште од Програмата за финсиска  поддршка во  руралниот 
развој за 2022 година за проект: 
 

- „ Пристапен пат до земјоделско земјиште за КП бр.2929 КО Долни Липовиќ со 

должина од 660м и ширина 3м’’ 
 

Член 2 
 

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен 
гласник на општина Конче“. 

 
 Број 08-961/14                                                         Совет на општина  Конче 
 Дата 17.06.2022                                                                 Претседател, 
      Конче                                                                      Александра Ристова,с.р. 
 

Врз основа на чл.36 став 1 точка 15  од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник 
на РМ бр.5/02), и чл. 11 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Конче, а во врска со член 
15 став 2 од Уредба за Методологијата за изработка на процената на загрозеноста на 
безбедноста на Република Македонија од сите ризици и опасности, нејзината содржина и 
структура, начинот на чување и ажурирање, како и определувањето на субјектите во 
системот за управување со кризи на кои им се доставува целосна или извод од 
процената(Сл.Весник на РМ бр.13/11),, 

Советот на Општина Кoнче на седницата одржана на ден 17.06.2022 година, ја 
донесе следната:                                                     
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              ОДЛУКА 
за  доставување на Процена на загрозеност на подрачјето на општина Конче од сите 

ризици и опасности  
 
 
 

Член  1 
Целосната Процена на загрозеност на подрачјето на општина Конче од сите ризици и 
опасности, по претходно доставено барање преку Регионалниот центар за управување со 
кризи-Радовиш се дава на користење на: 
 

- СВР Струмица 
 

Член 2 
 
Одлуката влегува во сила со денот на објавување  во  “Службен гласник на 

Општина Конче”. 
    
 

Број 08-961/15                                                                    Совет на општина  Конче 
Дата 17.06.2022                                                                          Претседател, 
      Конче                                                                             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 17.06.2022 година 

донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
За одобрување финансиски средства на Звезда Јанева од Градско Балдовци,  Струмица 

 
 

Член 1 
Со оваа Одлука по Барање од Звезда Јанева од Градско Балдовци,  Струмица бр. 08-
846/1 од 13.05.2022 година родена во с.Габревци, Конче се одобруваат финансиски 
средства како помош во висина од  10.000,00 денари  нето, поради тешка здравствена 
состојба, која боледува од тумор и фрактура на колк  и се наоѓа во неподвижна состојба, 
утвредно во доставениот извештај од доктор специјалист .  
 

 
Член 2 

Средствата да се исплатат на име Звезда Јанева од Градско Балдовци,Струмица со 
ЕМБГ 0406955465020 на трансакциска сметка 320500031349023- Централна 
Кооперативна Банка А.Д Скопје. 
 

Член  3 
Одлуката влегува во сила од денот на  нејзиното објавување   во  “Службен гласник на 
општина Конче”. 
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Број 08-961/16                                                                      Совет на општина Конче 
Дата 17.06.2022                                                                            Претседател,  
Конче                                                                                       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 17.06.2022 година 

донесе: 
О Д Л У К А 

За одобрување финансиски средства на Ристо Димчев од с.Лубница, Конче 
 
 

Член 1 
Со оваа Одлука по Барање од Ристо Димчев од с.Лубница, Конче бр. 08-725/1 од 
20.04.2022 година се одобруваат финансиски средства како помош во висина од  
10.000,00 денари  нето, поради тешка здравствена состојба, со прележан мозочен удар со 
парализирани екстремитети за физикална терапија, утвредно во доставениот извештај од 
доктор специјалист .  
 

Член 2 
Средствата да се исплатат на име Ристо Димчев од с.Лубница, Конче со ЕМБГ 
0104962464017 на трансакциска сметка  240187016491431 - Уни Банка. 
 

Член  3 
Одлуката влегува во сила од денот на  нејзиното објавување   во  “Службен гласник на 
општина Конче”. 

 
 
Број 08-961/17                                                                      Совет на општина Конче 
Дата 17.06.2022                                                                            Претседател,  
Конче                                                                                       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 17.06.2022 година 

донесе: 
 

О Д Л У К А 
За одобрување финансиски средства на Дурије Асанова од с.Конче, Конче 

 
 

Член 1 
Со оваа Одлука по Барање од Дурије Асанова од с.Конче, Конче бр.08-909/1 од 
26.05.2022 година се одобруваат финансиски средства како помош во висина од  
30.000,00 денари  нето, поради лоша здравствена состојба, оперирана од тумор на града 
и постоперативно лекување , утвредно во доставениот извештај од доктор специјалист .  
 
 

Член 2 
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Средствата да се исплатат на име Дурије Асанова од с.Конче, Конче со ЕМБГ 
0605985495032 на трансакциска сметка  200003247830913 - Стопанска Банка. 
 

Член  3 
Одлуката влегува во сила од денот на  нејзиното објавување   во  “Службен гласник на 
општина Конче”. 

 
 
Број 08-961/18                                                                      Совет на општина Конче 
Дата 17.06.2022                                                                            Претседател,  
Конче                                                                                       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 17.06.2022 година 

донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
За одобрување финансиски средства на Фатиме Шакири од с.Конче, Конче 

 
 

Член 1 
Со оваа Одлука по Барање од Фатиме Шакири од с.Конче, Конче бр.08-945/1 од 
01.06.2022 година се одобруваат финансиски средства како помош во висина од  8.000,00 
денари за плаќање на долг за потрошена електрична едергија која е преќинета од страна 
на ЕВН, поради лошата финансиска и здравствена состојба и длабока старост на 
барателот, и создавање на основни елементарни услови за живеење . 

 
Член 2 

 
Средствата да се исплатат дирекно на сметка на ЕВН по доставените фактури во прилог 
на Барањето. 
 

Член  3 
 

Одлуката влегува во сила од денот на  нејзиното објавување   во  “Службен гласник на 
општина Конче”. 

 
 
Број 08-961/19                                                                      Совет на општина Конче 
Дата 17.06.2022                                                                            Претседател,  
Конче                                                                                       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 17.06.2022 година 
донесе: 

 
 

О Д Л У К А 



               СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ  8/2022______________  

 

 
За одобрување финансиски средства за организирање втора фестивалска 

 вечер на 22-от меѓународен детски фолклорен  фестивал „ОРО ВЕСЕЛО“-2022-Радивиш 
и Конче 

 
 

Член 1 
Со оваа Одлука по Барање од уметничкиот директор  на МДФФ „ОРО ВЕСЕЛО“-2022 бр. 
08-911/1 од 26.05.2022 година се одобруваат финансиски средства за покривање на 
организацијата на втора фестивалска вечер на 22-от меѓународен детски фолклорен  
фестивал „ОРО ВЕСЕЛО“-2022-Радивиш и Конче . 

 
Член 2 

Се задолжува Градоначалникот на општина Конче направените трошоци за реализирање 
на фестивалот (превоз на учесниците , оброк со освежителни пијалоци и други трошоци) 
да ги исплати по доставени фактури за набавките  од страна на добавувачите. 
 
 

Член  3 
Одлуката влегува во сила од денот на  нејзиното објавување   во  “Службен гласник на 
општина Конче”. 
 
Број 08-961/20                                                                      Совет на општина Конче 
Дата 17.06.2022                                                                            Претседател,  
Конче                                                                                       Александра Ристова,с.р. 
 
     

 

С  О  Д  Р  Ж  И  Н  А 

 

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

2. Одлука  за  доделување признанија  благодагодарници и награди по повод 

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

3. 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. Одлука  за воспоставување на меѓуопштинска соработка (дигитални и социјални  

услуги); 

5. Одлука  за формирање Координативно тело; 

6. 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. 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. 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; 
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9. Заклучок за усвојување Извештај за материјалното и финансиско работење на 

Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-

ЛУНА” – Струмица - во ликвидација; 

10. Одлука  за воспоставување на меѓуопштинска соработка заради заедничко вршење 

на работи од надлежност на општините; 

11. Одлука  за утврдување на приоритетен проект за доставување на барање за 

користење на средства од Програма за финансиска поддршка на руралниот развој 

во 2022 година по мерка 124; 

12. Одлука  за давање согласност за намена на инвестицијата за реализација на проект 

за мерка 124 од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 

година; 

13. Одлука  за доставување на Процена на загрозеност на подрачјето на општина 

Конче од сите ризици и опасности; 

14. Одлука  за одобрување финансиски средства на Звезда Јанева од Градско Балдовци,  

Струмица; 

15. Одлука  за одобрување финансиски средства на Ристо Димчев од с.Лубница, 

Конче; 

16. Одлука  за одобрување финансиски средства на Дурије Асанова од с.Конче, Конче; 

17. Одлука  за одобрување финансиски средства на Фатиме Шакири од с.Конче, 

Конче; 

18. Одлука  за одобрување финансиски средства за организирање втора фестивалска 
вечер на 22-от меѓународен детски фолклорен  фестивал „ОРО ВЕСЕЛО“-2022-

Радивиш и Конче; 

 

 

 
                                                                                                   „  Службен гласник на  

                                                                                                                             Општина Конче“  
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