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Slu`ben glasnik na
Op{tina Kon~e
Br.9/2022
e-mail:opstina.konce@mt.net.mk

SLU@BEN GLASNIK
NA OP[TINA KON^E
KON^E 07.07.2022
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 12-та седница на Советот на општина Конче
одржана на ден 06.07.2022 година
1.СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени на 12-та седница на Советот на општина Конче
одржана на ден 06.07.2022 година.

1. Програма за изменување и дополнување на Програма за одбележување на
12- ти Јули – Празник на општина Конче;
2. Одлука за изменување и дополнување на Одлука за доделување
признанија благодагодарници и награди по повод одбележувањето на 12-ти
Јули- празник на општина Конче;
3. Одлука за давање согласност за формирање на паралелки чисти и
комбинирани во ООУ „Гоце Делчев“-Конче за учебната 2022/2023 година;
4. Решение за формирање Комисија за оценување на подготвената храна по
повод натпреварот во подготовка на традиционална храна;
5. Одлука за одобрување финансиски средства на црквата св.Димитриј од
с.Смиланци за градење на трем во црковниот двор;
6. Одлука за одобрување финансиски средства на боречкиот клуб БУЧИМШАМПИОНИ-Конче;
7. Одлука за одобрување финансиски средства на Здружение на граѓани
“ЗКХО на турците од И.М” Радовиш;
8. Одлука за одобрување финансиски средства на Сојуз на борци од
народноослободителната и антифашистичка војна на Македонија 1041-1945
Општински одбор-Радовиш;
9. Одлука за одобрување финансиски средства на Здружение на граѓани “Зија
Гокалп”,Конче;

Број 09-1035/12
Дата 07.07.2022
Конче

Општина Конче
Градоначалник,
Златко Ристов,с.р.
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Врз основа на член 62 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ
бр.5/2002) и член 11 став 1 точка 40 од Статутот на општина Конче, а во врска со
“Програмата за одбележување на 12-ти јули празник на општина Конче” бр.08-961/3 од
17.06.2022 година ,
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 06.07.2022 година донесе:

Програма
а измена и дополнување на Програмата за одбележување на 12 ти-Јули
празник на општина Конче
Член 1
Во Програмата за одбележување на 12-ти јули празник на општина Конче бр.08961/4 од 17.06.2022 се вршат измени и дополнувања.
Во делот доделување на награди и признанија, поднаслов награди, точка 4 се врши измена
на вредноста, односно цената за судење на судии од 3.000,00 денари се менува и гласи
3.500,00 денари за двајцата судии со вклучени патни трошоци.
Член 2
Оваа програма влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен
гласник на општина Конче.
Број 08-1035/3
Дата 06.07.2022
Конче

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

Врз основа на член 62 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002) и
член 11 став 1 точка 40 од Статутот на општина Конче, а согласно член 2 и член 3 од
Одлуката за востановување на општински награди и признанија, а во врска со “Одлуката
за доделување на признанија благодарници и награди по повод одбележувањето на 12-ти
Јули празник на општина Конче” бр.08-961/4 од 17.06.2022 година,
Советот на општина Конче, на Седницата одржана на ден 06.07.2022 година ја донесе
следната:
ОДЛУКА
За измена на “Одлуката за доделување на признанија благодарници и награди по повод
одбележувањето на 12-ти Јули празник на општина Конче”
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Член 1
Со оваа одлука се врши измена на член 1 од “Одлуката за доделување на
признанија благодарници и награди по повод одбележувањето на 12-ти Јули празник на
општина Конче” бр.08-961/4 од 17.06.2022 година и тоа:
-во алинеа 2, зборот пет се менува со зборот шест;
-во алинеа 7,после зборот културни манифестации се додават зборовите:изнајмување на
специјално озвучување за настап на реномиран изведувач,за сите активности за празникот
спроведени од ЗЖ Конечанка-Конче се определуваат во висина од 153.000,00 денари и
тоа:
 Настап на Спасен Силјановски 83.000,00 денари;
 Користење на професионална опрема 30.000,00 денари;
 Набавка на сендвичи и сокови за ФА 12.000,00 денари;
 Превоз на ФА 20.000,00 денари;
 Организирање на подготовка на традиционална храна со доделување на
симболични награди 8.000,00 денари.
Во предвидените средства засметан е персонален данок на доход.
-се додава нова алинеа број 9 која гласи: Цената за судење на судии изнесува 3.500,00
денари од вечер за двајца судии со вклучени патни трошоци;
-се додава нова алинеа број 10 која гласи: За ангажирање на водител за време на турнирот
во мал фудбал се одобруваат 1.000,00 денари од вечер;
- се додава нова алинеа број 11 која гласи: За изнајмување и монтирање на озвучување за
време на турнирот во мал фудбал се одобруваат 9.500,00 денари.
- се додава нова алинеа број 12 која гласи:За набавка на пехари и медали за доделување на
турнирот во мал фудбал се одобруваат 10.000,00 денари.
Член 3
Средствата 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 08-1035/4
Дата 06.07.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова,с.р.
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Врз основа на член 53 од Законот за основно образование (Сл.весник на РМ 161/19
и 229/20,) и чл.11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче а во согласност со Барањето за
формирање на паралелки чисти и комбинирани од ООУ „Гоце Делчев“-Конче бр. 03326/1 од 23.06.2022 година,
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 06.07.2022 година донесе
ОД ЛУКА
За давање согласност за формирање на паралелки чисти и комбинирани во
ООУ „Гоце Делчев“-Конче за учебната 2022/2023 година
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност за формирање на чисти паралелки од I-IX
одделение со помалку од 25 ученика согласно преглед бр.2, број 09-326/3 од 23.06.2022
година и формирање на комбинирани паралелки од I-во до V-то одделение со помалку од
25 ученика согласно преглед бр.3, број 09-326/4 од 23.06.2022 година во учебната
2022/2023 година.
Член 2
Одлуката влегува во сила од денот на објавување во „ Службен гласник на општина
Конче“
Број 08-1035/5
Дата 06.07.2022
Конче

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

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ
бр.05/02), а согласно “Програмата за одбележување на 12-ти Јули празник на општина
Конче” бр.08-961/4 од 17.06.2022 година, Советот на Општина Конче на ден 06.07.2022 година
го донесе следното:
РЕШЕНИЕ
За формирање Комисија за оценување на подготвената храна по повод натпреварот во подготовка
на традиционална храна
Член 1
За оценување на подготвената храна по повод организираниот натпревар во подготовка на
традиционална храна кој ќе се одржи во манастирот Свети Стефан во Конче на ден 12.07.2022
година,се формира Комисија во која како членови се назначени следните членови од советот на
општина Конче:
1.Александра Ристова -Претседател
2.Стефанија Стојанова- Член
3.Лепа Ристова - Член
4.Елизабета Спасовска - Член
5.Менекше Јонузова- Член
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Член 2
Комисијата има за обврска да го извести секој кој што е заинтерсиран да учествува за
условите кои треба да ги исполнува, да ја дегустира и оцени подготвената храна и да додели
награди за највкусно подготвена храна за прво,второ и трето место.
Член 3
Решението влегува во сила со денот на донесувањето.
Број 08-1035/6
Дата 06.07.2022
Конче

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

Врз основа чл.36 ст.1 т.15 од Законот за Локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002)
и чл.11 ст.1 т.43 од статутот на општина Конче.
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 06.07.2022 година донесе:
ОДЛУКА
За одобрување финансиски средства на црквата св.Димитриј од с.Смиланци за градење на
трем во црковниот двор
Член 1
По Барање бр.08-1082/1 од 28.06.2022 година од црковниот одбор на црквата св.Димитриј
од с.Подареш општина Радовиш, а во соработка со месната заедница “ВитиборСмиланци”, за изградба на трем во црковниот двор на црквата св.Димитриј од с.Смиланци
се одобруваат финансиски средства во висина од 8.000,00 денари без вклучен ДДВ.
Член 2
Средствата ќе се исплатат на сметка на Храм Свети Пророк Илија од Радовиш
бр.200003332640438 Стопанска Банка.
Член 3
Одлуката влегува во сила од денот на објавување во “Службен гласник на општина
Конче”.

Број 08-1035/7
Дата 06.07.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова, с.р.
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Врз основа чл.36 ст.1 т.15 од Законот за Локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002)
и чл.11 ст.1 т.43 од статутот на општина Конче.
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 06.07.2022 година донесе:
ОДЛУКА
За одобрување финансиски средства на Здружение на граѓани “ЗКХО на турците од И.М”
Радовиш
Член 1
По Барање бр.03-904/8 од 25.05.2022 година од Здружение на граѓани “ЗКХО на турците
од И.М” Радовиш, за организирање на манифестација –традиционален јуручки фестивал
се одобруваат финансиски средства во висина од 20.000,00 (дваесет илјади) денари.
Член 2
Средствата ќе се исплатат на сметка на здружението бр.200001099738850 Стопанска
Банка.
Член 3
Одлуката влегува во сила од денот на објавување во “Службен гласник на општина
Конче”.
Број 08-1035/8
Дата 06.07.2022
Конче

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

Врз основа чл.36 ст.1 т.15 од Законот за Локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002)
и чл.11 ст.1 т.43 од статутот на општина Конче.
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 06.07.2022 година донесе:
ОДЛУКА
За одобрување финансиски средства на боречкиот клуб БУЧИМ-ШАМПИОНИ-Конче
Член 1
По Барање бр.08-1060/9 од 27.06.2022 година од боречкиот клуб БУЧИМ-ШАМПИОНИ
Конче, за успешно реализирање на активностите предвидени во програмата за работа
бр.08-1718/1 од 09.12.2021 година,се одобруваат финансиски средства во висина од
392.000,00 (триста деведесет и две илјади) денари без вклучен ДДВ.
Член 2
Средствата ќе се исплатат на сметка на боречкиот клуб бр.240180116801018 Уни Банка, со
обврска да достават финансиски извештај за реализираните активности.
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Член 3
Одлуката влегува во сила од денот на објавување во “Службен гласник на општина
Конче”.
Број 08-1035/9
Дата 06.07.2022
Конче

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

Врз основа чл.36 ст.1 т.15 од Законот за Локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002)
и чл.11 ст.1 т.43 од статутот на општина Конче.
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 06.07.2022 година донесе:
ОДЛУКА
За одобрување финансиски средства на Сојуз на борци од народноослободителната и
антифашистичка војна на Македонија 1041-1945 Општински одбор-Радовиш
Член 1
По Барање бр.08-1057/11 од 27.06.2022 година од Сојузот на борци од
народноослободителната и антифашистичка војна на Македонија 1041-1945 Општински
одбор-Радовиш,за одбележување на годишнината од стрелањето на дедо Дане Трајков,се
одобруваат финансиски средства во висина од 20.000,00 (дваесет илјади) денари без
вклучен ДДВ.
Член 2
Средствата ќе се исплатат на сметка на сојузот на борците бр.200000002132537 Стопанска
Банка.
Член 3
Одлуката влегува во сила од денот на објавување во “Службен гласник на општина
Конче”.

Број 08-1035/10
Дата 06.07.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова,с.р.
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Врз основа чл.36 ст.1 т.15 од Законот за Локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002)
и чл.11 ст.1 т.43 од статутот на општина Конче.
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 06.07.2022 година донесе:
ОДЛУКА
За одобрување финансиски средства на Здружение на граѓани “Зија Гокалп”,Конче
Член 1
По Барање бр.08-1106/1 од 01.07.2022 година од Али Демиров, за ангажирање на музика
по повод празникот Курбан Бајрам се одобруваат финансиски средства во висина од
20.000,00 (дваесет илјади) денари.
Член 2
Средствата ќе се исплатат на сметка на Здружение на граѓани “Зија Гокалп”, Конче
бр.240180002170977 Уни Банка.
Член 3
Одлуката влегува во сила од денот на објавување во “Службен гласник на општина
Конче”.
Број 08-1035/11
Дата 06.07.2022
Конче

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

С О Д Р Ж И Н А

1. Програма за изменување и дополнување на Програма за одбележување на
12- ти Јули – Празник на општина Конче;
2. Одлука за изменување и дополнување на Одлука за доделување
признанија благодагодарници и награди по повод одбележувањето на 12-ти
Јули- празник на општина Конче;
3. Одлука за давање согласност за формирање на паралелки чисти и
комбинирани во ООУ „Гоце Делчев“-Конче за учебната 2022/2023 година;
4. Решение за формирање Комисија за оценување на подготвената храна по
повод натпреварот во подготовка на традиционална храна;
5. Одлука за одобрување финансиски средства на црквата св.Димитриј од
с.Смиланци за градење на трем во црковниот двор;
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6. Одлука за одобрување финансиски средства на боречкиот клуб БУЧИМШАМПИОНИ-Конче;
7. Одлука за одобрување финансиски средства на Здружение на граѓани
“ЗКХО на турците од И.М” Радовиш;
8. Одлука за одобрување финансиски средства на Сојуз на борци од
народноослободителната и антифашистичка војна на Македонија 1041-1945
Општински одбор-Радовиш;
9. Одлука за одобрување финансиски средства на Здружение на граѓани “Зија
Гокалп”,Конче;

„ Службен гласник на
Општина Конче“

