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SLU@BEN GLASNIK 
NA OP[TINA KON^E 

Slu`ben glasnik na 
Op{tina Kon~e 
Br.10/2022 

KON^E 08.08.2022 

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 13-та седница на Советот на општина Конче 

одржана на ден  05.08.2022 година 

 

1.СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени на 13-та седница на Советот на општина Конче 

одржана на ден   06.07.2022 година. 

 

1. Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работа на    ЈОУДГ “12-ТИ ЈУЛИ”-

Конче за 2021-2022 воспитна година  

2. Заклучок зa usvojuvawе  na Извештај за реализација на Годишна програма на  ЈОУДГ “12-

ТИ ЈУЛИ”-Конче за 2021-2022 воспитна година  

3. Заклучок зa usvojuvawе  na Извештај за реализација на Годишниот план за вработување  

на  ЈОУДГ “12-ТИ ЈУЛИ”-Конче за 2022 година  

4. Одлука зa усвојување на Годишната програма за работа на ЈОУДГ “12-ТИ ЈУЛИ”-Конче за 

2022-2023 година  

5. Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈОУДГ “12-ТИ ЈУЛИ”-

Конче   за 2023 година 

6. Одлука зa разрешување на член во Управен одбор на ЈЗУ  Здравен Дом-Радовиш  

7. Заклучок за усвојување на Квартелен извештај на Буџетот на општина Конче за квартал од 

01.01.2022 до 30.06.2022 година. 

8. Заклучок зa usvojuvawе  na Извештај за спроведени активности за организација на турнир 

во мал фудбал 2022 година  
9. Одлука за престанок на функцијата член на Советот на Општина Конче на Елизабета 

Спасовска по поднесена неотповиклива оставка  

10. Одлука за одобрување финансиски средства на црквата Пресвета Богородица с.Ракитец за 

набавка на градежни материјали  

11. Одлука за одобрување финансиски средства на ЗЛРД “Студенец” Конче  

12. Одлука за одобрување финансиски средства на манастирот Св.Ѓорѓи во с.Гарван, Конче за 

набавка на градежни материјали 

13. Одлука за одобрување на финансисики средства на Биса Петрова од с.Долни Липовиќ 

,Конче 

14. Одлука за одобрување финансиски средства на манастирот Св.Петка во с.Габревци, Конче 

за извршување на градежни активности  

15. Одлука за одобрување финансиски средства на црквата Св.Голема Богородица во 

с.Скоруша, Конче за извршување на градежни активности  
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Број 09-1180/18                                                                          Општина Конче 

Дата 08.08.2022                                                                           Градоначалник, 

      Конче                                                                                     Златко Ристов, с.р 

 

 

 

           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.43 od Statutot na op{tina Kon~e, 

           Sovetot na op{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 05.08.2022 g. donese: 

 
Z  A  K  L  U  ^  O  K 

Za usvojuvawе  na Годишниот извештај за работа на  ЈОУДГ “12-ТИ ЈУЛИ”-Конче за 

2021-2022 воспитна година  
 
 

1. Se  USVOJUVA Годишниот извештај за работа на  ЈОУДГ “12-ТИ ЈУЛИ”-Конче 

за 2021-2022 воспитна година со број 03-222/1 од 26.07.2022 година. 

 
 

1. Zaklu~okot vleguva во сила so denot na negovoto objavuvawe vo Slu`ben 
glasnik na op{tina Kon~e. 

 

        Број 08-1180/3                                                                Совет на општина  Конче 

         Дата 05.08.2022                                                                    Претседател, 

               Конче                                                                           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 05.08.2022 g. donese: 

 
Z  A  K  L  U  ^  O  K 

Za usvojuvawе  na Извештај за реализација на Годишна програма на  ЈОУДГ “12-ТИ 

ЈУЛИ”-Конче за 2021-2022 воспитна година  
 
 

2. Se  USVOJUVA  Извештајот за реализација на Годишната програма на ЈОУДГ 

“12-ТИ ЈУЛИ”-Конче за 2021-2022 воспитна година со број 03-221/1 од 26.07.2022 

година. 
 

2. Zaklu~okot vleguva во сила so denot na negovoto objavuvawe vo Slu`ben 
glasnik na op{tina Kon~e. 

 
 

        Број 08-1180/4                                                                Совет на општина  Конче 

        Дата 05.08.2022                                                                      Претседател, 
          Конче                                                                                  Александра Ристова,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) 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 05.08.2022 g. donese: 

 
Z  A  K  L  U  ^  O  K 

Za usvojuvawе  na Извештај за реализација на Годишниот план за вработување  на  
ЈОУДГ “12-ТИ ЈУЛИ”-Конче за 2022 година  

 
 

3. Se USVOJUVA  Извештајот за реализација на Годишниот план за вработување на 

ЈОУДГ “12-ТИ ЈУЛИ”-Конче за 2022 година,прво полугодие со број 01-184/1 од 

29.06.2022 година. 
 

3. Zaklu~okot vleguva во сила so denot na negovoto objavuvawe vo Slu`ben 
glasnik na op{tina Kon~e. 

 
 

           Број 08-1180/5                                                                Совет на општина  Конче 

          Дата 05.08.2022                                                                   Претседател, 
               Конче                                                                          Александра Ристова,с.р 

 

            
           Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.6 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    05.08.2022 година, донесува : 

 
 

О Д Л У К А 

Za усвојување на Годишната програма за работа на ЈОУДГ “12-ТИ ЈУЛИ”-Конче за 2022-

2023 година  

 

 
1.Се усвојува Годишната програма за работа на ЈОУДГ “12-ТИ ЈУЛИ”-Конче за 2022-2023 

година, број 01-215/5 од 21.07.2022 година.  

 

 

2. Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на општина 

Конче. 

 
 

 
Број 08-1180/6                                                                        Совет на општина Конче 
Дата 05.08.2022                                                                         Претседател, 
      Конче                                                                            Александра Ристова,с.р 
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Согласно член 20-б став 2 а во врска со став 1 од Законот за вработените во јавниот 

сектор (Службен Весник на РМ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и Службен весник 

на Република Северна Македонија бр.143/19, 275/19  и 14/20) 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 05.08.2022 година донесе: 

                                                                                          

 

                                                                О Д Л У К А 

За  давање согласност на Годишен план за вработување   

 на ЈОУДГ “12-ТИ ЈУЛИ”-Конче   за 2023 година 

 

                                                     

1.Со оваа Одлука се дава согласност на Годишен план за вработување  на ЈОУДГ “12-   ТИ 

ЈУЛИ”-Конче за 2023 година бр.01-183/1 од 28.06.2022 година. 

 

 

 

2.Одлуката влегува во сила од денот на  нејзиното донесување, а ќе се објави  во  

“Службен гласник на општина Конче”. 

 

                                                                                                                                            

Број 08-1180/7 Совет на општина Конче 

Дата 05.08.2022           Претседател 

Конче     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), ~l.11 st.1 t.43 od Statutot na op{tina Kon~e, 
           Советот на општина Конче на седницата одржана на    05.08.2022 година, донесува : 

 
 

О Д Л У К А 

Za разрешување на член во Управен одбор на ЈЗУ  Здравен Дом-Радовиш  

 

 
1.Ивана Атанасов се разрешува од должноста член на Управен одбор на ЈЗУ Здравен Дом-

Радовиш.  

 

2. Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на општина 

Конче. 

 
 

Број 08-1180/8                                                                      Совет на општина Конче 
Дата 05.08.2022                                                                         Претседател, 
      Конче                                                                            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 РМ бр.5/2002) и член  11 став 1 точка 43 од Статутот на општина Конче, 

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 05.08.2022 година донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

За усвојување на Квартелен извештај на Буџетот на општина Конче за квартал од 

01.01.2022 до 30.06.2022 година. 

 

 

1.СЕ УСВОЈУВА Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Конче за 

квартал од 01.01.2022 до 30.06.2022 година број 09-1264/1 од 27.07.2022 година. 

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавување во ˝Службен гласник на општина 

Конче˝. 

 

 
 

 Број 08-1180/9                                                                          Совет на општина Конче 

 Дата 05.08.2022                                                                                Претседател,  

Конче                                                                                              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 05.08.2022 g. donese: 

 
Z  A  K  L  U  ^  O  K 

Za usvojuvawе  na Извештај за спроведени активности за организација на турнир во мал 
фудбал 2022 година  

 
 

1.Se USVOJUVA  Извештајот за спровдедени активности за организација на турнир во 

мал фудбал 2022 година бр.02-1283/1 од 27.07.2022 година, доставен од Организациониот 

одбор за спроведување на турнир во мал фудбал 2022 година по повод 12-ти Јули 

празникот на општина Конче формиран со решение бр.09-1066/1 од 27.06.2022 година . 
 
 
2.Zaklu~okot vleguva во сила so denot na negovoto objavuvawe vo Slu`ben glasnik 

na op{tina Kon~e. 
 
 

 
Број 08-1180/10                                                            Совет на општина  Конче 

Дата 05.08.2022                                                                   Претседател, 

      Конче                                                                          Александра Ристова ,с.р                                     
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Врз основа на член 46 став 1 алинеа 1 од Зконот за локална самоуправа (Службен 

весник на РМ бр. 5/02) и член 11 став 1 точка 43 од Статутот на Советот на општина 

Конче, Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 05.08.2022 година донесе:  

 

 

О Д Л У К А 

За престанок на функцијата член на Советот на Општина Конче на Елизабета Спасовска 

по поднесена неотповиклива оставка  

 

                                                                

1.Со оваа одлука се констатира престанок на функцијата член на Советот на Општина 

Конче на Елизабета Спасовска по поднесена неотповиклива оставка на 13-та седница на 

Советот на општината одржана на ден 05.08.2022 година. 

 

 

2.Одлуката влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на општина 

Конче“. 

 

 

 

 Број 08-1180/11                                                                   Совет на општина Конче  

Дата  05.08.2022                                                                              Претседател  

Конче                                                                                           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 05.08.2022 година донесе: 

О Д Л У К А 

За одобрување финансиски средства на црквата Пресвета Богородица с.Ракитец за набавка 

на градежни материјали  

 

Член 1 

По Барање бр.08-1234/1 од 25.07.2022 година од црковниот одбор на црквата Пресвета 

Богородица с.Ракитец,Конче за доградба на објект во кругот на црквата  се одобруваат 

финансиски средства во висина од 15.000,00 денари со вклучен ДДВ. 

 

Член 2 

Средствата да се исплатат на  правното лице кое ќе биде избрано за најповолен економски 

оператор по распишана јавна набавка од кое ќе бидат обезбедени и градежните материјали 

по доставена фактура. 
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Член 3 

Одлуката влегува во сила од денот на објавување во “Службен  гласник на општина 

Конче”. 

 

Број 08-1180/12                                                          Совет на општина Конче 

Дата 05.08.2022                                                                 Претседател  

    Конче                                                                          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, Програма за одржување и развој на 

дивечот во ловиште број 4 и ловиште број 3 на  работа бр.08-161/1 од 21.12.2021 и 

Одлуката за усвојување на Програмата за одржување и развој на дивечот во ловиште број 

4 и ловиште број 3 на ЗЛРД “Студенец”- Конче за 2022 година бр. 08-1720/26  од 

29.12.2021 година, 

Советот на општина Конче на седницата одржана  на ден 05.08.2022 година донесе: 

О Д Л У К А 

За одобрување финансиски средства на ЗЛРД “Студенец” Конче  

 

Член 1 

По Барање бр.08-1291/1 од 01.08.2022 година од ЗЛРД “Студенец” Конче, за реновирање и 

реконструирање на постоечките чеки,хранилки, солишта и градење на нови летниковци во 

ловните терени за развој на ловниот туризам на територијата на општина Конче,се 

одобруваат финансиски средства во висина од 165.600,00 (сто шеесет и пет илјади и 

шестотини) денари без вклучен ДДВ.  

 

Член 2 

Средствата ќе се исплатат на сметка на ЗЛРД “Студенец” Конче 

бр.200000016103738 Стопанска Банка, со обврска да достават финансиски извештај за  

реализираните активности. 

Член 3 

Одлуката влегува во сила од денот на објавување во “Службен  гласник на општина 

Конче”. 

 

Број 08-1180/13                                                          Совет на општина Конче 

Дата 05.08.2022                                                                 Претседател  

    Конче                                                                          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 05.08.2022 година донесе: 

О Д Л У К А 

За одобрување финансиски средства на манастирот Св.Ѓорѓи од с.Гарван,Конче за набавка 

на градежни материјали  

 

Член 1 

По Барање бр.08-1299/1 од 03.08.2022 година од Здружение на граѓани “Гарвански 

средби” за поставување на подни плочки на чардакот на манастирот Св.Ѓорги од с.Гарван 

кој е со големина 80м2, поставување олуци за целиот конак и поставување на изолација на 

конакот со површина од 120м2  се одобруваат финансиски средства во висина од 10.000,00 

денари со вклучен ДДВ. 

 

Член 2 

Средствата да се исплатат на  правното лице кое ќе биде избрано за најповолен економски 

оператор по распишана јавна набавка од кое ќе бидат обезбедени и градежните материјали 

по доставена фактура. 

 

Член 3 

Одлуката влегува во сила од денот на објавување во “Службен  гласник на општина 

Конче”. 

Број 08-1180/14                                                          Совет на општина Конче 

Дата 05.08.2022                                                                 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 05.08.2022 година донесе: 

                                                                                          

 

О Д Л У К А 

За одобрување на финансисики средства на Биса Петрова од с.Долни Липовиќ ,Конче 

 

Член 1 

 

По барање број 08-1300/1 од 03.08.2022 година од Радко Петров од с.Долни 

Липовиќ, поради лошата здравствена состојба на неговата сопруга Биса Петова потврдено 
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со отпусно писмо се одобруваат финансиски средства во висина од 20.000,00 денари нето 

за набавка на лекарства за терапија. 

 

Член 2 

 

Средствата да се исплатат на име Биса Петрова од с.Долни Липовиќ , Конче на 

сметка 200001888327995 во Стопанска Банка. 

 

Член  3 

 

Одлуката влегува во сила од денот на  нејзиното донесување, а ќе се објави  во  

“Службен гласник на општина Конче”. 

 

                                                                                                                                         

 

Број 08-1180/15 Совет на општина Конче 

Дата 05.08.2022         Претседател 

Конче 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 05.08.2022 година донесе: 

О Д Л У К А 

За одобрување финансиски средства на манастирот Св.Петка од с.Габревци,Конче за 

извршување на градежни активности  

 

Член 1 

По Барање бр.08-1306/1 од 04.08.2022 година од  Веселин Манасиев од с.Габревци, заради 

овозможување на пристапност до манастирот се одобрува  извршување на одредени 

градежни работи, односно порамнување на земјениот пат до манастирот Св.Петка,со 

соодветна машина во сопственост на ЈПКД “Лакавица”-Конче 

Член 2 

Средствата да се исплатат на сметка вршителот на активностите, односно на ЈПКД 

”Лакавица”-Конче по доставена фактура, по определени цени, согласно усвоени 

тарифници.  

Член 3 

Одлуката влегува во сила од денот на објавување во “Службен  гласник на општина 

Конче”. 

Број 08-1180/16                                                          Совет на општина Конче 

Дата 05.08.2022                                                                 Претседател  

    Конче                                                                          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 05.08.2022 година донесе: 

О Д Л У К А 

За одобрување финансиски средства на црквата Св.Голема Богородица од с.Скоруша, 

Конче за извршување на градежни активности  

 

 

Член 1 

По Барање бр.08-1308/1 од 05.08.2022 година од црковниот одбор на црквата Св.Голема 

Богородица од с.Скоруша,Конче, заради овозможување на пристапност на патот од место 

викано Радешка река  до с.Скоруша  по повод традиционална прослава која ќе се одржи на 

28.08.2022 година и заради интервенција на водоводот во селото, со цел да се спречи 

протекување на водата се одобрува  извршување на одредени градежни активности, 

односно порамнување на земјениот пат до црквата Св.Голема Богородица, со соодветна 

машина во сопственост на ЈПКД “Лакавица”-Конче и поправка на водоводот. 

 

Член 2 

Средствата да се исплатат на сметка вршителот на активностите, односно на ЈПКД 

”Лакавица”-Конче по доставена фактура, по определени цени, согласно усвоени 

тарифници.  

Член 3 

Одлуката влегува во сила од денот на објавување во “Службен  гласник на општина 

Конче”. 

 

Број 08-1180/17                                                          Совет на општина Конче 

Дата 05.08.2022                                                                 Претседател  

    Конче                                                                          Александра Ристова,с.р  
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С  О  Д  Р  Ж  И  Н  А 

 

 

1. Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работа на    ЈОУДГ “12-ТИ ЈУЛИ”-

Конче за 2021-2022 воспитна година  

2. Заклучок зa usvojuvawе  na Извештај за реализација на Годишна програма на  ЈОУДГ 

“12-ТИ ЈУЛИ”-Конче за 2021-2022 воспитна година  

3. Заклучок зa usvojuvawе  na Извештај за реализација на Годишниот план за 

вработување  на  ЈОУДГ “12-ТИ ЈУЛИ”-Конче за 2022 година  

4. Одлука зa усвојување на Годишната програма за работа на ЈОУДГ “12-ТИ ЈУЛИ”-

Конче за 2022-2023 година  

5. Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈОУДГ “12-ТИ 

ЈУЛИ”-Конче   за 2023 година 

6. Одлука зa разрешување на член во Управен одбор на ЈЗУ  Здравен Дом-Радовиш  

7. Заклучок за усвојување на Квартелен извештај на Буџетот на општина Конче за 

квартал од 01.01.2022 до 30.06.2022 година. 

8. Заклучок зa usvojuvawе  na Извештај за спроведени активности за организација на 
турнир во мал фудбал 2022 година  

9. Одлука за престанок на функцијата член на Советот на Општина Конче на Елизабета 

Спасовска по поднесена неотповиклива оставка  

10. Одлука за одобрување финансиски средства на црквата Пресвета Богородица с.Ракитец 

за набавка на градежни материјали  

11. Одлука за одобрување финансиски средства на ЗЛРД “Студенец” Конче  

12. Одлука за одобрување финансиски средства на манастирот Св.Ѓорѓи во с.Гарван, 

Конче за набавка на градежни материјали 

13. Одлука за одобрување на финансисики средства на Биса Петрова од с.Долни Липовиќ 

,Конче 

14. Одлука за одобрување финансиски средства на манастирот Св.Петка во с.Габревци, 

Конче за извршување на градежни активности  

15. Одлука за одобрување финансиски средства на црквата Св.Голема Богородица во 

с.Скоруша, Конче за извршување на градежни активности  

 

 

 

 

 

                                                                                                                     „  Службен гласник на  

                                                                                                                             Општина Конче“  

 

 

 

 

    
 
                                                                                                                   

     

 


