
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 15 -та седница на Советот на општина Конче. 

Седницата ќе се одржи на ден 26.09.2022 год.(понеделник) 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  

 

- Усвојување на  записникот  од 14-та седница  на Советот на општина Конче 

 

1. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешна 

организација на работните места во Јавна општинска установа за деца-детска 

градинка “12-ти Јули” с.Конче, општина Конче; 

2. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот  за систематизација на 

работните места во Јавната општинска установа за деца –детска  градинка “12-ти 

Јули” с.Конче, општина Конче; 

3. Предлог-Решение за  изменување и дополнување на Решенијата за избор на 

членови во Комисија за еднакви можности на жените и мажите; Комисија за 

урбанизам, комунални дејности, сообраќај и заштита на животната 

средина;Комисија за месна самоуправа;Комисија за статут и прописи и Комисија 

за земјоделие 

4. Предлог –Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување  на ЕЛС 

Општина Конче за 2023 година; 

5. Предлог-Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на 

општина Конче во областа на социјалната заштита и заштита на децата во 2022 

година; 

6. Предлог-Програма за измена и дополнување на Програмата за одржување на 

јавното осветлување во општина Конче за 2022 година; 

7. Предлог –Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување и наплата 

на комуналната такса во општина Конче; 

8. Предлог-Програма за измнување на програмата за уредување на градежно 

земјиште на просторот на Општина Конче за 2022 година; 

9. Предлог-Програма за изменување на програма за финансирање на изработка на 

урбаниситички планови на општина Конче: 

10. Предлог – измени и дополнувања на буџетот на Општина Конче за 2022 година; 

11. Предлог-Одлука за усвојување на измени и дополнувања на Буџетот на општина 

Конче за 2022 година; 

12. Разгледување на Договор за задолжително учество во финансирањето на општина 

Конче во противпожарната единица на општина Конче. 

 

- Разгледување на барања; 

- Советнички прашања; 

 

Број 08-1490/1                                                                                   Совет на општина  Конче 

Дата 14.09.2022                                                                                             Претседател, 

      Конче                                                                                                Александра Ристова, с.р. 

 

 


