СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 13/2022______________

Slu`ben glasnik na
Op{tina Kon~e
Br.13/2022
e-mail:opstina.konce@mt.net.mk

SLU@BEN GLASNIK
NA OP[TINA KON^E
KON^E 31.10.2022
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 16-та седница на Советот на општина Конче
одржана на ден 31.10.2022 година
1.СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени на 16-та седница на Советот на општина Конче
одржана на ден 31.10.2022 година.
1. Одлука за изменување и дополнување на “Одлуката за учеството на општина Конче во
проект за збогатување на туристичката понуда во Југоисточниот плански регион”;
2. Одлука за одобрување финансиски средства за уредување на просторот во центарот на
с.Долни Липовиќ за поставување на реквизити за детско катче;
3. Одлука за не усвојување на “Одлука за ангажирање на правно лице за отстранување на
бесправно изградени објекти на територијата на општина Конче”;
4. Одлука за не усвојување на “Одлукa за воспоставување на меѓуопштинска соработка
преку користење на интелектуални услуги во сферата на инспекцискиот надзор”;
5. Заклучок за усвојување на Квартален извештај за извршување на буџетот на општина
Конче за квартал од 01.01.2022 до 30.09.2022 година;
6. Одлука за давање согласност на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот
за систематизација на работните места во ЈОУДГ “12-ТИ ЈУЛИ”-Конче, Општина Конче и
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешна организација на
ЈОУДГ “12-ТИ ЈУЛИ”-Конче, Општина Конче ;
7. Одлука за не усвојување на Деловникот за работа на партиципативното тело од областа на
урбанизмот на општина Конче”
8. Одлука за одобрување на финансиски средства на Димчо Ташев од с.Дедино,о.Конче;
9. Одлука за одобрување на финансиски средства на Мите Донев од с.Долни Липовиќ,
о.Конче;
10. Одлука за одобрување на финансиски средства на Васка Ристова од с.Ракитец, о.Конче;
11. Одлука за одобрување на финансиски средства на “Здружение на слепи лица, Струмица”;
12. Одлука за одбивање на барање за финансиски средства од Црковен Oдбор на
с.Ракитец,Конче;
13. Одлука за одбивање на барање за реконструкција на патен правец Степан Дол-Ракитец од
група на граѓани од с.Ракитец,Конче;
14. Одлука за одбивање на барање за финансиски средства од Здружение на архитекти и
градежници “ГРАДИКОН” Радовиш;
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15. Одлука
за
одoбрување
на
финансиски
на
Сојуз
на
борци
од
народноослободителната и антифашистичка војна на Македонија 1941-1945”
Радовиш ;
16. Одлука за одобрување на финансиски средства на Црвен Крст на РСМ-Општинска
Организација Радовиш;
17. Одлука за одобрување финансиски средства на "Здружение на инвалиди на трудот"

Радовиш;
18. Одлука за одбивање на барање од Здружение кинолошко друштво “Фамилијарис” Радовиш ;
19. Одлука за одобрување финансиски средства на “Организација Храна за сите-Банка

за Храна МК” Скопје за извршување на градежни активности.
Број 09-1600/22
Дата 31.10.2022
Конче

Општина Конче
Градоначалник,
Златко Ристов,с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Р.С. Македонија бр.
5/02), член 11 од Статутот на Општина Конче (Службен гласник на Општина Конче
бр.6/06),согласно Одговор на барање од Биро за регионален развој –Сектор за имплементација на
проекти и следење на користењето за средствата за регионален развој бр.13-110/19 од 17.10.2022
година, доставено до Центар за развој на Југоисточен плански регион, а во врска со „Одлука за
учество на општина Конче во проект за збогатување на туристичката понуда во Југоисточниот
плански регион“ бр.08-1515/3 од 21.12.2020 година,
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 31.10.2022 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
За изменување и дополнување на „Одлуката за учество на општина Конче во проект за
Збогатување на туристичката понуда во Југоисточниот плански регион“
Член 1
Со оваа одлука се врши изменување на член 2 од „Одлуката за учество на општина Конче
во проект за збогатување на туристичката понуда во Југоисточниот плански регион“ бр.08-1515/3
од 21.12.2020 година, во однос на делот за висината на средствата со кои општина Конче
учествува во проектот, со што износот од 833.835,00 денари ,кој веќе еднаш зголемен за
266.452,00 денари со ДДВ со “Одлука за измена на Одлуката за учество на општина Конче во
проектот за збогатување на туристичката понуда во Југоисточен плански регион” бр.08-655/5 од
18.04.2022 година,
се зголемува за 802.516,00 денари со ДДВ, а вкупната вредност на
учеството на општина Конче во проектот ќе изнесува 1.902.803,00 денари со ДДВ.
Член 3
Средствата за оваа намена се обезбедуваат од буџетот на општина Конче за 2022 година.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 13/2022______________
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на
општина Конче.
Образложение
Советот на општина Конче донесе Одлука за измена на „Одлуката за учество на општина Конче во
проект за збогатување на туристичката понуда во Југоисточниот плански регион“ бр.08-1515/3 од
21.12.2020 година,согласно Договорот за партнерство во реализација на проектот за збогатување
на туристичката понуда во Југоисточниот плански регион за доизградба и опремување на конакМанастирска црква Св.Стефан во Конче, во однос на Барање за измена на предмер пресметка и за
кратење на одредени позиции во кои спаѓа и мебелот за кој се одобрени дополнителни средства,
поднесено од страна на Центар за развој на Југоисточен плански регион, не е дадена согласност
од страна на Бирото за регионален развој, туку е наведено дека заради комплетност на проектот,
истите може да бидат изведени со обезбедување на финансиски средства од општината партнер,
односно општина Конче.

Број 08-1600/3
Дата 31.10.2022
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 31.10.2022 година донесе:
ОДЛУКА
За одобрување финансиски средства за уредување на просторот во центарот на с.Долни Липовиќ
за поставување на реквизити за детско катче

Член 1
Со оваа одлука се одобруваат финансиски средства за уредување на просторот за детско
катче во центарот на с.Долни Липовиќ .
Реквизитите за детското катче се донација од рудникот за бакар “Боров Дол”, Радовиш.
Уредувањето на просторот (изградба на потпорен ѕид, земјено порамнување на теренот,
тампонирање со шлунак и бетонирање на основа) за поставување на реквизитите и поставувањето
на реквизитите ќе го изврши ЈПКД “Лакавица” Конче.
Член 2
Финансиските средстватa да се исплатат на сметка на вршителот на активностите, односно
на ЈПКД ”Лакавица”-Конче по цени определени во предмер пресметка која ќе биде составен дел
на одлуката.
.
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Член 3
Одлуката влегува во сила од денот на објавување во “Службен гласник на општина Конче”.

Број: 08-1600/4
Дата:31.10.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател
Александра Ристова,с.р

Vrz osnova na ~l. 22 сtav 2 od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na RM br.
05/02) i ~len 8 stav 2 od Statutot na op{tina Конче,
Sovetot na op{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 31.10.2022 godina ja donese
slednata
O D L U K A
Za не усвојување на Одлуката за ангажирање на правно лице за отстранување на бесправно
изградени објекти на територијата на општина Конче
~len 1
Со оваа одлука не се усвојува "Одлуката за воспоставување на меѓуопштинска соработка
преку користење на интелектуални услуги во област на инспекцискиот надзор".
~len 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник
на Општина Конче.
Образложени е
До Советот на Општина Конче на 16-та седница беше доставена “Предлог-Одлука за
ангажирање на правно лице за отстранување на бесправно изградени објекти на територијата на
општина Конче” чиј предлагач е Градоначалникот на Општина Конче. Советот на Општина Конче
ја разгледа точката и по отворената дискусија за истата, членовите едногласно се изјаснија за
воздржани во однос на неа без да истакнат доволно издржана причина за неизгласување на
одлуката.
Број 08-1600/5
Дата 31.10.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
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 Конче,
Sovetot na op{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 31.10.2022 godina ja donese
slednata
O D L U K A
Za не усвојување на Одлуката за vospostavuvawe na me|uop{tinska sorabotka преку
користење на интелектуални услуги во област на инспекцискиот надзор
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~len 1
Со оваа одлука не се усвојува "Одлуката за воспоставување на меѓуопштинска соработка
преку користење на интелектуални услуги во област на инспекцискиот надзор".
~len 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник
на Општина Конче.
Образложение
До Советот на Општина Конче на 16-та седница беше доставена “Предлог- Одлука за
воспоставување на меѓуопштинска соработка преку користење на интелектуални услуги во област
на инспекцискиот надзор", а конкретно се однесуваат за овластен градежен инспектор и овластен
инспектор за патен сообраќај и патишта, чиј предлагач е Градоначалникот на Општина Конче.
Советот на Општина Конче ја разгледа точката и по отворената дискусија за истата, членовите
едногласно се изјаснија за воздржани во однос на неа, а како причина ги истакнаа финансиските
инпликации кои ќе следат доколку истата се усвои.

Број 08-1600/6
Дата 31.10.2022
Конче

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

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 31.10.2022 година донесе:
ЗАКЛУЧОК
За усвојување на Квартелен извештај на Буџетот на општина Конче за квартал од 01.01.2022 до
30.09.2022 година.
1.СЕ УСВОЈУВА Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Конче за квартал од
01.01.2022 до 30.09.2022 година број 09-1603/3 од 18.10.2022 година.
2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавување во ˝Службен гласник на општина Конче˝.

Број 08-1600/7
Дата 31.10.2022
Конче

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

Согласно член 17 став 7 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 116 од Законот за заштита на децата
(Службен весник на РМ" бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17,
21/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19 и 146/19, 275/19,
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311/20 и 294/21), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ
бр.5/02), член 11 став 1 точка 43 од Статутот на општина Конче, а во врска со Укажување бр.ИП1
16-551/2 од 19.10.2022 година од Министерство за труд и социјална политика-Сектор за
инспекциски надзор во областа на социјалната заштита и заштита на децата,
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 31.10.2022 година донесе:
ОДЛУКА
За давање согласност на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за
систематизација на работните места во ЈОУДГ “12-ТИ ЈУЛИ”-Конче, Општина Конче и
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешна организација на ЈОУДГ
“12-ТИ ЈУЛИ”-Конче, Општина Конче

1.Со оваа Одлука се дава согласност на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот
за систематизација на работните места во ЈОУДГ “12-ТИ ЈУЛИ”-Конче, Општина Конче бр.01269/3 од 06.09.2022 година и Правилник за за изменување и дополнување на Правилникот за
внатрешна организација на ЈОУДГ “12-ТИ ЈУЛИ”-Конче, Општина Конче 01-269/5 од 06.09.2022
година.
2.Одлуката влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во “Службен
гласник на општина Конче” .
3.Со стапувањето во сила на оваа одлука престануват да важат Одлука број
26.09.2022 година и Одлука број 08-1490/3 од 26.09.2022 година.
Број 08-1600/8
Дата 31.10.2022
Конче

08-1490/3 од

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова,

Vrz osnova na ~l. 46 сtav 7 od Zakonot za урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ
бр.32/20), член 22 став 1 точка 1 и член 62 став 1 од Законот за lokalna samouprava (Slu`ben
vesnik na RM br. 05/02) i ~len 11 stav 1 точка 44 od Statutot na op{tina Конче,
Sovetot na op{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 31.10.2022 godina ja donese
slednata
O D L U K A
Za не усвојување на Деловникот за работа на партиципативно тело од областа на
урбанизмот на општина Конче
~len 1
Со оваа одлука не се усвојува "Деловникот за работа на партиципативно тело од областа
на урбанизмот на општина Конче ".

~len 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник
на Општина Конче.
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Образложени е
До Советот на Општина Конче на 16-та седница беше доставен “Деловник за работа на
партиципативно тело од областа на урбанизмот на општина Конче”,чиј предлагач е
Градоначалникот на Општина Конче. Советот на Општина Конче ја разгледа точката и по
отворената дискусија за истата, 8 од 9 членови се изјаснија за воздржани во однос на Деловникот
без да истакнат доволно издржана причина за неизгласување на истиот.

Број 08-1600/9
Дата 31.10.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
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 31.10.2022 година донесе:

ОДЛУКА
За одобрување на финансисики средства на Димчо Ташев од с.Дедино,Конче
Член 1
По барање број 08-1652/1 од 28.10.2022 година од Димчо Ташев со ЕМБГ0703972464008
од с.Дедино, Конче поради тешка финансиска состојба и зголемување на долговите, кои се
последица од боледување и лекување на неговиот веќе починат татко од канцер, СЕ
ОДОБРУВААТ 15.000,00 денари нето износ за покривање на дел од долговите, односно
подобрување на финансиската состојба.
Член 2
Средствата да се исплатат на име Димчо Ташев од с.Дедино, Конче на трансакциска сметка
број 210501604278393 НЛБ Тутунска Банка.
Член 3
Одлуката влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во “Службен
гласник на општина Конче”.
Број 08-1600/10
Дата 31.10.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател
Александра Ристова,с.р

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 13/2022______________

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 31.10.2022 година донесе:

ОДЛУКА
За одобрување на финансисики средства на Мите Донев од с.Долни Липовиќ,Конче

Член 1
По барање број 08-1612/1 од 20.10.2022 година од Мите Донев со ЕМБГ0211986464620 од
с.Долни Липовиќ, Конче поради тешка финансиска состојба и невработеноста, кои се последица
од долгото боледување и лекување на неговиот веќе починат татко, СЕ ОДОБРУВААТ 15.000,00
денари нето износ за покривање на дел од долговите, односно подобрување на финансиската
состојба.
Член 2
Средствата да се исплатат на име Мите Донев од с.Долни Липовиќ, Конче на трансакциска
сметка број 300087117219541 Комерцијална Банка.
Член 3
Одлуката влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во “Службен
гласник на општина Конче”.
Број 08-1600/11
Дата 31.10.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател
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 31.10.2022 година донесе:
ОДЛУКА
За одобрување на финансисики средства на Васка Ристова од с.Ракитец,Конче
Член 1
По барање број 08-1653/1 од 28.10.2022 година од Васка Ристова со ЕМБГ2310973469009
од с.Ракитец, Конче поради тешка здравствена состојба на нејзината неподвижна снаа Ѓургица
Ристова, за која се грижи и и ја пружи неопходната нега,како и потребата од финансиски средства
кои веќе одреден период се постојани и се зголемуваат , СЕ ОДОБРУВААТ 30.000,00 денари нето
износ за покривање на дел од трошоците за грижа и нега на истата.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 13/2022______________
Член 2
Средствата да се исплатат на име Васка Ристова од с.Ракитец, Конче на трансакциска
сметка број 210501605606808 НЛБ Тутунска Банка.
Член 3
Одлуката влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во “Службен
гласник на општина Конче”.

Број 08-1600/12
Дата 31.10.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател
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 31.10.2022 година донесе:
ОДЛУКА
За одобрување на финансиски средства на “Здружение на слепи лица”, Струмица
Член 1
По барање број 08-1545/1 од 30.09.2022 година од “Здружение на слепи лица”,
Струмица,поради недостиг на финансиски средства кои се неопходни за ова здружение да опстане
и да продолжи со своите активности за водење грижа на категорија на граѓани со таков
хендикеп,СЕ ОДОБРУВААТ 6.000,00 денари нето износ.
Член 2
Средствата да се исплатат на сметка на “Здружение на слепи лица”, Струмица на
трансакциска сметка број 200000009286093 Стопанска Банка.

Член 3
Одлуката влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во “Службен
гласник на општина Конче”.

Број 08-1600/13
Дата 31.10.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател
Александра Ристова,с.р

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 13/2022______________

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 31.10.2022 година донесе
ОДЛУКА
За одбивање на барање за финансисики средства од Црковен Одбор на с.Ракитец,Конче
Член 1
Со оваа одлука СЕ ОДБИВА барањето број 08-1558/1 од 04.10.2022 година, доставено од
Црковен Одбор на с.Ракитец по повод 50 годишнината од осветувањето на црквата “Рожденство
на Пресвета Богородица”.
Член 2
Одлуката влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во “Службен
гласник на општина Конче”.
Образложение
Црковниот Одбор на с.Ракитец, Конче до советот на општина Конче достави барање бр.081558/1 од 04.10.2022 година, за финансиска помош за организација на прослава по повод 50
годишнината од осветувањето на црквата “Рожденство на Пресвета Богородица”, односно
одобрување на финансиски средства за реализирање на одредени активности во организацијата на
настанот а кои се проследени со подготовка на ручек и ангажирање на музичари. Советот на
Општина Конче, темелно го разгледа барањето и финансиските можности за реализација на истото
и одлучи барањето да се одбие, од причина што во буџетот не е предвидена ставка за финансирање
на таков вид на настани.

Број 08-1600/14
Дата 31.10.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател
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 31.10.2022 година донесе
ОДЛУКА
За одбивање на барање за реконструкција на патен правец Степан Дол-Ракитец, од група на
граѓани од с.Ракитец
Член 1
Со оваа одлука СЕ ОДБИВА барањето број 08-1578/1 од 12.10.2022 година, доставено од
Група на граѓани од с.Ракитец, за реконструкција на патен правец од м.в Степан Дол до с.Ракитец,
чија поправка и реконструкција би овозможила непречено одвивање на сезонските работи.
Член 2

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 13/2022______________
Одлуката влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во “Службен
гласник на општина Конче”.
Образложение
Група на граѓани од с.Ракитец, Конче до советот на општина Конче достави барање бр.081578/1 од 12.10.2022 година, за реконструкција на патниот правец од м.в Степан Дол до Ракитец за
овозможување на непречено одвивање на сезонските работи, дотур и превоз на огревно дрво од
локалната сеча во м.в Степан Дол. Советот на Општина Конче, темелно го разгледа барањето и
одлучи барањето да се одбие, од причина што веќе има донесено одлука за санација и
реконструкција на полски патишта во која е опфатено и горенаведеното место.

Број 08-1600/15
Дата 31.10.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател
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 31.10.2022 година донесе
ОДЛУКА
За одбивање на барање од Здружение на архитекти и градежници “ГРАДИКОН”

Радовиш

Член 1
Со оваа одлука СЕ ОДБИВА барањето број 08-1608/1 од 19.10.2022 година, доставено од
Здружение на архитекти и градежници “ГРАДИКОН”,Радовиш за организација на прослава за
празникот Св.Тома – заштитник на неимарите.
Член 2
Одлуката влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во “Службен
гласник на општина Конче”.
Образложение
Здружение на архитекти и градежници “ГРАДИКОН”,Радовиш до советот на општина
Конче достави барање бр.08-1608/1 од 19.10.2022 година, за одобрување на финансиски средства
за организација на прослава за празникот Св.Тома-заштитник на неимарите која се одржа на
19.10.2022 година.Советот на Општина Конче, темелно го разгледа барањето и едногласно одлучи
барањето да се одбие, од причина што организацијата е веќе реализирана а тоа значи и дека се
собрани потребните финансиски средства за организација на истата.
Број 08-1600/16
Дата 31.10.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател
Александра Ристова,с.р

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 13/2022______________
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 31.10.2022 година донесе:
ОДЛУКА
За одобрување финансиски средства на “Сојузот на борци од народноослободителната и
антифашистичка војна на Македонија 1941-1945”
Член 1
По Барање бр.08-1609/1 од 19.10.2022 година од “Сојузот на борци од
народноослободителната и антифашистичка војна на Македонија 1941-1945” Општински одборРадовиш, традиционално на манастирскиот комплекс во с.Брест ќе се одржи манифестација за
одбележување на годишнината од стрелањето на сограѓани од страна на германскиот окупатор во
населба Дамјан, за успешна реализација на оваа активност СЕ ОДОБРУВААТ 15.000,00 денари
(петнаесет илјади) денари.
Член 2
Средствата ќе се исплатат на сметка на “Сојузот на борци од народноослободителната и
антифашистичка војна на Македонија 1941-1945” бр.200000002132537 Стопанска Банка.
Член 3
Одлуката влегува во сила од денот на објавување во “Службен гласник на општина Конче”.

Број 08-1600/17
Дата 31.10.2022
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 31.10.2022 година донесе:
ОДЛУКА
За одобрување финансиски средства на Црвен крст РСМ-општинска организација Радовиш
Член 1
По Барање бр.08-1632/1 од 25.10.2022 година од Црвен крст Република Северна
Македонија - Општинска организација Радовиш и Клубот на млади при истата, заради недостиг на
финансиски средства поради покачување на цените на материјалите за адаптација на просторија
која ќе биде клуб на млади каде волонтерите на црвен крст ќе се состануваат, а се со цел
поуспешно организирање на хуманитарни акции во општина Радовиш и Општина Конче, СЕ
ОДОБРУВААТ 15.000,00 (петнаесет илјади) без вклучен ДДВ.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 13/2022______________
Член 2
Средствата ќе се исплатат на сметка на “Црвен крст РСМ- Општинска Организација
Радовиш” бр.200000002134671 Стопанска Банка.
Член 3
Одлуката влегува во сила од денот на објавување во “Службен гласник на општина Конче”.

Број 08-1600/18
Дата 31.10.2022
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 31.10.2022 година донесе:
ОДЛУКА
За одобрување финансиски средства на “Здружение на инвалиди на трудот” Радовиш
Член 1
По Барање бр.08-1648/1 од 26.10.2022 година од “Здружение на инвалиди на трудот”
Радовиш заради недостиг на финансиски средства за реализирање на активности чиј приоритет е
учеството на регионални и републички спортски игри за Меѓународниот ден на инвалидите, како и
покривање на дел од трошоците поврзани со канцеларијата на здружението, СЕ ОДОБРУВААТ
6.000,00 (шест илјади) денари без вклучен ДДВ.
Член 2
Средствата ќе се исплатат на сметка на “Здружение на инвалиди на трудот”, Радовиш
бр.200000003557467 Стопанска Банка.
Член 3
Одлуката влегува во сила од денот на објавување во “Службен гласник на општина
Конче”.

Број 08-1600/19
Дата 31.10.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател
Александра Ристова,с.р

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 13/2022______________
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 31.10.2022 година донесе
ОДЛУКА
За одбивање на барање од Здружение кинолошко друштво “Фамилијарис” -Радовиш
Член 1
Со оваа одлука СЕ ОДБИВА барањето број 08-1656/1 од 31.10.2022 година, доставено од
Здружение кинолошко друштво “Фамилијарис” –Радовиш, за одобрување на финансиски средства
по повод кинолошката манифестација, односно две државни изложби на сите раси на кучиња ЦАЦ
Радовиш 2022 година кои ќе се одржат на 29ти и 30ти Октомври.
Член 2
Одлуката влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во “Службен
гласник на општина Конче”.
Образложение
Здружение кинолошко друштво “Фамилијарис” -Радовиш до советот на општина Конче
достави барање бр.08-1656/1 од 31.10.2022 година, за одобрување на финансиски средства по
повод кинолошката манифестација, односно две државни изложби на сите раси на кучиња ЦАЦ
Радовиш 2022 година кои ќе се одржат на 29ти и 30ти Октомври. Советот на Општина Конче го
разгледа барањето и едногласно одлучи барањето да се одбие, од причина што манифестацијата е
веќе реализирана а тоа значи и дека се собрани потребните финансиски средства за организација
на истата.
Број 08-1600/20
Дата 31.10.2022
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 31.10.2022 година донесе:
ОДЛУКА
За одобрување финансиски средства на “Организација Храна за сите-Банка за Храна МК” Скопје
за извршување на градежни активности
Член 1
По Барање бр.08-1574/1 од 10.10.2022 година од “Организација Храна за сите-Банка за
Храна МК” Скопје, заради расчистување на просторот и порамнување на местото каде ќе се гради
кокошарник за реализација на проект со наслов “Свој на свое-Моја фарма” за лицето Даниел
Здравков од с.Дедино се одобрува извршувањето на горенаведените градежни работи со
соодветна машина во сопственост на ЈПКД “Лакавица”-Конче.
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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 08-1600/21
Дата 31.10.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател
Александра Ристова, с.р
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С О Д Р Ж И Н А
1. Одлука за изменување и дополнување на “Одлуката за учеството на општина Конче во
проект за збогатување на туристичката понуда во Југоисточниот плански регион”;
2. Одлука за одобрување финансиски средства за уредување на просторот во центарот на
с.Долни Липовиќ за поставување на реквизити за детско катче;
3. Одлука за не усвојување на “Одлука за ангажирање на правно лице за отстранување на
бесправно изградени објекти на територијата на општина Конче”;
4. Одлука за не усвојување на “Одлукa за воспоставување на меѓуопштинска соработка
преку користење на интелектуални услуги во сферата на инспекцискиот надзор”;
5. Заклучок за усвојување на Квартален извештај за извршување на буџетот на општина
Конче за квартал од 01.01.2022 до 30.09.2022 година;
6. Одлука за давање согласност на 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;
7. Одлука за не усвојување на Деловникот за работа на партиципативното тело од областа
на урбанизмот на општина Конче”
8. Одлука за одобрување на финансиски средства на Димчо Ташев од с.Дедино,о.Конче;
9. Одлука за одобрување на финансиски средства на Мите Донев од с.Долни Липовиќ,
о.Конче;
10. Одлука за одобрување на финансиски средства на Васка Ристова од с.Ракитец, о.Конче;
11. Одлука за одобрување на финансиски средства на “Здружение на слепи лица,
Струмица”;
12. Одлука за одбивање на барање за финансиски средства од Црковен Oдбор на
с.Ракитец,Конче;
13. Одлука за одбивање на барање за реконструкција на патен правец Степан Дол-Ракитец
од група на граѓани од с.Ракитец,Конче;
14. Одлука за одбивање на барање за финансиски средства од Здружение на архитекти и
градежници “ГРАДИКОН” Радовиш;
15. Одлука за одoбрување на финансиски на Сојуз на борци од

народноослободителната и антифашистичка војна на Македонија 1041-1945”
Радовиш ;
16. Одлука за одобрување на финансиски средства на Црвен Крст на РСМ-Општинска
Организација Радовиш;
17. Одлука за одобрување финансиски средства на "Здружение на инвалиди на

трудот" Радовиш;
18. Одлука за одбивање на барање од Здружение кинолошко друштво “Фамилијарис” Радовиш ;
19. Одлука за одобрување финансиски средства на “Организација Храна за сите-

Банка за Храна МК” Скопје за извршување на градежни активности.
„ Службен гласник на
Општина Конче“

