
 

 

                                                                                         
 
 

SLU@BEN GLASNIK 
NA OP[TINA KON^E 

Slu`ben glasnik na 
Op{tina Kon~e 
Br.15/2022 

KON^E 13.12.2022 

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 18-та седница на Советот на општина Конче 

одржана на ден  13.12.2022 година 

 

1.СЕ ОБЈАВУВААТ  актите  донесени на 18-та седница на Советот на општина Конче 

одржана на ден   13.12.2022 година. 

 

1. Програма за одржување на јавно осветлување во општина Конче за 2023 година; 

2. Програма за одржување на локални и полски патишта  и зимско одржување на локални 

патишта и улици на територијата на општина Конче за 2023 година; 

3. Програма за одржување на јавна чистота на подрачјето на општина Конче за 2023 година; 

4. Програма за одржување на јавно зеленило на подрачјето на општина Конче за 2023 година; 

5. Програма за управување со отпад за 2023 година; 

6. План за расчистување на диви депонии на територијата на општина Конче за 2023 година; 

7. Програма за јавни дејности за 2023 година; 

8. Програма за активностите на општина Конче во областа на Социјалната заштита и заштитата 

на децата во 2023 година; 

9. Годишен план за еднакви можности на жените и мажите за 2023 година; 

10. Програма за активности на општина Конче во областа на противпожарната заштита во 2023 

година; 

11. Нацрт-Буџет на општина конче за 2023 година; 

12. Заклучок за усвојување на  Извештај за работењето на ЈПКД “Лакавица”-Конче и 

резултати за трето тромесечје јули-септември за 2022 година; 
13. Oдлука за одобрување набавка на новогодишни пакетчиња по повод новогодишните празници 

за деца од сите населени места во општина Конче од 0-11 години; 

14. Одлука за одобрување финансиски средства на Здружение на граѓани “ Лајф Старт”-Радовиш; 

15. Одлука за одобрување на финансиски средства на “Здружение на граѓани со дијабетес на 

Општините Радовиш,Подареш и Конче; 

16. Одлука за одбрување на финансикси средства на “Здружение Свети Атанасиј-Атанајца”-

с.Дедино; 

17. Одлука за одобрување на финансиски средства на Ружа Ѓоргиева од с.Дедино, Конче;  

18. Одлука за одобрување на финансиски средства за  набавка на ловна пушка (петометак) од 

ЗЛРД “Студенец” Конче ; 
19. Одлука за обезбедување на превоз по повод “Денот на наставата на турски јазик-21 Декември” 

од Здружение на граѓани “Зија Гокалп”,Конче. 

 

Број 09-1770/22                                                                          Општина Конче 

Дата 13.12.2022                                                                           Градоначалник, 

      Конче                                                                                     Златко Ристов,с.р    
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Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalna samouptava (Slu`ben 
vesnik na RM br.5/02) i  ~len 11 stav 1 to~ka 13 od Statutot na op{tina Kon~e, 
 Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 13.12.2022 година ја донесе 
следната  
                                                                                                            

 
PROGRAMA 

Za odr`uvawe na javnoto osvetluvawe vo 

Op{tina Kon~e za 2023 godina 

 
Programata za javno osvetluvawe na op{tinata Kon~e gi ureduva odnosno gi opfa}a 
slednive oblasti: 
1. Op{ti Odredbi 
2.O~ekuvan priliv na finansiski sredstva za javno osvetluvawe. 
3. Orentaciona potro{uva~ka na elektri~na energija za javno 
osvetluvawe. 
4. Brojot na korisnici i stepenot na uredenosta na javnoto 
osvetluvawe. 
5. Potrebni finansiski sredstva za nabavka na potrebnite 
repromaterijali i odr`uvawe na javnoto osvetluvawe. 
6. Potreba od novi investicioni vlo`uvawa vo oblasta na javnoto 
osvetluvawe. 

 
 

            I.Op{ti odredbi         
 

     Општина Конче, како сопственик на јавните и улични системи за осветлување  имаа 
должност да ги одржува овие системи во исправна состојба со цел да осигура безбеден 
сообраќај  и да ги исполни останатите функции на јавното и улично осветлување. Се 
поголемите ограничувања и кратења на општинскиот буџет кој колку и да е зголемен 
сепак е недоволен  за сите јавни потреби  и намени   што пак доведува до немоќност од 
нови  инвестирања во енергетската ефикасност  на уличното осветлување. Врз основа на 
анализата од претходните години имаме речиси неповолна состојба на финасирање на 
високи трошоци за одржување, како и за реновирање и објавување, без можност  да се 
наоѓаат  нови позначајни средства  од општинскиот буџет. 
Системите за јавно и улично осветлување  обично се во сопственост на  јавниот  сектор а 
истотака обично ги оперира јавниот сектор, независно  дали е во  форма на посебно јавно 
претпријатие ,општината директно или посебно јавно тело и слично.   
    Цел на програмата 

       Основна цел на програмата е подигање на квалитетот на живеење на граѓаните со 
подобрување на јавното осветлување, преку постепени реконструкции на постојното 
улично осветлување и поставуање на штедливи светилки со што ќе се постигне и заштеда 
на електрична енергија а со тоа и заштеда на финасиски средства од Буџетот на општина 
Конче. 

Конкретна цел на пrogramata е da se utvrdat aktivnostite za obezbeduvawe na 

funkcioniraweto na javnoto osvetluvawe na podra~jeto na op{tina Kon~e vo 2023 

godina, kako i potrebnite finansiski sredstva za sproveduvawe na istata. 
Во програмата подолу се дадени и детални табеларни прикази за бројот на 

светилките, видот на светилките и нивната потрошувачка како и други табеларни 
податоци на годишно ниво.    
Funkcioniraweto na javnoto osvetluvawe opfa}a: 

- potro{uva~ka na elektri~na energija; 
- materijali za odr`uvawe na javno osvetluvawe; 
- finansiski sredstva 
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Za funkcionirawe na javnoto osvetluvawe se vr{i redovnoto odr`uvawe koe opfa}a: 
 - Zamena na pregoreni i iskr{eni svetilki so postavuvawe na `ivini 
,natriumovi i eko svetilki. 
 - Zamena na za{titni stakla i nivno ~istewe; 
 - Zamena na site elementi na sijali~no mesto; 
 - Podesuvawe na uredite koi slu`at za avtomatsko palewe i gasnewe na 
elektri~nite svetilki (den/no}), koi se o{teteni ili ja izgubile osetlivosta; 
 - Osloboduvawe na svetlosnite tela od vegetacija i dr. 
 

 
 
1. O^EKUVAN PRILIV NA FINANSISKI SREDSTVA ZA JAVNO 
OSVETLUVAWE. 
 
Soglasno ~len 3, stav 1 to~ka 10 od Zakonot za komunalnite taksi (Slu`ben vesnik na 
RM br.61/04, 64/05, 92/07, 123/12, 154/15 i 23/16), kako dopolnitelna javna dava~ka e 
komunalnata taksa za koristewe i odr`uvawe na javno osvetluvawe. 
Ovaa komunalna taksa spored Zakonot ja pla}aat site imateli na elektri~ni broila 
od kategorijata doma}instvo i site imateli na broila od kategorijata ostanata 
potro{uva~ka. 
Visinata na komunalnata taksa za ovaa namena e odredena vo ~lenot 20 so tarifen 
broj 10 stavot 1 od spomenatiot Zakon za komunalni taksi vo izmenite i 
dopolnuvaweto na istiot (Sl.vesnik na RM.br.92/07) 
Za koristewe i odr`uvawe na javno osvetluvawe se pla}a komunalna taksa spored 
tipot na potro{uva~ite, i toa: 
- Дoma}instvа 184 денари  

- Правни лица  368 деанри 
Naplatata sprema zakonska regulativa na taksata za koristewe i odr`uvawe na 
javnoto osvetluvawe od imatelite na broila ja vr{i trgovskoto dru{tvo za 
proizvodstvo, prenesuvawe i distribucija na elektri~na energija ЕВН Македонија i ja 
uplatuva na trezorska smetka na op{tina Kon~e, vo rok od 15 dena po izvr{enata 
naplata. 
Od pogore iznesenoto neminovno se nametnuva potrebata od slednoto: 
- Utvrduvawe na vkupniot broj na broila od tipot na potro{uva~ite: 
doma}instvo i tipot trgovski dru{tva i zanaet~ii. 
- Utvrduvawe na vrednosta na komunalnata taksa na tipot na potro{uva~ite na 
elektri~na energija. 
Brojot na elektri~ni broilata go utvrdivme na baza na podatocite od pove}e 
mese~noto sledewe na problematikata na javnoto osvetluvawe, imeno na baza na 
podatocite so koi raspolagame, vkupno imateli na aktivni broila na teritorijata na 
op{tina Kon~e ima 1021 od koi 962 se vodat kako broila na doma}instva i 59 se vodat 
kako broila na trgovski dru{tva i zanaet~ii,koi se registrirani kaj EVN Podru`nica 
Strumica 
Vrednosta na komunalnata taksa ja dobivme koga visinata vo momentot na 
odredenite KWh elektri~na energija }e ja pomno`ime po cenata na elektri~nata 
energija za javno osvetlenie za site potro{uva~i. 
2.ORENTACIONA POTRO[UVA^KA NA ELEKTRI^NA ENERGIJA ZA 
JAVNO OSVETLUVAWE 
  Orentaciona godi{na potro{uva~ka na elektri~na energija }e ja izrazime vo 

kilovat ~asovi (KWh) vo pregledot po meseci za 2023 godina od broilata {to se 

nao|aat vo trafostanicite vo naselenite mesta. 
  Бројот на  постојаните  поставени светилки изнесува 451 со просечна годишна  
потрошувачка  за последните  три години  изнесува просечно 254.150,20 КWh 
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II.1 Vkupen broj na stolbovi i svetilki 

Р.б Вид на столбови Со светилки  Без светилики 

1. Дрвени столбови  275 178 

2. Бетонски столбови  116   47 

3. Метални столбови   60    / 

 Вкупно 451 225 

 
 
II.2 Еконономска анализа на трошоци за осветлување за 2023 година 

 
Планирани средства во програмата за улично осветлување за 2023 година се 

2.250.000,00 денари имајки ги во предвид последните и можните поскапувања на 
електричната енергија.  

Од анализата се гледа дека во просек општина Конче за улично осветлување и 
одржување годишно одвојува од Буџетот приближно околу 2.250.000,00 денари. Според 
реалната состојба на терен просечно работат околу 90% од сите светилки  но пресметките 
за 100% ангажирање на уличното осветлување би биле повисоки. Мора да потенцираме 
оваа се пресмeтки за  инсталирани светилки на територијата на општина Конче кои светат 
постојано и нивно ниво на годишно ниво да е еднаков на 11 часовно светење во текот на 
едно  деноноќие. 

 
 

3. BROJ NA KORISNICI I STEPENOT NA UREDENOST NA JAVNOTO OSVETLUVAWE 
  Kako korisnici na javnoto osvetluvawe se javuvaat site `iteli na op{tinata Kon~e, 
osven za naselenite mesta  kade {to nema elektri~na energija. Vo 20 % od naselenite 
mesta na delovi od uli~ki potrebno e vle~ewe na elektri~en vod-`ica za javno 
osvetluvawe, ova bi bilo investicija {to op{tinata }e bide delumno vo mo`nost 
istata da ja realizira. 
Za podobro sledewe na celokupnata sostojba vo odnos na javnoto osvetluvawe  
tabelarno bi izgledalo vaka: 

P R E G L E D 
Sostojba ноември 2022 godina 

 

R.b. Op{tina Kon~e Vkupno 

1. Led svetilki  so slednite 
karakteristiki: 
Mo}nost44W; 4400Lm, 4000K, IP65 

230VAC, 50h, 50000 часа, CRI>75, 

Работна температура -40 до +60C 

451 

 

 

 III.Odr`uvawe na javnoto osvetluvawe 
Za odr`uvawe na javnoto osvetluvawe }e se vr{at kontroli два pati mese~no, a 

redovno vo centralnite podra~ja na naseleni mesta vo op{tinata,  ulicite vo blizina 
na bolnicata, u~ili{ta, i drugi ulici, koi se vo blizina na objekti od vitalno 
zna~ewe i so pogolema frekcvencija. 
 
2.Tabelarno pretstaveni po vidovi na svetilki za op{tina Kon~e: 
 

R.b. Op{tina Kon~e Vkupno 

1. Led svetilki  so slednite 
karakteristiki: 
Mo}nost44W; 4400Lm, 4000K, IP65 

230VAC, 50h, 50000 часа, CRI>75, 

Работна температура -40 до +60
0
C 

451 
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3. POTREBNI FINANSISKI SREDSTVA ZA NABAVKA NA 
POTREBNITE REPROMATERIJALI ZA ODR@UVAWE NA JAVNOTO 
OSVETLUVAWE 

Vo tekot na 2023 godina potrebno e postojano da se vr{at odredeni dejstvija vo 

oblasta na javnoto osvetluvawe se so cel da istoto gi zadovoli potrebite na 
korisnicite. Dejstvijata mo`e da gi grupirame vo dve nasoki i toa: 
1.Nabavka na potrebnite repromaterijali za odr`uvawe 
2.Anga`irawe na stru~na rabotna sila za odr`uvawe i zamena na 
potrebnite elektro materijali. 
.   
Дефинирање на обврските на сите учесници во реализација на Програмата. 
 
2. Обем, динамика и ниво на одржување 
 
2.1. Обем на одржување 
Тргнувајќи од основната цел на Програмата, обем на работите е утврден согласно 
приоритетот за оспособување на уличната мрежа за функционирање и тоа: 

- Главните улици по соодветен приоритет, по кој се одвива сообраќајот, витални 
локални патишта  и улици до објекти чие функционирање е од витално значење за 
општината. 

2.2. Ниво и динамика на одржување 
  Одржувањето на уличното осветлување ќе се врши по следниот приоритет: 

- Влeзови во населени места и улици од прв приоритет, по кој се одвива сообраќајот 
по асфалтиран коловоз и движење кон објекти кои се од витално значење за 
општината; 

- локални патишта и улици од втор приоритет, по кој се одвива сообраќајот и 
движењепо тампониран или земјен коловоз. 

   Одговорните работници ќе одржуваат контакти со сите субјекти, ја спроведуваат 
Програмата и даваат потребни информации на надлежните субјекти и граѓани. 
   Конторлирањето на состојбата со осветлувањето го спроведуваат вработените во 
оделението за урбанизам комунални дејности и заштита на животна средина од Општина 
Конче на ЈПКД,,ЛАКАВИЦА,,Конче на кое ќе му се доверени работите, со својата  работна 
сила и механизација и тоа според приоритетноста одредена со оваа Програма. 
   Уличното осветлување на  влезовите  во населените места и улици од прв приоритет ќе 
бидат повторно оспособувани за функционирање најдоцна за 2 (два) дена по настанат 
дефект или престанокот. 
   Улици од втор приоритет ќе се оспособуваат за три дена по оспособувањето на 
осветлувањто на влезовите институциите  и улиците од прв приоритет. 
   ЈПКД,,ЛАКАВИЦА,,Конче на кое му е доверена работата за одржување на уличното 
осветлување на територијата на општина Конче,треба да располага минимум со  работна 
сила: 
   -  Вработено лице електричар за висока струја  (минимум средно електро завршено 
образование со приложување на документ за претходно работно искуство во струката),  
   - 2 два помошни работника. 
Доколку е потребно да се вклучи и возило за изведба на улични инсталации , тоа го врши 
предпријатието на кое му е доверена работата, по предходна согласност од надзорниот 
орган, а по налог на нарачателот. 
3. Организациска поставеност на службата за одржување на уличното осветлување 
и  обврски на учесниците 
На подрачјето на општина Конче службата за улично одржување ја организира Единицата 
на локална самоуправа–Конче, како носител на сите работи и активности кои се 
однесуваат на целокупното функционирање на истата. 
 Преку својот надзорен орган ја следи реализацијата на Програмата и издава налози за 
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работа. 
 Извршувањето на програмата го врши Општина Конче преку ЈПКД,,Лакавица,, Конче. 
 Функционирањето на службата за улично одржување се остварува со следната 
организациска поставеност: 
Nabavkata na materijalite за улично осветување го врши ЈПКД,,Лакавица Конче врз 
основа на спроведена јавна набавка сoglasno Zakonot za javni nabavki и склучен 
договор со najповолен ponuduva~ na материјали za javno osvetluvawe избран na javen 
tender.  
 
3.1. Претпријатие на кое  му се  доверени работите 
 
Предпријатието на кое му се доверени работите формира тело за организирање и 
раководење на службата за улично одржување. Телото ја следи реализацијата на оваа 
Програма и заедно со стручната служба и ангажирано струлно лице одлучува за 
преземање на потребни активности за справување со проблемите предизвикани од 
временските неприлики или настанати дефекти од прегорување.. 
 Претпријатието ги има следните задолженија: 
 - организира непрекинато секојдневно следење на состојбата со уличното осветување во 
текот на  година; 
 - со специјална машина, опрема и работна рака врши одржување и монтажа на елементи 
за улично осветување; 
- води комплетна документација за работата на службата за  улично одржување; 
 - редовно и навремено го информира нарачателот и надзорниот орган за работата на 
службата  за улично одржување; 
 - изготвува и доставува извештаи за извршената  работа на службата за   
   улично одржување до нарачателот. 
 - организира редовно надгледување со потребна опрема и алат,  резервни делови и   
стручен кадар со цел обезбедување  исправност на осветувањето и успешно  
   дејствување на службата за улично одржување; 
 - за 2023 година во доволни количини да обезбеди  резервни делови и алат за нормално 
функционирање и дејствуање.. 
Vo odnos na monta`ata i odr`uvaweto na u~ili~noto osvetluvawe претпријатието 
задолжително треба да склучи договор за вработување со стручно лице (електричар за 
висока струја) за монтажа на електро елементи,делови  и одржување и сервисирање на 
училното осветлување. 
3.2. Советот на општина Конче 
- ја усвојува оваа Програма; и 
- го контролира извршувањето на оваа Програма. 
 
3.3. Единицата на локaлна самоуправа 
-  ги координира активностите на сите задолжени субјекти во  извршувањето  
   на задачите од Програмата; 
-  преку локалните средства за јавно информирање и месните  заедници  
   врши информирање за работата на службата за улично одржување. 
 

IV. Бенефиции од одржување на уличното осветлување од страна на општина Конче 
Од одржување на уличното осветлување ги очекуваме следните бенефиции: 

 Заштеда на енергија, очекуваме  заштеди на енергијата  да бидат  доволни  за 
пригодите;  

 Постепена модернизација на целиот систем на јавното и улично осветлување  на 
териотријата на општина Конче; 

 Општина Конче ќе биде поуспешна во борбата против губитокот на  електирчна 
енергија предизвикани од објективни и субјективни причини, евентуално  нелегално 
приклучување на линии за улично осветлување.     

Како поконкретни бенефиции кои ќе се постигнат со програмата  ќе ги споменеме и: 
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Зголемување на ефикасноста во давањето на услугите  кон граѓаните во делот на 
уличното осветлување и надминување на настанати пречки, во пократок рок; 

 Намалување на торшоците  за училно осветлувањe; 

 Заштеда и обезбедување на средства за нови инвестииции во уличното осветлување. 

 Подобрување на естетскиот изглед на централните подрачја на населените места; 

 Подобрување на осветлувањето за нормално одвивање на сообраќјот 

 Модернизација  
 
POTREBA OD NOVI INVESTICIONI VLO@UVAWA VO OBLASTA NA JAVNOTO 
OSVETLUVAWE 
1.Вградување на штедливи сијалици. 
Општината во 2020 година направи модернизација на мрежата  за јавно осветлување   
согласно новите тендендции и програмата за енергетска ефикасност бидејки мрежата 
беше од подолог период и имаше потреба од модернизирање со цел намалување на 
потрошувачката на електична енергија и подобрување на осветлувањето на јавните 
површини улици и влезови и излези од населените места со Проектот „ Инсталација на 
LED. Со примена на лед технологија која се  вградување во општината  се намали  
поторшувачката на електичната енергија и  се постигна можност за дополнително 
зголемување на  бројот на поставени  уличните светилки по населените места.  
V.Finansirawe na javnoto osvetluvawe 
 Za funkcionirawe na javnoto osvetluvawe }e se obezbedat sredstva 

od Buxetot na op{tina Kon~e za 2023 godina od Programata J3 i toa:  
 -potro{ena elektri~na energija                                                 1.750.000,00 denari 
 - materijali za odr`uvawe na улично osvetluvawe                                    

и тековно одржување                                                                       500.000,00 denari 

Vkupno sredstva za realizacija                                                         2.250.000,00 denari. 

 
Povlekuvaweto na sredstva od Buxetot na opшtina Kонче -programa za uliчno 
osvetluvawe ќе се врши: 
1.За набавка на нови репроматеријали за улично одржување; 

- Фореал -500ден.од еден број без ДДВ 
- Жица  -85ден./метар ДДВ 
- Осигурачи 200ден.од еден број ДДВ 

2. За  вработен stru~en rabotник za вградување и zamena nа улични repromaterijali i 
odr`uvawe na javnoto osvetluvawe-1000ден/ден без вклучен персонален данок 

3.Вградување на штедливи сијалици и демонтирање на старите -4000денари без ДДВ 
4.Вградување на обични сијалици за населените места каде нема штедливи сијалици 
300денари со вклучен ДДВ 
  Za реализација na програмата за јавнo osvetluvawe }e se obezbedat sredstva od 
Programata за Ј-З Buxetot na op{tina Kon~e za 2023 godina.  
Фактурирањето за извршените услуги за улично одржување ќе се врши  на месечна 
основа врз основа на реализирани услуги за улично осветлување од ЈПКД Лакавица 
Конче.  
Za realizacija na programata nadle`но ќe биде Одделение за урбанизам ,комунални 
дејности и заштита на животна средина, и Градоначалникот на Општина Конче. За 
следењето на реализацијата на секое тромесечие до Советот на општина Конче ќе биде 
доставуван писмен извештај за реализација на програмата за улично осветлување. 
- Годишен извештај од ЈПКД,, Лакавица,,-Конче  до Советот и Градоначалникот на 
општина Конче за реализација на програмата во 2023 година. 
  VI. Ovaa Programa vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik na 

op{tina Kon~e". 
 
Број 08-1770/3                                                                                    Совет на општина  Конче 
Дата 13.12.2022                                                                                       Претседател, 
      Конче                                                                                           Александра Ристова,    
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ОПШТИНА КОНЧЕ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа(``Сл.весник на 

РМ``бр.5/02), член 14 став 8 од Законот за јавни патишта(``Сл.весник на РМ``бр.84/08, 52/09, 

114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 

150/15 и 31/16) и член       11 став 1   точка 12 од Статутот на општина Конче, Советот на 

општина Конче на седницата одржана на ден  13.12.2022  год. донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

                                   за одржување на локални и полски патишта 

и зимско одржување на локални патишта и улици на територијата на општина Конче за 

2023  година 

 

 
1. Цел на Програмата 

2. Обем, динамика и ниво на одржување 

3. Организациска поставеност на службата за зимско одржување н обврски 

   на учесниците 

   3.1 Претпријатие на кое ќе му биде доверена работата 

   3.2 Советот на општина Конче 

   3.3 Единицата на локална самоуправа 

   3.4 Надзорен орган 

   3.5 Други учесници 

   3.6.Износ на финансиски средства за реализација на програмата и нивна распределба. 

4. Прилози: 

   4.1 Преглед на приоритетното чистење на локалните патишта и улици 

 

ВОВЕД 

 

Одржувањето на локаните и полските патишта на територијата на општина Конче е од особено 

значење за граѓаните на населените места во општина Конче. Во изминатите години од 

постењето на општина Конче  како единица на локлната самоуправа проблемот и прашањето за 

одржување на локалните а особено полските патишта беше еден од битните прашања за кои 

граѓаните бараа негово разгледување и изнаоѓање на  некакво решение. Проблемот е особено 

актуелен околу одржувањето на полските патишта во општина Конче која како руруална 

општина во која 90 % од населението се занимава со земојделие можноста за побрзо и подобро 

пристигање до нивните земјоделски површини , ораници и посеви по проодни земјени патишта 

е голема потреба. 

Оваа е особено важно бидејки од причини што повеќе години не редовното одржување или 

одржување со мали интервенции  беше последица состојбата да граѓаните  многу тешко 

пристигнат до своите земјоделски површини а од кои главно им зависи целата нивна семејна 

економија. 

Дефинирање на обврските на сите учесници во реализација на Програмата 

 

2. Обем, динамика и ниво на одржување 

 

2.1. Обем на одржување 

Тргнувајќи од основната цел на Програмата, физичкиот обем на работите е утврден согласно 

приоритетот за: 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ  15/2022



- оспосбување на земините површини(коловози) на полските и локалните  патишта во 

проодна состојба во текот на целата година  и тоа: 

- редовно одржување на продоноста на постoјните полски и локални патишата за движење 

на граѓаните со земјоделска и друга механизација и возила и 

- оспособување на коловозите за функционирање на сообраќајот и тоа: 

локални патишта и улици по соодветен приоритет,по кој се одвива сообраќајот, витални 

локални патишта  и улици (од локален пат или улица до објектот) до објекти чие 

функционирање е од витално значење за општината. 

 

2.2. Ниво и динамика на одржување 

 

1.Чистење и прочистување(порамнување) на полски и локални земјени патишта   се врши по 

следниот приоритет: 

- Полски и локални патишта во близина на секое населено место во должина до два 

километра кои се витално за секое населено место, 

- Полски и локални патишта во секое населено место кои се од помало знаење но како 

патишата сепак се користат од населението во  секое населено место. 

- Отстанувањето на наносите од невреме и поројни дождови се врши според приоритетот 

на полскиот и локалниот пат.   

Дежурстовото се обезбедува конинуирано секој месец во текот на целата година. 

 

2.Расчистување на коловозните површини се врши по следниот приоритет: 

- локални патишта и улици од прв приоритет, по кој се одвива сообраќајот по  

асфалтиран коловоз и кон објекти кои се од  витално значење за општината; 

- локални патишта и улици од втор приоритет, по кој се одвива  сообраќајот по 

тампониран или земјен коловоз. 

Одстранувањето на подмрзнатиците во услови кога нема врнежи се врши по приоритетот на 

локалниот пат или улица по кој се одвива сообраќајот. 

   Дежурството се обезбедува континуирано во зимскиот период. 

   Одговорните дежурни работници одржуваат контакти со сите субјекти, ја спроведуваат 

Програмата и даваат потребни информации на надлежните субјекти и граѓани. 

   Дежурството го спроведуваат вработените од претпријатието на кое ќе му бидат доверени 

работите, со својата ангажирана механизација и работна сила, и тоа според приоритетноста 

одредена со оваа Програма. 

Полските и локалните земјени патишта од прв приоритет ќе бидат обезбедени  за движење во 

тек на 3 односно 5 дена од настанување на оштетувања и затрупувања. 

 Полските и локалните земјени патишта од втор приоритет ќе бидат обезбедени  за движење во 

тек на 10 односно 14 дена од настанување на оштетувања и затрупувања. 

За зимското одржување  

   Локалните патишта и улици од прв приоритет ќе бидат оспособени за функционирање на 

сообраќајот во зимски услови најдоцна до 7,00 часот или за најмногу  5 (пет) часа по 

престанокот на врнежите од снег. 

   Локалните патишта и улици од втор приоритет ќе се оспособуваат за 12-24 часа по 

оспособувањето на локалните патишта и улици од прв приоритет. 

   Предпријатието на кое му е доверена работата за одржувањето на полските и локалните 

патишта како и зимско одржување на локалните патишта и улици на територијата на општина 

Конче,треба да располага минимум со следната механизација и работна сила: 

- трактор со јачина од најмалку 80 КС  со нож за чистење на снегот  и 

- Градежна машина СКИП минимум 80 КС со нож за чистење земја,друг материјал и 

снег. 

- шест вработени (работници). 

- Доколку е потребно да се вклучи и друга механизација, тоа го врши предпријатието  

- на кое му е доверена работата, по предходна согласност од надзорниот орган, а по 

налог на нарачателот. 
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3. Организациска поставеност на службата за зимско одржување на  обврски на учесниците 

На подрачјето на општина Конче службата за одржување на полските и локалните патишта и 

зимско одржување ја организира Единицата на локална самоуправа –Конче, како носител на 

сите работи и активности кои се однесуваат на целокупното функционирање на истата. 

 Преку својот надзорен орган ја следи реализацијата на Програмата и издава налози за работа. 

 Извршувањето на програмата го врши Општина Конче преку ЈКП ,,Лакавица,, Конче. 

 Функционирањето на службата за одржување на полски и локални и земјени патишта и зимско 

одржување се остварува соследната организациска поставеност: 

 

3.1. Претпријатие на кое ќе му бидат доверени работите 

 

Претпријатието на кое ќе му бидат доверени работите формира тело за организирање и 

раководење на службата за за одржување на полски и локални земјени патишта и зимско 

одржување. Телото ја следи реализацијата на оваа Програма и заедно со стручната служба 

одлучува за преземање на потребни активности за справување со проблемите предизвикани од 

временските неприлики. 

 Претпријатието ги има следните задолженија: 

-претпријатието организира контрола на состојбата на полски и локални земјени патишта 

 - организира непрекинато 24 часовно дежурство во текот на  целиот зимски период; 

 - со специјална машина, опрема и работна рака врши чистење на полските и локалните  

паштишта и чистење на  снегот и  

   посипување на песок-ризла на коловозните површини; 

 - машината и другата потребна опрема ја одржува во исправна  состојба за  

   дејствување во сите услови  и посебно зимски услови; 

 - води комплетна документација за работата на службата за одржување на полски и локални 

земјени патишта и зимско одржување; 

 - редовно и навремено го информира нарачателот и надзорниот орган за работата на  

   службата за  одржување на полски и локални земјени патишта и зимско одржување; 

 - секојдневно изготвува и доставува извештаи за извршената  работа на службата за   

  за одржување на полски и локални земјени патишта и зимско одржување до нарачателот. 

 - организира редовно дежурство со потребна опрема и алат,   резервни делови и  

   стручен кадар со цел обезбедување  исправност на механизацијата и успешно  

   дејствување на службата за зимско одржување; 

 - за сезоната 2023 година во доволни количини да обезбеди   песок-ризла за посипување на 

коловозните  површини. 

 

3.2. Советот на општина Конче 

 

- ја усвојува оваа Програма; и 

- го контролира извршувањето на оваа Програма. 

 

3.3. Единицата на локaлна самоуправа 

-  ги координира активностите на сите задолжени субјекти во  извршувањето  

   на задачите од Програмата; 

-  преку локалните средства за јавно информирање и месните заедници  

   врши информирање за работата на службата за одржување на полски и локални земјени 

патишта и за зимско одржување. 
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3.4. Надзорен орган 

 

Надзорниот орган го определува носителот на работите со решение со кое ги определува 

работните задачи при реализацијата на Програмата за организарење и функционирање на 

службата за одржување на полски и локални земјени патишта и зимско одржување на 

подрачјето на општина Конче за сезоната 2023 година. 

  Надзорниот орган ги врши следните работи: 

- ја следи работата на извршителот на работите и за тоа изготвува комплетна техничка 

документација; 

- врши координација со органите и телата на Советот на општина  Конче,со РЦУК-

Радовиш , Министерството за внатрешни работи и други учесници, претпријатија, 

заедници и граѓани; 

- дава налог за работа на претпријатието на кое му се доверени  работите; 

- врши и други работи и работни задачи во врска со реализацијата на Програмата. 

 
3.5. Други учесници 

  3.5.1. Министерството за внатрешни работи го контролира и регулира сообраќајот во 

новонастанатите состојби на регионалните и локалните патишта во општина Конче и секогаш 

ќе биде непосредна врска со сите задолжени субјекти како би се овозможило непречено 

чистење на истите. 

  3.5.2. Надлежниот општински орган за комунални работи се грижи за спроведување на 

Одлуката за одржување на комунален ред на подрачјето на општина Конче, во делот на 

отстранување на наноси, шут, камења, снегот и мразот, преку инспекциските служби. 

  3.5.3. Државниот хидрометеоролошки завод преку РЦУК-Радовиш  доставува извештаи 

(дневни, тродневни, неделни и месечни) за временските услови до општина Конче, 

претпријатието на кое му е доверена работата и надзорот. 

3.5.4. ``ЕВН``АД Скопје ги презема потребните мерки за чистење на снегот од надворешните 

електроинсталации. 

  3.5.5. Подрачното одделение на ``Македонски телекомуникации``АД Скопје ги презема 

потребните мерки за чистење на снегот од надвозните ТТ уреди и инсталации. 

  3.5.6. Претпријатијата и заедниците чии отворени објекти и простории се користат од страна 

на граѓаните (училишта, амбуланти, бензиски пумпи, гробишта и слични објекти) преземаат 

брзи и ефикасни мерки за отстранување на снегот и подмрзнатиците од овие објекти и 

простории. 

3.5.7. Претпријатијата, заедниците и граѓаните-сопственици, односно корисници на деловни 

згради и деловни простории (, дуќани,продавници, ресторани и сл.објекти) преземаат мерки за 

отстранување на снегот и подмрзнатиците од пред овие објекти. 

  3.5.8. Граѓаните го чистат снегот и подмрзнатицата од патеките и приодите пред своите 

домови. 

За сите оние кои нема да ги извршуваат потребните работи ќе се постапува според Одлуката за 

комунален ред. 

 

3.6.Износ на финансиски средства за реализација на програмата и нивна распределба 

   Вкупно  планирани  финансиски средства за реализација на програмата се предвидува во 

износ од     2.500.000,00 денари од кои: 

1. Износ од  1.800.000,00 денари за тековно одржување на локални патишта и улици и полски 

патишта 

2. Износ од    700.000,00 денари за зимско одржување локални патишта и улици. 

 

- Работна ангжираност на вработени на ЈП Лакавица од ден работник-1.200,00 денари без 

вклучен персонален данок.  

- Вградување на асфалт(крпење на дупки) по пазарни цени од единечна мера тон. 
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Сообраќајна сигнализацијa 

*Обележување на хоризонтална сигнализација : 

Бр. Опис на работите Единечна мерка Единечна цена без 

ДДВ 

1. Полни и испрекинати линии 12 цм м² 170 

2. Полни и испрекинати линии d=15цм м² 170 

3. Пешачки линии – зебри  м² 170 

4. Обележување на паркинг  Бр. 900 

5. Обележување на знакот за велосипед  Бр. 900 

6. Обележување на двонасочни стрелки од 

1,2 до 1,6 

Бр.  1.200 

7. Обележување на двонасочни и кружни 

стрелки од 2,2 м² до 2,6 м² 

Бр. 1.200 

8. Обележување острови коцки, 

триаголници и школо  

м² 170 

9. Фарбање на ивичнаци  м² 170 

10. Обележување на велосипедска патека, 

црвена боја  

м² 180 

11. Ознаки: автобус, такси и друго  м² 180  

 

*Работни задачи со механизација : 

Бр. Опис на работите Единечна мерка Единечна цена без 

ДДВ 

1. Вршење на активности со скип-машина Час 3.000 

2. Вршење на активности со мулчер Час 3.000 

3. Трактор со приколица Тура 1.000 

4. Трактор со цистерна Тура 1.200 

5. Трактор со рамнач Час 3.000 

 

4. Преглед на приоритетното чистење на полските и локалните патишта и улици 

Локални патишта и улици на територијата на општина Конче од прв и втор приоритет: 

Одржување на полски земјени патишта и локални патишта 

Р.бр. Вид на 

делница 

Приоритет и опис на делница           Приоритети 

         I                 II 

1 Полски 

патишта 

Полски патишта во непосредна 

близна на секое населено место во 

оддалеченост до два км (витални 

земјени патишта)  

1 

 

 

2 Локален пат Локални патишта(земјени наноси) 1  

3 Полски 

патишта 

Споредни полски патишта во секое 

населено место во оддалеченост до 

два км (пасивни земјени патишта) 

 1 

4 Улици во 

населени 

места 

Странично расчистување на улици 

од земјен и друг материјал во 

населени места 

 2 

Зимско одржување на патишта и улици 

Р.бр. Вид на 

делница 

Приоритет и опис на делница           Приоритети 

          I                   II 

 

1 Локален пат Локален пат с.Габревци(бензинска 

пумпа Макпетрол-с.Габревци) 

1  

2 Локален пат Локален пат с.Д.Липовиќ- 1  
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Г.Липовиќ 

3 Локален пат Локален пат Габревци-Враштица-

Боров дол-Мантово 

 2 

4 Локален пат Лубница-Скоруша-Загорци-Гарван  2 

 5 Локален пат Габревци-Долни Радеш  2 

6 Улици Конче –централно подрачје 1  

7 Улици Конче- вон централно подрачје  2 

8 Улици Лубница  2 

9  Улица Од Р-602-Ракитец 1  

9 Улици Габревци  2 

10 Улици Дедино  2 

11 Улици Ракитец  2 

12 Улици Д.Липовиќ  2 

13 Улици Г.Липовиќ  2 

 

Одржувањето на послите патишта на територијата на општина Конче ќе се врши по налог на 

Градоначалникот и Советот на општина Конче. 

Зимското одржување на локaлните патишта и улици на територијата на општина Конче 

кои не се предвидени со оваа Програма ќе се врши само во исклучителни случаеви 

и со посебен налог од нарачателот. 

Оваа Програма влегува во сила со денот на нејзиното објавување  во ``Сл.гласник на општина 

Kонче``.  

 

 

Број 08-1770/4                                                                                           Совет на општина  Конче 

Дата 13.12.2022                                                                                                       Претседател, 

      Конче                                                                                                            Александра Ристова,    
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ОПШТИНА КОНЧЕ 

 
 
 Врз основа на член 12 од Законот за јавна чистота (Сл. Весник на РМ бр.111/08,бр.64/2009, 
бр.88/2010, бр.114/10, бр.23/11, бр.53/11, бр.80/12, бр.163/13, бр.44/15, бр.147/15 и 31/2016), чл.62 
од Законот за локална  самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02) и чл. 11 ст.1 т.15 од Статутот на 
општина Конче, 
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 13.12.2022 година донесе: 
 

                                                                        
П Р О Г Р А М А 

За одржување на јавната чистота на 
подрачјето на општина Конче за 2023 г. 

 
     Во планирањето и димензионирањето на работата, работната рака и механизацијата за 
одржувањетона јавната чистота на јавните површини и патишта ,како клучни фактори се земени: 
 - Одредувањето на нивото и динамиката на одржување на комуналната јавна чистота на јавните 
површини (категоризацијата); 
 - Димензиите,типот  и формата на јавните површини (големина); 
 - Начинот на одржување на јавната чистота;  
 - Пресметка на нормите за работа врз кои се врши димензионирањето на работата,работната 
рака и механизацијата. 
 
Потекло и вид на сметот на јавно собраќајните површини  
 
    Според начинот на живење и работење на луѓето одржувањето на јавната чистота е условено 
од следниве фактори: 
      - Густина на населеност; 
      - Градскиот собракај; 
      - Станбениот простор; 
      - Културните навики на населението; 
      - Стандардот на граѓаните; 
      - Самодисциплината на граѓаните; 
      - Придружување на позитивните прописи; 
   Од овие фактори е условен и степенот на згаденост на Јавните Прометни Површини, начинот и 
динамиката на одржување на истите. 
 
1. Секојдневен смет: 

   А) Обичен уличен смет 
  - кутии од цигари и кибрити, отпадоци од цигари; 
  - искористени билети, хартија од разни пакувања; 
  - останати отпадоци од сличен карактер; 
Б)  Отпадоци од возила кој настануваат при: 
  - при превоз на разновиден материјал(градежен материјал,овошје зеленчук и технолошки 
материјал) 
 - при товарње и растоварање на разни стоки; 
 - при собирање на домашен смет; 
 - при косење на тревни површини. 
В)  Загадување од атмосверата   
 - загадување од чад, прав; 
 - индустриски оџаци; 
 - гасови од моторни возила; 
Г) При интензивно врнење на дождови 
 -наноси од земја,песок,лисја и друго 
 
2. Сезонски смет  

 Се појавува сезонски и обично го има два вида: 
- лисја од дрвјата,земјоделски отпад, суви гранки и слично 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ  15/2022



- песок ,згура и ситен камен кој во зимскиот период служи за посипување на ЈПП површини 
заради намалување  на лизгавоста  која по престанокот на мразевите и снеговите треба 
темелно да се острани. 

 
         Категоризација на ЈПП  за утврдување на редоследот на чистење  по денови во 
месецот 

 
    За изработка на организационен план за чистење на ЈПП еден од важните  фактори е 
категоризацијата на ЈПП. Категоризацијата на ЈПП зависи од: населеноста на самото место, 
распоредот на работните и стамбените објекти, интензитетот на сообраќајот. 
 
  1.Категорија 
 Населено место Конче и нас. место Дедино каде улиците се со густа  фрекфенција на движење 
ќе се чистат два пати во неделата вклучувајки ги и празниците. Работите ќе се изведуваат ноќе. 
  
 2.Категорија 

 Густо населени улици  во населените места Ракитец, Д.Липовик, Лубница  и Габревци, со густа 
фрекфренција за движење. Работите ќе се изведуваат еден работен ден во неделата. 
 
  Работите од овие две категории ќе се изведуваат дење со исклучок во зимски периоди при 
поголеми врнежи на снег и појава  на нокни мразеви. 
Во зимскиот период  кога врнежите од снег се поголеми од 15 см. Во колку  Кординативното тело 
за елементарни  непогоди нема издадено посебна наредба , работниците кој  ја одржуваат 
чистотата на јавните прометни површини ќе работат во населените места на општината  и ќе ги 
извршуваат следниве работи: 
 - Отварање на пешачки премини; 
 - Отварање на пешачки патеки по улиците; 
 - Целосно чистење на мостовите; 
 - Чистење и празнење на уличните корпи; 
 
3. Категорија  
Густо населени улици во населените места со послаб градски промет и луѓе, односно споредните  
улици  во населеното  место Конче и нас. место Дедино. Работите ќе се изведуваат два дена во 
месецот. 
4. Категорија  

 Улица од кои се собираат отпадоци со рачни колички после чистењето на истите. Тоа се 
споредните улици во нас. места Ракитец, Д.Липовик, Лубница и Габревци.Работите ке се 
изведуваат еден работен ден во месецот. 
Миењето на ЈПП се врши со трактор и приклучна цистерна.Работата се извршува еднаш месечно 
7 пати во годината по завршувањето на зимските месеци. 
 
5. Категорија 

Во ова категорија спаѓа: изнесувањето на песок, камен, кал, лисја по поројни дождови. 
 
Во програмата  за одржување на ЈПП за 2023 г. се предвидени и следниве активности: 
  - Расчистување на диви депонии; 
  - Расчистување гробишта во сите населени места; 
  - Вршење повремени работи; 
  - Подигање на згазени и умрени животни од јавни површини; 
  - Расчистување на речни корита и мостови во населените места од песок ,земја,трева, дрва и 
друг вид на материјал. 
  - Вршење на дополнителни и вонредни активности; 
 
5.1.Расчисување на диви депонии  
Покрај наведените работни операции, во функција на јавната чистота, во општината се 
превземаат и други активности како што се чистење на диви депонии и сл.  
Физичкиот обем на работите и локалитетите се одределуваат месечно, според согледувањата на 
терен, од страна на Одделението за урбанизам и комунални работи и заштита на животната 
средина. Исчистените диви депонии се потврдуваат со месечен преглед доставен од страна на 
Јавното претпријатие, а се одобруваат од Одделението за урбанизам, комунални работи и 
заштита на животната средина. 
 
5.2 Расчистување гробишта во сите населени места 
Во функција на јавната чистота со оваа прогрдама  се предлага и повремено расчистување на 
гробиштата во сите населени места. Ова комунална активност се предлга на основа на 
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досегашната нерешената и лоша состојба во однос на одржување на чистота на гробиштата кои 
како црковни објекти и надлежност на општините не беа опфатени во програмата за јавна чиста.  
5.3 Подигање на згазени и умрени животни од јавни површини е речиси секојдневна 

потреба,. Бројот и видот на умрени животни и местата на подигање се утврдуваат со месечен 
преглед изготвен од извршителот, потврден од надлежниот Сектор, согласно процедурата за 
подигнување на згазени и умрени животни.  

5.4 Расчистување на речни корита и мостови во населените места од песок ,земја,трева, 
дрва и друг вид. 
Овие активности ке се вршат само во населените места каде што има уредени и неуредени 
речни корита.Активностите ке се вршат според потребите со скип машина трактор со 
приколица,моторни пили и друг вид на опрема.Речните корита ке се чистат еднаш годишно и 
по потреба доколку има елементарна непогода или решение од  инспекциските служби на 
општината.  
5.5 Вршење повремени работи; 

Како повремени работи се јавуваат пречистување на ЈПП по барање на органите на Локалната 
самоуправа за време на државните празници, по барање на инспекциските служби и др. Овие 
работи се извршуваат надвор од планираната програма. 
Во рамките на одржувањето на јавната чистота, ќе се врши и празнење на корпи за отпадоци, 
поставени на јавни површини, и тоа до три пати неделно, во зависност од лоцирањето односно од 
обемот на полнењето на истите. 
 
5.6 Вршење на дополнителни и вонредни активности 
Во текот на годината надлежното Одделение може да издаде налог за преземање други 
дополнителни и вонредни активности, во зависност од укажани потреби и околности. 

Вонредните, зголемени активности за чистење на јавните површини, поради организирани 
собири и манифестации, се изведуваат по налог на Одделението за урбанизам , комунални 
работи и заштита на животна средина и се финансираат од страна на организаторот, согласно 
Ценовникот за вршење на дополнителни услуги.  
 
1-ва  Категорија 
 
Метење на јавни и собраќајни површини и улици, два дена во неделата 22-05ч.0: 
 

Ред.бр            Име на површината m2 

1. централните улици во населено место Конче 2500 

2. Централните улици во населено место Дедино 2000 

 
2-ра Категорија 
Метење на јавни-сообраќајни површини и улици еден ден во неделата од 07-14ч: 
 

                    Име на површината                                                                   м2 

 

1. централните улици во населено место Ракитец 2000 

2. централните улици во населено место Д.Липовик 2000 

3. централните улици во населено место Лубница   1000 

4. централните улици во населено место Габревци 1000 

 
3-та Категорија  
 
Метење на јавни-сообраќајни површини и улици два дена во месецот од 07-15ч 

Ред.бр                       Назив на површината  м2 

1. Споредни улици во населено место Конче 2000 

2. Споредни улици во населено место Дедино 1000 

 
4-та Категорија 
      Улица од кои се собираат отпадоци со рачни колички еден ден во                     
                                               Месецот 08-15ч.  
 

Ред.бр                          Назив на површината м2 

1. Останати улици во населено место Ракитец 1000 

2. Останати улици во населено место Д.Липовиќ 1000 

3. Останати улици во населено место Лубница  500 

4. Останати улици во населено место Габревци 500 
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                                                 П Р Е Г Л Е Д 
на годишен физички обем за одржување на јавната чистота на јавно     
                                променетите површини во 2022 г.   
 

Р.бр Категорија Опис на работа Површина 
М2 

Денови Годишна 
површина 

1. Категорија 1 метење два дена во 
неделата 

4500 102 459 000 

2. Категорија 2 метење еден ден во 
неделата 

6000 51 306 000 

3. Категорија 3 метење два дена во 
месецот 

3000 24 72 000 

4. Категорија 4  Улица кои се собираат 
отпадоци со рачни колици 
еден ден во месецот 

3000 12 36 000 

5. Категорија 5 Миење со трактор и 
цистерна еднаш месечно, 
12 пати во годината 

 12  

                                              
 

П Р Е С М Е Т К А 
За потребните финансиски срества за спроведување на предложената програма за 
издржување на чистотата на Јавно Прометните Површини за 2023 г. 

Р.бр Позиција на работа е.м ед.цена без ДДВ 

1. Метење два дена во неделата М2     3 

2. Метење еден ден во неделата  М2     2 

3. Метење два дена во месецот М2     2 

4. Улици од кои се собират отпадоци 
со рачни колички еден ден во 
месецот 

м     2 

5.  Миење на улиците со трактор со 
цистерна еднаш месечно 12 пати во 
годината. 

Тура 1200 

6. Изнесување на земја,камен и кал од 
поројни дождови трактор со 
приколица 

Тура 1000 

7. Работа со скип машина ИЦБ час 3000  

      
  
 
               

П Р Е Г Л Е Д 
на непосредни извршители на програмата 

 

Ред.бр РАБОТНО МЕСТО Број на извршители 

1 Чистачи на Јавно Променети Површини 5 

 Вкупно 5 
 

 
За реализирање на програмата предвидени се следните извори на средства: 
 

1.Надоместок за јавна чистота од домаќинствата 20,00  

2. Буџет на Општина Конче за одржување на ЈПП  500 000,00 

 
Извршител на Програмата  

  Задолжен субјект за извршување на активностите предвидени со оваа Програма е ЈПКД 
“Лакавица” Конче.  
  ЈПКД “Лакавица” Конче изготвува годишна програма за работа во која се содржани вкупните 
површини, бројот и категоријата на улиците поименично, бројот на извршителите, ангажираната 
механизација, динамиката и степенот на услугата, како и финансиските показатели.  
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               Finansirawe na програмата з javna чистота 

 
 Za funkcionirawe na програмата за јавна чистота }e se obezbedat sredstva na dva na~ina: 

- Nadomestok za javna ~istota vo visina do 20 denari od doma}instvata И 

- Od Buxetot na op{tina Kon~e za 2023 godina, Programata за одржување во висина до 500.000 

denari. 
 
1.Вршење повремени работи; 
Како повремени работи се јавуваат пречистување на ЈПП по барање на органите на Локалната 
самоуправа за време на државните празници, по барање на инспекциските служби и др. 
 
2.Вршење на дополнителни и вонредни активности 
Во текот на годината надлежното Одделение може да издаде налог за преземање други 
дополнителни и вонредни активности, во зависност од укажани потреби и околности. 

  
Повлекувањето на средствата од буџетот на Општина Конче ќе се врши врз основа на склучен 
договор со Општина Конче со  ЈПКД “Лакавица“Конче. 
Povlekuvaweto na sredstva od Buxetot na opшtina Kонче -programa za javna ~istota за 
повремени и дополнителни активности ќе се врши со постапка на издавање на налог за вршење  
работи на чистотата на Јавно Прометните Површини од ЈПКД Лакавица Конче во населени места 
во општина Конче и писмено одобрувње за издадениот налог за количините на извршени работи 
потпишани од одговното лице за комунлни дејности при општината. 
 

Надзор над извршувањe на Програмата  
Надзор над извршувањето на Програмата врши Одделението за урбанизам  комунални работи и 
заштита на животната средина.  
Инспекциски надзор, над извршувањето на Програмата врши комуналниот инспектор на Општина 
Конче. 
 Предвидените приходи од домакинствата и претпријатијата за реализирање на програмата се 
земени како да се наплатени во целост. 
      
 
 
 Влегување во сила на Програмата за јавна чистота на ЈПП на општина Конче. 
 
   Програмата за јавна чистота на ЈПП на општина Конче за 2023 година влегува во сила 8 (осум) 
дена од денот на објавување во „Службен гласник на општина Конче“ . 
           

         
 
Број 08-1770/5                                                                                    Совет на општина  Конче 
Дата 13.12.2022                                                                                       Претседател, 
      Конче                                                                                           Александра Ристова,    
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Општина Конче 

 
 Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (“Сл. весник на РМ“ бр.5/02) и 
член 11 став 1 точка 16 од Статутот на општина Kонче, Советот на општина Конче на 
седницата, одржана на 13.12.2022 година, донесе  

                                                                                     
                                                              

П р о г р а м а  
за одржување на јавно зеленило на  

подрачјето на општина Конче  
за 2023 година  

I. Вовед  
 

Програмата за одржување и уредување на јавното зеленило на подрачјето на 
Општина Конче за 2023 година, има за цел да ги прикаже видот и обемот на работите за 
одржување на зеленилото на подрачјето на населените места во општината, заштитени 
подрачја, спортско рекреативните центри и уредувањето на нови зелени површини, како и 
начинот на нивното финансирање.  

Редовното одржување на зеленилото се реализира со примена на соодветна 
динамика и интензитет на работните операции, прикажани во табеларните прегледи, 
Подигањето на нови зелени површини и реконструкцијата на деградирани зелени 
површини се врши според утврдените потреби.  

 
 
 
II. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНОТО ЗЕЛЕНИЛО  
 
Одржувањето на јавното зеленило е планирано во согласност со стандардните и 

биотехничките нормативи.  
Реализацијата на Програмата се спроведува преку:  
- Одржување на јавното зеленило на подрачјето на Конче и населените места и 

одржување на јавното зеленило во вон населениот појас.  
 
 
 
1. Јавно зеленило на подрачјето на руралниот центар Конче и населените 

места 
Одржувањето на јавните зелени површини на подрачјето на општина Конче, дел ќе 

се врши интензивно, а дел екстензивно. Под интензивно одржување подлежат следниве 
зелени површини:  
1. Засадување и одржување на парковски зелени површини;  
2. Зелени површини на главни улици;  
3. Зелени површини планирани по урбанистичкиот план кои се од јавен карактер;  
4. Централно подрачје на Конче парк и споменик 
5. Уредување и одржување  на двор на Манастир Св.Стефан Конче  
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Под екстензивно одржување подлежат оформување на дрвореди, зелените површини 
околу детските игралишта во селата и вонселско зеленило.  

Динамиката и интензитетот на одржување на јавното зеленило ќе се уреди согласно со 
Оперативна програма, истото се врши согласно со прегледите кои се составни делови на 
Програмата, со кои ке се вградат сите елементи на одржување на руралното и 
вонруралното зеленило со сите негови пропратни делови како и мерки за негово 
збогатување и реконструкција.  
 

Во парковски површини ќе спаѓат следниве: 
Постојан парк во с Лубница____________________ 200 м2  

. Постојан парк во Конче _______________________ 150 м2  

. Постојни и оформување на нови селски  паркови__ 600 м2  

. Вкупно: ____________________________________  950 м2  
 
2. Зелени површини на главни улици 

 Зелени површини на покрај главни улици 
 Главна улица Конче________________________ 1.000 м 1 
 Главна улица Дедино ________________________ 600 м1  
 Зеленило пред ОУ,,Гоце Делчев”-Конче_________  50м1  
 Главна улица во с.Ракитец ___________________  300 м1 
 Главна улица во с.Д.Липовиќ _________________  300 м1 
 Главна улица во с.Габревци __________________ 300 м1 
 Главна улица во с.Г.Липовиќ _________________  300 м1 
 Главна улица во с.Ракитец ___________________ 300 м1 
 Главна улица во с.Лубница ___________________ 300 м1 
 Вкупно:__________________________________     3450 м  
 
3. Други зелени површини  

Во други зелени површини кои се од јавен карактер и кои се под интензивно 
одржување:  

 

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА ТЕКОВНОТО ОДРЖУВАЊЕ  
НА ЈАВНО ЗЕЛЕНИЛО  
 

Ред
ен  

Број  

ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ОПЕРАЦИИ Мерна единица Единична цена 
без вклучен 

ДДВ 

1  Гребулање на тревата  м2             2 денари 

2  Машинско косење на тревата  м2  3 

3  Собирање на искосената трева м2  3 

4  Припрема на цв. површини  м2               50 

5  Садење на сезонско цвеке  м2   50 

6  Кроење на жива ограда м2  100 

7  Окопување на жива ограда м2  100 

8  Окопување на грмушки м2  100 

9  Кроење на грмушки и дрва бр  100 

10  Окопување на ружи и друг вид на цвекиња бр  50 

11  Кроење на ружи бр  50 

12  Чистење на зелени површини м2    3 

13  Заливање на зелени површини м2  10 

14  Собирање на отпад м2    3 

15  Метење на стази м2    3 

16  Прихранување со минерално г. м2  15 

17  Набавка  на сезонско цвеке / По набавна 
цена од 

добавувач 

18 Вода потрошена за заливање м2 3 

19 Засадување и одржување на дрвореди Бр.          120 
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4.Вонселско зеленило  
 
Во заштита на човековата околина големо значење има вонселското зеленило кое со 
својата конфигурација на теренот. има значење за изградената канализација во селата од 
една страна, а од друга претставува уредено место за граганите од населените места за 
рекреација и излети.  

- Зелени површини  на излетничко место Мантово ________________ 1 600 м2 
 
III. ИЗВРШИТЕЛ НА ПРОГРАМАТА  
 

Задолжен субјект за извршување на активностите предложени со оваа Програма е 
ЈПКД “Лакавица” Конче .  

ЈПКД “Лакавица” Конче ќе изготвува Годишна програма за работа, која ги содржи 
површините, основните операции и динамиката на нивно извршување, поделбата на 
територијата на реони и катастарски преглед на секоја од површините, како и потребните 
средства.  

За подигањето на ново јавно зеленило и реконструкција на деградирано јавно 
зеленило, Општина Конче, покрај ЈПКД „Лакавица“, може да вклучи и други правни лица, 
одбрани преку јавен повик.  

 
IV. НАДЗОР НАД ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
  

Надзор над извршувањето на Програмата, согласно Одлуката за комунален ред, 
врши Одделението за урбанизам , комунални дејности и заштита на животна средина.  

Инспекциски надзор, согласно Одлуката за комунален ред, врши општинскиот 
комунален инспектор.  
V. ФИНАНСИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ПРЕДВИДЕНИ СО ПРОГРАМАТА  
 
Финансирањето на активностите за одржување на јавното зеленило, предвидени со оваа 
програма, се врши од Буџетот на општина Конче  во висина од 500.000,оо денари.  
Делот на подигање и реконструирање на јавните зелени површини се финансира преку 
Програмата за уредување на градежно земјиште за 2023 година.  

Цените за работите околу одржувањето, подигањето и реконструкцијата на 
зеленилото, кои ги врши ЈПКД “Лакавица” Конче се дефинирани согласно важечките 
ценовници за ваков вид на услуги.  

 
VI. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ  
 
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен 

гласник на општина Конче”.  
 
 
 
Број 08-1770/6                                                                       Совет на општина  Конче 
Дата 13.12.2022                                                                            Претседател, 
      Конче                                                                                Александра Ристова,    
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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 11 од статутот 
на општина КончеСоветот  на општина Конче на седницата одржана на 
ден 13.12.2022 година ја донесе  следната: 

 
 
 

                                                               PROGRAMA 

    ZA UPRAVUVAWE SO OTPAD  во општина Конче за 2023 GODINA 

 
Procena na vidot i koli~estvoto na razli~nite vidovi otpad 
Vrz osnova na Planot za upravuvawe so otpad i spored rezultatite dobieni pri 

ocenata na sostojbata, vo op{tina Kon~e vo 2023 godina ќе се sozdade okolu  970 

toni komunalen otpad. Od generiraniot otpad se o~ekuva 75% od istiot da bide 
organizirano sobran, transportiran i odlo`en na deponijata "Krst ^uka  " 
odale~ena na 1,5 km od Kon~e. Deponijata se koristi od 2006 god, a otpadot se 
deponira vo prirodno sozdaden del (dupka) so mo`nost za eksploatacija u{te 
najmalku 20 god. Vkupno zafatenata povr{ina na deponijata iznesuva 2300 m2 i 
vkupno deponiran otpad od 5000 m3 

Tabela 1 -Sostav na otpad 

Фракција Застапеност (%) Вкупно (тони) 

Органски отпад 28,86%             280 

Градинарски 9,79% 95 

Дрво 0,51%    5 

Хартија и картон 12.88% 125 

Пластика 12,37%              120 

Стакло 3,09% 30 

Текстил 0,10%   1 

Инертен отпад(ситен) 13,40%              130 

Хигиенски 4,02%  39 

Метали 0,10%   1 

Неметали 
              8,35% 81 

Електронски и елек. 
            0, 10%   1 

Опасен отпад 0%   0 

Градежен шут 4,12% 40 

Течен исцедок 3,29% 32 

Вкупно 100%              970 
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Merki, aktivnosti za realizacija na barawata na Planot za upravuvawe so otpad 

 Voveduvawe na sistem za sobirawe na otpad на целата територија на 

општина Конче. 
 Se prepora~uva vospostavuvawe na sorabotka i mo`nosti za izgradba na 

postrojki za recikla`a( na lokalno ili regionalno nivo) 
 Se prepora~uva da se sprovede javna kampawa za doma{noto kompostirawe 
  
 ^istewe na divi deponii preku povremeni akcii na gra|anite i 

KJP(ras~istuvawe i rekultivacija). 
 
Na~in na rabota na objektite za prerabotka i ostranuvawe na otpadot  
Komunalniot otpad se sobira  soglasno usvoenata godi{na programa za vr{ewe na 
ovaa komunalna dejnost od strana na  KJP "Lakavica" koja e vo soglasnost so 
godi{nata programa na op{tina Kon~e. 
Dopolnitelno op{tinata ќe gi koristi site mo`nosti za ureduvawe na deponijata 
(deponijata   e ogradena, обезбедена  ma{ina za pokrivawe na otpadot,  vodaта се  
обезбедува со цистерна). 
Vo sorabotka so KJP kontinuirano ќe se ureduva i podobruva sostojbata na 
deponijata sostojbata vo delot na upotrebata na postojnite kontejneri i nabaвените  
plasti~ni kanti za doma}instvata. 
 Целосно  vklu~uvawe na site domaќinstva  vo organiziraniot na~in na sobirawe na 
komunalniot otpad  .  
Celosna primena na ve}e izraboteniot katastar na zagaduva~i, kade {to site onie 
industriski kapaciteti koi sozdavaat otpad se evidentirani i vrz osnova na 
godi{na koli~ina na otpad ќe bidat obvrzani da dostavuvaat godi{ni programi za 

sopstvenoto upravuvawe so otpad.  
Merki i aktivnosti za selekcija na otpadot, vklu~uvajki go i izdvojuvaweto na 
opasnite sostojki od otpadot 
 Вeke se podiga otpadот od сите doma}instva . 
Na 840 domaќinstva se dadeni plasti~ni kanti za otpadot , vo koi  se odlaga 

komunalniot otpad.  
Merki i aktivnosti za potiknuvawe na kompostiraweto na biorazgradliviot 
otpad 
Za prifa}awe na konceptot za iskoristuvawe na biorazgradliviot otpad, vo 
op{tina Конче ќе se sproveduva kampawa za kompostirawe i presuvawe na 

plastikata i potiknuvawe na pravni subjekti za otvorawe na soodvetni kapaciteti 
za istite dejnosti . 
Realizacija na obvrskite za namaluvawe na koli~estvoto na biorazgradliviot 
otpad {to se otstranuva na deponijata 
Realizacijata na obvrskite za namaluvawe na koli~estvoto na biorazgradliviot 
otpad {to se otstranuva na deponiite, }e se sprovede niz edukacija na naselenieto 
. 
Realizacija na aktivnosti za nabivawe i pokrivawe na otpad i drugi potrebni 
aktivnosti. 
Realizacija na monitoringot i na informativniot sistem vo oblasta na 
upravuvaweto so otpadot 

Monitoringot za 2023 godina }e se sprovede so popolnuvawe na obrazcite za 

identifikacija i transport na otpad, kako i so izgotvuvawe na godi{nite izve{tai 
za upravuvawe so otpadot, koi obraсci se zadol`itelni za privatnite 

pretprijatija, kako i za KJP. Monitoringot na sostojbata so otpadot }e se realizira 
preku baza na podatoci na KJP vo sorabotka so op{tinata. 
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Realizacija na merki za sproveduvawe na uvoz, izvoz i tranzit na otpad niz 
teritorijata na RM 
Realizacijata na ovaa merka ќe se sproveduva vo soglasnost na postojnata zakonska 

regulativa 
Drugi merki 
 -Активности  na divi deponii 
-Opredeluvawe na koli~inite i vidot na deponiran materijal 
-Ras~istuvawe i rekultivacija  
 

 
 

 

 Предвидени активности во програмата на општина Кoнче за 2023 година 
 Акции од планот Активност Финансиски 

средства(ден) 
Забелешка 

1. Јакнење на 
административните 

капацитети 

Јакнење на капацитетите на КЈП и 
општина Конче 

20.000 
 

Нова организациона поставеност на 
КЈП и подобрување на ефикасноста 

во делот на отпад 

10.000 
 

Зголемување на капацитетите во 
општина Конче  за следење на 

проблемите во делот на животната 
средина 

20 000 

 

Техничко доопремување во КЈП,   за 
подобро следење и ажурирање на 

податоците во делот на отпад 

10 000 
 

2. Уредување на 
постојната депонија 

(постигнување на 
технички минимум) 

 
-Интервенции до пристапниот пат до 

депонијата 
 

20 000 

 

3. Мониторинг на 
управување 

 

-Инвентаризација и предлог мерки за 

решавање на проблемот со дивите 

депонии 

60 000 

 

4. Мерки за подигање 
на јавната свест 

- Печатење на флаери, брошури 5 000  

 
5. Регионална 

соработка 
Учество во  постапка за воведување 

на нови рамки функционално  

управување со отпад 

10 000 

 

6. Чистење на диви 
депонии 

Чистење на диви депонии 60 000 
 

 ВКУПНО  215. 000,00  
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                                                                ПЛАН                                               
  ЗА РАСЧИСТУВАЊЕ НА ДИВИ ДЕПОНИИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА   
                                            КОНЧЕ ЗА 2023 година                                                                    
 

На територијата на општина Конче се регистрирани повеќе локаци на диви депони. Во 

секое населено место има најмалку по една  дива депонија, покрај локалните и 

регионалните патишта, езерата Мантово , Конче 1и 3 

Од согледаната состојба при увидот на посочените локации  предлагаме да се 

преземат следните мерки и активности. 

1.Да се напишат сопштенија во сите населени места дека е забрането фрлање на отпад 

било каде и дека во иднина секое домакинство треба да има сад за собирање на отпад 

пред својот дом,а ЈП,,Лакавица,, да врши собирање на отпад од сите домакинства и да 

го носи во Депонија 

2.Да се зголемат инспекциските контроли 

3.Да се  постават табли за Забрането фрлање на отпад 

4.Општината во соработка со ЈПКД ,,Лакавица,, да изврши чистење на сите лоцирани 

места каде има диви депони по следниот оперативен план. 

 

Ред.бр Населено место во кое 
се наога дивата 
депонија 

Место викано на локацијата 
на диватата депонија 

Период на 
расчистување на 
дивата депонија 

       1. с.Лубница Ирон Дол Средина на Март  

       2. с.Лубница  Масни Дол Крајот на месец 
Март 

       3. с.Лубница Стара Лубница Прва половина на 
месец Април 

       4. с.Конче Конечки Дол Втора половина на 
Април 
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       5. с.Конче   Поројот  покрај игралиштето Втора половина на 
Април 

       6. с.Конче Печалевица Крајот на Април 

       7. с.Конче Конечките езера 1 и 3 Почетокот на Мај 

       8. с.Дедино Регионалниот пат од пред 
Дедино до г.Ињево 

Прва половина на 
Мај 

      9. с.Габревци Дујков дол Средина на Мај  

   10. с.Габревци Локален пат Раскрсница  до 
влезот на с.Габревци 

Втора  половина на 
Мај 

   11. с.Ракитец Игралиште Втора половина Мај  

   12. с.Ракитец Турски гробишта Почето на  Јуни 

   13. с.Ракитец Уливот на Ракичка река Средина на Јуни 

   14. Д.Липовиќ Палин трап кај варниците Втора половина на 
Јуни 

   15. Д.Липовиќ Шарбанов Дол Втора половина на 
Јуни 

   16. Д.Липовиќ Грамади(влез на селото) Прва половина на 
Јули 

  17. Г.Липовиќ Модра река(во центарот на 
селото) 

Средина на месец 
Јули 

  18. Д.Враштица Мантово Втора половина на 
Јули 

Вкупно сретства потребни за реализација на овој план е 60 000денари. 

Сретствата ке бидат обезбедени од буџетот на општина Конче а ќе се исплаќаат според 

ценовникот на ЈПКД,Лакавица,-Конче и тоа: 

- Ангажирање на утовар со машина Скип -3000 денари без ДДВ од час 

-Ангажирање на трактор со приколица -1000 денари без ДДВ од тура 

-Ангажирање на еден работник-1200 денари  без вклучен персонален данок. 
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Општина Конче 

    
П Р О Г Р А М А 

ЗА ЈАВНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 2023 ГОДИНА 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЛАСТИ; 
 
 
         1.Развој на спортот,младите и рекреацијата во општина Конче       
         2. Развој и подршка на НВО секторот во општина Конче  
         3. Развој на културата во општина Конче.     
     
 
 
 
 

                                                                             

 
 
 
 
 
 
 

Декември 2022 година 
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Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (“Сл. весник на РМ“ бр.5/02) и член 11 став 1 точка 
11 од Статутот на општина Kонче, Советот на општина Конче на седницата, одржана на 13.12.2022 година, 
донесе  

 
                                                               П Р О Г Р А М А 
                                           ЗА ЈАВНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 2023 ГОДИНА 
 
 
ОБЛАСТ: 1. РАЗВОЈ НА СПОРТОТ, МЛАДИТЕ И РЕКРЕАЦИЈАТА  
 
 
1. Вовед  
Со Програмата за активностите во областа на спортот и младите во 2023 година, ќе се продолжи со 
реализација на проекти во функција на подобрување на условите за спортување, натпреварување и 
рекреирање на граѓаните од подрачјето на општина Конче.  
Со подршката на спорот се создаваат услови за поквалитетни натпреварувања на спортските клубови како и 
поголема заинтересираност и масовност на младите за спортски активности.  
Практикувањето на спорот особено кај младите се повеќе претставува неоходна потреба на младите од 
општината и природна потреба за нормален психофизички развој и спречување на појава на телесни 
деформитети. 
So programata se planiraat aktivnostite na op{tina Kon~e vo oblasta na sportot, mladite i рекреацијата 
и средствата за финасирање на истите за 2023 година. 

 
    2. CELI 

 

Основни цели на Програмата за спорт и рекреација на Општина Конче во областа на спортот, младите и 
поддршка на невладиниот сектор во 2023 година се:  
1. Основни цели на оваа Програма се:  
- Остварување учество на Општина Конче во организирањето, одвивањето и збогатувањето на спортскиот 
живот во општината, во согласност со потребите и интересите на граѓаните;  
- Афирмирање на Општина Конче како подржувачи поттикнувач на спортот;  
- Унапредување на условите и можностите за остварување на спортските активности на децата и младината, 
спортистите и на спортско-рекреативните активности на граѓаните;  
- Создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните активности на граѓаните, особено младите и 
здруженијата на граѓани од областа на спортот; 
-Подршка на у~ili{еniот sportski sistem i sport za site; 
- Подршка на Tradicionalni sportski natprevari i manifestacii; 
- Афирмација на Општина Конче во која особено внимание се посветува на создавањето услови за правилно 
насочување на младите и организирање на нивните слободни активности. 
- Промовирање на можностите на Општина Конче да биде домаќин на одделни спортски манифестации од 
мегуопштински ранг и поддржување на иницијативите што се преземаат на тој план;  

 
3. АКТИВНОСТИ  
 Активностите во областа на спортот, Општина Конче ќе ги насочи кон поттикнување, поддржување и 
помагање на остварувањето на целите на оваа Програма.  
Во таа смисла ќе се спроведуваат активностите за:  
-Заживување на спортските манфиестации со традиција за кои постои интерес кај граѓаните, спортските 
манифестации и спортистите од странство;  
-Учество во организирањето натпревари со локална и регионална мрежа 
-Иницирање и реализирање посебни програми за создавање услови за спроведување спортски активности на 
спортистите аматери, на учениците и младината;  

- Поддржување на иницијативите и активностите за одвивање и развој на спортски дисциплини кои не се 
присутни во Општина Конче, а имаат значајно место на спортските манифестации; 
-Овозможување поинтензивна комуникација на наши спортисти и нивните здруженија, со спортистите од други 
градови, региони и светот, заради унапредување на меѓусебната соработка. 
 
 
 

 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ  15/2022



3 
 

     4.FINANSIRAWE 

Активностите на општина Конче од областа на спортот, утврдени со оваа Програма, ќе се финансираат од 
средства на Буџетот на општина Конче за 2023 година, спонзорства и донации.  
-При реализација на Програмата, Општина Конче ќе ги поддржува организаторите на спортските 
манифестации при спроведувањето на нивните активности за обезбедување финансиски средства и друга 
помош од:  
-Буџетот на Република  С. Македонија за 2023 година (преку надлежните министерства); 
Агенција за спорт и млади на Р.С. Македонија  
-Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички лица;  
-Заинтересирани партнери за соработка со општината во земјата и странство  
-Други извори.  

 
4.1. RASPOREDUVAWE NA FINANSISKITE SREDSTVA 
Средствата од Буџетот на општина Конче за 2023 година од Програмата Л0 во износ од 850.000,00 денари, се 
распоредуваат како учество на Општина Конче за поттикнување, подржување и помагање за следните 

активности од областа на спортот: 
 

Р.б  Назив на активноста Родова 
застапеност 

Износ во денари 

1. SPORTSKI MANIFESTACII   

 - Меѓуопштински турнир во мал фудбал под рефлектори по 
повод Празникот на Општината ,,12 јули,, 
-Турнири во мал фудбал по повод празници во населените 
места; 
- Турнир во кошарка, одобјка,борење; 
- Избор на најдобра спортска екипа на годината 

 
 
 
 
 
 
Машки/женски 

 
 
 
 
 
 
500.000 ден 

2. PODR[KA NA SPORTSKI DRU[TVA-KLUBOVI   

 Подршка на Фудбалски клуб ФК СЕРТА од Конче 

Подршка на Фудбалски клуб ,,Женски допири,, од 

с.Конче 

 
 
 
Машки/женски 

 
 
 
100.000 ден 

3. MASOVNA FIZI^KA KULTURA 
-Спортски активности по повод важни празници општински и 
државни празници; 

-U~estvo na  меѓуопштински natprevari; 

- Otvoreni zabavni fudbalski {koli; 

- Учество во пионерска регионална лига во рамките на ОФС 
Струмица; 
- Основање на општински фудбалска екипа за сениори за настан 
на фудбалски натпревари во рамките на Фудбалската 
федерација на Македонија;  
Учество на спортски и карневалски настани 

 
 
 
 
 
 
 
 
Машки/женски 

 

 

 

 

 

 

 
 
100.000 ден 

4. ПОДРШКА НА МЛАДИТЕ ОД ОПШТИНА КОНЧЕ 
Подршка на активности за младите во општина Конче 

 
Машки/женски 

 

150.000 ден 

 ВКУПНО  850.000 ден 

  
*Za aktivnostite od oblasta na sportot koi ne se opfateni so ovaa programa a }e se pojavat vo tekot na 
2023 godina, i se od op{t interes za op{tinata, Sovetot na op{tinata }e izvr{i dopolnuvawe na istata.  

 
5. ПОДРШКА НА МЛАДИТЕ ОД ОПШТИНА КОНЧЕ 
Општината на младите од населените места ќе им помага преку:  
-    подршка на основање и реализирање на активности на Младинскиот Клуб Конче . 
-    подршка на активности од културниот и забавниот живот на младите.  
- организирање трибини, форуми и дебати на теми што се од нивен интерес,  
- организирање кампањи за потенцирање на здравиот начин на живот;  
- организирање анкети за да се утврди нивниот интерес и да се насочат сферите на делување на 

општината.  
 
6. DRUGI FORMI NA AKTIVNOSTI ZA PODDR@UVAWE I POMAGAWE NA SPORTSKITE 
MANIFESTACII 
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Osven so finansiski sredstva, Гradona~alnikot i Sovetot na op{tina Kon~e, sportskite manifestacii }e 
gi poddr`uva i pomaga so : 
- pokrovitelstvo; 
- dodeluvawe nagradi, priznanija i prigodni podaroci. 
- обезбедување стручна, техничка и други видови помош,  
- учество на промотивни и протоколарни средби.  

 
7. ZAVR[NI ODREDBI 
 
За сite кои ќе се јават како korisnici од  sredstvata za organizirawe na  sportski aktivnosti vo op{tina 
Kon~e za 2023 godina, }e im bidat dodeleni, po podnesuvawe na предлог програма со активности (narativnа 

i finansovа) za realiziraње на aktivnosti vo 2023 god. i toa najрано еден месец до спроведување на 

програмската активност.  
Za realizacija na Programata nadle`en e Гradona~alnikot na op{tina Kon~e. 

     Вака концепираната Програма за активностите на Општина Конче во областа на спорт и младите и 
рекреацијата  овозможува да се задржат активностите што во изминативе неколку години се поддржани од 
Буџетот на Општината.  
Во областа на спортот во Програмата се предвидени оние спортски манифестации што го оправдаа своето 
одржување во претходните години, што привлекоа публика и покажаа квалитет.  
  

ОБЛАСТ: ПОДДРШКА НА ГРАЃАНСКИ ЗДРУЖЕНИЈА И ОРГАНИЗАЦИИ    
                  ВО 2023 ГОДИНА 
 
1. ЦЕЛИ 
 
   Основни цели на Програмата во областа на активностите на Општина Конче за поддршка на граѓанските 
здруженија во 2023 година се: 
1.Грижата за младите и соработка со граѓански здруженија, во согласност со можностите. 
2.Создавање услови за реализирање на активности на граѓаните и здруженијата на граѓани. 
3.Афирмација на Општина Конче како општина со развиена мрежа на граѓански здруженија  која остварува 
активна соработка со граѓански здруженија. 
 
2. АКТИВНОСТИ 
    За реализирање на целите на оваа Програма Општина Конче ќе ги преземе сите потребни активности и ќе 
ги стави на располагање сите свои технички и човечки ресурси. 
    Во контекст на ова активностите најмногу ќе се насочуваат кон: 

 сочувување на континуитетот на соработката со граѓанскиот сектор, 

 обезбедување просторни услови за работа на здруженијата на граѓани, 

 давање поддршка на проекти кои се од поширок општествен интерес и задоволуваат потреби на 
поголема група граѓани, 

 воспоставување подеднаква соработка со здруженијата на граѓани од различни интересни групи на 
делување, 

 активности кои ја афирмираат општина Конче во државата и надвор од неа. 
    Во областа на поддршката на граѓанскиот сектор активностите на Општина Конче ќе бидат насочени кон 
реализирање на партнерски проекти од поширок интерес на заедницата, кон градење мрежи и коалиции во 
сите области на делување на локалната самоуправа. 
 
3.АНАЛИЗА НА СОСТОЈБИТЕ СО ГРАЃАНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА И ОРГАНИЗАЦИИ 3.1Податоци за 
регистрирани граѓански здруженија и организации според податоци од Централен регистер на РСМ. 
 

Р.б Име на 
здружение/организација 

седиште Дата на 
основање 

Основна дејност Статус 
Активно 
/неактивно 

1. Здружение  
ЛРД СТУДЕНЕЦ Конче 

Конче 28.04.1993 Друштво за Лов и 
риболов 

Активно 

2. Здружение на 
Тутунопроизводители 
КРИВАЛАКАВИЦА с.Ракитец 

Ракитец 

05.01.1999 

Застапување на 
тутунопроизводители 
На општина Конче 

активно 

3. Здружение КУД ЦВЕТОВИ 
с.Дедино 

Дедино 
23.01.1999 

Друштво за Фолклор и 
култура 

активно 

4. Фудбалски клуб КОНЧЕ 
БИРЛИК Конче 

Конче 
12.03.1999 Спортски клуб 

неактивно 
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5. КУД КАРАЏАОГЛАН с.Конче Конче 
23.03.1999 

Друштво за фолклор и 
култура 

неактивно 

6. Здружение ОРГАНИЗАЦИЈА 
НА ЖЕНИ НА ОПШТИНА 
КОНЧЕ с.Конче 

Конче 

15.02.2000 

Организација на жени-
Женски права и 

активности  

неактивно 

7. КУД МАКЕДОНСКИ ГЛАС 
с.Габревци Конче 

Габревци 
26.06.2001 

Друштво за фолклор и 
култура 

неактивно 

8. ОК с.Конче Дејности на 
струковни организации врз 
база на зачленување 

Конче 

01.04.2005 Непознато 

неактивно 

9. Еколошко-Етнолошко 
друштво ВЕНЕЦ Конче 

Конче 
22.02.2006 

Друштво за екологија и 
Етнологија  

Неактивно  

10. Здружение на земјоделци 
ЕКО АГРАР с.Ракитец 

Ракитец 
26.01.2007 Развој на земјоделството 

неактивно 

11. СЕРТА с.Конче-Дејности на 
други организации врз база 
на зачленување,  

Конче 

30.01.2007 непознато 

неактивно 

12. Здружение фудбалски клуб 
СЕРТА с.Конче 

Конче 
14.09.2007 

Развој на спортот и 
фудбалот 

активно 

13. ЗКС ЗИЈА ГОКАЛП Конче Конче 
05.01.2011 

Здружение за култура и 
спорт 

Активно 

14. Занаетчија Сервис СТАМЕН 
Стамен Симеон Стефанов 
Конче 

Конче 

01.09.2011 
Индивидуален 

занаетчија 

активно 

15. Здружение ПРАНГИ ИСА БЕГ 
Конче 

Конче 
29.01.2015 Друштво за култура 

неактивно 

16. ФК КОНЧЕ БИРЛИК СКД 
Конче 

Конче 
24.08.2015 

Друштво за спорт и 
фудбал 

неактивно 

17. УСК СПОРТИСТ КОНЧЕ 
Конче 

конче 
14.11.2016 Друштво за спорт 

неактивно 

18. Здружение ЛАГ 
ПЛАЧКОВИЦА Конче 

Конче 
14.02.2018 Рурален развој 

активно 

19. Противпожарно друштво 
ПОЖАР Конче 

Конче 
06.11.1995 

Доброволна 
противпожарна дејност 

неактивно 

20. Противпожарно друштво 
ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА Конче 

КОНЧЕ 
16.10.2019 

Доброволна 
противпожарна дејност 

Во започнување 
со активности  

21. Здружение КАНТАКУЗИНА 
Конче 

Конче 

14.11.2019 

Културни иницијативи, 
културно наследство 

Мегународна соработка  

Во започнување 
со активности 

 
3.2 Податоци за граѓански здруженија и организации кои делуваат на територијата на општина Конче. 

Р.б Име на 
здружение/организација 

седиште Дата на 
основање 

Основна дејност Статус 
Активно 
/неактивно 

1. Здружение на пензионери на 
општина Радовиш и Конче 

Радовиш / Застапување на прва на 
пензионери во Радовиш и 
Конче 

активно 

2. Здружение на борците на 
општина Радовиш и Конче 

Радовиш 
/ 

Застапување на борците на 
општина Конче и Радовиш 

активно 

3. Здружение МОБИЛНОСТ 
Радовиш–телесни инвалиди 

Радовиш 
/ 

Застапување на права на 
телесни инвалиди 

активно 

4. Здружение за развој на 
југоситочен плански регион 
Струмица 

Струмица 

/ 

Регионално застаување на 
10 општини 

активно 

5.  Заедница на едниците на 
локалната самоуправа 

Скопје 

/ 

Застапување на сите 
единици на локлната 
самоуправа 

активно 

 
3.3 Анализа на состојбите со граѓанските здруженија и организации 
 
Од вкупно 26 Здруженија и организации кои делуваат на територијата на општина Конче во однос на 
основната дејност од регистрација : 
Според Стусот  активни –неактивни состојбата е следнава: 
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 14-здруженија општински, мегуопштински, регионални и на ниво на држава се активни; 
12-здруженија главно општински се неактивни без покажана граѓанска активност во 2019 и изминатите години. 
Според основна дејност од регистрација од вкупно 26 здруженија 
- 1  здружение за риболов, лов и рекреација; 
- 1 здружение за застапување на правата на тутунопроизводителите од општина Конче; 
- 5 здруженија за култура, фолклор и манифестации; 
- 4 здружени за спорт, спортски клубови; 
- 1 здружение за организација на жени; 
- 1 здружение за развој на земјоделието; 
- 2 здруженија доброволно противпожано друштво; 
- 1 здружение за рурален развој; 
- 1 здружение за пензионери; 
- 1 здружение на борци; 
- 1 здружение за културни иницијативи , културно наследство и мегународна соработка;  
- 1 здруѓение за телесни инвалиди; 
- 1 индивидуален занаетчија; 
- 1 здружение за екологија и етнологија 
- 1 здружение за регионален развој на југосточниот плански регион; 
- 1 здружение за локлна самоуправа на РСМ; 
- 2 здружение непознато. 
 Според датумот на основање регистрирање на локално ниво 
-2 здружение се со постоење од 25 години 
-6 здруженија се со постоење од 20 години 
-5 здруженија се со постоење од 15 години 
-2 здруженија со постоење од 10 години 
-3 здруженија со постоење од 5 години 
-1 здруѓение со постоење од 2 години 
-2 здруженија со постоење од 2019 година-ново регистрирани  
Заклучок 
Иницијативите и потребите на граѓаните од населените места  за здружување и организирање во организации 
и здруженија постојат  во континуитет од основањето на општина Конче како единица на локална самоуправа. 
Во делот на активното работење како невладини организациии, здруженија на граѓани можеме да 
констатираме намален обем и тенденција на постепено опаѓање на   активностите особено кај здруженија 
основани во општина Конче.Дури 12 здруженија се неактивни, без забележани активности во период од 3 
години. 
Од локалните здруженија кои во континуитет покажуваат свои активности најмногу се присутни здружението за 
лов и риболов, здружението за тутунопроизводители,културните фолклорните друштва, потоа здруженијата за 
спорт и сл. 
Послаби повремени активности покажуваат здружението организација на жени,од поновите здружението за 
руруален развој со регионални проекти,додека од новите здруженија за противпожарна заштита и културни 
иницијативи активностите сеуште се во фаза на планирање. 
Потреба од подобрување на состојбите со невладиниот-грагански сектор. 
Општина Конче за потребите на локалниот развпој има неопходна потреба од активни здруженија кои активно 
ќе се вклучат во развојот на општина Конче со сопствени или партнерски проекти со општината или други 
државни организации. 
За таа цел потребно е  
- остварување на почести контакти и средби со претставниците на здруженијата; 
- назначување на лице за невладиниот сектор од Советот или општинската администрација; 
- отварање на повици за финансирање на проекти на здруженија; 
- подршка на активности и проекти на здруженија; 
- организрање на партнерски проекти со општината; 
- активно вклчување во културните и други важни настани на општината; 
- активно вклчување во социјални и хумани програми на општината; 
  
4. ФИНАНСИРАЊЕ 
 
    Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма е од Буџетот на Општина Конче, од 
спонзорства и донации. 
     За активности од областите што ги опфаќа оваа Програма, а кои со својата актуелност, квалитет и општ 
интерес ќе се појават во текот на 2023 година, ќе бидат ангажирани дополнителни средства од Буџетот на 
општината. 
4.1 Распределба на финансиски средства за грагански организации за 2023 година 
Вкупно планирани 750.000 денара.  
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 III. ПОДДРШКА НА ГРАЃАНСКИ 
ЗДРУЖЕНИЈА И ОРГАНИЗАЦИИ 

Општина Конче Донации Родова 
распределба 

Машки/женски 

Вкупно 

1. Распределба на средства по 
објавен конкурс за граѓанскиот 
сектор за 2023 година 

100.000 ден / Машки/женски 100.000 ден 

2. Учество во реализација на 
проекти и поддршка на 
програмски активности со 
здруженија на граѓани  

 600.000 ден / Машки/женски 600.000 ден 

3. Помош при регистрација на нови 
и пререгистрација на постојни 
невладини организации 

50,000 ден / Машки/женски 50,000 ден 

  
ВКУПНО  

750.000,00     
денари 

/ / 750.000     
денари 

 
3.4. ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ 
    Освен со финансиски средства Општина Конче активностите на здруженијата на граѓани ќе ги помага и со: 

 покровителство; 
 доделување награди и признанија, 
 обезбедување стручна, техничка и други видови помош, 
 учество на промотивни и протоколарни средби. 
 организирање трибини, форуми, дебати и сл. на теми што се од нивен интерес, 
 организирање кампањи 
 организирање анкети за да се утврди нивниот интерес и да се насочат сферите на делување на 

општината. 
 
Практичната реализација и контрола ќе  се одвиваат преку Советот Општина Конче и Комисијата за јавни 

дејности, а следењето активностите на оваа Програма ќе се одвива преку Одделението за општи и правни 
работи и јавни дејности  и во соработка со здруженија на граѓани и фондации во Општина Конче. 
Во 2023 година Општина Конче ќе ги поддржи проектите на Здруженијата на Граѓани и Фондации кои се 
опфатени во програмите за спорт, култура, социјална заштита и образование, проекти на Здруженија на 
граѓани чија дејност е заштита на животната средина, демократските процеси, хуманитарна дејност итн. за 
овој вид поддршка од Буџетот на Општина Конче. 
 Средства за партнерски проекти на Општина Конче со Здруженија на граѓани се планираат во случај 
здруженијата да добијат грант за проект кој е од поширок интерес на заедницата за кој се бара и учество на 
општината. Бидејќи овие проекти не можат да се планираат однапред, средствата во оваа ставка се паушално 
определени. 
 
 
ОБЛАСТ: 3.РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА ВО ОПШТИНА КОНЧЕ  

 
1. Вовед  

 
Со Програмата за активностите од областа на културата за 2023 година, се продолжува со подршката на 
манифестации од областа на културата кои претставуваат традиционални вредности и белег на Општина 
Конче.  
Воедно се продолжува и со подршката на проекти од областа на културата на институции, здруженија на 
граѓани и поединци од подрачјето на Општина Конче.  
 
2. ЦЕЛИ  
Основни цели на оваа Програма се:  
- Обезбедување активен однос на општина Конче кон задоволувањето на потребите и интересите на граѓаните 
во областа на културата;  
- Сочувување и афирмирање на материјалното и духовното културно наследство на Општина Конче;  
- Сочувување и афирмирање на културниот идентитет на Општина Конче;  
- Создавање услови за квалитетно културно жиеење, соодветно на статусот на општина Конче;  
- Промовирање и поддржување на нови идеи и проекти што ја афирмираат Општина Конче на културен план; 
- Презентирање и афирмирање на творците, и институциите од областа на културата во земјава и странство;  
-Интензивирање и збогатување на меѓународната културна соработка.  
- Обезбедување континуитет на традиционалните културно-уметнички манифестации кои се од локален и 
меѓународен карактер; 

 Одбележување на значајни датуми и личности од нашата историја и култура, 
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 Активности кои се во функција на туризмот и промовирање на општина Конче 

 Стимулирање и обновување на старите занаети и традиционални вештини, 

 поддржување проекти од невладиниот сектор кои се од интерес за oпштина Конче. 

 Одбележување на значајни датуми и личности од нашата историја и култура, 

 Активности кои се во функција на туризмот и промовирање на општина Конче 

 Стимулирање и обновување на старите занаети и традиционални вештини, 

 Потикнување на меѓународна културна соработка при што приоритет ќе има реципрочната соработка со 
збратимените општини и програмите за регионална културна соработка; 

3. КУЛТУРНИ АКТИВНОСТИ  

Активностите на Општина Конче во областа на културата ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и 
помагање на остварувањето на целите на оваа Програма;  
Во таа смисла ќе се спроведуваат активностите за:  
-Сочувување на континуитетот на одржувањето на традиционалните културно - уметнички манифестации со 
потврдени квалитети и присутен голем интерес на граѓаните; 
-Реализирање на манифестации, програми и проекти со современи содржини кои квалитетно го збогатуваат 
културниот живот на општината;  
-Помагање на манифестациите на младите со културни-уметнички и забавно-едукативни содржини;  
- Претставување во општината во Република Северна Македонија и странство на афирмирани уметници, 
ансамбли и институции, како и на млади творци и интерпретатори, во согласност со утврдени критериуми;  
- Поддржување на откривањето и презентирањето на нови сознанија за материјалното и духовното 
наследство за општина Конче;  
- Одвивање на културно-уметнички и забавни приредби на атрактивни историски и урбани простори и објекти 
на подрачјето на општина Конче;  
-Издавање публикации за историското наследство, културната традиција, современиот културен живот и 
уметничкото творештво во општина Конче; 
-Унапредување на меѓународната-културна комуникација врз со други градови од земјата и странство  
- Остварување на продуктивна соработка со меѓународни асоцијации, организации и фондации кои го 
помагаат развојот на културата во локалните заедници. 
 
3.1 Планирани културни активности   
Приоритет ќе им биде дадено на културните манифестации и проекти кои ги афирмираат потврдените 
вредности во развојот на културата и во афирмацијата на културните вредности и културниот идентитет на 
Општината.  
 
3.2 Културни манифестации  
 
Манифестација „12 јули Празник на општина Конче”  
 Се одржува во период јули-август, во организација на локалната самоуправа - Конче на отворените локации 
во двор на манастирот „Свети Стефан„ ,Дом на култура Конче” и други локации во општината со повеќе 
поединечни програмски содржини во организација со другите субјекти.  

- 12-ти Јули (Петровден) е востановен како празник на општина Конче и по тој повод се доделуваат 
награди, признанија и благодарници, се организира културно-забавна програма со настап на домашни 
фолклорни друштва и ансамбли како ФА “Цветови“ - Дедино КУД “Македонски глас“ – Габревци КУД Ацо 
Караманов –Радовиш и други 

- Турнирот во мал фудбал под рефлектори кој традиционално се организира секоја година, и трае 20 
дена, е проследен со културни манифестации и забава кој премина во Меѓународен турнир каде  земат 
учество екипи од соседните земји; 

 
Како предлози на културни манифестации кој се предвидуват во програмата  за 2023 година се: 
Манифестација-Етно културен настан ,,Тутунот наша горда традиција,, 
Ќе се одржува во окомври,во организација на Здружение на тутунопроизводители  Лакавица-Конче, КУД 
Цветови Дедино и Здружение Зија Гокалп Конче и општина Конче. 
За оваа година со утврдување на конкретен датум да се организира културен настан проследен со музички, 
забавни и културни содржини и организрање на етно базар во организација на жени на општина Конче за 
презентација на локалната гастономија и фолклор. Настанот ќе овозможи промоција на општина Конче  во 
државата и надвор од неа. 
Меѓународен фолклорен фестивал „ Разиграни цветови“ 
-Ќе се одржува во месец август во организација на ФА Цветови-Дедино во с. Дедино и другите населени места 
во општина Конче 
Книжевна манифестација „Литературни читања“  
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- Литературни читања по различни поводи и соработка со учениците од ООУ ,,Гоце Делчев,, кои го негуваат 
пишаниот збор.Ќе се одржува во месецот март во организација на општина Конче и ООУ „Гоце Делчев„-Конче 
со гостување на еминентни уметници.  
Ликовна колонија „Конче“.   
 - Детска ликовна колонија проследена со изложба и печатење на промотивен материјал  ќе се одржува во 
август месец во дворот на манастирот „Свети Стефан„ во организација на општина Конче.  
Турски Фолклорен Фестивал.  
- Период на одржување  во август - септември во организација на здружение на граѓани       „ Зија Гокалп„ од 
Конче,во Дом на културата со гостување на повеќе фолклорни ансамбли од Републиката но и надвор од неа а 
во рамките на негување на фолклорните традиции.. 
Изложба на уметнички фотографии.   
- Организирање на изложба на дела со ликовни уметници од Републиката.Ќе се одржува во месец октомври во 
организација на  Конче  
Културна  манифестација „Нов културен бран 2023„  
- Се одржува во месец јули-август во организација на општина Конче и Министерство за култур на РМ.  
Манифестација „Василичари” општина Конче  
- Ќе се одржува на 13

 - ти 
јануари во организација на граѓани од населените места во општина Конче .  

Манифестација Новогодишна приредба 
- Новогодишна манифестација по повод новата година во организација на општина Конче и ООУ Гоце Делчев-
Конче. 
Манифестација „Богојавление“ 
Ќе се одржува на 19 јануари „Богојавление“ со фрлање на крстот во населените места во општина Конче 
Манифестација „Ден на лозарите”  
 -Ќе се одржува во февруари на „ Св.Труфун“ во организација на лозарите во општина Конче. 
Манифестација „Ден на тутунарите”  
- Ќе се одржува во јануари, Водици, во организација на Здружение на граѓани тутунопроизводители” - Конче.  
Манифестација Конечки маскенбал „”  
- Ќе се одржува во Април месец во организација на локалната самоуправа - Конче со учество на училишната 
младина од ОУ „Гоце Делчев„, на центарот - Конче.  
Манифестација „ Дена на медот“ 
- Ќе се одржува во Април месец во организација на Здружението на пчелари од општина Конче; 
Манифестација „Ден на сесловенските просветители”  
- Ќе се одржува по повод 24

-ти
 мај „Свети Кирил и Методиј” - Ден на сесловенските просветители во 

организација на општина Конче. 
Манифестација „Месец на книгата “  
- Ќе се одржува од 15

-ти
 октомври до 15

-ти
 ноември, во организација на Библиотека Браќа Миладиновци 

Радовиш и училишна библиотека „ОУ Гоце Делчев” - Конче и општинска библиотека со повеќе поединечни 
програмски содржини.  

Манифестација „Одбележување на 15-ти Октомври  Меѓународниот ден на рурална 

жена“. 
-- Ќе се одржува во Октомври  месец во организација на Здружението „Организација на жени  Конче“, Конче; 
Манифестација „Пензионерите за својата општина ”  
- Традиционална манифестација Организатор - Здружение на пензионерите – Конче и Радовиш.  
Манифестација „Почит кон Борците од НОБ„ 
-Подршка на манифестации за одбележување на значајни датуми од македонската историја поврзани со 
настаните од народно-ослободителната војна   
Манифестација „21-ви Декември ден на настава на турски јазик“ 
3.3 Други видови културни програми и проекти.  
Општина Конче ќе обезбедува подршка на културно уметничкото творештво и културно уметничката 
презентација (поединечни програмски форми - концепти, претстави, изложби, промоции и слично) во 
Општината во областите на културата: музиката, сценската уметност, ликовната уметност, литературата и 
културното наследсво (фолклорот, традицијата, обичаите и старите занаети) , а врз основа на целите на оваа 
Програма.  
 

3.4  Спомен – обележја, споменици и други градби  

Поддршка на локалната самоуправа се обезбедува на изградба и одржување на спомен - обележјата, а врз 
посебна Програма за одбележување на значајни настани и истакнати личности со спомен-обележја со која ќе 
се уредува изградбата и одржувањето на спомен-обележјата во Општината (бисти, склуптури, плочи, чешми, 
фонтани, и други уметнички и архитектонски дела и творби), што со своите содржини и ознаки одбележуваат 
настани и личности од историјата и културата на граѓаните во Општината од сите етнички припадности или од 
народната традиција, кои се од локално значење.Со оваа Програма се обезбедува поддршка на граѓаните и 

проектите на локалните и другите јавни установи од културата во Општината ,  и истите ќе се финансираат од 
средствата на Буџетот на општина Конче во висина од  200.000 дененари од кои 
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за реконструкција и санација на спомен обележје во с. Гарван, Конче се предвидуваат 150.000 денари 

 
 
 
4. Финасирање на програмата за култура  
 
Активностите на општина Конче од областа на културата, утврдени со оваа Програма, ќе се финансираат од 
средствата на Буџетот на општина Конче предвидени 400.000ден. за 2023 година, средства од Буџетот на 
Република С. Македонија, спонзорства и донации.  
При реализација на Програмата, Општина Конче ќе ги поддржува организаторите на манифестациите и 
реализаторите на проектите при спроведувањето на нивните активности за обезбедување финансиски 
средства и друга помош од:  
-Буџетот на Република С. Македонија за 2023 година (преку надлежните министерства);  
-Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички лица; 
-Заинтересирани партнери за меѓусебна соработка во земјата и странство; и  
- Други извори.  
За период од нејзината имплементација, Програмата е отворена, а новите содржини се утврдуваат со 
изменување и дополнување на Програмата 
 
ВКЛУЧУВАЊЕ НА РОДОВАТА ПЕРСПЕКТИВА ВО ПРОГРАМАТА ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ  

    Општина Конче е обврзана согласно Законот еднаквите можности на жените и мажите да го почитуваат 

принципот на еднакви можности на жените и мажите и да усвојува мерки и да преземаат активности кои се 

потребни за воспоставување на еднакви можности на жените и мажите. 

    Во насока на остварување на принципот на еднакви можности за мажите и жените во програмата се 
вклучени и првеземени следниве активности: 
- Воведени се програмски мерки од годишниот план за еднакви можности на жените и мажите во општина 
Конче за 2023 година во областите на јавните дејности. Преземени се конкретни позитивни мерки во 
програмата за јавни дејности за унапредување на родовата рамноправност и воспоставување на еднакви 
можности кои ќе бидат оправдани и засновани на анализи за вклченоста на жените и мажите во делот на 
социјалната заштита. 
- Општина Конче во програмата за јавни дејности ќе прибара податоци за вкупниот број ангажирани лица, за 
половата структура на корисниците на програмата, за образовната структура и за состојбата со 
распоредувањето на мажите и жените во превземени програмски активности. Добиените податоци од ваквата 
анализа на степенот на имплементација на Законот за еднакви можности на жените и мажите во програмата 
ќе бидат показатели за родова слика во дистрибуцијата на ресурсите од програмата,распределба на 
ангажираните/вработените  лица жени и мажи на работни места при спроведување на програмата на општина 
Конче. 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ ЗА 2023 ГОДИНА 
Финансиската поддршка на  програма ќе се обезбедува од Буџетот на Општината. За реализација на овие 
јавни дејности  се предвидени 2.000.000,00 денари. 
За период од нејзината имплементација, Програмата е отворена, а новите содржини се утврдуваат со 
изменување и дополнување на Програмата 
 
РАСПРЕДЕЛБА НА ПРЕДЛОГ  БУЏЕТ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ ПО ОБЛАСТИ  

Р.б Област на јавна дејност Планирани  Одобрени 

1. Развој на спортот,младите  и рекреацијата 
во општина Конче       

      850.000,00  

2. Развој и подршка на НВО секторот во 
општина Конче  

       750.000,00  

3. Развој на културата во општина Конче.           400.000,00  

                                   ВКУПНО         2.000.000,00  

 
5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
   Програмата за Јавни дејности на Општина Конче за 2023 година влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавување во „Службен гласник на Општина Конче “. 
 
                   
 Број 08-1770/9                                                                              Совет на општина  Конче 
Дата 13.12.2022                                                                                       Претседател, 
      Конче                                                                                           Александра Ристова,    
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                                                 Општина Конче 

 
 
                                                                                                                 
  

ПРОГРАМА  
за активностите на општина Конче во областа на Социјалната 

заштита и заштитата на децата во 2023 година 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        Декември , 2022 година 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ  15/2022



 
Врз основа на  член 142 став 5 од Законот за социјална заштита (Службен 

весник на РСМ бр.104/19), член 22 став 1 точка 7 и член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02), и член 11 став 1 

точка 11 од  Статутот на општина Конче,Советот на Општина Конче  на седницата 

одржана на 13.12.2022 година, ја донесе следната: 
 
                                                                                                           

ПРОГРАМА 
за активностите на општина Конче во областа на Социјалната 

заштита и заштитата на децата во 2023 година 
 
 

 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ  
 

Општината во остварувањето на својата надлежност од областа на 

социјалната заштита работи согласно важечката законска регулатива и 

подзаконските акти донесени од државата и локалната самоуправа. 
 
Законот за социјална заштита, Програмата за остварување на социјалната 

заштита, Националната програма за развој на социјалната заштита, Законот за 

локална самоуправа, Законот за семејството, Законот за урбанистичко планирање 

и Социјланиот план на општина Конче 2022-2024 година, се акти, врз основа на кои 

се уредува социјалната заштита, специфичните потреби на населението и начинот 

на остварување на социјалната заштита. 
  
 

Основни цели на Програмата  
 
Програма за социјална заштита има за цел обезбедување активен однос на 

Општина  Конче кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од 

областа на социјалната заштита и заштитата на децата,поедини категории граѓани 

и  семејства да добијат соодветен третман и заштита од социјален ризик,  како и: 

- Создавање поквалитетни услови за децата од предучилишна возраст за престој 
во детска градинка;  
- Изнаоѓање форми за згрижување на социјално ранливи групи;  
- Изнаоѓање форми за социјализација на маргинализирани групи;  
- Подобрување на стандардот на граѓаните;  
- Осовременување на училишните установи и соодветни кадровски услови за 
инклузија на деца со посебни потреби.  
- Ангажирање на образовани и лични асистенти во основното образование за 
потребите на деца посебни со согласно законот за основно образование. 
- Создавање услови за отворање на дневни центри за стари изнемоштени и лица 
самци,поповолен социјален живот за овие лица, сервис за дотур на храна и лекови 
и грижа на стари изнемоштени лица;  
- Создавање услови за континуирана работа на народна кујна;  
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- Помош за семејства погодени од несреќи и елементарни непогоди;  
- Помош на социјално загрозени семејства;  
- Помош на лица – жртви на семејно насилство;  
- Промовирање на родовата рамноправност.  
 
Социјални ризици 

Видови ризици на кои се изложени граѓаните и категории на лица кои ги опфаќа 

оваа програма 

Основни социјални ризици на кои најчесто се изложени граѓаните, се следните:  
- ризици по здравјето (болест, повреда и инвалидност)  
- ризици од стареење ( старост и преживување)  
- ризици по мајчинство и семејство  
- ризици од невработеност и професионална неадаптираност и  
- ризици од неадаптираност кон социјалната средина. 
 

2.МЕРКИ И АКТИВНОСТИ 

 

Општина Конче,со цел обезбедување на социјалната заштита за нејзините граѓани, 

ќе ги спроведува следните мерки и активности: 
 

А. Парична помош и обезбедување на посебни мерки и услуги за социјална 

превенција и заштита на следните категории на лица кои ќе се најдат во 

исклучително тешка состојба, согласно можностите и во рамките на 

расположливите средства во Буџетот на општината за 2023 година: 

- лица со инвалидност, 
-деца без родители и родителска грижа, 
- деца со воспитно социјални проблеми, 
- деца од еднородителски семејства, 
- стари лица без семејна грижа, 
- лица засегнати со злоупотреба на дрога и  алкохол, 
- тешко болни лица и приматели на терапија, 
- лица погодени од елементарни непогоди,пожари и друго. 

 

Б.Организирање на хуманитарна акција за финансиска и материјална помош на 

ранливите групи на население во соработка со општинската Организаицја на 
Црвен крст Радовиш.  
 

В. Воведување на финасиска подршка еднократна помош за родители при раѓање 

на новоороденче/прво второ, трето дете.За родители кои се жители  на општина 
Конче. 
 

Г.Вклучување на родовата перспектива во програмата 
 
Д.Работа на канцеларија за социјални работи во Конче за потребите на граѓаните 
на општина Конче. 
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Ѓ.  Работа на народна кујна за потребите на корисниците на социјални мерки преку 
Центарот за социјална работа Радовиш и Општина Конче. 
 
Е. Програма за подршка на стари и изнемоштени лица вовeдена во 2019 г и 
континуирано подржана од општина Конче, МТСП и странски донатори.   
 
Ж. Воведување на дигитализација во социјалните услуги и отварање на психо-
социјално советувалиште за жртви на семејно насилство од општина Конче во 
соработка со општина Радовиш.  
 
Ѕ. Еднократна помош за склучување на бракови  на лица момче/девојка постари од 
35 години од општина Конче  
 

И. Организирање на трибини за едукација против зависности и реализација на 

проект за превенција од болестите на зависност кај младите. 
 

3.ПОСТАПКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА  
 
Социјални мерки и услуги во општина Конче 

 

3.1. Парична помош и обезбедување на посебни мерки и услуги за социјална 

превенција и заштита на одредени категории на лица кои ќе се најдат во 

исклучително тешка состојба. 

Целта за остварување на паричната помош и обезбедување на посебни 

мерки и услуги за социјална превенција и заштита на одредени категории на лица е 

согласно надлежноста на општината во областа на социјалната заштита утврдена 

во Законот за локалната самоуправа и Законот за социјалната заштита како и други 

законски и подзаконски акти во оваа област, општината да им излезе во пресрет на 

здравствено, финансиски или друг начин загрозените лица кои имаат потреба од 

социјална заштита и помош,а согласно можностите и во рамките на 

расположливите средства во Буџетот на општината за 2023 година. 

Висината на надоместокот, видовите на мерките и услугите за социјална 

заштита и превенција,за наведените категории на лица ќе се утврдуваат врз основа 

на поднесено барање со комплетна документација со која би се потврдил основот 

на барањето,а по дадено позитивно мислење од страна на Комисијата за финансии 

и буџет и по донесена одлука од страна на Советот на Општина Конче или пак 

само по разгледување на барањата од страна на Градоначалникот на општината , 

секое барање ќе се разгледува поединечно и средствата ќе се уплаќаат на 

трансакциска сметка на граѓанинот. 
 

3.2 Носител на мерките 

Оваа активност како мерка во рамките на реализацијата на програмата за 

социјална заштита на Општина Конче за 2023 година, ќе се спроведува од страна 

на Општина Конче преку надлежните сектори и одделенија. 
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3.3.Извори на средства 

Средствата за исплата на парична помош и за обезбедување на посебни 

мерки и услуги за социјална превенција и заштита на наведените категории лица ќе 

се обезбедуваат согласно можностите и во рамките на расположливите средства 

во Буџетот на општината за 2023 година и се предвидени во потпрограми: 
 

Б. Организирање на хуманитарна акција за финансиска и материјална помош 
на ранливите групи на население во соработка со општинската Организација 
на Црвен крст Радовиш.  
 

Целта на оваа активност е преку организарање на акција за собирање на 

облека и друга опрема и во соработка со Општинската организација на Црвен Крст 

Радовиш да им се помогне на социјално загрозени лица.  
Носители на спроведување на активност покрај Општина Конче, ќе бидат 

вклучени и јавните установи, невладини организации и здруженија. 

 

В. Воведување на финасиска подршка еднократна помош за родители при 
раѓање на новоороденче/прво,второ, трето дете.За родители кои се жители  на 
општина Конче. 
Општина Конче врз основа на првичните резултатит од пописот организан во 2021 
година и слењето на процесот на миграцијата , иселувањето и морталитетот на 
насленеито во однос на наталитетот со цел да придонесе како локална самоуправа 
за подобрување на сосотјбите со рагањето на деца ќе воводе од 2022 година 
финасиска подршка еднократна помош за родители од општина Конче  при раѓање 
на новороденче/прво второ, трето дете за родители кои се жители на општина 
Конче средствата ќе се исплаќаат по поднесено барање од страна на родител 
мајка , татко и доставен докумнет извод на родени за новороденче.Плнирани се 
еднократна помош во висина од 10.000 денари за прво дете, 20.000 денари за 
второ дете и 30.000 денари за трето дете. 
 
Г. Вклучување на родовата перспектива во програмата 
 
    Општина Конче е обврзана согласно Законот еднаквите можности на жените и 
мажите да го почитуваат принципот на еднакви можности на жените и мажите и да 
усвојува мерки и да преземаат активности кои се потребни за воспоставување на 
еднакви можности на жените и мажите. 
    Во насока на остварување на принципот на еднакви можности за мажите и 
жените во програмата се вклучени и првеземени следниве активности: 
- Воведени се програмски мерки од годишниот план за еднакви можности на 
жените и мажите во општина Конче за 2023 година во областите на социјалната 
заштита,.Преземени се конкретни позитивни мерки во програмата за социјална 
заштита за унапредување на родовата рамноправност и воспоставување на 
еднакви можности кои ќе бидат оправдани и засновани на анализи за вклченоста 
на жените и мажите во делот на социјалната заштита. 
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- Општина Конче во програмата за социјална заштита ќе прибара податоци за 
вкупниот број ангажирани лица, за половата структура на корисниците на 
програмата, за образовната структура и за состојбата со распоредувањето на 
мажите и жените во превземени програмски активности. Добиените податоци од 
ваквата анализа на степенот на имплементација на Законот за еднакви можности 
на жените и мажите во програмата ќе бидат показатели за родова слика во 
дистрибуцијата на ресурсите од програмата,распределба на 
ангажираните/вработените  лица жени и мажи на работни места при спроведување 
на програмата на општина Конче. 
 

Д.Работа на канцеларија за социјални работи во Конче за потребите на 
граѓаните на општина Конче. 
Општина Конче во соработка со Мегуопштинскиот Центар за социјлна работа 
Радовиш со цел за доближување на социјните услуги до граѓаните на општина 
Конче во 2020 година отоври и опреми канцеларија за социјални прашања во 
општинската зграда во општина Конче во Конче. 
 
    
Ѓ.Работа на народна кујна за потребите на корисниците на социјални мерки 
преку Центарот за социјална раобта Радовиш и Општина Конче. 
Во општина Конче во рамките на мерките за социјална заштита на населението 
успешно функционира и проектот за Народна кујна со кој стопанисува ЈПКД 
Лакавица Конче. 
Народната кујна во која има вработено две лица,поседува сопствено возило за 
достава на оброците до корисниците секојдневно доставува од понеделнеик до 
петок 50 топли оброка на корисници со решение од Министерството за труд и 
социјлна политика и 7-9 топли оброка кој ги финансира општина Конче со одлука на 
Советот или Градоначалникот на општината.  
 
Е.Програма за подршка на стари и изнемоштени лица вовeдена во 2019 г и 
континуирано подржана од општина Конче, МТСП и странски донатори.   
Од септевмри 2019 годинаво рамките на Програмта за општинско-корисна работа 
започна да се реализра проект за општинско коирсна раобта  подршка и помош на 
стари лица  од наеленеите места во општина Конче. Ангажирани се 9 лица 
негователи за работа на терен однос посета по домови на старите лица каде 
двапари неделно ги посетуваат и и прижат услуги на превентивна здравствена 
заштита, психосоцијална подршка,подршка за набавка на намирници и социјлни 
активнoсти дружење.Во програмта се вклчени  вкупно 330 стари лица од сите 
наслени места во општината.Овој проект покажа добри резултати во отсуство на 
други социјлни сервиси и пожелно и потребно е општинaта да продолжи да го 
имплементира во соработка со УНДП.Финасирањето е УНДП 80% и 20% општина 
Конче.     
 
Ж. Воведување на дигитализација во социјалните услуги и отварање на 
психо-социјално советувалиште за жртви на семејно насилство од општина 
Конче во соработка со општина Радовиш.  
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Овој проект општина Конче започна да го имплеметира во месец октомври 2021 
година во соработка со УНДП.Планирано е дигитализација на општинските услуги 
мегу кои и социјалните услуги кои ги нуди општината за граѓаните.Корисниците ќе 
можат до општината да доставуваат свои барања и други докумнети по дигитален 
пат без да треба да доаѓаат во општинана.Во рамките на проект отворен е Центар 
за психосоцијлно советувалите за жртви на семејно насилство во Радовиш.Оваа 
советувалиште е планирано да работи со ангажирано вработено лице 
психолог.Намената на советувалиштето ќе биде прифаќање на лица жртви  на 
семејно насилство од општина Конче и Радовиш за период од 24 часа до 
превземање на жртвите на семејно насилство од соодветни институции ЦСР, 
Полиција, и други органи.  
 
Ѕ. Еднократна помош за склучување на бракови  на лица момче/девојка 
постари од 35 години од општина Конче  
Со цел подршка на лица од општина Конче кои од било кои причини не стапиле во 
брак до 35 години а веќе имаат и потреба од финансиска подршка за ваков чекор и 
стимулирање на општина Конче за зголемување на бројот на бракови  на 
територијата на општина Конче од 2023 година Општината ќе воведе финансиска 
подршка еднократна помош за склчување на бракови на лица момче/девеојка со 
наполнети 35 години или повеќе години возраст. Висина на средства се планира до 
100.000 денари по склучен брак. 
 
И. Организирање на трибини за едукација за рано откривање на болести 
,редовни здравствени проегледи и едукација против зависности и превенција 
од болестите на зависност. 
 

Со спроведувањето на оваа активност се превземаат мерки за спречување на 

настанување на социјални ризици, рано откривање на болести особено кај жените , 

потреба од редовни здравствени прегледи, рано откривање и третман на 

граѓанинот односно на лицата кои злоупотребуваат дроги, други психотропни 

супстанции, и алкохол. 

Оваа активност ќе се спроведе во соработка со Меѓуопштинскиот центар за 

социјална работа од Радовиш, со училиштата, здраствената установа, невладини 

организации и здруженија на граѓани ,,Конечанка,, како и други правни и физички 

лица. 

 

 
 
 
4.ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

Финансиските средства потребни за реализација на Програмата за потребите на 

граѓаните од областа на социјална заштита во општина Конче за 2023 година, ќе се 

обезбедат од Буџетот на општина Конче за 2023 година. 
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Лицата имаат право да поднесат Барање до општината за финансиска помош 

еднаш во годината , и притоа предност и приоритет имаат лицата кои се со место 

на живеење во Општина Конче. 

Вкупно обезбедени финансиски средства од Буџетот на Општина Конче –2.266.000 

денари . 

 

Овие финансиски средства ќе се користат за категориите на граѓани кои се наоѓаат во 
исклучително тешка состојба и во специфични услови . 
 

 

Разгледувањето  на  барањата  од  граѓаните  ќе го  врши  Градоначалникот 
и Советот на општина Конче,секое барање поединечно и средствата ќе се 
уплаќаат на трансакциска сметка на граѓанинот. 

Програмата за социјална заштита за 2023 година ќе се реализира со следната 
динамика, потребните средства и начинот на обезбедување на истатa. 

          

4.1 ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА АКТИВНОСТИ СО ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА 
 

Р.б Активност Полова 
структура на 

корисници 

Износ во 
денари 

1 Помош за стари и изнемоштени лица- посета 
од негователи за стари лица-кофинансирање 
на проект -146.000 денари и набавка на 
медицински и друг материјал-100.000 денари 

жени-мажи             246.000 

2. Помош на социјално загрозените семејства и 
лица изложени на социјален ризик (од 5000-
10.000 денари) 

женски/машки             100.000 

3. Лица со посебни  потреби (телесна попреченост  
Деца со посебни потреби ) (5000 денари за лице) 

 

женски/машки               50.000 

4. Помош на лица погодени од елементарни  

непогоди(од 5000-10.000 денари) 
женски/машки              100.000 

5.  Помош на деца од еднородителски семејства 
(3000 денари за едно семејство) 

женски/машки 20.000 

6. Организирање на хуманитарна акција за 
финансиска и материјална помош на ранливите 
групи на население 

женски/машки 20.000 

7. Организирање на трибини за едукација против 
зависности 

женски/машки 10.000 

8. Еднократна помош за секое новородено дете –
Прво дете – 10.000 денари. 
Второ дете -20.000 денари. 
Трето дете- 30.000 денари 

Женски/машки 300.000 

9. Вршење превоз на храна за народна кујна  женски/машки 150.000 

10. Помош на лица со здравствени проблеми (од 
5000-30.000 денари) 

женски/машки 450.000 

11. Подршка на Клубови за стари лица женски/машки 20.000 
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12 Финансиска поддршка на НВО за реализација на 
проекти за социјално загрозени семејства и 
поединци 

Женски/машки 
организации 

здруженија 

60.000 

13 Социјални пакети за празници ( 2000 денари за 
еден пакет) 

женски/машки 40.000 

14 Топол оброк за кориснци од општина Конче Женски/машки 300.000 

15 Еднократна помош за склучување на бракови на 
лица со наполнети 35 или повеќе години возраст 
до 100.000 денари   

Женски 
/машки 

400.000 

 
ВКУПНО 

 2.266.000 
денари 

  
5. Други форми на активности  
Други форми на активности со кои ќе се помагаат со средства од Буџетот на 
општина Конче се:  
- обезбедување стручна, техничка и друга поддршка со кадри и опрема со која 
располага Општината;  
-организирање протоколарни средби за воспоставување соработка на 
претставници на Општината со потенцијални донатори на проекти од областа на 
социјалната заштита.  
Овие форми на активности ќе се реализираат согласно можностите на општина 
Конче.  
 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Градоначалникот на општина Конче го следи реализирањето на оваа Програма, 
покренува иницијативи,дава мислења и поднесува предлози во врска со 
остварувањето на нејзините цели и активности.  
 
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Конче”. 
 
 

Број 08-1770/10                                                                              Совет на општина  Конче 
Дата 13.12.2022                                                                                       Претседател, 
      Конче                                                                                           Александра Ристова,    
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Општина Конче 

                                                         
 

 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА 
ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА 
ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ НА 

ОПШТИНА КОНЧЕ за 2023 
година Конче 
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Законска регулатива  

Рамноправноста меѓу половите е една од темелните вредности на 
уставниот поредок на Република С  Македонија која се заснова на 
целосно признавање и промовирање на еднаквите можности на 
жените и мажите, како неизоставен предуслов за одржлив развој, 
уживање на човековите права и практикување на демократските 
вредности. 

Законот за еднакви можности на мажите и жените има за цел да 
го промовира концептот на еднакви можности за жените и мажите 
во сите сфери на општествениот живот како процес на 
отстранување на пречките за воспоставување и остварување 
рамноправност меѓу жените и мажите. 

Со овој Закон изречно се забранува дискриминацијата како 
„секое разликување, искористување или ограничување врз 
основа на пол што го загрозува или оневозможува остварувањето 
или заштитата на човековите права и слободи" како во јавниот 
така и во приватниот сектор, и тоа во областите на 
вработувањето и трудот, образованието, социјалната сигурност, 
културата и спортот. 

Националната стратегија за намалување на сиромаштијата и 
социјалната исклученост 2010-2020 како специфична стратегиска 
цел го предвидува унапредувањето на положбата на жената и 
намалување на степенот на сиромаштија и ризикот од социјална 
исклученост. Во согласност со Националниот план за родова 
рамноправност и Законот за еднакви можности помеѓу жените и 
мажите се нагласува потребата од систематски пристап, преку 
родовите институционални механизми, во тесна соработка со 
неформалниот систем за превенција и заштита (невладиниот 
сектор) на централно и локално ниво. Како дел од целите се 
наведени: 
1. Превенција од родово базирана дискриминација, насилство и 

социјална исклученост на женската популација, особено 

нагласена во руралните и во другите помали заедници, како и 

меѓу етничките групи; 

2. Формална заштита на правата на жените преку зајакнување на 
капацитетите и координираноста на институциите и сервисите, 
пред сè, на локално ниво.  

3. Поголем фокус кон активности насочени кон инкорпорирање 

на родовиот концепт во политиките на централно и локално 
ниво од аспект на социјално вклучување, преку родовите 

институционални механизми во соработка со невладиниот 
сектор. 
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Мерки за остварување на принципот на еднакви можности 

Во насока на остварување на принципот на еднакви можности за 
мажите и жените, Законот предвидува две групи мерки: основни 
и посебни.  

Основните мерки повеќе се во сферата на нормирањето и 
планирањето, а посебните мерки повеќе се однесуваат на 
воспоставувањето и функционирање на принципот на еднакви 
можности на мажите и жените преку отстранување на 
објективните пречки за неговата реализација, односно 
елиминирање на условите кои создаваат дискриминација по 
основ на пол. 
Посебните мерки се важни, затоа што се усвојуваат и од страна 
на единиците на локалната самоуправа. 
Согласно Законот ова треба да се реализира, пред се, преку три 
вида мерки. 
1. Позитивните мерки се однесуваат на воспоставување еднаква 
застапеност на мажите и жените во јавниот и политичкиот живот 
на државата и во тој правец предвидуваат приоритет на 
соодветниот пол се до воспоставувањето еднакво учество на 
мажите и жените. Ваквата мерка се однесува на сите нивоа на 
власт, вклучувајќи ја и локалната, сите јавни установи и служби, 
политичките функции, комисии и одбори. 
2. Охрабрувачките мерки предвидуваат различни активности 
кои треба да ги поттикнат слободите и напорите за елиминирање 
на нееднаквата застапеност, односно нееднаквиот третман. 
 
3. Програмските мерки се насочени кон подигање на свеста со 
цел да се поттикне воведувањето и унапредувањето на 
принципот на еднакви можности на мажите и жените. 

Општините се обврзани согласно Законот да го почитуваат 
принципот на еднакви можности на жените и мажите и да 
усвојуваат мерки и да преземаат активности кои се потребни за 
воспоставување на еднакви можности на жените и мажите. 
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Задачи за спроведување кои произлегуваат од 
пропишаните законски мерки 

1. Прибирање на родово разделените статистички податоци 
за составот на работните и другите тела, делегациите и 
другите органи во единиците на локалната самоуправа, 
при именувањето претставници во јавните претпријатија и 
установи при остварувањето на надлежностите од нивниот 
делокруг на работење. 

Во рамките на своите надлежности и поле на дејствување, 
Општина Конче е должна да преземе позитивни мерки за 
унапредување на родовата рамноправност и воспоставување на 
еднакви можности кои ќе бидат оправдани и засновани на 
анализи за статусот на жените и мажите. 

За таа цел од најголем број органи, институции и организации ќе 
се прибараат податоци за вкупниот број вработени, за половата 
структура на вработените, за образовната структура по пол и за 
состојбата со распоредувањето на мажите и жените на раководни 
работни места. 
Добиените податоци од вакавата анализа на степенот на 
имплементација на Законот за еднакви можности на жените и 
мажите, ќе бидат показатели за родова слика во дистрибуцијата 
на раководни работни места помеѓу жените и мажите во општина 
Конче. 
2. Вклучување на родовата перспектива во програмите, 
стратегиите и останатите документи што ги разгледува и 
усвојува Советот на Општина Конче 

Вклучувањето на родовата перспектива во законите, политиките 
и програмите (gender mainstreaming) е важен концепт кога 
станува збор за еднаквите можности на жените и мажите. 

Тоа подразбира детектирање на областите каде што 
недостасуваат одредби од родов аспект во одлуките, 
заклучоците, програмите, плановите, со кои би се унапредила 
родовата рамноправност и би се воспоставиле еднаквите 
можности на девојчињата и момчињата, жените и мажите. 

Kако ќе се интегрира родовата персепктива? Во насока на 

остварување на принципот на еднакви можности за мажите и 
жените во содржините на општинските програми ќе се прeвземаат 

следниве мерки и активности: 
 

- Преземените конкретни позитивни мерки во програмите на 

општина Конче за унапредување на родовата рамноправност и 
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воспоставување на еднакви можности ќе бидат оправдани и 
засновани на анализи за вклченоста на жените и мажите во 

нивната годишна реализација. 
- Општина Конче во програмите ќе прибира податоци за вкупниот 

број ангажирани лица, за половата структура на корисниците на 
програмата, за образовната структура и за состојбата со 

распоредувањето на мажите и жените во превземени програмски 
активности.  

Добиените податоци од ваквата анализа на степенот на 

имплементација на Законот за еднакви можности на жените и 
мажите во програмите ќе бидат показатели за родова слика во 

дистрибуцијата на ресурсите од програмите,распределба на 
ангажираните/вработените  лица жени и мажи на работни места 

при спроведување на програмите на општина Конче. 
 

Комисијата за еднакви можности на мажите и жените при Советот 
на Општина Конче ќе биде централно тело на локално ниво со 
надлежности во однос на воспоставувањето на принципот на 
еднакви можности на жените и мажите. Другите комисии при 
Советот на Општина Конче потребно е да бараат мислење од оваа 
Комисија за материјалите кои уредуваат или обработуваат 
прашања од значење за остварувањето на принципот на еднакви 
можности пред да ги достават до Советот на Општина Конче на 
разгледување, утврдување, односно донесување. 

Следењето на имплементацијата и спроведувањето на годишниот 
план за еднакви можности на жените и мажите ќе го врши 

Координаторот и Комисијата за еднакви можности при Советот на 
општина Конче.Комисијата во текот на 2023 година ќе планира и 

одржи три до четири состаноци  на кои детално ќе ги разгледува 

процесот и степенот на спроведување на годишниот план со 
анализа за дистрибуцијата на ресурсите од 

програмите,распределба на ангажираните/вработените  лица 
жени и мажи на работни места при спроведување на програмите 

на општина Конче.Со изработка на извештај ќе дава препораки и 
заклучоци за подбрување и надминување на одредени 

потешкотии при имплементацијата.Во импленетацијата на дел од 
активностите на Планот како реализатор ќе биде вклучено 

Здружението Организација на жени Конечанка Конче која повеќе 
години реализра проектни активнсти на родови прашања и 

проекти за подигање за свеста за жената и рамноправно учество 
на жените во носењето на одлуки  на локално ниво.   
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3. Јакнење на соработката на координаторот/и и 
Комисијата за еднакви можности со субјектите одговорни 
за усвојување и спроведување на мерките за 
воспоставување на еднакви можности 

Запознавањето со политиките за родова рамноправност 
претставува начин на комуникација и воспоставување соработка 
меѓу координаторот за еднакви можности во општината и 
Секторот за еднакви можности во Министерството за труд и 
социјална политика. 

Потребата од дијалог помеѓу релевантните актери е неопходна за 
да се осигура слично ниво на работа и политики на локално ниво 
Координацијата помеѓу локалниот координатор/и е неопходен. 
Таа е важна за да се осигура дека координаторите се 
информирани на локално ниво - може да оформи план преку  кој 
координаторот/и ќе даваат препораки за потребните промени во 
политиките , законите и одлуките кои се носат на локално ниво. 
Потребна е координација и меѓу ресорното министерство и 
координаторите од единиците на локалната самоуправа заради 
потребата од поддршка во обликувањето на политиките на 
општините во областа на родовата еднаквост. 

Спроведувањето на активностите за унапредување на принципот 
на еднакви можности значи вклучување и јакнење на 
соработката со другите партнери: синдикалните организации, 
здруженијата на работодавачи и невладиниот сектор. 

Соработката со народниот правобранител која е во рамките на 
уставните и законските овластувања и може да се реализира 
согласно неговата законски утврдена надлежност да се грижи за 
остварување на принципот на еднакви можности на жените и 
мажите и да обезбеди заштита кога нечие право е одземено или 
ограничено од орган или организација пред која е надлежен да 
постапува. 

4. Родово одговорно буџетирање  

Главната цел да се придонесе кон имплементација на обврските 
за остварување на родовата еднаквост и продолжение на 
досегашните напори и постигнувања на локално ниво во насока 
на интегрирањето на родовата перспектива во креирањето на 
политиките и буџетот на општина Конче. 
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Планирани активности за 2023 година: 
 

р.б Активност Време на 

реализација 

Носители и 

соработници 

Буџет Број на 

корисници 

жени/мажи 

Индикатори 

за успешност 

1 Водење родово разделена 

статистика за вработените во 

општинските институции 

Континуирано во 

текот на целата 

година 

- Општина Конче 

- Граѓански 

сектор 

 

10.000 ден. 

Водење на 

статистика и 

изработка на 

извештај за 

родоворазделени 

податоци 

жени/мажи 

вработени во 

општината и НВО 

Родово 

разделени 

статистички 

податоци за 

општинските 

институции 

2 Обуки за внесување на родовата 

перспектива во локалната средина 

на теми: 

- недоволна застапеност на 

жената во сопственичката 

структура кај 

движен и/или недвижен имот 

- Потреба од следење на 

застапеност и имплементација на 

родовиот аспект во образовниот 

процес, социјална заштита, 

култура , спорт и јавни 

институции 

февруари-мај  

2023 

-Општина Конче 

-Грагански 

сектор 

 

Средствата за 

реализација на 

оваа активност 

се планирани во 

програмата на 

Здружение 

Организација на 

жени на општина 

Конче како 

реализатор на 

активноста. 

  25-35 

 -граѓани од 

населени места, 

-претставници од 

локалани 

институции 

-невладин  

сектор 

-земјоделци 

-ранливи 

категории 

граѓани 

Реализирани 

обуки за јакнење 

на капацитетите 

на КЕМ и на 

Советот на 

Општина Конче 

за воведување 

на родовата 

перспектива и 

родово 

одговорно 

буџетирање 

3 Работа и работни односи 

-информирање и подигање на 

свеста кај невработените за 

нивните права. 

- заштита на правата на жената на 

работното место 

-информирање на закон за работни 

односи 

јуни-август 2023 Општина Конче 

НВО, 

Агенција за 

вработување, 

МТСП,  

синдикат 

10.000 ден     30-45 

- невработени 

лица 

-Вработени во 

локални 

институции 

-жени од јавен и 

приватен сектор 

- Спроведување 

на анкета 
-Организирање на 

трибини со 

вработените од 

приватниот и 

јавниот сектор 

4 Организирање кампања за 

подигање на свеста кај жената 

за редовна здравствена заштита 

за рано откривање на малигни 

заболувања(рак на дојка, рак на 

грло на матка, рак на простата, 

рак на белите дробови, рак на 

дебелото црево, остеопороза 

 

 

 

 

 

септември- 

октмоври 2023 

Општина Конче 

Здравствен Дом 

Радовиш-

ангажирање на 

стручни лица 

Грагански сектор 

-ЗГ Женска 

Акција Радовиш 

- ЗГ 

Организација на 

жени на општина 

Конче 

 

Средствата за 

реализација на 

оваа активност 

се планирани во 

програмата на 

Здружение 

Организација на 

жени на општина 

Конче како 

реализатор на 

активноста. 

      30-40 

-Жени земјоделки 

- невработени 

жени, 

-жени со 

социјални 

примања, 

Вработени жени 

во  локални 

институции 

Кампањата ќе се 

реализира преку 

одржување 

трибини и 

работилници, 

како и 

подготовка, 

дистрибуција на 

промотивни 

материјали кои ќе 

ги нудат 

потребните 

информации и ќе 

дејствуваат 

едукативно на 

учесниците. 
5 Активности за одбележување на 

Меѓународниот ден на рурална 

жена 

15 октмоври 

2023 

Општина Конче 

Организација на 

жени на општина 

Средствата за 

реализација на 

оваа активност 
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Конче како 

реализатор на 

активноста 

се планирани во 

програмата на 

Здружение 

Организација на 

жени на општина 

Конче како 

реализатор на 

активноста. 
 
6 

Основни систематски прегледи со 

анализи за превентивно 

откривање на болести кај жените 

и мажите (за социјално ранливите 

категории во Конче)  

февруари – 

декември 2023 

-Општина Конче 

-Здравствен дом 

Радовиш 

Центар за 

социјални работи 

Радовиш 

Грагански сектор 

 

Средствата за 

реализација на 

оваа активност 

се планирани во 

програмата на 

Здружение 

Организација на 

жени на општина 

Конче како 

реализатор на 

активноста. 

5-10 до 

искористување 

на средствата 

Жени и мажи од 

ранливи 

категории 

Рано откривање 

на тешки болести 

кај жените и 

мажите; 

 Јакнење на 

свеста за 

превенцијата на 

здравјето 

7 Подршка на иницијативи за 

пружење на социјална заштита и 

друга дополнителна помош за веќе 

заболените лица.  

февруари – 

декември 2023 

 30.000 ден 10-15  

До 

искористување 

на  средствата за 

помош на 

заболени лица 

Оваа активност 

има цел да 

обезбеди 

социјална 

заштита и друг 

вид помош која 

им е неопходна 

на заболените 

лица. 
8 Препознавање и пријавување на 

присуство на семејно насилство 

соработка ) Промовирање на 

локален механизам за упатување 

на жртвите на семејно насилство 

(меѓуинституционална 

соработка) 

 

Октомври-

ноември 2023 

Општина Конче 

- Центар за 

социјални работи 

Радовиш 

Грагански сектор 

Средствата за 

реализација на 

оваа активност 

се планирани во 

програмата на 

Здружение 

Организација на 

жени на општина 

Конче како 

реализатор на 

активноста. 

Прифаќање на 

секое лице кое 

ке побара 

помош и совет. 

Бесплатни 

совети и 

информации за 

заштита од 

семејно 

насилство 

9 Информираност на граѓаните за 

важноста од редовни 

превентивни прегледи и 

симптоми на болести  

(психосоматски заболувања 

Висок крвен притисок 

,дијабетис и последици од 

нелекување на дијабетисот) 

Октомври-

декември 2023 

Општина Конче 

ЈЗУ Здравствен 

дом Радовиш 

Ангажирање на 

стручни лица 

5.000 ден 20-30 

-Граѓани од 

општина Конче 

-Корисници  на 

социјални мрежи  

Отворени 

форуми на 

социјалните 

мрежи. 

1
0 

Подигање на свеста кај 

граѓаните за еднакви права на 

лицата со посебни потреби 

Октомври-

декември 2023 

Комисија за 

еднакви 

можности, 

Координатор за 

еднакви 

можности, 

10.000 ден 150 испечатени 

флаери и 

дистрибуција по 

населените места 

во општина 

Конче 

Подготовка, 

дистрибуција на 

промотивни 

материјали за 

свеста на 

граганите за 
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ЦСР, НВО, Црвен 

крст, МТСП 

проблемите на 

лицата со 

посебни потреби 
11. Анализа на состојбата на старите 

изнемоштени и осамени лица 

-Организирање акции за социјално 

загрозени семејства 

 

Февруари-

декември 2023 

Комисија за 

еднакви 

можности, 

Координатор за 

еднакви 

можности,ЦСР, 

НВО, Црвен крст, 

МТСП 

5.000 ден Анкета на 60  

стари, 

изнемоштени и 

осамени лица, 

Организирана  

една хуманитарна 

акција  

Мапирање во 

руралната 

средина, 

анкетирање,  

Организирани 

хумани акции 

12. Изработка, на Стратегија за 
родовата перспектива на 
економската политика на Општина 
Конче.2023-2025 
-Печатење и промоција на 
Стратегијата за општина Конче. 

Септевмри-

декември 2023 

Општина Конче 
Комисија за 
еднакви 
можности, 
Координатор за 
еднакви 
можности,ЦСР, 
НВО, МТСП 

20.000 ден 
 

Вклчени 
претставници од 
-Општина Конче, 
-Образовни 
институции, 
-Јавни 
институции  
Невладин сектор 

Родово 
сензитивни 
препораки за 
креирање на 
Буџетот за 
идната година 

   Вкупно  
 

90.000 ден   
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Заклучни согледувања: 
 
Иразботката  и постоењето на  Планот сам по себе не е доволен 
за да гарантира успешна имплементација на политики кои се 
родово чувствителни. Покрај покажаната волја, потребни се и 
ресурси за понатамошно градење на капацитетите на оние кои 
треба да бидат вклучени во сите фази на креирање, 
имплементација, мониторинг и оценка на постигнувањата при 
дефинирањето и спроведувањето на политики за родова 
рамноправност. 

Ова бара и отвореност и соработка меѓу изградените механизми 
за родова рамноправност (хоризонтално и вертикално), како и 
соработка со институциите на локално ниво и со граѓанските 
организации. 

Партиципативните процеси и градењето на партнерски односи во 
голема мера ќе придонесат кон остварувањето на зацртаните 
цели.  

Една од основните потреби е подобрувањето на 
функционирањето на родовиот механизам на локално ниво, со 
цел да се зајакне нивниот капацитет за вклучување на родовата 
перспектива во формулирањето и анализата на локалните 
политики.  

 

Всушност, крајната цел е родовата еднаквост да се сфати не само 
како човеково право, туку и како демократска вредност која 
треба да се применува во сите аспекти на животот: политички, 
економски, социјален и културен. 

 

 Број 08-1770/11                                   Совет на општина  Конче 
Дата 13.12.2022                                           Претседател,                                     

      Конче                                               Александра Ристова,                                       
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  Врз основа на член 22, точка 10 и 11 од Законот за локалната самоуправа („Сл. 
Весник на РМ “ бр. 5/02), член 5 и 21 став 1,2 и3 од Законот за пожарникарството 
(„Сл. весник на РМ“ бр.67/04,81/07,55/11 и 158/14) и член 11 став 1, точка 44 од 
Статутот на Општина Конче, Советот на Општина Конче на седницата одржана на 
ден 13.12.2022 година,донесе                                                                                        
                                                                                   
 

П Р О Г Р А М А 
за активностите на Општина Конче во областа 
на противпожарната заштита во 2023 година 

 
Програмата за активностите на Општина Конче во областа на противпожарната 
заштита ги утврдува заедничките интереси и активности во овие области, кои 
претставуваат активности од јавен интерес.  
Според законските одредби, Oпштина Конче во 2023 година овие активности ќе ги 
остварува преку: 
- Територијалната противпожарна единица која ќе дејствува на територијата на 
Општина Радовиш а во согласност со Законот за пожарникарството, ќе ги покрива 
и подрачјето на општина Конче, кои нема формирано сопствена противпожарна 
единица. 
-  Доброволно противпожарно друштво ,,Горици Оператива,, Конче. 
Со цел за навремено, ефикасно и организирано спроведување на активностите од 
противпожарната заштитата и спасувањето, Општина Конче во 2023 година ќе 
продолжи со континуирана соработка со надлежните државни органи од областа 
на противпожарната заштита и тоа: Дирекцијата за заштита и спасување, 
Центарот за управување со кризи, Министерството за одбрана, Противпожарниот 
сојуз на Република Северна Македонија и други надлежни органи и тела. 

 
I.Цели на програмата 

 
- Заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од природни непогоди, 
пожари во населени места, во шуми, отворени простори, поплави, сообраќајни 
несреќи и др; 
-Обезбедување на навремено истакнување на опасноста, благовремено 
откривање и елиминирање на причините за настанување на пожари и други 
видови непогоди; 
- Обезбедување на услови и можности за соодветна организација, опременост и 
координираност на силите за противпожарната заштита. 

 
II. Активности на програмата 
 
  За реализација и остварување на основните цели на оваа Програма, 
активностите на Општината и Советот ќе бидат насочени кон создавање на 
максимални услови за реализирање на програмските определби во доменот на 
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противпожарната заштита и спасувањето, како и во услови на разни видови 
непогоди. 
 
   Во оваа насока, активностите претежно ќе бидат насочени кон обезбедување на 
услови за квалитетна, брза и во законски рамки реализирана активност. Општина 
Конче во рамките на своите материјални можности ќе обезбеди услови потребни 
за квалитетна и технички стручно подготвена единица за противпожарна заштита, 
која ќе може брзо и ефикасно да дејствува на целото подрачје на Општина Конче. 

 
III.Финансирање на програмата 

 
  Финансирањето на активностите од областа на дејствувањето на 
Територијалната противпожарна единица Радовиш и Доброволно противпожарно 
друштво Горици Оператива Конче утврдени според оваа Програма ќе биде 
реализирано од: 
- Средства од Буџетот на РСМ; 
- Средства од буџетот на Општина Конче; 
- Наплатени премии од осигурување на имот од пожари; 
- Наплатени премии за осигурување на моторни возила и осигурување од 
одговорност од употреба на моторни возила; 
- Средства од наплатени парични казни за сторени прекршоци од областа на 
заштитата од пожари и експлозии; 
- Доброволни прилози и други средства од осигурителни друштва, фондации, 
правни и физички лица, наменети за унапредување на заштитата од пожари; 
- Приходи од сопствени извори за извршени услуги од страна на Територијалната 
противпожарна единица Радовиш  
- Приходи од други општини 
 

А. Расходи за противпожарна заштита на Општина 
Конче 

 

1. 
 

Трансфер на средства за територијална противпожарна 
единица Радовиш 

- 10.000,00 

2. Трансфер на средства за Доброволно противпожарно 
друштво Горици Оператива  Конче: 
-Плати и надоместоци- 1 лице                          - 
318,000,00 
-Дневеници за ангажираност  
 на 8 добороволни пожарникари со Договор     - 
121.000,00 
-Материјалнисредства-алат,прибор,гориво,    -  50.000,00 

 
 

318,000,00 
 

121.000,00 
 
 

               50.000,00 

3. Општински противпожарен сојуз Радовиш - 1.000,00 

 Вкупно расходи - 500.000,00 

 
Вкупно расходи =500,000,00 денари. 
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V. Други форми на активности за поддржување и помагање на ТППЕ 
Радовиш и ДПД Горици Оператива Конче 
 
Активностите на Територијалната противпожарна единица – Радовиш, која делува 
на подрачјата на општините Радовиш и Конче, и Доброволното противпожарно 
друштво Горици Оператива  Конче освен со финансиски средства, 
Градоначалникот и Советот на Општина Конче ќе ги помагаат и стимулираат и со: 
- одбележување на 20-ти мај, Денот на пожарникарите; 
- прогласување на најистакнат пожарникар во извршувањето на работните 
обврски при гаснењето на пожари; 
- учество на Градоначалникот и претставници на Советот на средби и настани 
организирани од страна на ТППЕ Радовиш по разни поводи и прослави 
- поддршка и учество во проектни активности 

 
VI. Завршни одредби 
 
     За спроведувањето на оваа Програма се грижи Градоначалникот на Општина 
Конче.Во соработка со Општинскиот штаб за заштита и спасување, Дирекцијата за 
заштита и спасување, Центарот за управување со кризи, државниот инспектор за 
заштита од пожари, инспекторот за заштита и спасување и другите надлежни 
органи и тела,органите и телата на Советот на Општина Конче ќе го следат 
спроведувањето на оваа Програма и активно ќе учествуваат во нејзината 
реализација, како и во покренувањето на иницијативи, давање на мислења и 
поднесување на предлози во врска со остварувањето на програмските цели и 
активности. 
 
Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Конче“. 

 
  

Број 08-1770/12                                                         Совет на општина  Конче 
Дата 13.12.2022                                                              Претседател, 
      Конче                                                                    Александра Ристова,    
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Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на
Република Македонија” број 5/2002) и член 28 став 1 од Законот за финасирање на единиците на
локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија број 61/2004, 96/2004, 67/2007,
156/2009, 47/2011, 192/2015, 209/2018 и Службен весник на Република Северна Македонија
244/2019, 53/2021, 77/2021, и 150/2021 ), Советот на Општина Конче на Осумнаесетата седница ,
одржана на 13.12. 2022 година, донесе

Н А Ц Р Т - Б У Џ Е Т на Општина КОНЧЕ за 2023 година

I.ОПШТ ДЕЛ

Член 1

Нацрт - Буџетот на Општина КОНЧЕ за 2023 година се состои од:

116.011.018 во денари
I. Вкупни приходи
- Даночни приходи 3.984.500

- Неданочни приходи 1.386.000
- Капитални приходи 48.950.000
- Приходи од дотации 37.406.000
- Трансфери 22.394.518

- Приходи од донации 1.890.000

II. Вкупни расходи 122.613.922
- утврдени намени 122.513.922
- резерви 100.000

III. Дефицит -6.602.904

IV. Финснсирање 6.602.904

Прилив 7.362.904
Домашни задолжувања 0
Странски заеми 0
Депозит 7.362.904

Одлив 760.000
Отплата на главница 760.000

Член 2
Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а расходите по
основни намени се утврдени во билансот на расходи и тоа како што следува:
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Nivo na:  Stavka

BILANS NA PRIHODI

123.373.922 123.373.92201.890.00043.248.5911.011.00077.224.331

Kategorija

Stavka
O     P     I     S

B     U     X     E     T

Predhoden
buxet

Buxet

Prihodi od
samofinan.
aktivnosti

Prihodi od
dotacii

Prihodi od
donacii

Prihodi od
krediti

Vkupni prihodi

71 DANO^NI PRIHODI 3.984.500 0 0 0 03.984.500 3.984.500

711 Danok od dohod, od dobivka i od kapitalni dobivki 0276.500 0 0 0276.500 276.500

713 Danoci na imot 01.150.000 0 0 01.150.000 1.150.000

717 Danoci na specifi~ni uslugi 02.548.000 0 0 02.548.000 2.548.000

718 Taksi na koristewe ili dozvoli za vr{ewe na dejnost 010.000 0 0 010.000 10.000

72 NEDANO^NI PRIHODI 375.000 1.011.000 0 0 01.386.000 1.386.000

722 Globi, sudski i administrativni taksi 0130.000 0 0 0130.000 130.000

723 Taksi i nadomestoci 015.000 940.000 0 0955.000 955.000

725 Drugi nedano~ni prihodi 0230.000 71.000 0 0301.000 301.000

73 KAPITALNI PRIHODI 48.950.000 0 0 0 048.950.000 48.950.000

733 Proda`ba na zemji[te i nematerijalni vlo`uvawa 048.950.000 0 0 048.950.000 48.950.000

74 TRANSFERI I DONACII 23.914.831 0 43.248.591 1.890.000 069.053.422 69.053.422

741 Transferi od drugi nivoa na vlast 023.914.831 0 43.248.591 067.163.422 67.163.422

742 Donacii od stranstvo 00 0 0 1.890.0001.890.000 1.890.000

1
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BILANS NA RASHODI

Nivo na:  Stavka

Kategorija

Stavka
O     P     I     S

B     U     X     E     T

Predhoden
buxet

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Rashodi od
donacii

Rashodi od
krediti

Vkupni
rashodi

123.373.92243.248.591 01.890.00077.224.331123.373.922 1.011.000

12.255.00040 PLATI I NADOMESTOCI 38.492.340 0 27.892.340 0 0 40.147.340

401 Osnovni plati 26.450.708 7.485.000 0 20.060.708 0 0 27.545.708

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 10.271.632 2.795.000 0 7.831.632 0 0 10.626.632

404 Nadomestoci 1.770.000 1.975.000 0 0 0 0 1.975.000

100.00041 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 100.000 0 0 0 0 100.000

413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000

15.636.20042 STOKI I USLUGI 29.218.076 1.011.000 10.252.195 1.890.000 0 28.789.395

420 Patni i dnevni rashodi 301.000 210.000 5.000 60.000 26.000 0 301.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 7.575.840 3.795.000 170.000 3.428.840 0 0 7.393.840

423 Materijali i siten inventar 2.780.987 630.000 430.000 1.740.987 0 0 2.800.987

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 7.116.200 5.086.200 60.000 1.930.000 0 0 7.076.200

425 Dogovorni uslugi 5.835.368 1.525.000 191.000 2.727.368 1.372.000 0 5.815.368

426 Drugi tekovni rashodi 2.608.681 1.390.000 155.000 365.000 492.000 0 2.402.000

427 Privremeni vrabotuvawa 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

70.00045 KAMATNI PLA]AWA 20.000 0 0 0 0 70.000

452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 20.000 70.000 0 0 0 0 70.000

12.907.00046 SUBVENCII I TRANSFERI 9.907.000 0 0 0 0 12.907.000

461 Subvencii za javni pretprijatija 1.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

463 Transferi do nevladini organizacii 580.000 580.000 0 0 0 0 580.000

464 Razni transferi 8.327.000 9.327.000 0 0 0 0 9.327.000

550.00047 SOCIJALNI BENEFICII 550.000 0 0 0 0 550.000

471 Socijalni nadomestoci 550.000 550.000 0 0 0 0 550.000

34.946.13148 KAPITALNI RASHODI 44.706.506 0 5.104.056 0 0 40.050.187

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 820.000 250.000 0 570.000 0 0 820.000

482 Drugi grade`ni objekti 42.929.506 34.196.131 0 4.077.056 0 0 38.273.187

483 Kupuvawe na mebel 477.000 50.000 0 427.000 0 0 477.000

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 480.000 450.000 0 30.000 0 0 480.000

760.00049 OTPLATA NA GLAVNICA 380.000 0 0 0 0 760.000

1
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493 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast 380.000 760.000 0 0 0 0 760.000

2
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BILANS NA KAPITALNI RASHODI

Nivo na:  Stavka

Kategorija

Stavka
O     P     I     S

B     U     X     E     T

Predhoden
buxet

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Rashodi od
donacii

Rashodi od
krediti

Vkupni
rashodi

40.050.1875.104.056 0034.946.13144.706.506 0

34.946.13148 KAPITALNI RASHODI 44.706.506 0 5.104.056 0 0 40.050.187

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 250.000820.000 0 570.000 0 0 820.000

482 Drugi grade`ni objekti 34.196.13142.929.506 0 4.077.056 0 0 38.273.187

483 Kupuvawe na mebel 50.000477.000 0 427.000 0 0 477.000

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 450.000480.000 0 30.000 0 0 480.000

1
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BILANS NA TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODI

Nivo na:  Stavka

Kategorija

Stavka
O     P     I     S

B     U     X     E     T

Predhoden
buxet

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Rashodi od
donacii

Rashodi od
krediti

Vkupni
rashodi

83.323.73538.144.535 01.890.00042.278.20078.667.416 1.011.000

12.255.00040 PLATI I NADOMESTOCI 38.492.340 0 27.892.340 0 0 40.147.340

401 Osnovni plati 26.450.708 7.485.000 0 20.060.708 0 0 27.545.708

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 10.271.632 2.795.000 0 7.831.632 0 0 10.626.632

404 Nadomestoci 1.770.000 1.975.000 0 0 0 0 1.975.000

100.00041 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 100.000 0 0 0 0 100.000

413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000

15.636.20042 STOKI I USLUGI 29.218.076 1.011.000 10.252.195 1.890.000 0 28.789.395

420 Patni i dnevni rashodi 301.000 210.000 5.000 60.000 26.000 0 301.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 7.575.840 3.795.000 170.000 3.428.840 0 0 7.393.840

423 Materijali i siten inventar 2.780.987 630.000 430.000 1.740.987 0 0 2.800.987

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 7.116.200 5.086.200 60.000 1.930.000 0 0 7.076.200

425 Dogovorni uslugi 5.835.368 1.525.000 191.000 2.727.368 1.372.000 0 5.815.368

426 Drugi tekovni rashodi 2.608.681 1.390.000 155.000 365.000 492.000 0 2.402.000

427 Privremeni vrabotuvawa 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

70.00045 KAMATNI PLA]AWA 20.000 0 0 0 0 70.000

452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 20.000 70.000 0 0 0 0 70.000

12.907.00046 SUBVENCII I TRANSFERI 9.907.000 0 0 0 0 12.907.000

461 Subvencii za javni pretprijatija 1.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

463 Transferi do nevladini organizacii 580.000 580.000 0 0 0 0 580.000

464 Razni transferi 8.327.000 9.327.000 0 0 0 0 9.327.000

550.00047 SOCIJALNI BENEFICII 550.000 0 0 0 0 550.000

471 Socijalni nadomestoci 550.000 550.000 0 0 0 0 550.000

760.00049 OTPLATA NA GLAVNICA 380.000 0 0 0 0 760.000

493 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast 380.000 760.000 0 0 0 0 760.000

1
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Fun.sta.
O     P     I     S

B     U     X     E     T

Buxet
Samofinan.
aktivnosti Dotacii Donacii Krediti

Fun.kod

BUXETSKI RASHODI PO FUNKCII NA ELS

Nivo na:  STAVKA

VKUPNO

123.373.92277.224.331 1.011.000 43.248.591 1.890.000 0

701 OP{TI JAVNI SLU@BI 32.332.717 0 0 1.090.000 0 33.422.717

IZVT[NI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSISKI I FISKALNI
RABOTI, NADVORE[NI RABOTI

7011 32.332.717 0 0 0 0 32.332.717

OP[TI USLUGI7013 0 0 0 1.090.000 0 1.090.000

702 ODBRANA 100.000 0 0 0 0 100.000

CIVILNA ODBRANA7022 100.000 0 0 0 0 100.000

703 JAVEN RED I MIR 500.000 0 0 0 0 500.000

PROTIVPO@ARNI USLUGI7032 500.000 0 0 0 0 500.000

704 EKONOMSKI RABOTI 23.107.483 0 0 0 0 23.107.483

TRANSPORT7045 23.107.483 0 0 0 0 23.107.483

705 ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA 6.590.000 0 0 0 0 6.590.000

UPRAVUVAWE SO OTPADOCITE7051 750.000 0 0 0 0 750.000

UPRAVUVAWE SO OTPADNI VODI7052 5.840.000 0 0 0 0 5.840.000

706 @IVEALI[TA I RAZVOJ NA ZAEDNICATA 14.594.131 0 0 800.000 0 15.394.131

RAZVOJ NA ZAEDNICATA7062 3.900.000 0 0 800.000 0 4.700.000

VODOSNABDUVAWE7063 8.444.131 0 0 0 0 8.444.131

OSVETLUVAWE NA ULICI7064 2.250.000 0 0 0 0 2.250.000

709 OBRAZOVANIE 0 1.011.000 43.248.591 0 0 44.259.591

PEDAGO[KO I OSNOVNO OBRAZOVANIE7091 0 1.011.000 43.248.591 0 0 44.259.591

1
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Fun.kod
O     P     I     S

B     U     X     E     T

Buxet
Samofinan.
aktivnosti Dotacii Donacii Krediti

Potpr.
VKUPNO

FUNKCIONALNI RASHODI

Nivo na:  POTPROGRAMI

123.373.922077.224.331 1.011.000 43.248.591 1.890.000

7011 IZVT[NI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSISKI I FISKALNI
RABOTI, NADVORE[NI RABOTI

32.332.717 0 0 0 0 32.332.717

SOVET NA OP{TINAA00 11.700.000 0 0 0 0 11.700.000

GRADONA^ALNIKD00 3.142.000 0 0 0 0 3.142.000

OP[TINSKA ADMINISTRACIJAE00 17.190.717 0 0 0 0 17.190.717

KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINAEA0 300.000 0 0 0 0 300.000

7013 OP[TI USLUGI 0 0 0 1.090.000 0 1.090.000

PREKUGRANI^NA SORABOTKAMB0 0 0 0 1.090.000 0 1.090.000

7022 CIVILNA ODBRANA 100.000 0 0 0 0 100.000

ZA[TITA I SPASUVAWEQ00 100.000 0 0 0 0 100.000

7032 PROTIVPO@ARNI USLUGI 500.000 0 0 0 0 500.000

PROTIVPO@ARNA ZA[TITAW00 500.000 0 0 0 0 500.000

7045 TRANSPORT 23.107.483 0 0 0 0 23.107.483

ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA, ULICI I
REGULIRAWE NA RE@IM NA SOOBRAKAJOT

J60 2.745.483 0 0 0 0 2.745.483

IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI[TA I ULICIJD0 20.362.000 0 0 0 0 20.362.000

7051 UPRAVUVAWE SO OTPADOCITE 750.000 0 0 0 0 750.000

JAVNA ^ISTOTAJ40 750.000 0 0 0 0 750.000

7052 UPRAVUVAWE SO OTPADNI VODI 5.840.000 0 0 0 0 5.840.000

IZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA
OTPADNI VODI

JI0 5.840.000 0 0 0 0 5.840.000

7062 RAZVOJ NA ZAEDNICATA 3.900.000 0 0 800.000 0 4.700.000

URBANISTI^KO PLANIRAWEF10 500.000 0 0 0 0 500.000

PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJG10 3.400.000 0 0 800.000 0 4.200.000

7063 VODOSNABDUVAWE 8.444.131 0 0 0 0 8.444.131

IZGRADBA NA SISTEMI ZA VODOSNABDUVAWEJG0 8.444.131 0 0 0 0 8.444.131

7064 OSVETLUVAWE NA ULICI 2.250.000 0 0 0 0 2.250.000

JAVNO OSVETLUVAWEJ30 2.250.000 0 0 0 0 2.250.000

7091 PEDAGO[KO I OSNOVNO OBRAZOVANIE 0 1.011.000 43.248.591 0 0 44.259.591

OSNOVNO OBRAZOVANIEN10 0 100.000 38.219.136 0 0 38.319.136

DETSKI GRADINKIV10 0 911.000 5.029.455 0 0 5.940.455

1
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Член 3

Приходите во износ од 123.373.922 денари се искажани по основни намени во Билансот на приходите и
расходите во Нацрт Буџетот на Општината за 2023 година и се респределени по поблиски намени во посебниот
дел:
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POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

123.373.92201.890.00043.248.591123.373.922 77.224.331 1.011.000

0A0 SOVET NA OP{TINA 9.320.000 11.700.000 0 0 0 11.700.000

A00 SOVET NA OP{TINA 9.320.000 11.700.000 0 0 0 0 11.700.000

PLATI I NADOMESTOCI 1.740.00040 1.840.000 0 0 0 0 1.840.000
401 Osnovni plati 240.000 240.000 0 0 0 0 240.000

404 Nadomestoci 1.500.000 1.600.000 0 0 0 0 1.600.000

REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 100.00041 100.000 0 0 0 0 100.000
413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000

STOKI I USLUGI 100.00042 100.000 0 0 0 0 100.000
420 Patni i dnevni rashodi 10.000 10.000 0 0 0 0 10.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 40.000 40.000 0 0 0 0 40.000

426 Drugi tekovni rashodi 50.000 50.000 0 0 0 0 50.000

KAMATNI PLA]AWA 20.00045 70.000 0 0 0 0 70.000
452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 20.000 70.000 0 0 0 0 70.000

SUBVENCII I TRANSFERI 6.530.00046 8.380.000 0 0 0 0 8.380.000
461 Subvencii za javni pretprijatija 1.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

463 Transferi do nevladini organizacii 480.000 480.000 0 0 0 0 480.000

464 Razni transferi 5.050.000 4.900.000 0 0 0 0 4.900.000

SOCIJALNI BENEFICII 450.00047 450.000 0 0 0 0 450.000
471 Socijalni nadomestoci 450.000 450.000 0 0 0 0 450.000

OTPLATA NA GLAVNICA 380.00049 760.000 0 0 0 0 760.000
493 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast 380.000 760.000 0 0 0 0 760.000

PRIHODI :

RASHODI :

1
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POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

123.373.92201.890.00043.248.591123.373.922 77.224.331 1.011.000

A00 SOVET NA OP{TINA 9.320.000 11.700.000 0 0 0 0 11.700.000

40 01.740.000 1.840.000 0 0 0PLATI I NADOMESTOCI 1.840.000
401 240.000 240.000 0 0 0 0Osnovni plati 240.000
404 1.500.000 1.600.000 0 0 0 0Nadomestoci 1.600.000

41 0100.000 100.000 0 0 0REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 100.000
413 100.000 100.000 0 0 0 0Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 100.000

42 0100.000 100.000 0 0 0STOKI I USLUGI 100.000
420 10.000 10.000 0 0 0 0Patni i dnevni rashodi 10.000
421 40.000 40.000 0 0 0 0Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 40.000
426 50.000 50.000 0 0 0 0Drugi tekovni rashodi 50.000

45 020.000 70.000 0 0 0KAMATNI PLA]AWA 70.000
452 20.000 70.000 0 0 0 0Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 70.000

46 06.530.000 8.380.000 0 0 0SUBVENCII I TRANSFERI 8.380.000
461 1.000.000 3.000.000 0 0 0 0Subvencii za javni pretprijatija 3.000.000
463 480.000 480.000 0 0 0 0Transferi do nevladini organizacii 480.000
464 5.050.000 4.900.000 0 0 0 0Razni transferi 4.900.000

47 0450.000 450.000 0 0 0SOCIJALNI BENEFICII 450.000
471 450.000 450.000 0 0 0 0Socijalni nadomestoci 450.000

49 0380.000 760.000 0 0 0OTPLATA NA GLAVNICA 760.000
493 380.000 760.000 0 0 0 0Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast 760.000
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POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

123.373.92201.890.00043.248.591123.373.922 77.224.331 1.011.000

0D0 GRADONA^ALNIK 3.362.000 3.142.000 0 0 0 3.142.000

D00 GRADONA^ALNIK 3.362.000 3.142.000 0 0 0 0 3.142.000

PLATI I NADOMESTOCI 1.200.00040 1.200.000 0 0 0 0 1.200.000
401 Osnovni plati 840.000 840.000 0 0 0 0 840.000

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 340.000 335.000 0 0 0 0 335.000

404 Nadomestoci 20.000 25.000 0 0 0 0 25.000

STOKI I USLUGI 1.465.00042 1.245.000 0 0 0 0 1.245.000
420 Patni i dnevni rashodi 110.000 110.000 0 0 0 0 110.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 450.000 350.000 0 0 0 0 350.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 200.000 200.000 0 0 0 0 200.000

425 Dogovorni uslugi 285.000 265.000 0 0 0 0 265.000

426 Drugi tekovni rashodi 420.000 320.000 0 0 0 0 320.000

SUBVENCII I TRANSFERI 597.00046 597.000 0 0 0 0 597.000
463 Transferi do nevladini organizacii 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000

464 Razni transferi 497.000 497.000 0 0 0 0 497.000

SOCIJALNI BENEFICII 100.00047 100.000 0 0 0 0 100.000
471 Socijalni nadomestoci 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000

PRIHODI :

RASHODI :

D00 GRADONA^ALNIK 3.362.000 3.142.000 0 0 0 0 3.142.000

40 01.200.000 1.200.000 0 0 0PLATI I NADOMESTOCI 1.200.000
401 840.000 840.000 0 0 0 0Osnovni plati 840.000
402 340.000 335.000 0 0 0 0Pridonesi za socijalno osiguruvawe 335.000
404 20.000 25.000 0 0 0 0Nadomestoci 25.000

42 01.465.000 1.245.000 0 0 0STOKI I USLUGI 1.245.000
420 110.000 110.000 0 0 0 0Patni i dnevni rashodi 110.000
421 450.000 350.000 0 0 0 0Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 350.000
424 200.000 200.000 0 0 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 200.000
425 285.000 265.000 0 0 0 0Dogovorni uslugi 265.000
426 420.000 320.000 0 0 0 0Drugi tekovni rashodi 320.000

46 0597.000 597.000 0 0 0SUBVENCII I TRANSFERI 597.000
463 100.000 100.000 0 0 0 0Transferi do nevladini organizacii 100.000
464 497.000 497.000 0 0 0 0Razni transferi 497.000

47 0100.000 100.000 0 0 0SOCIJALNI BENEFICII 100.000
471 100.000 100.000 0 0 0 0Socijalni nadomestoci 100.000

3

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ  15/2022



POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

123.373.92201.890.00043.248.591123.373.922 77.224.331 1.011.000

0E0 OP{TINSKA ADMINISTRACIJA 15.844.398 17.190.717 0 0 0 17.190.717

E00 OP[TINSKA ADMINISTRACIJA 15.844.398 17.190.717 0 0 0 0 17.190.717

PLATI I NADOMESTOCI 7.660.00040 9.215.000 0 0 0 0 9.215.000
401 Osnovni plati 5.310.000 6.405.000 0 0 0 0 6.405.000

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 2.100.000 2.460.000 0 0 0 0 2.460.000

404 Nadomestoci 250.000 350.000 0 0 0 0 350.000

STOKI I USLUGI 7.854.39842 7.645.717 0 0 0 0 7.645.717
420 Patni i dnevni rashodi 90.000 90.000 0 0 0 0 90.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 1.737.000 1.655.000 0 0 0 0 1.655.000

423 Materijali i siten inventar 610.000 630.000 0 0 0 0 630.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 930.717 890.717 0 0 0 0 890.717

425 Dogovorni uslugi 360.000 360.000 0 0 0 0 360.000

426 Drugi tekovni rashodi 1.126.681 1.020.000 0 0 0 0 1.020.000

427 Privremeni vrabotuvawa 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

SUBVENCII I TRANSFERI 330.00046 330.000 0 0 0 0 330.000
464 Razni transferi 330.000 330.000 0 0 0 0 330.000

PRIHODI :

RASHODI :

E00 OP[TINSKA ADMINISTRACIJA 15.844.398 17.190.717 0 0 0 0 17.190.717

40 07.660.000 9.215.000 0 0 0PLATI I NADOMESTOCI 9.215.000
401 5.310.000 6.405.000 0 0 0 0Osnovni plati 6.405.000
402 2.100.000 2.460.000 0 0 0 0Pridonesi za socijalno osiguruvawe 2.460.000
404 250.000 350.000 0 0 0 0Nadomestoci 350.000

42 07.854.398 7.645.717 0 0 0STOKI I USLUGI 7.645.717
420 90.000 90.000 0 0 0 0Patni i dnevni rashodi 90.000
421 1.737.000 1.655.000 0 0 0 0Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 1.655.000
423 610.000 630.000 0 0 0 0Materijali i siten inventar 630.000
424 930.717 890.717 0 0 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 890.717
425 360.000 360.000 0 0 0 0Dogovorni uslugi 360.000
426 1.126.681 1.020.000 0 0 0 0Drugi tekovni rashodi 1.020.000
427 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0Privremeni vrabotuvawa 3.000.000

46 0330.000 330.000 0 0 0SUBVENCII I TRANSFERI 330.000
464 330.000 330.000 0 0 0 0Razni transferi 330.000
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POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

123.373.92201.890.00043.248.591123.373.922 77.224.331 1.011.000

0EA KAPITALNI RASHODI NA OP{TINATA 300.000 300.000 0 0 0 300.000

EA0 KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINA 300.000 300.000 0 0 0 0 300.000

KAPITALNI RASHODI 300.00048 300.000 0 0 0 0 300.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 250.000 250.000 0 0 0 0 250.000

483 Kupuvawe na mebel 50.000 50.000 0 0 0 0 50.000

PRIHODI :

RASHODI :

EA0 KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINA 300.000 300.000 0 0 0 0 300.000

48 0300.000 300.000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 300.000
480 250.000 250.000 0 0 0 0Kupuvawe na oprema i ma{ini 250.000
483 50.000 50.000 0 0 0 0Kupuvawe na mebel 50.000

5

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ  15/2022



POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

123.373.92201.890.00043.248.591123.373.922 77.224.331 1.011.000

0F1 URBANISTI^KO PLANIRAWE 500.000 500.000 0 0 0 500.000

F10 URBANISTI^KO PLANIRAWE 500.000 500.000 0 0 0 0 500.000

STOKI I USLUGI 500.00042 500.000 0 0 0 0 500.000
425 Dogovorni uslugi 500.000 500.000 0 0 0 0 500.000

PRIHODI :

RASHODI :

F10 URBANISTI^KO PLANIRAWE 500.000 500.000 0 0 0 0 500.000

42 0500.000 500.000 0 0 0STOKI I USLUGI 500.000
425 500.000 500.000 0 0 0 0Dogovorni uslugi 500.000
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POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

123.373.92201.890.00043.248.591123.373.922 77.224.331 1.011.000

0G1 PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ 3.050.000 3.400.000 0 800.000 0 4.200.000

G10 PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ 3.050.000 3.400.000 0 0 800.000 0 4.200.000

STOKI I USLUGI 1.200.00042 400.000 0 0 800.000 0 1.200.000
425 Dogovorni uslugi 1.200.000 400.000 0 0 800.000 0 1.200.000

SUBVENCII I TRANSFERI 1.850.00046 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000
464 Razni transferi 1.850.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

PRIHODI :

RASHODI :

G10 PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ 3.050.000 3.400.000 0 0 800.000 0 4.200.000

42 01.200.000 400.000 0 800.000 0STOKI I USLUGI 1.200.000
425 1.200.000 400.000 0 0 800.000 0Dogovorni uslugi 1.200.000

46 01.850.000 3.000.000 0 0 0SUBVENCII I TRANSFERI 3.000.000
464 1.850.000 3.000.000 0 0 0 0Razni transferi 3.000.000
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POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

123.373.92201.890.00043.248.591123.373.922 77.224.331 1.011.000

0J3 JAVNO OSVETLUVAWE 2.250.000 2.250.000 0 0 0 2.250.000

J30 JAVNO OSVETLUVAWE 2.250.000 2.250.000 0 0 0 0 2.250.000

STOKI I USLUGI 2.250.00042 2.250.000 0 0 0 0 2.250.000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 1.750.000 1.750.000 0 0 0 0 1.750.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 500.000 500.000 0 0 0 0 500.000

PRIHODI :

RASHODI :

J30 JAVNO OSVETLUVAWE 2.250.000 2.250.000 0 0 0 0 2.250.000

42 02.250.000 2.250.000 0 0 0STOKI I USLUGI 2.250.000
421 1.750.000 1.750.000 0 0 0 0Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 1.750.000
424 500.000 500.000 0 0 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 500.000
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POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

123.373.92201.890.00043.248.591123.373.922 77.224.331 1.011.000

0J4 JAVNA ^ISTOTA 750.000 750.000 0 0 0 750.000

J40 JAVNA ^ISTOTA 750.000 750.000 0 0 0 0 750.000

STOKI I USLUGI 750.00042 750.000 0 0 0 0 750.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 750.000 750.000 0 0 0 0 750.000

PRIHODI :

RASHODI :

J40 JAVNA ^ISTOTA 750.000 750.000 0 0 0 0 750.000

42 0750.000 750.000 0 0 0STOKI I USLUGI 750.000
424 750.000 750.000 0 0 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 750.000
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POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

123.373.92201.890.00043.248.591123.373.922 77.224.331 1.011.000

0J6 ODR@UVAWE I ZA{TITA NA LOKALNI PATI{TA, ULICI I MOSTOVI I REGULIRAWE NA RE@IM NA SOOBRAKAJOT2.745.483 2.745.483 0 0 0 2.745.483

J60 ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA, ULICI I REGULIRAWE NA RE@IM NA SOOBRAKAJOT2.745.483 2.745.483 0 0 0 0 2.745.483

STOKI I USLUGI 2.745.48342 2.745.483 0 0 0 0 2.745.483
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 2.745.483 2.745.483 0 0 0 0 2.745.483

PRIHODI :

RASHODI :

J60 ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA, ULICI I REGULIRAWE NA RE@IM NA SOOBRAKAJOT2.745.483 2.745.483 0 0 0 0 2.745.483

42 02.745.483 2.745.483 0 0 0STOKI I USLUGI 2.745.483
424 2.745.483 2.745.483 0 0 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 2.745.483
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POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

123.373.92201.890.00043.248.591123.373.922 77.224.331 1.011.000

0JD IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI{TA, ULICI I MOSTOVI 20.362.000 20.362.000 0 0 0 20.362.000

JD0 IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI[TA I ULICI 20.362.000 20.362.000 0 0 0 0 20.362.000

KAPITALNI RASHODI 20.362.00048 20.362.000 0 0 0 0 20.362.000
482 Drugi grade`ni objekti 19.912.000 19.912.000 0 0 0 0 19.912.000

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 450.000 450.000 0 0 0 0 450.000

PRIHODI :

RASHODI :

JD0 IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI[TA I ULICI 20.362.000 20.362.000 0 0 0 0 20.362.000

48 020.362.000 20.362.000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 20.362.000
482 19.912.000 19.912.000 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 19.912.000
485 450.000 450.000 0 0 0 0Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 450.000
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POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

123.373.92201.890.00043.248.591123.373.922 77.224.331 1.011.000

0JG IZGRADBA NA SISTEMI ZA VODOSNABDUVAWE 11.100.450 8.444.131 0 0 0 8.444.131

JG0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA VODOSNABDUVAWE 11.100.450 8.444.131 0 0 0 0 8.444.131

KAPITALNI RASHODI 11.100.45048 8.444.131 0 0 0 0 8.444.131
482 Drugi grade`ni objekti 11.100.450 8.444.131 0 0 0 0 8.444.131

PRIHODI :

RASHODI :

JG0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA VODOSNABDUVAWE 11.100.450 8.444.131 0 0 0 0 8.444.131

48 011.100.450 8.444.131 0 0 0KAPITALNI RASHODI 8.444.131
482 11.100.450 8.444.131 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 8.444.131
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POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

123.373.92201.890.00043.248.591123.373.922 77.224.331 1.011.000

0JI IZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODI 7.840.000 5.840.000 0 0 0 5.840.000

JI0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODI 7.840.000 5.840.000 0 0 0 0 5.840.000

KAPITALNI RASHODI 7.840.00048 5.840.000 0 0 0 0 5.840.000
482 Drugi grade`ni objekti 7.840.000 5.840.000 0 0 0 0 5.840.000

PRIHODI :

RASHODI :

JI0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODI 7.840.000 5.840.000 0 0 0 0 5.840.000

48 07.840.000 5.840.000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 5.840.000
482 7.840.000 5.840.000 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 5.840.000
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POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

123.373.92201.890.00043.248.591123.373.922 77.224.331 1.011.000

0MB PREKUGRANI^NA SORABOTKA 1.090.000 0 0 1.090.000 0 1.090.000

MB0 PREKUGRANI^NA SORABOTKA 1.090.000 0 0 0 1.090.000 0 1.090.000

STOKI I USLUGI 1.090.00042 0 0 0 1.090.000 0 1.090.000
420 Patni i dnevni rashodi 26.000 0 0 0 26.000 0 26.000

425 Dogovorni uslugi 572.000 0 0 0 572.000 0 572.000

426 Drugi tekovni rashodi 492.000 0 0 0 492.000 0 492.000

PRIHODI :

RASHODI :

MB0 PREKUGRANI^NA SORABOTKA 1.090.000 0 0 0 1.090.000 0 1.090.000

42 01.090.000 0 0 1.090.000 0STOKI I USLUGI 1.090.000
420 26.000 0 0 0 26.000 0Patni i dnevni rashodi 26.000
425 572.000 0 0 0 572.000 0Dogovorni uslugi 572.000
426 492.000 0 0 0 492.000 0Drugi tekovni rashodi 492.000
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POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

123.373.92201.890.00043.248.591123.373.922 77.224.331 1.011.000

100.000N1 OSNOVNO OBRAZOVANIE 38.319.136 0 38.219.136 0 0 38.319.136

N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE 38.319.136 0 100.000 38.219.136 0 0 38.319.136

PLATI I NADOMESTOCI 24.544.34040 0 0 24.544.340 0 0 24.544.340
401 Osnovni plati 17.674.908 0 0 17.674.908 0 0 17.674.908

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 6.869.432 0 0 6.869.432 0 0 6.869.432

STOKI I USLUGI 8.700.74042 0 100000 8.600.740 0 0 8.700.740
420 Patni i dnevni rashodi 65.000 0 5.000 60.000 0 0 65.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 2.441.740 0 20.000 2.421.740 0 0 2.441.740

423 Materijali i siten inventar 1.278.000 0 30.000 1.248.000 0 0 1.278.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 1.930.000 0 0 1.930.000 0 0 1.930.000

425 Dogovorni uslugi 2.661.000 0 30.000 2.631.000 0 0 2.661.000

426 Drugi tekovni rashodi 325.000 0 15.000 310.000 0 0 325.000

KAPITALNI RASHODI 5.074.05648 0 0 5.074.056 0 0 5.074.056
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 540.000 0 0 540.000 0 0 540.000

482 Drugi grade`ni objekti 4.077.056 0 0 4.077.056 0 0 4.077.056

483 Kupuvawe na mebel 427.000 0 0 427.000 0 0 427.000

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 30.000 0 0 30.000 0 0 30.000

PRIHODI :

RASHODI :

N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE 38.319.136 0 100.000 38.219.136 0 0 38.319.136

40 024.544.340 0 24.544.340 0 0PLATI I NADOMESTOCI 24.544.340
401 17.674.908 0 0 17.674.908 0 0Osnovni plati 17.674.908
402 6.869.432 0 0 6.869.432 0 0Pridonesi za socijalno osiguruvawe 6.869.432

42 100.0008.700.740 0 8.600.740 0 0STOKI I USLUGI 8.700.740
420 65.000 0 5.000 60.000 0 0Patni i dnevni rashodi 65.000
421 2.441.740 0 20.000 2.421.740 0 0Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 2.441.740
423 1.278.000 0 30.000 1.248.000 0 0Materijali i siten inventar 1.278.000
424 1.930.000 0 0 1.930.000 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 1.930.000
425 2.661.000 0 30.000 2.631.000 0 0Dogovorni uslugi 2.661.000
426 325.000 0 15.000 310.000 0 0Drugi tekovni rashodi 325.000

48 05.074.056 0 5.074.056 0 0KAPITALNI RASHODI 5.074.056
480 540.000 0 0 540.000 0 0Kupuvawe na oprema i ma{ini 540.000
482 4.077.056 0 0 4.077.056 0 0Drugi grade`ni objekti 4.077.056
483 427.000 0 0 427.000 0 0Kupuvawe na mebel 427.000
485 30.000 0 0 30.000 0 0Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 30.000

15
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POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

123.373.92201.890.00043.248.591123.373.922 77.224.331 1.011.000

0Q0 ZA{TITA I SPASUVAWE 100.000 100.000 0 0 0 100.000

Q00 ZA[TITA I SPASUVAWE 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000

SUBVENCII I TRANSFERI 100.00046 100.000 0 0 0 0 100.000
464 Razni transferi 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000

PRIHODI :

RASHODI :

Q00 ZA[TITA I SPASUVAWE 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000

46 0100.000 100.000 0 0 0SUBVENCII I TRANSFERI 100.000
464 100.000 100.000 0 0 0 0Razni transferi 100.000
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POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

123.373.92201.890.00043.248.591123.373.922 77.224.331 1.011.000

911.000V1 DETSKI GRADINKI 5.940.455 0 5.029.455 0 0 5.940.455

V10 DETSKI GRADINKI 5.940.455 0 911.000 5.029.455 0 0 5.940.455

PLATI I NADOMESTOCI 3.348.00040 0 0 3.348.000 0 0 3.348.000
401 Osnovni plati 2.385.800 0 0 2.385.800 0 0 2.385.800

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 962.200 0 0 962.200 0 0 962.200

STOKI I USLUGI 2.562.45542 0 911000 1.651.455 0 0 2.562.455
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 1.157.100 0 150.000 1.007.100 0 0 1.157.100

423 Materijali i siten inventar 892.987 0 400.000 492.987 0 0 892.987

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 60.000 0 60.000 0 0 0 60.000

425 Dogovorni uslugi 257.368 0 161.000 96.368 0 0 257.368

426 Drugi tekovni rashodi 195.000 0 140.000 55.000 0 0 195.000

KAPITALNI RASHODI 30.00048 0 0 30.000 0 0 30.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 30.000 0 0 30.000 0 0 30.000

PRIHODI :

RASHODI :

V10 DETSKI GRADINKI 5.940.455 0 911.000 5.029.455 0 0 5.940.455

40 03.348.000 0 3.348.000 0 0PLATI I NADOMESTOCI 3.348.000
401 2.385.800 0 0 2.385.800 0 0Osnovni plati 2.385.800
402 962.200 0 0 962.200 0 0Pridonesi za socijalno osiguruvawe 962.200

42 911.0002.562.455 0 1.651.455 0 0STOKI I USLUGI 2.562.455
421 1.157.100 0 150.000 1.007.100 0 0Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 1.157.100
423 892.987 0 400.000 492.987 0 0Materijali i siten inventar 892.987
424 60.000 0 60.000 0 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 60.000
425 257.368 0 161.000 96.368 0 0Dogovorni uslugi 257.368
426 195.000 0 140.000 55.000 0 0Drugi tekovni rashodi 195.000

48 030.000 0 30.000 0 0KAPITALNI RASHODI 30.000
480 30.000 0 0 30.000 0 0Kupuvawe na oprema i ma{ini 30.000
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POSEBEN DEL
Nivo na:  STAVKA

Kategorija

Stavka
O     P     I     S Predhoden

buxet

B     U     X     E     T

Buxet

Rashodi od
samofinan.
aktivnosti

Rashodi od
dotacii

Vkupni
rashodi

Rashodi od
krediti

Rashodi od
donacii

123.373.92201.890.00043.248.591123.373.922 77.224.331 1.011.000

0W0 PROTIVPO@ARNA ZA{TITA 500.000 500.000 0 0 0 500.000

W00 PROTIVPO@ARNA ZA[TITA 500.000 500.000 0 0 0 0 500.000

SUBVENCII I TRANSFERI 500.00046 500.000 0 0 0 0 500.000
464 Razni transferi 500.000 500.000 0 0 0 0 500.000

PRIHODI :

RASHODI :

W00 PROTIVPO@ARNA ZA[TITA 500.000 500.000 0 0 0 0 500.000

46 0500.000 500.000 0 0 0SUBVENCII I TRANSFERI 500.000
464 500.000 500.000 0 0 0 0Razni transferi 500.000
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Член 4

Нацрт Буџетот на Општината за 2023 година влегува во сила од денот на објавување во Службен гласник на општина
Конче.

Број 08-1770/13 ПРЕТСЕДАТЕЛ
Дата 13.12.2022 на Совет на општина Конче

Конче Александра Ристова
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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 13.12.2022 g. donese: 

 
Z  A  K  L  U  ^  O  K 

Za usvojuvawе na Извештај за работењето на ЈПКД “Лакавица”-Конче и резултати за 

трето тромесечје јули-септември  за 2022 година  

 
 

1. Se USVOJUVA Извештај за работењето на ЈПКД “Лакавица”-Конче и резултати 

за трето тромесечје јули-септември  за 2022 година бр.01-347/1 од 09.12.2022 

година. 
  

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

 
 
 

Број 08-1770/14                                                                Совет на општина  Конче 

Дата 13.12.2022                                                                        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 o{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den  13.12.2022 g. donese 

 
                                                
 
          O  D  L  U  K  A 

               Za odobruvawe  nabavka na novogodi{ni paket~iwa    

    po povod novogodi{nите празници за деца од сите населени места 

                          во општина Конче од 0-11 години 

                              
                                                                                      
                                                         ^len 1 
 

               So ovaa Odluka se odobruva nabavka na  novogodi{ni paket~iwa vo вкупна  
vrednost до 60.000 денари со вклучен ДДВ za decata od 0-11 godini од  site naseleni 
mesta vo op{tina Kon~e.        
             ^lenovite na Sovetot  go utvrdija brojot na deca od sekoe naseleno mesto 

koi vleguvaat vo grupata navedena vo stavot 1 na ovoj ~len koj iznesuva  200, a 

paket~iwata da se nabavat od prodavnicite od site naseleni mesta vo vrednost дo 

300 denari za edno paket~e .  
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     Isplatata  }e se vr{i po dostaveni fakturi od pravnite lica od koi }e 
bidat nabaveni novogodi{ni paket~iwa.                                                                     
 
                                                          ^len 2  
                
            Odlukata vleguva vo sila so  denot na objavuvaweto  vo *Slu`ben glasnik na 
op{tina Kon~e*. 

 
Број 08-1770/15                                     Совет на општина Конче 

Дата 13.12.2022                                                        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 13.12.2022 година 

донесе: 

О Д Л У К А 

За одобрување финансиски средства на Здружение на граѓани “ Лајф Старт” - 

Радовиш 

Член 1 

По Барање бр.08-1837/1 од 09.12.2022 година од Здружение на граѓани “ 
Лајф Старт” – Радовиш за успешно реализирање на Проект-Социо образовна 
поддршка, кој ги таргетира училишните деца и нивните семејства од социјално-
вулнерабилни и рурални семејства од општина Конче СЕ ОДОБРУВААТ 
439.200,00 денари (четиристотини триесет и девет илјади и двеста) денари, 
согласно проектираниот буџет за 8 месеци за период од 01.03 до 31.05 мај и од 
01.09 до 31.12.2023 година. 

Член 2 

Средствата ќе се исплатат на Здружение на граѓани “Лајф Старт” – 

Радовиш на сметка на бр.210060775870188 НЛБ Тутунска Банка.  

Член 3 

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

општина Конче”. 

Број 08-1770/16                                                          Совет на општина Конче 

Дата 13.12.2022                                                                 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. 
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Советот на општина Конче на седницата одржана  на ден 13.12.2022 година 

донесе: 

О Д Л У К А 

За одобрување финансиски средства на “Здружение на граѓани со дијабетес на 

Општините Радовиш, Подареш и Конче“  

Член 1 

По Барање бр.08-1673/1 од 31.10.2022 година од  Здружение на граѓани со 

дијабетес на Општините Радовиш, Подареш и Конче, поради немањето доволно 

финансиски средства за нормално функционирање на здружението како и поради 

неплатена потрошена електрична енергија за просториите на здружението,СЕ 

ОДОБРУВААТ 6.000,00 денари (шест илјади) денари.  

Член 2 

Средствата ќе се исплатат на “Здружение на граѓани со дијабетес на 

Општините Радовиш, Подареш и Конче“на сметка на бр.240180102835928 Уни 

Банка.  

Член 3 

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

општина Конче”. 

Број 08-1770/17                                                          Совет на општина Конче 

Дата 13.12.2022                                                                 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 13.12.2022 година 

донесе: 

О Д Л У К А 

За одобрување финансиски средства на “Здружение Свети Атанасиј-Атанајца”- 

с.Дединo   

Член 1 

По Барање бр.08-1812/1 од 01.12.2022 година од “Здружение Свети 

Атанасиј-Атанајца”- с.Дедно, поради реставрирање на веќе постоечкиот трем на 

манастирот на Атанајца с.Дедино, односно ставање на плоча и подигање на уште 

еден кат нагоре, се со цел зголемување на капацитетот за гостите на манастирот, 

СЕ ОДОБРУВААТ 20.000,00 денари (дваесет илјади) денари во градежни 

материјали.  

Член 2 
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Средствата ќе се исплатат на правното лице со кое општина Конче има 

склучено договор за јавна набавка.   

 

Член 3 

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

општина Конче”. 

 

Број 08-1770/18                                                          Совет на општина Конче 

Дата 13.12.2022                                                                 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 13.12.2022 година 

донесе: 
                                                                                    
 
                                                          О Д Л У К А 

За одобрување на финансиски средства на Ружа Ѓоргиева од с.Дедино,Конче 
 

 
Член 1 

 
По барање број 08-1859/1 од 12.12.2022 година од Ружа Ѓоргиева со ЕМБГ 

0110949469026 од с.Дедино, Конче поради лошата здравствена состојба, односно 
извршена операција на очи, потврдено со дијагноза Cataracta senilis matura, СЕ 
ОДОБРУВААТ 10.000,00 (десет илјади) денари нето износ за покривање на дел од 
трошоците за постоперативно лекување.  
 

                                                              Член 2 
Средствата да се исплатат на име на  сопругот Благој Ѓоргиев од с.Дедино,о.Конче 

ЕМБГ 0111947464015 на трансакциска сметка број  210501577903996 НЛБ  Банка. 
 

Член  3 
Одлуката влегува во сила од денот на  нејзиното донесување, а ќе се објави  во  

“Службен гласник на општина Конче”. 
 
 
 
 

                                                                                                                                                          
 
Број 08-1770/19 Совет на општина Конче 
Дата 13.12.2022         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 13.12.2022 година 

донесе: 

О Д Л У К А 

За одобрување финансиски средства за набавка на ловна пушка (петометак) од 

ЗЛРД “Студенец” Конче  

 

Член 1 

По Барање бр.08-1857/1 од 12.12.2022 година од ЗЛРД “Студенец” Конче,се 

одобруваат финансиски средства за набавка на ловна пушка (петометак) која ќе 

биде доделена како прва награда на Ловечка вечер организирана од страна на 

ЗЛРД “Студенец” Конче.  

 

Член 2 

Средствата ќе се исплатат  на правното лице од каде што ќе биде набавена 

пушката, по доставена фактура.  

Член 3 

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

општина Конче”. 

 

 

Број 08-1770/20                                                          Совет на општина Конче 

Дата 13.12.2022                                                                 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 13.12.2022 година 

донесе: 

О Д Л У К А 

За обезбедување на превоз по повод “Денот на наставата на турски јазик-21 

декември” од Здружение на граѓани “Зија Гокалп”,Конче  
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Член 1 

По Барање бр.08-1864/1 од 13.12.2022 година од претседателот на 
Здружение на граѓани “Зија Гокалп”,Конче, Хасан Нанушев, се одбрува 
организирање на превоз за околу 40 лица кои по повод “Денот на наставата на 
Tурски јазик-21 Декември” ќе присуствуваат на централната прослава 
организирана од страна на Амбасадата на Р.Турција во Скопје. Вршител на 
превозот ќе биде патничко возило , сопственост на ЈПКД “Лакавица”-Конче. 

 
 

Член 2 

Средствата да се исплатат на сметка вршителот, односно на ЈПКД 

”Лакавица”-Конче по доставена фактура во висина од 20.000,00 денари со вклучен 

ДДВ. 

Член 3 

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

општина Конче”. 

 

Број 08-1770/21                                                          Совет на општина Конче 

Дата 13.12.2022                                                                 Претседател  

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

 

 

1. Програма за одржување на јавно осветлување во општина Конче за 2023 година; 

2. Програма за одржување на локални и полски патишта  и зимско одржување на локални 

патишта и улици на територијата на општина Конче за 2023 година; 

3. Програма за одржување на јавна чистота на подрачјето на општина Конче за 2023 година; 

4. Програма за одржување на јавно зеленило на подрачјето на општина Конче за 2023 година; 

5. Програма за управување со отпад за 2023 година; 

6. План за расчистување на диви депонии на територијата на општина Конче за 2023 година; 

7. Програма за јавни дејности за 2023 година; 

8. Програма за активностите на општина Конче во областа на Социјалната заштита и заштитата 

на децата во 2023 година; 

9. Годишен план за еднакви можности на жените и мажите за 2023 година; 

10. Програма за активности на општина Конче во областа на противпожарната заштита во 2023 

година; 

11. Нацрт-Буџет на општина конче за 2023 година; 

12. Заклучок за усвојување на  Извештај за работењето на ЈПКД “Лакавица”-Конче и 

резултати за трето тромесечје јули-септември за 2022 година; 
13. Oдлука за одобрување набавка на новогодишни пакетчиња по повод новогодишните празници 

за деца од сите населени места во општина Конче од 0-11 години; 

14. Одлука за одобрување финансиски средства на Здружение на граѓани “ Лајф Старт”-Радовиш; 

15. Одлука за одобрување на финансиски средства на “Здружение на граѓани со дијабетес на 

Општините Радовиш,Подареш и Конче; 

16. Одлука за одбрување на финансикси средства на “Здружение Свети Атанасиј-Атанајца”-

с.Дедино; 

17. Одлука за одобрување на финансиски средства на Ружа Ѓоргиева од с.Дедино, Конче;  

18. Одлука за одобрување на финансиски средства за  набавка на ловна пушка (петометак) од 

ЗЛРД “Студенец” Конче ; 
19. Одлука за обезбедување на превоз по повод “Денот на наставата на турски јазик-21 Декември” 

од Здружение на граѓани “Зија Гокалп”,Конче. 

 

 

Службен гласник  

Општина Конче 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ  15/2022
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