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 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 19-та седница на Советот на општина 

Конче одржана на ден  28.12.2022 година 

 

 

1.СЕ ОБЈАВУВААТ актите  донесени на 19-та седница на Советот на општина 

Конче одржана на ден   28.12.2022 година. 

 

1. Програма за уредување на градежно земјиште на просторот на општина Конче за 

2023 година; 

2. Програма за финансирање на изработка на урбанистички планови на општина 

Конче за 2023 година; 

3. Годишна Програма за работа на Одделението за инспекциски надзор за период од 

01.01.2023 година; 

4. Заклучок за усвојување на “Извештај за реализација на Планот и Програмата за 

контрола на популацијата на бездомни кучиња на подрачјето на општина Конче за 

2022 година”; 

5. Програма за контрола на популацијата на бездомни кучиња на подрачјето на 

општина Конче за 2023 година; 

6. План за контрола на популацијата на бездомни кучиња на подрачјето на општина 

Конче за 2023 година; 

7. Програма за работа на советот на општина Конче  за 2023 година; 

8. Оперативен план на општина Конче за заштита од снежни намети за 2022-2023 

година; 

9. Одлука за усвојување на Програма за работа на Здружение Доброволно 

Противпожарно Друштво “ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА”-Конче за 2023 година; 

10. Заклчучок за усвојување на “Извештај за реализирани работи од годишната 

програма за 2022 година на ЗРЛД Студенец –Конче”; 

11. Одлука за усвојување на Програмата за одржување и развој на дивечот во Ловиште 

бр.4 и Ловиште бр.3 на ЗЛРД “Студенец”-Конче за 2023 година; 
12. Oдлука за усвојување на Програмата за работа на Здружението Бучим Шампиони-

Конче за 2023 година;  

13. Одлука за усвојување на Програмата за активностите на ФА “Цветови”-Дедино за 

2023 година; 

14. Одлука за усвојување на Програмата за градежни активности на Црквите и 

манастирите во сите населени места во општина Конче за 2023 година; 
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15. Одлука за усвојување на Програмата за градежните активности на Муфтиството на 

Исламската  Верска  Заедница-Штип  за 22023 година; 

16. Одлука за усвојување на Програмата за организација и одбележување на сто 

годишнината од Гарванскиот масакар 1923-2023 година; 

17. Одлука за усвојување на Програмата за активности на Здружение Организација на 

жени на општина Конче-Конче за 2023 година; 

18. Буџет на општина Конче за 2023 година;  

19. Одлука за усвојување на Буџетот на општина Конче за 2023 година;  

20. Одлука за извршување на на Буџетот на општина Конче за 2023 година; 

21. Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 

2023 година; 

22. Одлука за именување на член во УО на ЈЗУ Здравен Дом-Радовиш; 

23. Одлука за доделување на финансиски средства за спортисти од општина Конче кои 

имат постигнато високи успеси; 

24. Одлука за усвојување на Програма  за работа и развој на ЈПКД “Лакавица”-Конче 

за 2023 година; 

25. Одлука за давање согласност на Одлуката за регулирање на превозот на 

вработените во ЈПКД “Лакавица”-Конче и во општина Конче; 

26. Одлука за давање согласност за организирање на превозот на вработените на ООУ 

“Гоце Делчев”-Конче; 

27. Одлука за одобрување за користење на секојдневен топол оброк на Стоје Мицевски 

од с.Габревци , општина Конче; 

28. Одлука за одобрување за користење на секојдневен топол оброк на Атанас Митев 

од с.Ракитец, општина Конче ; 

29. Одлука за одобрување за користење на секојдневен топол оброк на Илија Јованов 

од с.Габревци , општина Конче; 

30. Одлука за одобрување на финансиски средства на Златко Јаков од 

с.Габревци,општина Конче; 

31. Одлука за одобрување на дробен камен за тампонирање на патот до манастирот 

“Рожденство Христово” во с.Калугерица ; 

32. Одлука за одобрување дробен камен за насипување на дворно место сопственост на 

Дане Божинов од с.Дедино; 

33. Одлука за одобрување на финансиски средства на Живко Димитриев од 

с.Габревци,Конче; 

34. Одлука за одобрување финансиски средства на Стојче Трајчев од с.Дедино, Конче; 

35. Одлука за одбивање на барање од Здружение за лов и траперство “Готен” Радовиш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број 09-1880/38                                                                          Општина Конче 

Дата 28.12.2022                                                                           Градоначалник, 

      Конче                                                                                     Златко Ристов, с.р  
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Predlaga~: 

 
 
Gradona~alnik 
 
 

 Izgotvuva~: Сектор za urbanizam,za{tita na 
`ivotnata sredina  и ЛЕР 
 

  

 

 

 

PROGRAMA 

Za ureduvawe na grade`no zemji{te na prostorot na Op{tina Конче za 
2023 godina 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

Dekemvri 2022 godina 
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Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalnata samouprava 
("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" br.5/02), ~len 95 od Zakonot za grade`no 
zemji{te ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" br.15/2015, 98/2015, 193/2015, 
226/2015, 31/2016, 142/2016 и 190/2016) i Pravilnikot za stepenot na ureduvaweto na 
grade`noto zemji{te so objekti na komunalnata infrastruktura i na~inot na 
utvrduvawe na visinata na tro{ocite za ureduvaweto vo zavisnost od stepenot na 
uredenost ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" br.193/2016 i 72/2018), Sovetot 

na Op{tina  Конче na sednica odr`ana na  den  28.12.2022 godina donese            

            
 

P R O G R A M A 
Za ureduvawe na grade`no zemji{te na prostorot 

 na Op{tina Конче za 2023 godina 

 
 
VOVED: 

  
So ovaa Programa se ureduva: 
 
I. Prostorot koj e predmet na ureduvawe; 

II. 
 

Obemot na rabotite za podgotvuvawe i ras~istuvawe na grade`noto zemji{te; 

III. 
 

Obemot i stepenot na opremuvawe na grade`noto zemji{te so objekti na 
osnovnata i sekundarnata infrastruktura;   

IV. Izvorite za finansirawe na Programata; 

V. Presmetuvawe na tro{ocite za ureduvawe na grade`noto zemji{te; 

VI. Visinata na nadomestokot za ureduvawe na grade`noto zemji{te i negovata 
raspredelba; 

VII. Na~in na raspredelba na sredstvata za finansirawe za izgradba i odr`uvawe 
na infrastrukturata; 

VIII. Sredstva nameneti za izrabotka na dokumentacija za gradewe na 
infrastrukturni objekti; 

IX. Dinamika na izvr{uvawe na programata; 

X. Preodni  i zavr{ni odredbi. 

 
 

1. PROSTOROT  KOJ E  PREDMET NA UREDUVAWE 
                            

Kako prostor koj e predmet za ureduvawe so poblisko opredeluvawe na 
zemji{teto {to se ureduva se smeta izgradenoto i neizgradenoto grade`no zemji{te na 
prostorot na Op{tina Конче, proglasen kako grade`en reon.  

 
 
2. OBEMOT NA RABOTITE ZA PODGOTVUVAWE I RAS^ISTUVAWE 

NA GRADE@NOTO ZEMJI[TE 
                         

Pod obemot na rabotite za podgotvuvawe i ras~istuvawe na grade`noto zemji{te se 
podrazbira: 

 

 II – 1  Podgotvitelni  raboti; 
 II – 1   Ras~istuvawe  na  grade`noto zemji{te. 

 
2 – 1    Podgotvitelni  raboti 

 

Pod podgotvitelni raboti se podrazbira: 
- Izgotvuvawe na geodetska dokumentacija; 
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- Izvr{uvawe na osnovnite geomehani~ki ispituvawa na grade`ni parceli 
kade }e se gradat objekti od komunalna infrastruktura. 

 
 

2 – 2    Ras~istuvawe na grade`noto zemji{te    
 

Ras~istuvawe na grade`noto zemji{te na grade`nite parceli e so cel da se 
izvr{i opremuvawe na grade`nata parcela so objekti od komunalna infrastruktura. 

Pod ras~istuvawe na grade`noto zemji{te i grade`nata parcela se smeta: 
- Re{avawe na imotno pravnite odnosi; 
- Opremata, urivawe na objektite so transportot na materijalot so 

urivaweto do depo. 
 
 
 
 

3 OBEMOT I STEPENOT NA OPREMUVAWE NA GRADE@NOTO 
ZEMJI[TE SO OBJEKTITE NA OSNOVNATA I SEKUNDARNATA 
INFRASTRUKTURA 

 

Pod ureduvawe na grade`no zemji{te se podrazbira izgradba na objekti na 
komunalna infrastruktura, zaradi obezbeduvawe na nepre~en pristap do grade`nata 
parcela od javen pat, postavuvawe vodovodna, fekalna i druga istalacija so 
priklu~oci do grade`nata parcela. 

Ureduvaweto na grade`noto zemji{te mo`e da bide celosno ili delumno. 
Stepenot na uredenost na grade`noto zemji{te se opredeluva spored obemot na 

opremenost na zemji{teto so objekti na komunalna infrastruktura za zadovoluvawe 
na zaedni~kata i individualnata komunalna potro{uva~ka do grade`nata parcela. 

Stepenot na uredenost na grade`noto zemji{te mo`e da bide osnoven, povisok 
ili ponizok od osnovniot stepen na uredenost. 

 

3–1     Osnoven stepen na uredenost na grade`no zemji{te opfa}a: 
 

- nepre~en pristap do grade`nata parcela od javen pat и улици, pe{a~ki 
pateki i drugi povr{ini soglasno urbanisti~ki planovi, 

- vodovodna mre`a и 
- fekalna kanalizacija.  

 

3–2   Povisok stepen na uredenost na grade`no zemji{te gi opfa}a objektite od 
III–1 kako i: 

 

- PTT (opti~ka-telekomunikaciona) mre`a, 
- toplifikaciona mre`a, 
- parking prostori и 
- pre~istitelna stanica za otpadni vodi. 

 

3–3   Ponizok stepen na uredenost na grade`no zemji{te opfa}a: 
- nepre~en pristap do grade`nata parcela od nekategoriziran javen pat, 
- sopstveno vodosnabduvawe (nema priklu~ok na vodovodna mre`a), 
- septi~ka jama (nema priklu~ok na fekalna kanalizacija) и 
- nestandardno uli~no osvetluvawe. 

  

3–4   Opremuvawe so objekti od komunalna infrastruktura do grade`na parcela 
 

a) Opremuvawe so objekti od komunalna infrastruktura za zaedni~ka 
komunalna potro{uva~ka vo koi spa|aat: 
- Osnovni  soobra}ajnici  (primarni i sekundarni); 
- Nepre~en  pristap do grade`nite parceli od javen pat; 
- magistralni  i primarni vodovodi za dovod na voda zaedno so prate~ki 

objekti; 
- Magistralni i primarni vodovodi za odvod na fekalna voda zaedno so 

prate~ki objekti; 
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- Јavni prometni povr{ini (ulici, trotoari, pe{a~ki i drugi povr{ini 
soglasno urbanisti~kite planovi); 
- Izgradba na javno osvetluvawe i 
- Izgradba na javno zelenilo. 

Ovie elementi prestavuvaat prethodni vlo`uvawa za opremuvawe na 
grade`noto zemji{te a u~estvuvaat so 30% od nadomestokot za ureduvawe na 
grade`noto zemji{te. 

 

b) Individualna komunalna potro{uva~ka za koi e izvr{eno ili }e se izvr{i; 
- Izgradba na sekundarna vodovodna mre`a do vodomernata {ahta; 
- Izgradba  na sekundarna fekalna mre`a do poslednata {ahta. 

Tro{ocite za ureduvawe na grade`noto zemji{te do grade`nata parcela koja e 
dodelena na koristewe soglasno sklu~enite dogovori so korisnicite, gi pla}a 
op{tina Конче so edno priklu~no mesto za sekoj objekt od infrastrukturata na edna 
grade`na parcela. Celosno ureduvawe na grade`noto zemji{te se vr{i po 
obezbeduvawe na pravni, tehni~ki uslovi i materijalni sretstva. 
 

3–5 Opremuvawe so objekti od komunalna infrastruktura vo granicite na 
grade`nata parcela: 

 

Ureduvawe na grade`noto zemji{te vo granicite na grade`nata parcela so 
komunalnata i soobra}ajna infrastruktura i partnernoto ureduvawe go vr{i 
korisnikot na zemji{teto (investitorot);  

- Proektiraweto i izgradbata na infrastrukturnata mre`a za visok napon, 
druga instalacija i objekti, trafostanici ili u~estvo vo niv, korisnikot na 
zemji{teto go regulira soglasno energetskata soglasnost izdadena od EVN 
Makedonija AD; 
- Dokolku izgradenite objekti od komunalnata infrastruktura ostanuvaat vo 

granicite na grade`nata parcela na korisnikot i pod objektite {to }e gi 
gradi korisnikot na zemji{teto mora da pobara pismena soglasnost od 
nadle`niot op{tinski organ koj dava soglasnost po mislewe od soodvetnoto 
komunalno pretprijatie. 
- Tro{ocite za za{tita na tie objekti gi snosi korisnikot na zemji{teto. 
- Tro{ocite za presmetuvawe na postojnite objekti od komunalnata 

infrastruktura {to pre~at za izgradba i koristewe na objektite gi snosi 
korisnikot na zemji{teto so isklu~ok na tro{ocite za преместување na 
postojnite infrastrukturni instalacii {to pre~at za izgradba na 
objektite i koristewe, izgradeni bez soglasnost na nadle`niot op{tinski 
organ i 
- Tro{ocite za ras~istuvawe na grade`noto zemji{te i geo-mehani~kite 

ispituvawa gi snosi korisnikot na zemji{teto.  Isto taka korisnikot na 
zemji{teto e dol`en da gi nadomesti  na op{tinata, porano napravenite 
tro{oci za ras~istuvawe na grade`nata parcela. 
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4. IZVORI NA FINANSIRAWE NA PROGRAMATA 

 
4-1 PRIHODI 

 

Programata za ureduvawe na grade`noto zemji{te za 2023 godina }e se 

finansira preku slednite izvori na sredstva: 
 

 

Бр. Опис Цена 

1. Буџет на Општина Конче  
40.473.040,00 

2. Prihodi od R.Makedonija - Javno pretprijatie za  
dr`avni pati{ta  

 
 2.200.000,00 

3. Буџет на РСМ 20.500.000,00 

4 Средства од ТАФ 21.342.600,00 

5. Agencija za finansiska podr{ka vo zemjodelstvo i 
ruralen razvoj 

3.000.000,00 

6. Министерство за локална самоуправа ( Биро за 

регионален развој)  
13.327.000,00 

Вкупно 100.842.640,00 
        
4-2 RASHODI 
 
1. 

 
IZRABOTKA NA TEHNI^KA DOKUMENTACIJA 

Бр. Опис Цена 

1 Izrabotka na proektiza ulici i lokalni 
pati{ta vo Op{tina Kon~e                                                           
                   

1.000.000,00 

2 Revizija na proekti                                                                               300.000,00 
3 Izrabotka na proekti za vodosnabduvawe                                      200.000,00 

4 Izrabotka na геодетски елаборати за сите 
намени                                                                        

   800.000,00 

5 Изработка на елаборат за животна средина    200.000,00 

6 Izrabotka na proekti za regulacija na 
re~ni korita 

  500.000,00 

7 Izrabotka na proekti za fekalna 
kanalizacija 

  200.000,00 

8 Izrabotka na proektiza drug vid na 
objekti(objekti od javen interes) 

  500.000,00 

9 Izrabotka na soobra}ajni proekti   150.000,00 

Вкупно 3.850.000,00 
 

 
2. 

 
IZGRADBA NA ULICI И ЛОКАЛНИ ПАТИШТА  
 

Бр. Опис Цена 

1 Izgradba na ulica 13 во с.Лубница 3.000.000,00 

2. Изградба на дел од улица 3 во с.Лубница 1.300.000,00 

3. Изградба на улица 14 во с.Долни Липовиќ 3.000.000,00 

4. Реконструкција на улица 1 во с.Ракитец 11.000.000,00 

5. Реконструкција на улица 2 во с.Конче 9.500.000,00 

6. Реконструкција на сервисна улица 4 (кон 

Манастир во с.Конче) 
  5.000.000,00 

7. Уредување на јавни површини – тротоари, 

пешачки патеки, паркинзи и др. во Општина 
7.000.000,00 
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Конче  

   

8. Поставување на метална ограда на пропуст на 

локален пат за с.Габрвци 
150.000,00 

9. Поставување на метална ограда на пропуст на 

локален пат с.Долни Липовиќ-с.Горни Липовиќ 
200.000,00 

10. Одржување на локален пат с.Долни Липовиќ-

с.Горни Липовиќ 
2.000.000,00 

11. Изградба на потпорен зид на дел од улица 

,,Станбеа улица ,, во Конче 
4.000.000,00 

Вкупно 46.150.000,00 
 

  
 
 
 
           

3. ВОДОВОДИ 
Бр. Опис Цена 

1. Реконструкција на систем за водоснабдување 

во с.Лубница        
2.000.000,00 

2. Изградба на трафостаница за пумпна станица за 

водовод с.Габревци  
1.000.000,00 

3 Реконструкција на системи за водоснабдување  1.000.000,00 

Вкупно 4.000.000,00 
 

                
 

4.       ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА 
Бр. Опис Цена 

1. Doizgradba na fekalna kanalizacija 
 во населени места во општина Конче 

2.000.000,00  

2. Доизградба на фекална канализација за дел 

од с.Конче 

21.342.600,00 

3. Изградба на пречистителна станица за 

отпадни води во с.Ракитец 

6.000.000,00 

Вкупно 29.342.600,00 

 
 
 
 

5.       
 
 
 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА 

Бр. Опис Цена 

1 Надоместок за експропријација за земјиште за 

изградба на инфраструктурни објекти 
500.000,00 

Вкупно 500.000,00 
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6.                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.                
 
 
 
 
 
 
 
 
    

ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНИ ОБЈЕКТИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЈАВНИ ОБЈЕКТИ 

 

 

 

 

УРБАНА ОПРЕМА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бр. Опис Цена 

1. Одржување на јавни објекти на 

територијата на општина Конче  
500.000,00 

2 Поставување на фотонапонски панели на 

општинска административна зграда во 

с.Конче 

3.000.000,00 

Вкупно 3.500.000,00 

Бр. Опис Цена 

1. Реконструкција на конак на манастир 

Св.Стефан, с.Конче 

-сопствено учество 1.903.000,00 

-Биро за регионален развој преку ЦРЈИПР 

3.137.000,00 

5.040.000,00 

2. Реконструкција на културен дом во 

с.Лубница 

 сопствено учество 810.000,00 

-Биро за регионален развој преку ЦРЈИПР 

4.190.000,00 

5.000.000,00 

3. Адаптација на дел од културен дом во 

с.Конче вотуристичко информативен 

центар  

2.000.000,00 

Вкупно 12.040.000,00 

Бр. Опис Цена 

1. Изградба на детско катче   1.000.000,00 

2. Набавка на урбана опрема (клупи, корпи за 

отпадоци, детски реквизити)    
500.000,00 

Вкупно 1.500.000,00 
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4-3 REKAPITULACIJA NA POTREBNO SREDSTVA ZA REALIZACIJA 
NA PROGRAMATA 

  
 

Бр. Опис Цена 

1. IZRABOTKA NA TEHNI^KA 
DOKUMENTACIJA 
 

3.850.000,00 

2. IZGRADBA NA ULICI И ЛОКАЛНИ 
ПАТИШТА  
 

46.150.000,00 

3. ВОДОВОДИ 
 

 4.000.000,00 

4. ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА 
 

29.342.600,00 

5 ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА 

 

500.000,00 

6. ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНИ ОБЈЕКТИ НА 

ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА КОНЧЕ 

3.500.000,00 

7.  РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЈАВНИ ОБЈЕКТИ  

 

12.040.000,00 

8. УРБАНА ПРЕМА  1.500.000,00 

Вкупно 100.842.640,00 

 
 
 
 
 

 

 
5. REONIZACIJA NA URBANIOT PROSTOR VO OP[TINA  KON^E 

I VISINA NA NADOMESTOK ZA UREDUVAWE NA GRADE@NO 
ZEMJI[TE 

 
Nadomestokot za ureduvawe na grade`no zemji{te }e se napla}a vo zavisnost od 

vidot na objektot i od stepenot na uredenost na grade`noto zemji{te ili planiraniot 
stepen na uredenost na grade`noto zemji{te, a za neto razviena grade`na povr{ina. 
Presmetuvaweto na korisnata povr{ina e soglasno tehni~kite normativi i 
pravilnikot za stepenot na ureduvawe na grade`noto zemji{te (Sl.vesnik na RM 
br.193/2016). 

                          Koeficienti 
1.Za stanbeni objekti 
- Stnbeni prostorii                                                                      1.0 
- Stanbeni prostorii sovisina do 2.5m 
  podpokriven prostor                                                                   0.2  
- logija zatvorena od tri strani                                                 0.4 
 - podlo|ija zatvorena od dve strani                                          0.3 
 - balkoni,terasi                                                                             0.2 
 - zaedni~ki proodni terasi,pasa`i                                           0.2 
 - pomo{ni prostorii,ostava za gorivo, 
   kotlara,vizba                                                                                0.3 
 - trafostanica od 35 KV vo objekt i nadvor od objekt          0.3 
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 - skali{en prostor i zaedni~ki komunikacii                       0.3 
 - stra`arnici,upravitel,prostorii za domar                        0.5 
  - parkirali{ta i gara`i                                                            0,1 
 

2.Za delovni i javni  objekti 
 -prostorii                                                                                       1.0 
 - magacini                                                                                        0.5 
 - pomo{ni prostorii,ostava za gorivo,kotlara                     0.3 
 - trafostanici do 35 KV vo objekt i nadvor od  
    objekti                                                                                           0.4 
 - skali{en prostor i zaedni~ki komunikacii                        0.5 
 - parkirali{ta i gara`i                                                              0.1 
 -logija zatvorena od tri strani                                                  0.5 
 - podlogija zatvorena od dve strani                                           0.4 
 - balkoni,terasi                                                                              0.3 
 -otvoren natkrien prostor                                                           0.3 
  

3.Za drugi objekti 
 -katni gara`i                                                                                   0.05 
 - sportski pokrieni objekti                                                         0.5 
 - sportski otkrieni objekti                                                         0.3 
-gasni stanici i bazni stanici za 50% 
  od povr{inata na lokacijata                                                       
  za 50 % od povr{inata na lokacijata                                       1.0 
 - otvoreni pazari{ta za 30% od povr{inata 
   na lokacijata                                                                                  1.0 
 - bazeni                                                                                               0.2 
 - trafostanici nad 35 KV                                                              1.0 
 
4.Za objekti od grupa na klasa na nameni G-proizvodstvo,distribucija i 

servisi : 
-G1 te{ka i zagaduva~ka industrija                                             0.05 
-G2 lesna i nezagaduva~ka industrija                                          0.05 
-G3 servisi                                                                                         0.05 
-G4 stovari{ta                                                                                  0.05 
 
5.Za benzinska pumpna stanica i nejzini pridru`ni 

sodr`ini(prodavnici,kafeterii i restorani, 
avto servisi,avto saloni,pomo{ni prostorii) 
-proda`ni prostorii na benziskite pumpni stanici              1.0 
-uslu`ni prostorii na benzinskite pumpni stanici              1.0 
 

6.Za liniski infrastrukturni objekti - dr`avni pati{ta, lokalni 
pati{ta i ulici, magistralni ulici, sobirni ulici, vodovodi, 
kanalizacii, `elezni~ki prugi, gasovodi, toplovodi, dalnovodi so 
naponsko nivo od i nad 35KV kako i za brani so akumulacii, 
termocentrali, ezerski i re~ni pristani{ta ne se utvrduvaat tro{oci za 
ureduvawe na grade`no zemji{te. 
 
 
7.Za objekti od grupata  na klasa na nameni B5-ugostitelski i turisti~ki  

kompleksi ,hotelski kompleksi i odmarali{ta i za objekti od grupata na klasa 
na nameni A4-hotel,motel, vremeno smestuvawe vo      vikend ku}i, planinarski 
dom  i loven dom 

-site prostorii                                                                                 0.05 
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8.Za detski gradinki, penzionerski domovi i domovi za stari lica 
-site prostorii                                                                                 0.05 
 
9.Za objekti za visoko obrazovanie 
-site prostorii                                                                                 0.5 
 

10.Za objekti za kultura 
-site prostorii                                                                                 0.01 
 
11.Za objekti za tercijalna zdravjstvena za{tita 
-site prostorii                                                                                 0.05 
 

Nadomestok za ureduvawe na grade`no zemji{te za  domuvawe vo semejni ku}i za 
individualno domuvawe 
-vo naselenite mesta: s.Kon~e 300 denari/m2, Lubnica, Dedino, Gabrevci, Rakitec i 
Dolni Lipovi} 250 denari/m2, s.Gorni Lipovi} 150 denari/m2. 
 
 
 
Nadomestok za ureduvawe na grade`no zemji{te za  vikend ku}i na Son~eva ezerska 
naselba Mantovo 
Nadomestokot za ureduvawe na grade`noto zemji{te e 10.000 denari/m2. 

 
Za  objekti so namena  B1,B2,B3,B4 
Nadomestokot za ureduvawe na grade`noto zemji{te e 3.000 denari/m2. 

 
 Za  objekti so namena  G1,G2,G3 i G4 
Za objekti od grupa na klasi na nameni G- proizvodstvo, distribucija i servisi, 
visinata na tro{ocite za ureduvawe na grade`no zemji{te nemo`e da bide povisoka od 
30% od visinata na prose~nata neto plata vo Republika Makedonija za poslednata 
godina, pomno`ena so koeficientite opi{ani od pravilnikot.  
 

 Za  benzinska pumpna stanica i nejzini pridru`ni sodr`ini 
Nadomestokot za ureduvawe na grade`noto zemji{te e 5.000 denari/m2. 
 
Za objekti od grupata  na klasa na nameni B5- ugostitelski i turisti~ki  kompleksi, 
hotelski kompleksi i odmarali{ta i za objekti od grupata  na klasa na nameni A4-
hotel,motel,planinarski dom i loven dom 

Nadomestokot za ureduvawe na grade`noto zemji{te e 15.000 denari/m2. 

 
Za objekti od javen karakter i toa:objekt od zdravstvo, kultura, sport, verski objekti 
Nadomestokot za ureduvawe na grade`noto zemji{te e 1.500 denari/m2. 

 
  So  odluka na Sovetot na Op{tina Kon~e nekoi objekti od javen interes mo`at da 
bidat oslobodeni od pla}awe na nadomestok za ureduvawe na grade`no zemji{te. 
 

1     (1) Доколку со изградбата на објекти предвидено е отстранување на постоечки објекти  
запишани во имотен лист кои се наоѓаат на истата градежна парцела, при 

пресметувањето на висината на трошоците за уредување на градежното земјиште, од 
новата корисна површина се одбива површината утврдена во имотниот лист на 
постоечките објекти кои ќе се отстранат со изградбата на новите објекти. 

(2) Во случаите од став (1), површините на подпокривен простор, лоѓија, подлоѓија, 
балкони, тераси, заеднички проодни тераси, пасажи, помошни простории, визба, 

скалишен простор, заеднички комуникации, паркиралишта и гаражи на постоечките 
објекти се одбиваат само од новата корисна површина на објектот која е со иста 
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намена со намената на површината на наведените простории и делови од објектот". 
 

2   Za liniski infrastrukturni objekti - dr`avni pati{ta, lokalni pati{ta i 
ulici, magistralni ulici, sobirni ulici, vodovodi, kanalizacii, dalnovodi so 
naponsko nivo od i nad 35 KW kako i za brani so akumulacii, a investitor e 
op{tinata, ne se utvrduvaat tro{oci za ureduvawe na grade`no zemji{te. 

 3    Za фотоволтаични централи висината на надометокот за уредување на градежно 

земјиште кои се поставуват на земјиште изнесува 150 ден/м2 од површината на 
фотоволтните панели. 
За фотоволтаични централи кои се поставуват на покриви од објекти изнесува 
100ден/м2 од површината на фотоволтните панели. 

4    Надоместокот за поставување на електронски комуникациски мрежи за: 
- столб, изнесува 40.000,00 денари/единица - на еден столб 

- подземен и надземен кабел, изнесува 500 денари/м1 

5   Надоместокот за поставување на Мрежи и водови за пренос на електрична енергија за: 

- столб за високонапонска мрежа, изнесува 30.000,00 денари/единица - на еден 
столб   

- подземен и надземен кабел за високонапонска мрежа, изнесува 500,00 
денари/м1 

- столб за нисконапонска мрежа, изнесува 10.000,00 денари/единица - на еден 
столб   

- подземен кабел за нисконапонска мрежа, изнесува 100,00 денари/м1  
- надземен кабел за нисконапонска мрежа, изнесува 100,00 денари/м1 

6    Надоместокот за изградба на Базни станици за мобилна телефонија, изнесува 5.000,00 

денари /м2 

  7    Надоместокот за изградба на трафостаници од втора категорија, изнесува 5.000,00 

денари/м2 

  8    Надоместокот за изградба на трафостаници од прва категорија и команден центар, 

изнесува 5.000,00 денари/м2, 

  9    Надоместокот за изградба на трафостаници од прва категорија - команден центар 
(администрација), изнесува 5.000,00 денари/м2 

 
 

6    
 

NA^IN ZA RASPREDELBA NA SREDSTVATA ZA FINANSIRAWE ZA 
IZGRADBA I  ODR@AVAWE NA INFRASTRUKTURATA 

 
Za visinata na nadomestokot za ureduvawe na grade`noto zemji{te kako i za 

na~inot na pla}awe na nadomestokot se sklu~uva dogovor, vo koj se reguliraat pravata 
i obvrskite na dogovornite strani so utvrdeni rokovi za izv{uvawe na istite.  

Nadomestokot za ureduvawe na grade`noto zemji{te za prenamena od stanben vo 
drug vid prostor se naplatuva vo visina na eventualnata razlika ednokratno, a 
sretstvata se nepovratni. 

Nadomestokot za ureduvawe na grade`no zemji{te za prenamena od drug vid 
prostor (javen, deloven, proizvoden i drug) vo stanben prostor ne se naplatuva. 

Vo slu~aj koga opremuvaweto na grade`noto zemji{te e zavr{eno vo 
prethodniot period za celosno uredeno grade`no zemji{te, korisnikot na zemji-{teto 
pla}a nadomestok do visina na realnite tro{oci za ureduvawe - celosen nadomestok. 

Vo slu~aj koga grade`noto zemji{te se doureduva (koga e izgradena osnovna 
infrastrukturna mre`a, a na nea traba da se doizgradi sekundarna infrastrukturna 
mre`a) korisnikot na zemji{teto e dol`en da investira vo nejzinata izgradba. 

Vo slu~aj koga grade`noto zemji{te delumno }e se ureduva ili voop{to nema da 
se uredi, korisnikot na zemji{teto pla}a nadomestok vo visina na tro{ocite za 
delumno ureduvawe na zemji{teto - delumen nadomestok ili voop{to ne pla}a 
nadomestok. 
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Vo slu~aj koga grade`noto zemji{te e uredeno so izgradena osnovna 
infrastrukturna mre`a i ne e celosno izgradena infrastrukturata a korisnikot na 
zemji{teto insistira sam da ja gradi sekundarnata infrastrukturna mre`a soglasno 
zaverenata tehni~ka dokumentacija za gradewe na infrastrukturnite objekti so svoi 
sredstva dol`en e na lokalnata samouprava da i nadohnadi za porano napravenite 
tro{oci vo visina od  30% od nadomestokot za ureduvawee na grade`noto zemji{te, da 
ovozmo`i na idnite korisnici na zemji{teto priklu~uvawe na infrastrukturnite 
mre`i bez da mu platat nadomestok odnosno infrastrukturnata mre`a {to }e ja gradi 
sam  da bide tehni~ki primena od soodvetnoto komunalno pretprijatie i da ja predade 
na lokalnata samouprava bez nadomestok. 

Tro{ocite za opremuvawe i izgradba na objekti od komunalnata 
infrastruktura nadvor od konkretnata grade`na parcela i tro{ocite za premestuvawe 
na objekti od komunalnata infrastruktura za individualna i zaedni~ka komunalna 
potro{uva~ka {to korisnikot gi izvel i gi izveduva samoinicijativno bez u~estvo na 
op{tinata a pred sklu~uvawe na pismen dogovor za regulirawe na grade`noto zemji{te 
i pismen dogovor za izveduvawe na objekti od komunalnata infrastruktura ne se 
priznavaat osven vo lokalite kade bile bespravno izgradeni objekti, a so donesuvawe 
na novi urbanisti~ki planovi istite se vklopuvaat. 

Za ovie lokaliteti mora da ima ispravna tehni~ka dokumentacija za izgradeni 
objekti od infrastrukturata zaverena od nadle`en organ i izgradenite 
infrastrukturni mre`i primeni od javnite komunalni pretprijatija. Pri ova se 
priznavaat samo tro{ocite - delot na nadomestokot za ureduvawe na grade`no zemji{te 
za izgradena infrastrukturna mre`a od individualna komunalna potro{uva~ka. 

Ovaa izgradena infrastrukturna mre`a mora da bide predadena na lokalnata 
samouprava, a novite korisnici na zemji{teto da i nadomestat na lokalnata samouprava 
celosen nadomestok za ureduvawe na grade`noto zemji{te. 

Vo pogled na prisilna naplata kamatata i zastrenosta na obvrskata za pla}awe 
}e se koristi klazulata od Dogovorot pome|u Investitorot i Organot na Op{tinata 
nadle`en za ureduvawe na grade`noto zemji{te. 

 

7    DINAMIKA ZA IZVR[UVAWE NA PROGRAMATA 

Dinamikata na izvr{uvawe }e zavisi od stvorenite pravni i tehni~ki uslovi 
kako i od prilivot na sredstvata od nadomestokot za ureduvawe na grade`noto zemji{te 
i drugi sredstva. 

 
 

8.    DRUGI ODREDBI 

1. Na podra~jeto na grade`niot reon kade op{tinata ne e vo mo`nost da gi izgradi 
site objekti od infrastrukturata sprema planiraniot stepen na uredenost za 
poedine~ni grade`ni parceli, od koj {to so nadomestokot da se obezbedat potrebnite 
finansiski sredstva, ureduvaweto }e se vr{i po fazi, vo soglasnost so planiraniot 
stepan na uredenost na lokalitetot.  
2.  Vo cenata na komunalniot nadomestok ne vleguvaat priklu~nite taksi za 
vodovod,kanalizacija i elektrika. 
3.  Priklu~ocite na grade`nite objekti na vodovodnata, kanalizacionata i      
elektri~nata uli~na mre`a se izveduvaat do regulacionata linija. 
4. Me|usebnite obvrski pome|u Op{tinata i graditelot se reguliraat so dogovor. 
5.Realizacijata na programata }e zavisi od obezbeduvaweto na potrebnite    finansiski 
sredstva.                                              

 
Број 08-1888/3                                                            Совет на општина  Конче 

Дата 28.12.2022                                                                 Претседател, 

      Конче                                                                       Александра Ристова, с.р   
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           Врз основа на член 40 од Законот зa урбанистичко планирање („Сл.Весник на 
Р.С.М.“ бр.32/2020) ,член 22,став 1,точка 1 од Законот за локална самоуправа 

(Сл.Весник на РМ 5/02) и член 11 од Статутот на општина Конче, 
  Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 28.12.2022 година донесе: 
                                                                               

 ПРОГРАМА 
За финансирање на изработка на урбанистички планови на општина Конче 

за 2023 година 
 
  А.    Општина Конче секоја година има потреба од планирање и уредување на 
просторот во населените места во општината. 
     Урбанистичко планирање е континуирана работа со која се обезбедува 
изработување, донесување и спроведување на урбанистички планови,кој треба 
меѓусебно да се усогласуваат и дополнуваат.Изработувањето и донесувањето на 
урбанистички план е задолжително за општината,бидејки се работи за планирање од 
јавен интерес.Со урбанистичко планирање се обезбедува рамномерен 
развој,рационално уредување и користење на простор,услови за хумано живеење и 
работа на граѓаните.Општина Конче има потреба од солиден урбанистички третман во 
населените места во општината. 
     
     Урбанистичкиот план е план за уредување и користење на земјиштето на потесно 
подрачје,како што е град,населба,село и друго подрачје предвидено за градба.Во 
зависност од просторот кој е предмет на планирањето во урбанистички планови 
спаѓаат:Генерален урбанистички план,Детален урбанистички план,Урбанистички план 
за село и Урбанистички план вон населено место,урбанистички проекти. 
 
   За изработување на наведените планови Советот на општина Конче донесува 
годишна програма која се финансира од Буџетот на општината, заинтересираните 
правни и физички лица и Буџетот на РСМ. 
 
    Изработување на овие планови вршат правни лица кои поседуваат лиценца за 
изработка на урбанистички планови. 
 
  Приоритетни планови кои треба да се утврдат со оваа програма за 2023 година 
се: 

 
1. Изработка на Урбанистички план вон населено место (индустриска зона) 

на  КП бр.937 КО Ракитец регионален пат Р-606 Радовиш-Конче на 
крстосница со локален пат  Долни Липовиќ-Габревци во површина од  10 
ха. 
Носител: Совет во општина Конче. 
Финансирање:Oпштината,заинтересирани правни и физички лица .    
Изработувач:Правни лица со лиценца. 
Цена:  1.200.000,00 денари 

2. Изработка на Урбанистички проект за инфраструктура ( локални патишта, 
водовод, канализација ) во должина од  10 км. 
Носител: Совет во општина Конче. 
Финансирање:Oпштината,заинтересирани правни и физички лица .    
Изработувач:Правни лица со лиценца. 
Цена:  800.000,00 денари 
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Урбанистички план за вон населено место  
 

1) Урбанистички план за вон населено место е урбанистички план кој се донесува 
за групи на градби и комплекси, поголеми градби или инфраструктурни градби 
од локално знаечње, кои се наоѓаат вон од населеното место, односно кои не 
се опфатени ниту со генерален урбанистички план ниту со урбанистички план 
за село.  

2) Урбанистички план за вон од населеното место содржи особено: граница на 
плански опфат која претставува граница на урбанистичкиот план за вон 
населено место, намена на земјиштето и градбите со општи услови за градба, 
развој и користење, посебни услови за градење и детална регулација доколку е 
потребна, планско решение на сообраќајната мрежа со нивелманско решение, 
планско решение за комуналните и други инфраструктури со услови на 
приклучување на мрежите, процентуална застапеност на површините на 
зеленило, како и други одбредби и податоци потребни за планските решениеја. 

3) Урбанистичкиот план за вон населено место треба задолжително да содржи и 
мерки за заштита на природата, природното наследство и животната средина, 
мерки за справување со климатските промени, мерки за справување со отпад, 
мерки за заштита од разурнувања, мерки за заштита на недвижното културно 
наследство, мерки за озеленување на планскиот опфат и други мерки за 
безбедно остварување на целите на планирањето. 
 

Урбанистички проект за инфраструктура 
 

1) Урбанистички проект може да се изработува и за поединечни градби и 
инфраструктури од државно и локално значење вон населени места и вон 
опфат на урбанистички планови на земјоделско, шумско и друго земјиште, 
крајбрежни појаси и други простори. Урбанистичкиот проект се изработува врз 
основа на прибавени услови за планирање на просторот.  

 
Б. Изготвувањето на плановите е долгорочен процес кој зависи од многу фактори 
и услови,затоа е неопходна нивната опфатност да биде со програмата која секоја 
година би се надополнувала. Исто така без подготвување и објавување на вакви 
програми законски е неможно донесување,обновување на урбанистичките планови,а 
со тоа и рационално уредување на просторот и рамномерен просторен развој. 

 
 В.  Реализацијата на оваа програма ќе се остварува согласно  Законот за  
урбанистичко планирање.  

 
    Г. Програмата влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во 
Службен гласник на општина Конче. 
 
 
 

 
Број 08-1888/4                                                            Совет на општина  Конче 
Дата 28.12.2022                                                                 Претседател, 
      Конче                                                                       Александра Ристова,с.р    
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Годишна Програма 

за работа на Одделението за инспекциски надзор 
за периодот од 

01.01.2023 до 31.12.2023 година 
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ВОВЕД 
  

 Градоначалникот на општина Конче изготвува Годишна Програма за 
работата на инспекторите во Одделението за инспекциски надзор во тековната за 

наредната година, односно за периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023 година.  
 Во Годишната Програма се презентирани активностите на инспекторите од 
Одделението за инспекциски надзор кои ќе бидат превземени со цел исполнување 
на законските надлежности за вршење на инспекциски надзор од надлежност на 
Општина Конче, како во однос на постоечката законска регулатива, така и во однос 
на можните измени и дополни на поединечните законски и подзаконски акти.  
 Одделението за инспекциски работи на Општина Конче има вкупно 2 
вработени, и 2 со договор за користење услуга од општина Неготино кои покриваат 
4 различни области и тоа:  
 
  
1. овластен комунален инспектор 
2. овластен градежен инспектор 
3. овластен инспектор за сообраќај и патишта 
4. овластен помлад инспектор за животна средина 

 
 Заради различните сфери на работа, Програмата за работа на 
Одделението се изготвува и презентира по инспектори.  
Исто така и потребните услови за спроведување на Годишната Програма се 
дадени по инспектори, согласно со поединечните потреби и согледувањата на 
инспекторите од нивното досегашно работење.  
Финансиските средства за спроведување на надлежностите на инспекторите се 
предвидени во Буџетот на Општина Конче за 2023 година.  
За реализација на Годишната Програма ќе биде изготвен Годишен извештај и 
доставен до Советот на Општина Конче.  

  
1. Општински комунален инспектор  
 
 При изготвувањето на Програмата за работа на општинскиот комунален 
инспектор за 2023 година се земени во предвид надлежностите на општинскиот 
комунален инспектор утврдени со матeријалните законски и подзаконските акти, 
нивните измени и дополнувања и тоа:  
 

       1. Закон за комунални дејности (Сл. весник на Р.М. бр.95/12, бр.163/13, 

бр.42/14, бр.44/15,бр.147/15 и 31/2016); 

          2. Закон за  јавна чистота (Сл. весник на Р.М. бр.111/2008,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); 

          3. Закон за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани 

отпадни води (Сл. весник на Р.М. бр.68/2004г, бр.28/06 бр.103/2008, 

бр.17/11, бр.163/13, бр.44/15,бр.147/15; 31/2016 и 95/2019); 

          4. Закон за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и други 

инфраструктурни објекти (Сл. весник на Р.М. бр.66/06, бр.55/2007, 

бр.163/13 и бр.147/15); 
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          5. Закон за гробишта и погребални услуги (Сл. весник на РМ бр.86/2008, 

бр.156/2010, бр.163/13,бр.152/15 и 31/2016); 

          6. Закон за управување со отпад (Сл.весник на РМ бр.68/2004, 

бр.71/2004, бр.107/2007; бр.102/08; бр.134/08; бр.163/13, бр.51/15, 

бр.146/15, бр.156/15, 39/16 и 63/16); 

        7. Закон за управување со пакување и отпад од пакување (Сл. весник на 

РМ бр.161/09, бр.163/13,146/2015 и 39/2016); 

 8. Закон за инспекциски надзор (Сл. весник на РМ бр.50/2010, бр.162/10, 

бр.157/11,147/13, бр.41/14, бр.33/15, бр.193/15 и 53/2016); 

 9. Закон за општа управна постапка (Сл. весник на РМ бр.124/2015); 

 10. Закон за прекршоци (Сл. весник на РМ бр.124/2015 и Одлука 

У.бр.87/2015 09.11.2016 гoд.); 

 11. Закон за постапување по претставки и предлози (Сл. весник на РМ 

бр.82/2008, 56/09, 13/13, 156/15 и 193/15); 

 12. Закон за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр.5/2002); 

13. Закон за административни службеници (Сл. весник на РМ бр.27/2014, 

48/15, 154/15, 5/16, Одлука У.Број: 147/2014-0-1 од 13.04.2016, Одлука 

У.Број: 74/2014-0-1 од 29.06.2016, Сл. весник на РМ 142/2016, Одлука 

У.Број: 163/2014-0-1 од 27.12.2016 и Одлука У.Број: 121/2015-0-1 од 

01.02.2017 ) 

14. Закон за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност 

(Сл. весник на РМ бр.199/2014 и 147/15) 

15. Закон за заштита на личните податоци (Сл. весник на РМ бр.7/2005, 

бр.103/08, бр.124/10, бр.135/11, бр.43/14,153/15 и 99/2016). 

16. Одлука за јавна чистота и комунален ред на Општина Конче и др.  

 
17. Други законски и подзаконски акти, како и измени и дополненија на 

наведените, кои ќе се донесат во 2023 година а се во надлежност на 

комуналниот инспектор.  

 Програмата опфаќа задачи и активности кои ќе ги извршува еден 
општински комунален инспектор во текот на 2023 година и е систематизирана 
по области и тоа: инспекциски надзор,проектни активности, обуки и работни 
состаноци, аналитичко- информативна дејност, соработка со другите 
Одделенија од Општина Конче и другите органи на државно и локално ниво, 
нормативна дејност за имплементација на материјалните закони и Законот за 
општа управна постапка, како и Законот за инспекциски надзор и Одлуката за 
комунален ред на Општина Конче, цели и начела на делување на Општинскиот 
комунален инспектор и Образложение. 
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1. Испекциски надзор:  
 
 Испекцискиот надзор согласно со Законот за инспекциски надзор се 
спроведува како:  
- редовен,  
- контролен и  
- вонреден инспекциски надзор. 
 
 Инспекцискиот надзор се врши над работењето на Јавното комунално 
претпријатије утврдени со Законот за комунални дејности, над физички лица,  и 
правни лица на кои Општина Конче им дала дозвола за вршење на комунална 
дејност и согласно тоа инспекторот е должен:  
 

 да врши редовен инспекциски надзор и тоа на: 
 
-одржување на јавната чистота на јавните и сообраќајни површини во летен и 
зимски период;  

- расчистување на снег пред деловните објекти, пред индивидуални и колективни 
стамбени згради;  

- одржување и поставување на комуналнa опрема;  

- одржување и користење на  паркови 

- одржување на чистотата на јавните паркиралишта од значење на општина Конче, 
утврдени со урбанистички планови;  

- снабдување со вода за пиење од водоснабдителени системи на општина Конче;  

- одведување и испуштање на атмосферските води;  

- одведување и пречистување на урбаните отпадни води;  

- одржување на чистотата на гробишта и на придружните објекти;  

- одржување и користење на речните корита во урбаниот дел;  

- одржување на чистотата на пазарот; 

- инспекциски надзор на физичките и правните лица како корисници на 
комуналните услуги;  

- инспекциски надзор над физичките и правните лица како даватели на комунални 

услуги;  
- вршење инспекциски надзор по добиени писмени и усни преставки  
од физички и правни лица;  
 

 да врши контролни инспекциски надзори: се вршат за да се утврди 
дали е постапено по решенијата со кои е наредено отстранување на 
недостатоците утврдени при редовниот инспекциски надзор, надзорот 
по поднесените пријави од правни, физички и други лица. 
Рок: континуирано јануари – декември 

 
 да врши вонреден инспекциски надзор и тоа: по поднесени пријави 

и иницијативи од граѓани и други физички и правни лица кога ќе 
согледааат неправилности согласно законските одредби, како и во 
случај на сомневање на инспекторот за сторена повреда на Законот. 
Рок: континуирано јануари – декември 
 

 да води управна постапка и тоа: врз основа на инспекцискиот 
надзор составува записник и донесува решенија согласно одредбите 
од Законите каде има недлежност ; 

Рок: континуирано јануари – декември 
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 да води мандатни постапки и тоа: секогаш кога ќе се утврдат 
сторени прекршоци согласно Законот за јавна чистота, Закон за 
снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води 
и Закон за комунални дејности. 
Рок: континуирано јануари – декември 

 
 да спроведува постапки за порамнување и тоа: секогаш кога ќе се 

согледааат неправилности согласно одредбите од Законите каде има 
надлежност. 
Рок: континуирано јануари – декември 
 

 да поднесува барања за поведување на прекршочна постапка 
пред надлежен суд или прекршочен орган во Министерството за 
транспорт и врски  и тоа: согласно одредбите од Законите каде има 
недлежност. 
Рок: континуирано јануари – декември 
 

 да врши едукација и тоа: согласно одредбите од Законите каде 
таквата мерка е пропишана. 
Рок: континуирано јануари – декември 
 

 да поднесува жалби  и тоа: согласно одредбите од Законите каде 
има надлежност. 
Рок: континуирано јануари – декември 

 
 Води евиденција за покренатите постапки за порамнување  и за 

нивниот исход; 
Рок: континуирано јануари – декември 

 
 Прима  странки; 

Рок: континуирано јануари – декември 
 

2. Обуки:  
 

 Комуналниот инспектор ќе зема учество на семинари, работилници, 
предавања и едукации во врска со имлементација на одредбите од 
материјалните закони, подзаконски акти, Зaконот за општата управна постапка 
и Законот за инспекциски надзор и нивните измени и дополнувања во 
тековната 2023 година, во организација на ЗЕЛС, Министерство за транспорт и 
врски, Зрдужението на комунални инспектори на Р.С.М. и др. надлежни 
државни органи и други организации. 
 
-Генерички обуки  
 
3. Проектни активности:  
 
 Општинскиот комунален инспектор во 2023 година, ќе учествува во 
реализација на разни активности чија цел е подобрување на чистотата во 
општината, подигнување на свеста на граѓаните и навремено и квалитетно 
извршување на услугите кои ги дава јавното претпријатије.  
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4. Аналитичко- информативна дејност:  
 
 Општинскиот комунален инспектор врз основа на извршениот инспекциски 

надзор во 2023 година е должен да доставува податоци за извршена работа до 
Раководителот на одделението за инспекциски работи  врз основа на тие 
податоци ќе се изготвуваат , шестомесечен извештај и годишен извештај кој ке 
се доставуваат до Градоначалникот на општина Конче: 
 
-шестомесечни извештај за работата на Општинскиот комунален инспектор за 
2023 година;  

Рок: Јули, 2023 година 
 

-годишен извештај за работата на Одделение за инспекциски работи за 2022 
година;  

Рок: февруари, 2024 година 
 
 

5. Соработка на Општинскиот комунален инспектор:  
 
 Општинскиот комунален инспектор во рамките на своите овластувања и 
надлежности утврдени со Закон, континуирано ќе соработува со инспекторите 
во Општина Конче,Одделенијата во општината Конче, како и со другите  органи 
на државно и локално ниво, јавното претпријатије и пред сé со граѓаните на 
Општина Конче.  

Рок: по потреба во текот на годината 
  
6. Нормативна дејност:  
 
 Општинскиот комунален инспектор, по потреба, ќе продолжи и со 
активностите за измена и дополнување на постојната законска регулатива во 
соработка со надлежните институции, сé со цел поквалитетно и поефикасно 
спроведување на законските и подзаконските акти во интерес на подобрување 
на животот на граѓаните на Општина Конче.  

 Овие активности се неминовно потребни за да се дојде до поефикасни 
законски решенија, со што би се зголемиле и разграничиле надлежностите на 
комуналниот инспектор, а со тоа и нивната теренска работа би била 
поефикасна. 

 
7. Цели и начела на делување на Општинскиот комунален инспектор  

 

 Општинскиот комунален инспектор (во понатамошниот текст инспектор) 
врши инспекциски надзор над законитоста на вршењето на работите од 
областа на комуналните работи кои се во надлежност на Општина Конче, 
согласно законските прописи и општи акти на Република Македонија; 

 
 Инспекторот го врши инспекцискиот надзор со цел за остварување и 

заштита на јавниот интерес, како и интересот на физичките и правните 
лица кога тоа е во согласност со јавниот интерес; 

 Инспекторот во вршењето на инспекцискиот надзор  обезбедува 
еднаква, законита, непристрасна и објективна примена на законите и 
другите прописи; 
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 Навремено, економично, и ефикасно остварување на правата и 
интересите на граѓаните и другите учесници во управната постапка во 
решавањето на управните работи; 

 Постапување во пропишаните рокови во првостепената и 
второстепената постапка, како и во роковите определени со судските 
органи; 

 Инспекторот е самостоен при вршење на инспекцискиот надзор и 
одлучувањето за дејствијата кои треба да се превземат при вршење на 
надзорот, како и за мерките кои ќе бидат изречени по извршениот 
надзор; 

 При вршење на инспекцискиот надзор, доколку постојат недостатоци, 
инспекторот ги превзема само оние инспекциски мерки согласно со 
закон, кои се неопходни за отстранување на утврдените недостатоци  
при извршениот надзор, при што осебено се внимава да не се попречува 
ефикасното функционирање на субјектот на надзорот; 

 Навремено вклучување на заинтересираните странки во постапката 
заради заштита на нивните права и интереси; 

 Обезбедување на докази по службена должност заради водење на 
управната постапка; 

 При определување на инспекциските мерки и рокот за отстранување на 
утврдените недостатоци, инспекторот се води од тежината на 
недостатокот, штетните последици предизвикани кон јавниот интерес 
или интересот на трети лица, како и времето кое е потребно субјектот на 
надзорот да ги отстрани утврдените недостатоци; 

 При вршење на инспекцискиот надзор инспекторот првенствено врши 
превентивна функција, а изрекува инспекциски мерки и санкции тогаш 
кога со превентивната функција не може да се обезбеди целта на 
надзорот; 

 
8. Образложение: 
 

 Со изготвување на оваа Програма за работа на Општинскиот комунален 
инспектор се предвидува превземањето на мерки и активности за 
спроведување на законските и подзаконските акти од областа на комуналните 
дејности и подобрување на условите за живот на граѓаните во Општина Конче.  
 

2.Овластен градежен инспектор 
 

 При изготвувањето на Програмата за работа на Ovlasteniot grade`en 
inspektor за 2023 година се земени во предвид надлежностите на 
Ovlasteniot grade`en inspektor утврдени со матeријалните законски и 
подзаконските акти, нивните измени и дополнувања и тоа:  
 

1. Zakon za gradewe (Sl.Vesnik na R.M. br.70/2013, 79/13, 137/13, 163/13, 

27/14; 28/14; 42/14; 115/14; 149/14; 187/14; 44/15; 129/15, 217/15, 226/15, 

30/16, 31/16, 39/16,71/16, Одлука У.Број: 114/2015-0-1 од 11.05.2016 и 

Sl.Vesnik na R.M. br.132/2016 и 35/2018);     
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2. Zakon za inspekciski nadzor (Сл. весник на РМ бр.50/2010, бр.162/10, 

бр.157/11,147/13, бр.41/14, бр.33/15, бр.193/15 ; 53/2016; и 102/2019); 

3. Zakon za op{ta upravna postapka (Sl.vesnik na RM br.124/2015); 

4. Zakon za prekr{oci (Sl.vesnik na RM br. 124/2015 и Одлука 

У.бр.87/2015 од 09.11.2016 год.); 

5. Закон за постапување по претставки и предлози (Сл. весник на РМ 

бр.82/2008, 56/09, 13/13, 156/15 и 193/15); 

6. Zakon za lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002); 

7. Закон за административни службеници (Сл. весник на РМ бр.27/2014, 

48/15, 154/15,5/16, Одлука У.Број: 147/2014-0-1 од 13.04.2016, Одлука 

У.Број: 74/2014-0-1 од 29.06.2016, Сл. весник на РМ 142/2016, Одлука 

У.Број: 163/2014-0-1 од 27.12.2016 и Одлука У.Број: 121/2015-0-1 од 

01.02.2017).                                                                                                             

8. Други законски и подзаконски акти, како и измени и дополненија на 

наведените, кои ќе се донесат во 2023 година а се во надлежност на 

градежниот инспектор. 

 

 Програмата опфаќа задачи и активности кои ќе ги извршува еден Ovlasten 

grade`en inspektor во текот на 2023 година и е систематизирана по области и тоа: 

инспекциски надзор, обуки и работни состаноци, аналитичко- информативна дејност, 

соработка со другите Одделениа од Општина Конче и другите органи на државно и 

локално ниво, нормативна дејност за имплементација на материјалните закони и 

Законот за општа управна постапка, како и Законот за инспекциски надзор, цели и 

начела на делување на Ovlasten grade`en inspektor и Образложение. 

 
1. Испекциски надзор:  
 
 Испекцискиот надзор согласно со Законот за инспекциски надзор се 
спроведува како:  
- редовен,  
- контролен и  
- вонреден инспекциски надзор. 

 Инспекцискиот надзор се врши над градби од втора категорија согласно 
тоа инспекторот е должен:  

 да врши редовен инспекциски надзор и тоа: nad izdadenite 
odobrenija za gradewe, nad rabotata na pravnite lica-izveduva~i, 
nad izgradba na objekti so odobrenie za gradewe;изградба на објект 
кога во него се врши пренамена на конструктивните елементи во 
поглед на нивната механича отпорност, стабилност и сеизмичка 
заштита, како и пренамена од станбен во деловен простор и обратно; и 
др. 

 Рок: континуирано јануари – декември 
 да врши вонреден инспекциски надзор: по поднесени пријави и 

иницијативи од dr`avni organi, физички и правни лица кога ќе 
согледааат неправилности согласно законските одредби, како и во 
случај на сомневање на инспекторот за сторена повреда на Законот. 
Рок: континуирано јануари – декември. 
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 да врши контролни инспекциски надзори: да се утврди дали e 
postapeno po inspekciskiot akt, po istekot na rokot opredelen vo 
samiot inspekciski akt, со коj е наредено отстранување на 
недостатоците утврдени при редовниоt i vonredniot инспекциски 
надзор. 
Рок: континуирано јануари – декември. 

 да води inspekciska постапка: врз основа на инспекцискиот надзор 
составува записник и донесува решенија согласно одредбите од 
Законите каде има надлежност. 

     Рок: континуирано јануари – декември. 
 да поднесува барања за поведување на прекршочна постапка 

пред надлежен суд  и тоа: согласно одредбите од Законите каде има 
нaдлежност. 
Рок: континуирано јануари – декември. 

 да врши едукација и тоа: согласно одредбите од Законите каде 
таквата мерка е пропишана. 
Рок: континуирано јануари – декември. 

 да поднесува жалби  и тоа: согласно одредбите од Законите каде има 
надлежност. 
Рок: по потреба во текот на годината. 

 води евиденција за покренатите постапки  и за нивниот исход; 
Рок: континуирано јануари – декември. 

 Прима  странки; 
Рок: континуирано јануари – декември 

 
2. Обуки:  
 

 Ovlasteniot grade`en inspektor ќе зема учество на 
семинари,работилници, предавања и едукации во врска со имлементација на 
одредбите од материјалните закони, подзаконски акти, Зaконот за општата 
управна постапка и Законот за инспекциски надзор и нивните измени и 
дополнувања во тековната 2023 година, во организација на ЗЕЛС, 
Министерство за транспорт и врски и др. надлежни државни органи и други 
организации. 
 
-Генерички обуки  
 
3. Аналитичко- информативна дејност:  
 

 Ovlasteniot grade`en inspektor врз основа на извршениот 
инспекциски надзор во 2023 година е должен да доставува податоци за 
извршена работа до Раководителот на оделение за инспекциски работи врз 
основа на тие податоци ќе се изготвува шесто месечни извештаи и годишен 

извештај кој ќе се доставува до Градоначалникот : 
 
 
 
- Шестомесечни извештаи за работата на Ovlasteniot grade`en inspektor за 
2023 година;  

Рок: Јули, 2023 година 
 

-годишен извештај за работата на Оделението  за инспекциски работи за 2023 
година;  
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Рок: февруари, 2023 година 
 
 

4. Соработка на Ovlasteniot grade`en inspektor:  
 
 Ovlasteniot grade`en inspektor во рамките на своите овластувања и 
надлежности утврдени со Закон, континуирано ќе соработуваат со 
Инспекторите во Општината, како и со другите Одделениа во Општина Конче, 
органите на државно и локално ниво, и пред сé со граѓаните на Општина Конче.  

Рок: по потреба во текот на годината 
  
5. Нормативна дејност:  
 
 Ovlasteniot grade`en inspektor, по потреба, ќе продолжи и со 
активностите за измена и дополнување на постојната законска регулатива во 
соработка со надлежните институции, сé со цел поквалитетно и поефикасно 
спроведување на законските и подзаконските акти во интерес на подобрување 
на животот на граѓаните на Општина Конче.  

 Овие активности се неминовно потребни за да се дојде до поефикасни 
законски решенија, со што би се зголемиле и разграничиле надлежностите на 
градежниот инспектор, а со тоа и нивната теренска работа би била 
поефикасна. 

 
6. Цели и начела на делување на Ovlasteniot grade`en inspektor  

 

 Ovlasteniot grade`en inspektor (во понатамошниот текст инспектор) 
врши инспекциски надзор над законитоста на вршењето на работите од 
областа на градежните работи кои се во надлежност на Општина Конче, 
согласно законските прописи и општи акти на Република Македонија; 

 
 Инспекторот го врши инспекцискиот надзор со цел за остварување и 

заштита на јавниот интерес, како и интересот на физичките и правните 
лица кога тоа е во согласност со јавниот интерес; 

 Инспекторот во вршењето на инспекцискиот надзор  обезбедува 
еднаква, законита, непристрасна и објективна примена на законите и 
другите прописи; 

 Навремено, економично, и ефикасно остварување на правата и 
интересите на граѓаните и другите учесници во управната постапка во 
решавањето на управните работи; 

 Постапување во пропишаните рокови во првостепената и 
второстепената постапка, како и во роковите определени со судските 
органи; 

 Инспекторот е самостоен при вршење на инспекцискиот надзор и 
одлучувањето за дејствијата кои треба да се превземат при вршење на 
надзорот, како и за мерките кои ќе бидат изречени по извршениот 
надзор; 

 При вршење на инспекцискиот надзор, доколку постојат недостатоци, 
инспекторот ги превзема само оние инспекциски мерки согласно со 
закон, кои се неопходни за отстранување на утврдените недостатоци  
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при извршениот надзор, при што осебено се внимава да не се попречува 
ефикасното функционирање на субјектот на надзорот; 

 Навремено вклучување на заинтересираните странки во постапката 
заради заштита на нивните права и интереси; 

 Обезбедување на докази по службена должност заради водење на 
управната постапка; 

 При определување на инспекциските мерки и рокот за отстранување на 
утврдените недостатоци, инспекторот се води од тежината на 
недостатокот, штетните последици предизвикани кон јавниот интерес 
или интересот на трети лица, како и времето кое е потребно субјектот на 
надзорот да ги отстрани утврдените недостатоци; 

 При вршење на инспекцискиот надзор инспекторот првенствено врши 
превентивна функција, а изрекува инспекциски мерки и санкции тогаш 
кога со превентивната функција не може да се обезбеди целта на 
надзорот; 

7. Образложение: 
 

 Со изготвување на оваа Програма за работа на Ovlasteniot grade`en 
inspektor се предвидува превземањето на мерки и активности за 
спроведување на законските и подзаконските акти од областа на комуналните 
дејности и подобрување на условите за живот на граѓаните во Општина Конче.  
 

3.Oвластен инспектор за сообраќај и патишта 
 

 При изготвувањето на Програмата за работа на овластениот инспектор 
за сообраќај и патишта за 2023 година се земени во предвид надлежностите на 
овластен инспектор за сообраќај и патишта утврдени со матeријалните 
законски и подзаконските акти, нивните измени и дополнувања и тоа:  
 

1.Закон за превоз во патниот сообраќај („Сл.весник на РМ“ бр.68/04, 
127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11 , 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 
187/13, 42/14, 112/14, 166/14, 44/15, 97/15, 124/15, 129/15, 193/15, 37/16 ; 
71/16;64/18;163/18, и Одлука на Уставен Суд У. Бр. 160/2005 и У. Бр. 
66/2014); 

2.Закон за јавните 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, 
44/2015, 116/2015,150/2015,31/16,71/16;163/16,  и Одлука на Уставен Суд 
У. Бр. 160/2009 );  

3.Закон за инспекциски надзор (Сл. весник на РМ бр.50/2010, бр.162/10, 
бр.157/11,147/13, бр.41/14, бр.33/15, бр.193/15 ;бр. 53/2016 ;бр.11/2018и 
102/2019); 

4.Закон за општа управна постапка („Сл.весник на РМ“ бр.124/15); 

5.Закон за прекршоци („Сл.весник на РМ“ бр.124/15); 

6.Закон за постапување по преставки и предлози („Сл.весник на РМ“ 
бр.82/08, 56/09, 13/13 , 156/15 и 193/15) 
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7.Закон за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02); 

8. Закон за административни службеници ((Сл. весник на РМ бр.27/2014, 

48/15, 154/15,5/16, Одлука У.Број: 147/2014-0-1 од 13.04.2016, Одлука 

У.Број: 74/2014-0-1 од 29.06.2016, Сл. весник на РМ 142/2016, Одлука 

У.Број: 163/2014-0-1 од 27.12.2016 и Одлука У.Број: 121/2015-0-1 од 

01.02.2017 ). 

9.Закон за Забрана и спречување на вршење нерегистрирана дејност (Сл. 

весник на РМ,, бр 199/14 и 147/15) 

10.Закон за заштита на личните податоци („Сл.весник на РМ“ бр. 7/05, 

103/08, 124/10, 135/11, 43/14 и 153/15); 

11.Други законски и подзаконски акти, како и измени и дополненија на 

наведените, кои ќе се донесат во 2023 година а се во надлежност на 

инспектор за патен сообраќај и патишта.         

Целта на оваа Програма е овластениот инспекторот за патен сообраќај и 

патишта во текот на 2023 година да биде поуспешен при извршувањето на 

своите секојдневни активности согласно зададените задачи кои може да 

се систематизираат по области и тоа: Инспекциски надзор; Обуки и 

работни состаноци; Аналитичко- информативна дејност; Соработка со 

други Одделенија  од Општина Конче и други органи на државно и 

локално ниво;  Нормативна дејност и обуки за имплементација на 

материјалните закони и Законот за општа управна постапка како и Законот 

за инспекциски надзор; цели и начела на делување на Општинскиот  

инспектор за собраќај и  локални    патишта и Образложение. 

 
 

1. Испекциски надзор  
 Испекцискиот надзор ќе се врши како:  
- редовен,  
- контролен и  
- вонреден инспекциски надзор  
 

 Инспекциски надзор ќе биде вршен во сите области од делокругот на 
работа, а со цел доследно спроведување на прописите од страна на субјектите 
над кои се извршува надзорната функција согласно тоа инспекторот е должен :  

 
 да врши редовен инспекциски надзор и тоа на: 

o превозниците кои вршат бесправен авто-такси превоз на 
патници со настојување за негова легализација                         
Рок: континуирано јануари – декември; 

o превозниците кои вршат бесправен општински линиски превоз 
на патници  

          Рок: континуирано јануари – декември; 
o превозниците кои вршат бесправен посебен линиски превоз на 

патници со настојување за негова легализација    
                      Рок: континуирано јануари – декември; 
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o превозниците кои вршат општински линиски превоз на патници и 
тоа во поглед на исправноста на документите кои го следат 
превозот (лиценци, изводи од лиценци, дозволи за линии, 
почитување на возните редови) 

          Рок: Конттинуирано јануар, декември; 
o превозниците кои вршат посебен линиски превоз на патници и 

тоа во поглед на исправноста на документите кои го следат 
превозот (лиценци, изводи од лиценци, дозволи, почитување на 
возните редови, договорот со списокот на патници 

          Рок: квартално и тоа во месец јануари, април, септември и       
декември; 

o исполнување на посебно-техничко експлоатациони услови на 
возилата со кои се врши општински превоз на патници и авто-
такси превоз на патници 
Рок: Континуирано јаноар-декември; 

o Контрола на вертикалната сигнализација на општинските улици 
и патишта. За патиштата и улиците каде што има изработено 
сообраќајни проекти се контролира вертикалната сигнализација 
дали е поставена согласно проектите, а за оние каде што нема 
сообраќајни проекти во разумен рок да се изработат од страна 
нандлежниот орган во општината.  

      Рок: континуирано јануари – декември; 
o Контрола на дозволите за локации на натписите (рекламни 

табли) и контрола на терен дали се поставени согласно 
одобренијата; 
Рок: континуирано јануари – декември; 

o Контрола на издадените дозволи за надолжни и попречни 
прекопи на патот заради водење на ПТТ водови, електро и други 
водови и враќање во првобитна состојба на истиот; 
Рок: секогаш во тек на годината по доставување на примерок 
од дозволите од Одделението за Урбанизам,комунални 
работи,заштита на животна средина и ЛЕР во ЕЛС Конче; 

o Контрола на патиштата во зимскиот период (чистење на снег, 
посипување со сол и абразивен материјал, и чистење на 
коловозот по зимско одржување). Контролата ќе се извршува 
самостојно и во соработка со овластениот Комунален инспектор; 
Рок: ноември – март; 

o Контрола согласно член 50-а од Законот за јавните патишта. 
Контролата ќе се извршува самостојно  
Рок: континуирано јануари – декември; 

o Контрола на дрвјата и на другите шумски и земјоделски насади 
покрај јавните патишта и дали истите ја попречуваат 
прегледноста на патот, односно ја загрозуваат безбедноста на 
сообраќајот на патот. Контролата ќе се извршува самостојно и во 
соработка со Одделението за Урбанизам,комунални 
работи,заштита на животната средина и ЛЕР; 
Рок: април – октомври. 

o Контрола нa работите кои се изведуваат на патот или во 
близина на патот, а кои можат да ја доведат во прашање 
сигурноста на јавниот пат и безбедноста на сообраќајот- ќе се 
извршува во текот на целата година.  
Рок: континуирано јануари – декември; 
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o Согласно потпишаниот договор за меѓуопштинска соработка 
Овлсатениот инспектор за патен сообраќај и патишта ќе врши 
инспекциски надзор по сите погоре наведени точки; 
Рок: континуирано јануари – декември по доставено барање од 
општина Конче со која е склучен договорот; 

 
 

 да врши контролни инспекциски надзори: ќе се вршат за да се 
утврди дали е постапено по решенијата со кои е наредено 
отстранување на недостатоците утврдени при редовниот инспекциски 
надзор, надзорот по поднесените пријави од правни, физички и други 
лица. 

Рок: континуирано јануари – декември. 
 

 да врши вонреден инспекциски надзор и тоа: по поднесени пријави 
и иницијативи од граѓани и други физички и правни лица кога ќе 
согледааат неправилности согласно одредбите од Законот за превоз 
во патниот сообраќај и Законот за јавните патишта, како и во случај 
на сомневање на инспекторот за сторена повреда на Законот за 
превоз во патниот сообраќај и Законот за јавните патишта. 

Рок: континуирано јануари – декември. 
 

 да води управна постапка и тоа: врз основа на инспекцискиот 
надзор составува записник и донесува решенија согласно одредбите 
од Законот за превоз во патниот сообраќај и Законот за јавните 
патишта. 

Рок: континуирано јануари – декември. 
 

 да спроведува постапки за порамнување и тоа: секогаш кога ќе се 
согледааат неправилности согласно одредбите од Законот за превоз 
во патниот сообраќај и Законот за јавните патишта. 

Рок: континуирано јануари – декември. 
 

 
 да поднесува барања за поведување на прекршочна постапка 

пред надлежен суд или прекршочен орган во Министерството за 
транспорт и врски  и тоа: согласно одредбите од Законот за превоз 
во патниот сообраќај и Законот за јавните патишта. 

Рок: континуирано јануари – декември. 
 

 да врши едукација и тоа: согласно одредбите од Законот за превоз 
во патниот сообраќај и Законот за јавните патишта. 

Рок: континуирано по донесување на подзаконските акти од страна 
на Министерот за транспорт и врски. 

 
 да поднесува жалби  и тоа: согласно одредбите од Законот за 

превоз во патниот сообраќај, Законот за јавните патишта, Законот за 
општа управна постапка и Законот за прекршоци. 

Рок: по потреба во текот на годината. 
 

 Води евиденција за покренатите постапки за порамнување  и за 
нивниот исход; 

Рок: континуирано јануари – декември. 
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 Прима  странки; 

Рок: континуирано јануари – декември 

 
 
2. Обуки:  
 

 Овластениот инспектор за сообраќај и патишта ќе зема учество на 
семинари,работилници, предавања и едукации во врска со имлементација на 
одредбите од материјалните закони, подзаконски акти, Законот за превоз во 
патниот сообраќај и Законот за јавните патишта, Зaконот за општата управна 
постапка и Законот за инспекциски надзор и нивните измени и дополнувања во 
тековната 2023 година, во организација на ЗЕЛС, Министерство за транспорт и 
врски и др. надлежни државни органи и други организации. 
 
-Генерички обуки  
 
3. Аналитичко- информативна дејност:  
 

 Oвластениот инспектор за сообраќај и патишта врз основа на 
извршениот инспекциски надзор во 2023 година е должен да доставува 
податоци за извршена работа до Раководителот на одделение за инспекциски  
работи врз основа на тие податоци ќе изготвува шестомесечни и годишен 
извештај кој ќе ги доставува до Градоначалникот. 
 
- шестомесечни извештаи за работата на овластениот инспектор за сообраќај и 
патишта за 2023 година;  

Рок: Јули, 2023 година 
 

-годишен извештај за работата на Одделението за инспекциски работи за 2021 
година;  

Рок: февруари, 2022 година 
 

4. Соработка на Oвластениот инспектор за сообраќај и патишта:  
 
 Oвластениот инспектор за сообраќај и патишта во рамките на своите 
овластувања и надлежности утврдени со Закон, континуирано ќе соработуваат 
со Инспекторите во Општина Конче, како и со другите Одделенија во Општина 
Конче, Полициска станица за безбедност на сообраќајот на патиштата при ПС 
Радовиш, Државен инспекторат за транспорт и други органите на државно и 
локално ниво, и пред сé со граѓаните на Општина Конче.  

Рок: по потреба во текот на годината 
  
5. Нормативна дејност:  
 
 Oвластениот инспектор за сообраќај и патишта, по потреба, ќе продолжи 
и со активностите за измена и дополнување на постојната законска регулатива 
во соработка со надлежните институции, сé со цел поквалитетно и поефикасно 
спроведување на законските и подзаконските акти во интерес на подобрување 
на животот на граѓаните на Општина Конче.  

 Овие активности се неминовно потребни за да се дојде до поефикасни 
законски решенија, со што би се зголемиле и разграничиле надлежностите на 
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овластениот инспектор за сообраќај и патишта, а со тоа и нивната теренска 
работа би била поефикасна. 

 
6. Цели и начела на делување на инспекторот за патен сообраќај и 
патишта и Образложение: 

 

 Овластениот инспектор за патен сообраќај и патишта (во понатамошниот 
текст инспектор) врши инспекциски надзор над законитоста на вршењето 
на работите од областа на општинскиот превоз, општинските улици и 
локални патишта кои се во надлежност на Општина Конче, согласно 
позитивни законски прописи и општи акти на Република Македонија; 

 Инспекторот го врши инспекцискиот надзор со цел за остварување и 
заштита на јавниот интерес, како и интересот на физичките и правните 
лица кога тоа е во согласност со јавниот интерес; 

 Инспекторот  во вршењето на инспекцискиот надзор  обезбедува 
еднаква, законита, непристрасна и објективна примена на законите и 
другите прописи; 

 Навремено, економично, и ефикасно остварување на правата и 
интересите на граѓаните и другите учесници во управната постапка во 
решавањето на управните работи; 

 Постапување во пропишаните рокови во првостепената и 
второстепената постапка, како и во роковите определени со судските 
органи; 

 Инспекторот е самостоен при вршење на инспекцискиот надзор и 
одлучувањето за дејствијата кои треба да се превземат при вршење на 
надзорот, како и за мерките кои ќе бидат изречени по извршениот 
надзор; 

 При вршење на инспекцискиот надзор, доколку постојат недостатоци, 
инспекторот ги превзема само оние инспекциски мерки согласно со 
закон, кои се неопходни за отстранување на утврдените недостатоци  
при извршениот надзор, при што осебено се внимава да не се попречува 
ефикасното функционирање на субјектот на надзорот; 

 Навремено вклучување на заинтересираните странки во постапката 
заради заштита на нивните права и интереси; 

 Обезбедување на докази по службена должност заради водење на 
управната постапка; 

 При определување на инспекциските мерки и рокот за отстранување на 
утврдените недостатоци, инспекторот се води од тежината на 
недостатокот, штетните последици предизвикани кон јавниот интерес 
или интересот на трети лица, како и времето кое е потребно субјектот на 
надзорот да ги отстрани утврдените недостатоци; 

 При вршење на инспекцискиот надзор инспекторот првенствено врши 
превентивна функција, а изрекува инспекциски мерки и санкции тогаш 
кога со превентивната функција не може да се обезбеди целта на 
надзорот.  
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4. Овластен инспектор за животна средина 
 
 При изготвувањето на Програмата за работа на овластен инспектор за 
животна средина за 2023 година се земени во предвид надлежностите на 
овластен инспектор за животна средина утврдени со матeријалните законски и 
подзаконските акти, нивните измени и дополнувања и тоа:  
 

- Закон за инспекциски надзор (Сл. весник на РМ бр.50/2010, бр.162/10, 

бр.157/11,147/13, бр.41/14, бр.33/15, бр.193/15 ; 53/2016 ; 11/2018 и 102/2019). 

- Закон за животната средина (Сл.Весник на РМ бр. 53/2005, 81/2005, 

24/2007,159/2008, 83/2009, 48/2010, 124/10, 51/11; 123/12;93/13; 187/13; 42/14; 

44/15 ; 129/15; 192/15; и 39/16 ); 

- Закон за управување со отпад (Сл.весник на РМ бр.68/2004, бр.71/2004, 

бр.107/2007; бр.102/08; бр.134/08; бр.163/13, бр.51/15, бр.146/15, бр.156/15, 

39/16 и 63/16); 

- Закон за квалитет на амбиентниот воздух (Сл. Весник на РМ бр. 67/04, 

бр.92/07, бр.35/10, бр.47/11, бр.59/12, бр.100/12, бр.163/13,10/15,146/15); 

- Закон за заштита од бучава во животната средина (Сл. Весник на РМ бр. 

79/07, 124/10, 47/11,163/13 и 146/15 ); 

- Закон за управување со пакување и отпад од пакување (Сл. Весник на РМ 

бр.161/2009, 17/11, 47/11, 79/11, 06/12, 39/12,163/13,146/15 и 39/16); 

- Закон за батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори (Сл. Весник 

на РМ бр. 140/2010, 44/11,47/11, 39/12,163/13,146/15 и 39/16); 

- Закон за водите (Сл. Весник на РМ бр. 87/08, 6/09, 161/09,83/10, 51/11,118/11, 

44/12, 23/13,163/13,180/14,146/15 и 52/16); 

- Закон за управување со електрична и електронска опрема и отпадна 

електрична и електронска опрема(Сл. Весник на РМ бр. 6/12,163/13,146/15 и 

39/16); 

- Закон за постапување по преставки и предлози („Сл.весник на РМ“ бр.82/08, 

56/09, 13/13 , 156/15 и 193/15) 

-Закон за административни службеници ((Сл. весник на РМ бр.27/2014, 48/15, 

154/15,5/16, Одлука У.Број: 147/2014-0-1 од 13.04.2016, Одлука У.Број: 74/2014-

0-1 од 29.06.2016, Сл. весник на РМ 142/2016, Одлука У.Број: 163/2014-0-1 од 

27.12.2016 и Одлука У.Број: 121/2015-0-1 од 01.02.2017 ). 

 Други законски и подзаконски акти, како и измени и дополненија на наведените, 

кои ќе се донесат во 2023 година а се во надлежност на Овластениот инспектор за 

животна средина.         

 Програмата опфаќа задачи и активности кои ќе ги извршува еден Овластениот 

инспектор за животна средина во текот на 2023 година и е систематизирана по 
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области и тоа: инспекциски надзор, обуки и работни состаноци, аналитичко- 

информативна дејност, соработка со другите Оделенија од Општина Конче и 

другите органи на државно и локално ниво, нормативна дејност за 

имплементација на материјалните закони и Законот за општа управна 

постапка, како и Законот за инспекциски надзор,цели и начела на делување на 

Овластениот инспектор за животна средина и Образложение. 

 
1. Инспекциски надзор:  
 
 Ако со Закон не е поинаку уредено, инспекцискиот надзор инспекторот го 
врши преку:  
- редовен,  
- контролен и  
- вонреден инспекциски надзор  
 
 

 Овластениот инспектор за животна средина на Општина Конче е 
овластен да врши инспекциски надзор, над правни и физички лица, како и на 
инсталациите, објектите и на средства и опрема за вршење на дејноста и 
активноста на правните субјекти согласно тоа инспекторот е должен :  
 

да врши редовен инспекциски надзор и тоа на: 
 контрола на документација;  

 контрола на суровини, материјали и енергии произведени или 
употребени од страна на правниот субјект;  

 увид во простории како и на приватниот имот околу објектот кој е 
предмет на контрола;  

 утврдување дали правниот субјект според активностите и видот на 
производство подлежи на издавање на Б- интегрирана еколошка 
дозвола  

 утврдување на капацитетот на правниот субјект и производството по 
просечна вредност на квартална основа;  

 утврдување на податоци за емисии во почва, површински води, 
атмосферата, податоци за бучава и вибрации како и податоци за 
цврст и течен отпад;  

 утврдување дали правниот субјект согласно дејноста која ја врши 
подлежи на изработување на елаборат за заштита на животната 
средина согласно уредбата за дејностите и активностите за кои 
задолжително се изработува елаборат а за чие одобрување е 
надлежен Градоначалникот на општината и др.  

 
 да врши контролни инспекциски надзори: ќе се вршат за да се 

утврди дали е постапено по решенијата со кои е наредено 
отстранување на недостатоците утврдени при редовниот инспекциски 
надзор, надзорот по поднесените пријави од правни, физички и други 
лица. 

Рок: континуирано јануари – декември. 
 

 да врши вонреден инспекциски надзор: по поднесени пријави и 
иницијативи од dr`avni organi, физички и правни лица кога ќе 
согледааат неправилности согласно законските одредби, како и во 
случај на сомневање на инспекторот за сторена повреда на Законот. 
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Рок: континуирано јануари – декември. 

 
 да води inspekciska постапка: врз основа на инспекцискиот надзор 

составува записник и донесува решенија согласно одредбите од 
Законите каде има недлежност. 

     Рок: континуирано јануари – декември. 
 
 да поднесува барања за поведување на прекршочна постапка 

пред надлежен суд  и тоа: согласно одредбите од Законите каде има 
нaдлежност. 
Рок: континуирано јануари – декември. 

 да врши едукација и тоа: согласно одредбите од Законите каде 
таквата мерка е пропишана. 
Рок: континуирано јануари – декември. 

 
 да поднесува жалби  и тоа: согласно одредбите од Законите каде има 

надлежност. 
Рок: по потреба во текот на годината. 
 

 води евиденција за покренатите постапки  и за нивниот исход; 
Рок: континуирано јануари – декември. 

 
 Прима  странки; 

Рок: континуирано јануари – декември 
 
  
2. Обуки:  
 

  Овластениот инспектор за животна средина ќе зема учество на 
семинари,работилници, предавања и едукации во врска со имлементација на 
одредбите од материјалните закони, подзаконски акти, Закон за животната 
средина,Зaконот за општата управна постапка и Законот за инспекциски надзор 
и нивните измени и дополнувања во тековната 2022 година, во организација на 
ЗЕЛС, и др. надлежни државни органи и други организации. 
 
-Генерички обуки  
 
3. Аналитичко- информативна дејност:  
 

 Овластениот инспектор за животна средина врз основа на извршениот 
инспекциски надзор во 2023 година е должен да доставува податоци за 
извршена работа до Раководителот на оделение за инспекциски работи врз 
основа на тие податоци ќе изготвува месечени извештаи, шестомесечни 
извештаи и годишен извештај кој ќе ги доставува до Градоначалникот на 
општина Конче. 
 
- шестомесечните извештаи за работата на Овластениот инспектор за животна 
средина за 2023 година;  

Рок: Јули, 2023 година 
 

-годишен извештај за работата на Одделението за инспекциски работи за 2021 
година;  

Рок: февруари, 2024 година 
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4. Соработка на Овластениот инспектор за животна средина:  
 
 Овластениот инспектор за животна средина во рамките на своите 
овластувања и надлежности утврдени со Закон, континуирано ќе соработуваат 
со Инспекторите во Општина Конче, како и со другите Одделенија во Општина 
Конче, и други органи на државно и локално ниво, и пред сé со граѓаните на 
Општина Конче.  
                            Рок: по потреба во текот на годината 
  
5. Нормативна дејност:  
 
 Овластениот инспектор за животна средина, по потреба, ќе продолжи и 
со активностите за измена и дополнување на постојната законска регулатива 
во соработка со надлежните институции, сé со цел поквалитетно и поефикасно 
спроведување на законските и подзаконските акти во интерес на подобрување 
на животот на граѓаните на Општина Конче.  

 Овие активности се неминовно потребни за да се дојде до поефикасни 
законски решенија, со што би се зголемиле и разграничиле надлежностите на 
овластените инспектори за животна средина, бидејќи сегашните законски и 
подзаконски акти цениме дека имаат одредени недоречености и не се целосно 
ефикасни. 
  

6. Цели и начела на делување на Овластениот инспектор за животна 
средина: 

 

 Овластениот инспектор за животна средина (во понатамошниот текст 
инспектор) врши инспекциски надзор над законитоста на вршењето на 
работите од областа на животната средина кои се во надлежност на 
Општина Конче, согласно позитивни законски прописи и општи акти на 
Република Македонија; 

 Инспекторот го врши инспекцискиот надзор со цел за остварување и 
заштита на јавниот интерес, како и интересот на физичките и правните 
лица кога тоа е во согласност со јавниот интерес; 

 Инспекторот  во вршењето на инспекцискиот надзор  обезбедува 
еднаква, законита, непристрасна и објективна примена на законите и 
другите прописи; 

 Навремено, економично, и ефикасно остварување на правата и 
интересите на граѓаните и другите учесници во управната постапка во 
решавањето на управните работи; 

 Постапување во пропишаните рокови во првостепената и 
второстепената постапка, како и во роковите определени со судските 
органи; 

 Инспекторот е самостоен при вршење на инспекцискиот надзор и 
одлучувањето за дејствијата кои треба да се превземат при вршење на 
надзорот, како и за мерките кои ќе бидат изречени по извршениот 
надзор; 

 При вршење на инспекцискиот надзор, доколку постојат недостатоци, 
инспекторот ги превзема само оние инспекциски мерки согласно со 
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закон, кои се неопходни за отстранување на утврдените недостатоци  
при извршениот надзор, при што осебено се внимава да не се попречува 
ефикасното функционирање на субјектот на надзорот; 

 Навремено вклучување на заинтересираните странки во постапката 
заради заштита на нивните права и интереси; 

 Обезбедување на докази по службена должност заради водење на 
управната постапка; 

 При определување на инспекциските мерки и рокот за отстранување на 
утврдените недостатоци, инспекторот се води од тежината на 
недостатокот, штетните последици предизвикани кон јавниот интерес 
или интересот на трети лица, како и времето кое е потребно субјектот на 
надзорот да ги отстрани утврдените недостатоци; 

 При вршење на инспекцискиот надзор инспекторот првенствено врши 
превентивна функција, а изрекува инспекциски мерки и санкции тогаш 
кога со превентивната функција не може да се обезбеди целта на 
надзорот. 

          7.Образложение:  
  
 Со изготвување на оваа Програма за работа Овластениот 
инспектор за животна средина се предвидува превземање на мерки за 
спроведување на законските и подзаконските акти од областа на 
животната средина и подобрување на условите за живот на граѓаните во 
Општина Конче. 
 

 
                
                                                                                                                                                                                          

   
Број 08-1888/5                                                            Совет на општина  Конче 
Дата 28.12.2022                                                                 Претседател, 
      Конче                                                                       Александра Ристова,с.р    
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           Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.15  od Zakonot za Lokalna samouprava 
(Sl.vesnik na RM br.5/2002) i ~l.11 st.1 t.43 od Statutot na op{tina 
Kon~e, 

           Sovetot na op{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 28.12.2022 g. 

donese: 

 
Z  A  K  L  U  ^  O  K 

Za usvojuvawе na Извештај за реализација на Планот и Програмата 

за контрола на популацијата на бездомни кучиња на подрачјето на 

општина Конче за 2022 година 

 
 

1. Se USVOJUVA Извештај за реализација на Планот и Програмата за 

контрола на популацијата на бездомни кучиња на подрачјето на 

Општина Конче  број 09-1908/1 од 20.12.2022 година. 
 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Број 08-1888/6                                                               Совет на општина  Конче 

Дата 28.12.2022                                                                        Претседател, 
      Конче                                                                          Александра Ристова,с.р                                       
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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 28 став 3 од Законот за заштита и благосостојба на животните( 
Сл.весник на РМ бр.149/14;149/15 и 53/16) и член 11 став 1 точка 11 од Статутот на 
општина Kонче, Советот на општина конче на седницата одржана на ден 
28.12.2022 година ја донесе следната  

                                          
 

П р о г р а м а  
    за контрола на популација на бездомните кучиња на  

подрачјето на општина Конче  
за 2023 година  

 
I. Вовед  
 

Програмата за контрола на популацијата на бездомните кучиња на 
подрачјето на Општина Конче за 2023 година, има за цел да гo прикаже видот и 
обемот на работите за одржување на конролата на популацијата на бездомните 
кучиња на подрачјето на  сите населените места во општината, како и начинот на 
нивното финансирање.  

Редовната контрола на бездомните кучиња ќе се реализира со примена на 
соодветна динамика и интензитет на работните операци. прикажани во 
табеларните прегледи.  
 

II. ОРГАНИЗАЦИЈА НА КОНТРОЛАТА НА ПОПУЛАЦИЈАТА НА 
БЕЗДОМНИТЕ КУЧИЊА 
  

Реализацијата на Програмата се спроведува преку:  
- Одржување на контролата на популацијата на бездомните кучиња на 

подрачјето на Конче и населените места како и депонијата и рекреативната 
населба покрај езерото Мантово.  
 
1.Контролата на популацијата на бездомните кучиња на подрачјето на 
руралниот центар Конче и населените места како и депонијата и 
рекреативната населба покрај езерото Мантово 

 
Општината преку свој преставник како секоја година и оваа година изврши 
теренска контрола на својата територија при што беа мапирани сите бездомни 
кучиња нивните локации како и нивниот пол.  Според дадените информации  
изготвено е табеларен приказ на бездомни кучиња во општина Конче  
  
 
 

Ред.Бр. Населени Места Локација машки женски вкупно 

   1. Конче Центар и 
депонија 

      1      /      1 

   2. Лубница  центар       /       /      / 

   3. Горни Липовиќ  центар       /       /      / 
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   4. Долни Липовиќ  влез на 
селото 

      /       /      / 

   5. Ракитец центар       1      /       1 

   6. Дедино влез и 
излез 

      1             1 

   7. Габревци  центар       /       /       / 

   8. Езерска населба 
Мантово 

 влез       /       /       / 

вкупно        3      /      3 

 
 
Во населените места Гарван,Загорци,Скоруша,Долни Радеш,Горна Враштица и 
Долна Враштица нема бездомни кучиња од причина што во овие населени места 
нема активно население.Мапирање на бездомните кучиња ке се врши  
континуирано. 
 
 
III.Заловување на бездомни кучиња на територијата на општина Конче 
 
 
Заловувањето на бездомните кучиња ќе го врши субјектот со кој има општината 
склучено договор а тоа е ДТУ,,АНРИ ВЕТ” од Стојаково општина Богданци.Целта 
на заловувањето е да се изврши:  
 
 
           1. Обележување на бездомните кучиња со поставување на околовратник во 
боја  или ушна маркица 
           2. Прегледување и вакцинирање од заразни болести 
           3. Поставување на микрочип за следење 
           4. Кастирање и стерализирање 
           5. Еутанизација 
 
 
1.Обележување на бездомните кучиња ќе се прави со поставување на 
околувратник во боја или ушна маркица се со цел да се познаваат кои кучиња се 
бездомни а со тоа ќе се има целосна контрола над нив. 
 
2.Прегледувањето на бездомните кучиња ке го врши ветеринарен лекар од 
правниот субјект ДТУ,,АНРИ ВЕТ,, се со цел да се види во каква здравствена 
состојба се и истите од страна на ветеринарниот лекар ке бидат вакцинирани од 
заразни болести. 
 
3.Поставување на чип за следење е од голема важност за општината преку овој 
чип ке може да се следи движењето на бездомните кучиња односно нивно 
мигрирање од една локација на друга.Со поставувањето на чипови ќе се има 
поголема контрола на бездомните кучиња. 
4. Кастрирањето и Стерелизацијата  е со цел да не се зголеми популацијата на 
бездомните кучиња на територијата на општина Конче.Овие операции ке ги прави 
ветеринарен лекар на правниот субјект ДТУ,,АНРИ ВЕТ,во содветни ветеринарни 
простори кои се пропишани со закон. 
5. Еутанизацијата може да се случи од две причини: 
          - кога некои од бездомното кучиња има заразна болест која може да се 
пренесе на лугето и животните 
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          - Бездомните кучиња кои се многу агресивни и се потенцијална опасност за 
жителите на општина Конче. 
Еутанизацијата веднаш не се прави  прво се прават одредени чекори односно кога 
некое од бездомните кучиња се утврди дека е заболено од заразна болест истото 
ќе се изолира во посебна просторија и ќе биде под карантин. Ветеринарниот лекар 
ке се обиде да го излекува, ако не може да се излекува тогаш се еутанизира. 
Секое заловено бездомно куче треба да биде проверено на агресивност, односно 
од страна на овластено лице да му се изврши тест за социјализација. Доколку 
кучето не го положи тестот за социјализација, истото се прогласува за опасно и не 
може да биде вратено на реонот на заловување, а само може да биде вдомено. 
Тоа куче треба да се понуди на вдомување преку медиуми, социјални мрежи, оглас 
веб стран и слично и огласот да трае најмалку 20 дена. По 30 дена сметајќи од 
денот на вршење на тестот за социјализација, ако никој не сака да го вдоми кучето, 
истото се еутаназира. 
Секое куче кое ќе излезе од прифатилиште (вратено, вдомено) треба да биде 
идентификувано со микрочип а податоците треба да бидат внесени во 
Информативниот систем на Агенцијата за храна и ветеринарство (тоа го прави 
ветеринарното друштво од прифатилиштето). 
 
IV. ИЗВРШИТЕЛ НА ПРОГРАМАТА  

Задолжен субјект за извршување на активностите предложени со оваа 
Програма е ДТУ,,АНРИ ВЕТ” Стојаково, општина Богданци.  

ДТУ,,АНРИ ВЕТ” Стојаково ќе изготви Годишен извештај за работа, кој го 
содржи описот на услугата и динамиката на нивно извршување, поделбата на 
територијата по населени места преглед за секое населено место, како и 
потребните средства кои се дадени во табелата по опис на услуга..  
 

 

1 2 3 4 5 6 

 

Опис на услугата Единица 

мерка 

Кол

ичи

на 

Единечна 

цена без 

ДДВ 

Вкупна 

цена без 

ДДВ 

(3*4) 

ДДВ 

Заловување и транспорт 

до прифатилиште, 

враќање во реонот 

број 1 5500 5500 990   

Преглед број 1 300 300 54 

Лабараториско 

испитување на 

Лајшманија 

број 1 1000 1000 180 

Вакцинирање против 

беснило 

број 1 500 500 90 

Стерилизација 

(кастрација ) за куче-

машко 

број 1 1000 1000 180 

Стерализација 

(овариоктомија) за куче 

женско 

број 1 2000 2000 360 

Дехелменитзација 

(обезпаризитување) 

број 1 100 100 18 

Идентификација 

(микрочип и 

околувратник во боја) 

број 1 1000 1000 180 
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Еутаназија број 1 1000 1000 180 

Заловување и транспорт 

до прифатилиште, 

транспорт до депонија 

број 1 50 50 9 

Асистенција за 

заловување на агресивни 

кучиња со фаталка (со 

вклучен превоз) 

број 1 50 50 9 

Асистенција за 

заловување на агресивни 

кучиња со амазонка-

дувалка со соодветен 

анестетик (со вклучен 

превоз) 

број 1 50 50 9 

Престој во прифатилиште 

од ден 

број 1 500 500 90 

Се вкупно без ДДВ: 13050(со бројки)тринаесет илјади   и педесет  денари 

(со зборови)    Вкупен износ на ДДВ изнсува 2349 денари              

 
 
V. НАДЗОР НАД ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА  

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

Инспекциски надзор, согласно законот за Комунални дејности и Одлуката за 
комунален ред, врши општинскиот комунален инспектор инспекторот преку 
сопштенија и известувања и контроли ќе ги контролира и сите оние жители кои 
имаат домашни миленичиња(кучиња) за да постават табли на своите порти со 
ознака пази куче се со цел да не се дозволи одгледувачите на кучиња да не ги 
напуштат своите кучиња и истите да станат бездомни кучиња, а според Законот за 
благосостојба на животните инспекцискиот надзор ке го врши официјален 
ветеринар  за ветеринарство и храна. Кој исто така ке врши контрола како на 
бездомните кучиња така и на сопствениците на кучичиња и тоа дали се грижат за 
нив дали се вакцинирани од секакви болести. 
 
VI. ФИНАНСИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ПРЕДВИДЕНИ СО ПРОГРАМАТА 
  
Финансирањето на активностите за одржување и контролата на популацијата на 
бездомните кучиња, предвидени со оваа програма, се врши од Буџетот на општина 
Конче  во висина од 60.000,оо денари.   

Цените за работите околу одржувањето, и контролата на популацијата на 
бездомните кучиња, кои ги врши ДТУ,,АНРИ ВЕТ,, од Стојаково  се дефинирани 
согласно понудата  за ваков вид на услуги.  

 
VII. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ  
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во 

“Службен гласник на општина Конче”.  

 
Број 08-1888/7                                                            Совет на општина  Конче 
Дата 28.12.2022                                                                 Претседател, 

      Конче                                                                       Александра Ристова,  с.р                                                                                                                                                             
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 Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (“Сл. весник на РМ“ 

бр.5/02) и  член28 став 3 од Законот за заштита и благосостојба на животните( 

Сл.весник на РМ бр.149/14;149/15 и 53/16) и член 11 став 1 точка 16 од Статутот на 

општина Kонче, Градоначалникот  на општина Конче на советот на општината го 

предлага следниот:  

                                                             ПЛАН  

 ЗА КОНТРОЛА НА ПОПУЛАЦИЈАТА НА БЕЗДОМНИТЕ КУЧИЊА НА 
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КОНЧЕ ЗА 2023 година 

 

1. Распоред и динамика     

          

1 2 3 4 5 6 

 

7 8 

Опис на услугата Единица 

мерка 

Кол

ичи

на 

Единечна 

цена без 

ДДВ 

Вкупна 

цена без 

ДДВ 

(3*4) 

ДДВ Месец 
(период) 

планирани 

Заловување и транспорт 

до прифатилиште, 

враќање во реонот 

број 3 5500 16500 2970   јануар до 

декември 

 

По потреба 

Преглед број 1 300 300 54 Јануар до 

декември 

По потреба 

Лабараториско 

испитување на 

Лајшманија 

број 1 1000 1000 180  

Јануари 

додекември 

 

По потреба 

Вакцинирање против 

беснило 

број 3 500 1500       270 Јануар до 

декември 

Еднаш 

годишно 

Стерилизација 

(кастрација ) за куче-

машко 

број 3 1000 3000 540 Јануар до 

декември 

Еднаш за 

повеќе 

години 

Стерализација 

(овариоктомија) за куче 

женско 

број / / / /    /   / 

Дехелменитзација 

(обезпаризитување) 

број 3 100 300 54 Јануари до 

декември 

Еднаш 

годишно 
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Идентификација 

(микрочип и 

околувратник во боја) 

број 3 1000 3000 900 Јануари до 

декември 

Еднаш за 

повеќе 

годишни 

Еутаназија број 1 1000 1000 180 Јануари до 

декември 

Еднаш за 

секoгаш 

Заловување и транспорт 

до прифатилиште, 

транспорт до депонија 

број 1 50 50 9 Јануар до 

декември 

По потреба 

Асистенција за 

заловување на агресивни 

кучиња со фаталка (со 

вклучен превоз) 

број 1 50 50 9 Јануар до 

декември 

По потреба 

Асистенција за 

заловување на агресивни 

кучиња со амазонка-

дувалка со соодветен 

анестетик (со вклучен 

превоз) 

број 1 50 50 9  

Јануар до 

декември 

 

По потреба 

Престој во прифатилиште 

од ден 

број 1 500 500 90 Јануар до 

декември 

По потреба 

Вкупно    27.250 5265   

Се вкупно со ДДВ: 32.515 денари 

(со зборови) тридесет и две илјади петсто и петнаесет  денари                

  

 
 
2.Други активности 
2.1.Контроли на комунален инспектор на одгледувачи на кучиња и бездомни кучиња  
јануар до декември  по потреба                 
2.2.Контроли на официјален ветеринарен инспектор за ветеринарство и храна на 
одгледувачи на кучиња и бездомни кучиња како и спроведување на планот и 
програмата на општина Конче  од јануар до декември  по потреба                                                                                                                                         
2.3.Соработка и активности со други надлежни органи 
2.4.Учество на работилници,семинари,обуки и др. 
2.5.Административни работи 
 

Овoј План влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен 

гласник на општина Конче”.  

 

 
Број 08-1888/8                                                            Совет на општина  Конче 
Дата 28.12.2022                                                                 Претседател, 
      Конче                                                                       Александра Ристова, с.р                                                                                                                                                               
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Врz osnova na ~l.36 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na 

RM br.5/2002)i ~l.11 st.t.3 od Statuтot na op{tina Kon~e (Sl.glasnik na 

op{tina Kon~e br.6/2006),                                                                                                                                                    

Sovetot na op{tina Kon~e na sednicata odr`ana  na den  28.12.2022  година ja  

donese slednata:               

                                                                          P R O G R A M A  
                                              ZA RABOTA NA SOVETOT NA OP[TINA KON^E 

                                                                                ZA 2023 GODINA  

  Period:Januari-Mart 

1. Izve{taj za realizacija na Programata za rabota na JKP Lakavica-Kon~e za  

2022 година ; 

Predlaga~:JПКД Lakavica-Kon~e 

2. Usvojuvawe i donesuvawe na Zavr{na smetka na Buxetot na ELS- Kon~e za  

2022 godina; 

Predlaga~:Gradona~alnik na op{tina Kon~e 

3. Извештај за реализација на Програмата за работа на Фолклорен ансамбл “Цветови” 

– Дедино за 2022 година ; 

Predlaga~: FA“Цветови” -Дедино  

4. Извештај за реализација на Програмата за работа на Здружение ДПД “Горици 

Оператива”-Конче за 2022 година; 

Predlaga~: Здружение ДПД “Горици Оператива”-Конче 

5. Извештај за реализација на Програмата за одржување и развој на дивечот во 

ловиште број 4 и ловиште број 3 на ЗЛРД “Студенец”- Конче за 2022 godina; 

Predlaga~: ЗЛРД “Студенец”- Конче 

6. Извештај за реализација на Програмата на  “Сојузот на борци од 

народноослободителната и антифашистичка војна на Македонија 1941-1945”; 

Predlaga~:“Сојузот на борци од народноослободителната и антифашистичка војна 

на Македонија 1941-1945”; 

7. Извештај за реализација на Програмата на Здружение “Организација на жени на 

општина Конче”, Конче; 

Predlaga~: Здружение “Организација на жени на општина Конче”; 

8. Informacija za brojot na prijaveni lica od op{tina Kon~e vo Agencija za 

vrabotuvawe-Radovi{; 

Predlaga~:Agencija za vrabotuvawe-Radovi{ 

9. Informacija za sostojbata na uli~no osvetluvawe vo opшtina Kon~e. 

Predlaga~:Gradona~alnik и ЈПКД Лакавица-Конче. 

10. Izrabotka na programa za po{umuvawe i ~istewe na `ivotna sredina 

Predlaga~:Komisija za urbanizam,komunalni dejnosti,sobrakaj i za{tita na 

`ivotnata sredina 

 

Period:April-Juni 
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11. Programa za izgradba na miкро akumulacii:     

 Predlaga~:Gradona~alnik na op{tina Kon~e i Komisija za urbanizam и 

za{tita na `ivotna sredina.                        

12.  Programa za regulirawe koritata na rekite i poroite vo  naselenite mesta 

vo op{tinata;                     

 Predlaga~:Komisija za urbanizam,komunalni dejnosti i za{tita na `ivotna 

sredina. 

13.  Programa za odbele`uvawe na 12-ti Juli praznik na op{tina Kon~e;                                                       

Predlaga~:Komisija za nagrada i priznanija.                   

14. Aktivnosti za zbratimuvawe na општина Kon~e so општина  od druga dr`ava;   

Predlaga~:Komisija za me|unacionalni odnosi.                       

15. Programa za namensko tro{ewe na sredstva steknati po drugi osnovi;  

            Predlaga~:Komisija za finansii  i buxet.  

         16. Финансиски извештаи за извршување на Буџетот на Општина Конче за 2023 г. за 

I, II , III и IV  квартал.           

       Predlaga~:Komisija za finansii  i buxet.   

                         

17. Informacija za uslovite za kreditirawe na zemjodelcite od ruralnite 

          podra~ja:                                         

           Predlaga~:PE-MZ[V-Radovi{.                                  

18 . Izve{taj za relizacija na Programata za komunalno ureduvawe i  

     izgradba na lokalni pati{ta i ulica, 

Predlaga~:Gradona~alnik  

 

 

Period:Juli-Septemvri 

19.Informacija za rabotata i postignatiot uсpeh vo  

OOU*Goce Del~ev*-Kon~e 

Predlaga~:OOU*Goce Del~ev*-Kon~e. 

 20.Godi{na Programa za rabota na OOU*Goce Del~ev*-Kon~e 

Predlaga~:OOU*Goce Del~ev*-Kon~e. 

 21. Godi{na Programa za rabota i izve{taj za rabotata  na JOUGD *Detska 

gradinka* s.Kon~e,op{tina Kon~e. 

             Predlaga~: JOUGD *Detska gradinka* s.Kon~e,op{tina Kon~e. 

 22.Informacija za sprovedenite merki za za{tita i spasuvawe na gra|anite i 

          materijalnite dobra,prirodni nepogodi i drugi nesre}i. 

Predlaga~:Komisija za urbanizam,komunalni dejnosti,sobrakaj i za{tita na 

`ivotna sredina. 

 23. Годишен план за вработување на Општина Конче за 2024 година. 

        Predlaga~:Gradona~alnik na op{tina Kon~e. 
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  24. Programa za izgotvuvawe na strate{ki plan za marketinг i promocija na  

         lokalnite resursi. 

Predlaga~:Komisija za finansirawe,Buxet i Lokalen Ekonomski Razvoj. 

 25. Akcionen plan za za{tita od po`ari  

Predlaga~:Gradona~alnik 

   26.Informacii za komunalniot red  vo op{tinata, 

Predlaga~:Komisija za urbanizam,komunalni dejnosti sobra}aj i 

зa{tita na `ivotnata sredina, 

 

Period:Oktomri-Dekemvri 

   27.Izvestaj za realizacija na Programata za komunalno ureduvawe lokalni 

         pati{ta i ulici. 

Predlaga~;Gradona~alnik 

  28. Operativen plan za za{tita i spasuvawe vo zimski uslovi 

Predlaga~;Gradona~alnik na Op{tina Kon~e 

  29. Programa za ureduvawe na grade`no zemji{te,izgradba rekonstrukcija i  

       odr`uvawe na komunalni objekti i lokalni pati{ta na op{tina Kon~e za  

        2024г. 

 30.  Programa za urbanisti~ko planirawe na op{tina Kon~e za 2024g. 

 31.  Programa za unapredivawe na zemjodelstvoto i sto~arstvoto 

Predlaga~:Agencija za unapreduvawe na zemjodelstvo i  

sto~arstvo. 

32. Програмата за работа на Фолклорен ансамбл “Цветови” – Дедино за 2024 година ; 

Predlaga~: FA“Цветови” –Дедино.  

33. Програма за работа на Здружение ДПД “Горици Оператива”-Конче за 2024 година; 

Predlaga~: Здружение ДПД “Горици Оператива”-Конче. 

34. Програмата за одржување и развој на дивечот во ловиште број 4 и ловиште број 3 на   

ЗЛРД “Студенец”- Конче за 2024 godina. 

Predlaga~: ЗЛРД “Студенец”- Конче 

35. Програма на  “Сојузот на борци од народноослободителната и антифашистичка војна 

на Македонија 1941-1945”. 

Predlaga~:“Сојузот на борци од народноослободителната и антифашистичка војна 

на Македонија 1941-1945”.  

36. Razgleduvawe na programi i inicijativi od MS vo naselenite mesta vo   

op{tinata. 

Predlaga~:Komisija za Mesnite samoupravi 

29.  Programa za rabota na Сovetot na op{tina Kon~e za 2024 година. 

Predlaga~:Komisija za izgotvuvawe na godi{na programa. 

 

30.Programa za javna ~istota за 2024 година. 
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Predlaga~:Komisija za urbanizam,komunalni dejnosti,sobrakaj i za{tita na 

`ivotnata sredina 

 

31 .Buxet na ELS-Kon~e za 2024godina. 

Predlaga~:Gradona~alnik na op{tina Kon~e. 

 

32.Plan za za{tita и spasuvawe za 2024 g. 

Predlaga~:Gradona~alnik na op{tina Kon~e 

33. Програма за тековно и  зимско одржување на локални патишта, улици и полски 

патишта на територијата на  општина Конче за  2024 г. 

 

 Sovetot na op{tinata po potreba ke razgleduva и donesuva Programi и odluki koi 

ke proizlezat  od odlukata za komunalen red kako и drugi ќe proizlezat od 

odlukata za komunalen red kako и drugi pra{awa koi ke nametnat kako neophodni 

vo negovot rabotewe. 

 
 
 

 

Број: 08-1888/                                                                                Совет на општина Конче 

Дата: 28.12.2022                                                                                         Претседател,        
Конче                                                                                                   Александра Ристова, с.р                                                                 
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                                                 Општина Конче 

 
 
Vo smisla na ~len 34 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za za{tita i spasuvawe 
("Sl.vesnik na RM" br. 36/2004; 49/2004; 86/2008; 85/2009; 114/2009; 124/2010; 

18/2011; 93/2012; 41/2014; 129/2015; 71/2016; 106/2016; 83/2018; 82/2020; 215/2021 god), 

Sovetot na op{tina Конче na sednicata od 28.12.2022 godina , donese 

 
 
 
 
 
 
 
 

OPERATIVEN PLAN 
 

NA OP[TINA  КОНЧЕ-ЗА ЗАШТИТА ОД СНЕЖНИ НАМЕТИ ЗА 2022-

2023 ГОДИНА  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
КОНЧЕ Декември 2022                                                   Изработил: 

                                                                                             
                                        Самостоен референт за заштита и спасување на  
                                            граѓаните, материјалните добра и справување со кризи 

 Дончо Тушев 
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С О Д Р Ж И Н А 

 
НА ОПЕРАТИВНИОТ ПЛАН 

ЗА ЗАШТИТА ОД ПРИРОДНИ НЕПОГОДИ ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ-снег,снежни 

намети,лавини,поледици (голомразици), наноси од земја и лизгање на 

земјиште. 

 
 ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ 

 
-Вовед; 

 
1.Општи географски-топографски каректеристики на подрачјето. 

 
2.Проценка на степенот на загрозеноста од природни непогоди- снег, снежни 

намети,лавина ,поледици(голомразица),наноси од земја и лизганње на 

земјиште. 

 
3.Број на жители во општината,по населени места. 

 
4.Карта на општината. 

 
5.Преветнивни мерки и активности за ЗС. 

 
6.Оперативни мерки и активности за ЗС. 

 
7.Преглед на сили ( републички,просторни) за ЗС 

 
8.Преглед на расположливи моторни возила и механизација. 

 
9.Постапка за мобилизација и ангажирање на силите, и механизацијата, за 

расчистување на теренот(по населени места). 

 
10.Оперативна карта на општината и населените места со обележени критични 

места во услови на снег ,снежни намети, лавини,поледици,наноси од земја  и 

лигање на земјиште. 

 
11.Договори со правни субјекти за одржување на улици и локални патишта  во 

зимски услови во сезона 2022-2023 год. 

 
12.Постапка ,организација и начинна згрижување на загрозени и настрадани 

граѓани (сместување и исхрана) 

13.Преглед на телефонски броеви заради кординација на субјактите. 
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        ВОВЕД 

 
Што преставува одржување на патиштата 

 
 Зимско одржување на патиштата,  

Основната цел на зимското одржување е да се овозможи непрекинат и безбеден 

сообраќај на сите учесници во сообраќајот. Неповолните временски влијанија кои 

се јавуваат во зимскиот период изразени преку ниски температури, присуство на 

снег и мраз на коловозната површина, можат битно да ја намалат пропусната моќ 

и нивото на условите на патот, или во краен случај да предизвикаат прекин во 

сообраќајот. Квалитетното спроведување на работите на зимската служба  зависи 

од повеќе чинители и тоа: географската положба, специфичните климатски 

услови, надморската височина, економската моќ на општината, обемот на 

транспорт и густината на сообраќајот, сообраќајното оптоварување на патот, 

степенот на опременост со механизација, начинот на управување и менаџирање 

со избраниот модел на зимско одржување, соработката со останатите субјекти 

инволвирани во сообраќајот (МВР - Сообраќајна полиција, АМСМ и 

Хидрометеоролошкиот завод, Јавно претпријатие за одржување и заштита на 

магистралните и регионалните патишта ) и др. 

Периодично одржување на патиштата 

Работи од периодично одржување се сите активности кои повремено се 

преземаат за продолжување на животниот век на патната инфраструктура. Такви 

работи се: - надградба и поправка (рехабилитација) на дотраени коловози , - 

санација на свлечишта, - заштита и одржување на трупот на патот, - решавање на 

црни точки, - уредување на паркиралишта и приклучоци, - обнова на 

сигнализација и патна опрема, - садење на заштитни шумски појаси и 

хортикултурно уредување, - санација и зајакнување на мостови. 

Интервентно одржување на патиштата 

Работи на интервентно одржување на патиштата се активности за отстранување 

на оштетувањата настанати од непредвидени настани за обезбедување на 

непречен и безбеден сообраќај на патот во итни случаи поправки на патот после 

оштетување предизвикано од непредвидени настани и тоа: - Санација на штети 

од елементарни непогоди и временски непогоди (лавини,поплави, пожари, 

земјотреси и др.) - Отстранување на последици од сообраќајни несреќи, 

излевање на опасни материи и др. При интервентното одржување се преземаат 
следниве мерки: - обезбедување на микролокацијата на елементарната непогода 

или непредвиден настан со: луѓе, сообраќајни знаци, бариери или друго физичко 
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обезбедување, - итно расчистување на патот од последиците на елементарната 

непогода 

 
1.Op{ti географски-топографски karakteristiki на посдрачјето. 
 
Op{tinata zafa}a povr{ina oд 233,05 km2 и сместена е помеѓу Планината 

Смрдешник и Серта, една од поголемите реки е реката Крива Лакавица која се 

влева во вештачката  акумулација  брана Мантово, други вештачки акумулации се 

Конче1 и Конче 3 . 

 Оp{tina Kon~e proizleze od opшtina Radovi{ so koja e povrzana  со 

Регионален пат Р-606  преку овој пат се поврзува со другите центри : Струмица, 

Штип, Скопје. 

Site naseleni mesta vo op{tinata se povrzani so lokalni pati{ta. 
Dol`inata na lokalnata patna mre`a vo op{tinata iznesuva 25  km, od 
koi asfaltirani se 18 km, a 7 km se zemjeni pati{ta. 
Za ova podnebje e karakteristi~na umereno-kontinentalnata klima, koja 
se odlikuva so dolgi i topli leta со изразити максимуни на температурата 

до + 42 степени i  долги и студени   zimi со изразити максимуни до -20 степени. 

Vo op{tina Конче zimata  e mnogу studena i  trae dolgo, со што се стварат 
услови за задржување на снегот по патиштата и од појава на голомразица. 

Ваквите vrne`i od sneg mo`at da go ote`nat soobra}ajot na Рагионалниот 
пат Р-606 и  lokalnite pati{ta со кој се поврзуваат населените места во 

општината.  

Sne`nite vrne`i vo na{ata op{tina se големи , so  подолготрајно 

zadr`uvawe i so просечна debelina od 25-35sm. 

Vo tekot na godinata mo`at da padnat 4-5 pati sne`ni nameti so 
debelina nad 35 sm., pri {to doa|a do ote`nato odvivawe na soobra}ajot 
po lokalnite pati{ta i ulici niz naselenite mesta. 
^estite vetrovi vo zimskiot period pravat nanosi na del od lokalnite 
pati{ta (naj~esto na krivinite), koe ne{to u{te pove}e go ote`nuva 
odvivaweto na soobra}ajot. 
Odroni na pati{tata se doста честа појава посебно на регионалниот пат Р-

606,  ima nanosi od pesok i kal, posebno pri obilni vrne`i od do`d. 
  
 

2.Preventivni merki 
 
 Vo izminatite godini se slu~uva{e odredeni patni pravci da 
bidat podmrznati i soobra}ajot da se odviva ote`nato, ili voop{to da 
ne mo`e da se odviva. 
 So cel da se namalat opasnostite od  vrne`i od sneg i pojava na 
golomrazica, pred zapo~nuvawe na zimskiot period se vr{i: 

 ~istewe na lokalnite pati{ta od obrasnati grmu{ki i treva;  

 ~istewe na bankinite od zemja i pesok; 
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 snabduvawe na JПКД"Лакавица" so potrebni koli~ini na pesok i sol, za 

posipuvawe na lokalnite pati{ta i ulici vo nas. mesta vo op{tinata. 

 osposobuvawe na ekipa za brzi intervencii na teren(ras~istuvawe na 
sneg i posipuvawe so pesok i sol na lokalnite pati{ta na 
teritorijata na op{tina Kon~e) 

 obezbeduvawe na mehanizacija za ras~istuvawe na lokalnite pati{ta 
i ulici vo nas. mesta vo op{tinata. 

 Slедewe na vremenskata  prognoza. 

 Izvestuvawe na gra|anite za vremenskata prognoza . 

 Razgovor so gra|anite vo vrska so snabdenosta so osnovnite produkti 
(maslo za domakinstvata, bra{no i dr). 

 Razgovor so sto~arite za snabdenosta so sto~na  hrana. 

 Razgovor so kolonijalnite prodavnici vo vrska so snabdebnosta so 
osnovnite produkti. 

 
Site ovie preventivni merki se prevzemat posbno vo naselenite mesta g. 
Lipoviќ, Garvan, Zagorci, i Skoru{a se so cel za prevzemawe na  
operativni merki vo slu~aj na pogolemi navevi od sneg,golomrazici i 
odronuvawe na zemji{e na kriti~nite mesta koj  se poso~eni vo kartata 
na op{tinata.  
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3.КАРТА НА ОПШТИНАТА 

 
 
 
Картата на општината е прикажана  само со границите на општината без  

ризичните места, а додека ризичните места се следните:Р-606 Радовиш -Конче кој 
спaѓа во категорија 3 за одржување е во надлежност на МП , ризични места  на 606 
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Радовиш-Конче се : МВ Осојот и МВ Бадамарот на кој места доага да голомразици  
и може да дојде до одронување на земјиште  и спречување на нормално одвивање 

на сообраќајот, за споманатите ризични места редовно се известуваат Македонија 

Пат. Ризично место на локален пат Д.Липовиќ- Г. Липовиќ  е на излезот од 
с.Д.Липовиќ према г.Липовиќ , на МВ  Скокот на влезот од с. Г. Липовиќ, Влез на 
с.Ракитец на МВ Каурски Гробишта,На влезот на с. Габревци. За сите ризични 
места кој се на локалните патишта во општината известено е ЈПКД- Лакавица кое 

со Одлуката за комунален ред ,програмата  за зимско одржување  и догововорите 
кој се склучуваат за време траење од една година  се задолжува  за одржување на 

истите.  

 
4.Оперативни мерки 
 
 Na teritorijata na op{tina Конче postoi i aktivno raboti JПКД 
"Лакавица". 
So Odlukata za komunalen red,и програмата за зимско одржување donesena od 
Sovetot na op{tinata, JПКД "Лакавица" ima obvrska za odr`uvawe na 
lokalnite pati{ta i ulici ({to podrazbira i zimsko odr`uvawe). 
Pretprijatieto ima 14- vraboteni . Od mehanizacija raspolaga so eдна кола 
Лада нива, nekolku kosa~ki, ra~ni koli~ki, lopati, kopa~i i sli~no,  трактор 
(Ландини) со 85 кс  кој е опремен со нож за чистење на снег  и циклон за 
расфрлање на сол,трактор DEUTZ-FAHR со 80  којнски сили опремен со  нож  за 
чистење  на снегот, со набавката на машина СКИП  66 кс  се створени подобри 
услови за расчистување на снежните навеви во зимскиот период . 
Bidejki spomenatata mehanizacija i ~ove~ki resursi ne se dovolni za da gi 
zadovolat potrebite od ras~istuvawe na lokalnite pati{ta i ulici pri 
eventualni vrne`i od sneg, potrebno e pretprijatieto navreme, po 
donesuvawe na Programata za zimsko odr`uvawe od strana na Sovetot na 
op{tinata (najdocna do mesec noemvri), da sklu~i Dogovor za zimsko 
odr`uvawe so pravno lice koe raspolaga so soodvetna mehanizacija i 
~ove~ki resursi da odgovori na potrebite za anga`irawe i navremeno 
ras~istuvawe na lokalnite pati{ta i ulici. 
Vo slu~aj na poobemni vrne`i od sneg i pojava na dolgotrajni golomrazici, 
od strana na  op{tinata ќe se formira Koordinativno telo za otstranuvawe 
na posledicite, vo koe ќе bidat vklu~eni pravni lica od op{tinata koi 
raspolagaat so soodvetna mehanizacija , a ќe se vklu~i i lokalnoto 
naselenie. 
So Koordinativnoto telo ќе rakovodi Gradona~alnikot na op{tinata. Во 
табелата  од програмата  за зимско одржување на советот на општина Конче  се 
опишани приоритетите  на локалните патишта за чистење од снег и голомразици. 
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5.Просторни сили за ЗС 
 
-ЕЛС Конче 
-МС за цивилна заштита. 
-ЈКПД-Лакавица-Конче 
-ДПТТУ- ЛИПАЦ-с.Д. Липовик. 
-МЗ од општина Конче. 
-Доброволно противпожарно друштво   Gorici Operativa-Конче. 
 
6.Постапка, организација за згрижување на населението  и исхрана при 

поголеми врнежи од снег. 
 
На територијата на општина Конче може да се каже дека во секое населено место  

би имало потреба за сместување на  граѓани  и нивна исхрана за 2-3 семејства,  луѓе  
социјалнни случаеви на кој и стамбените објекти во кој се сместени, во зимниот 

период  при поголеми врнежи  од снег може да дојде до нивно срушување. Објекти 
во кој ќе се сместуваат овие лица има во секое населено место : во с. Ракитец објект 

на МЗ,  Културен дом Пункт на здравен дом Радовиш концесионер Интермедика,   

во с.Г.Липовик во основно училиште, во с.Г . Липовик во објект на  МЗ. Во Дедино 
во објект на МЗ, во Габревци во објект на основно училиште. Во Конче во објект на 
МЗ и во Лубница во објект на МЗ. На овие луге додека се сместине во овие објекти 
ќе  се организира  исхрана  со средства од Буџетот на општина Конче во кој за  

социјални случаи се планирани 250.000 денари.  
    
7. Преглед на телефонски броеви, заради кординација и соработка на 
субјектите 
 

Ред бр.        Субјект  Раководител Контакт Телефон 

1. МЗ Јован Занев Горни Липовиќ Јане  Коцев 071-558-376 

2. МЗ Црвена Застава- Лубница Дончо Стефанов 070-930-242  

3. МЗ Горица  Ракитец Златко Јанкулуов 077-990-101 

4. МЗ  Лубин Ацков- Габревци Ристов Игор 071-253-710 

5. МЗ  Бела Река Д. Лповиќ Гоше Атанасов  070-531-810 

6. МЗ  Смрдешник  Дедино Роберт  Ристов 071-632 878 

 7. ЈКПД Лакавица Конче Ивана Атанасов 075-496-018 

8.  Општина Конче  Дончо Тушев 032-630 325 
075-496-013 

9. ДПТТУ-Липац  с.Д.Липовиќ Нацо  Коцев 071-253-082 

10 Претседател на Совет на 
општина Конче 

Александра 
Ристова 

075-496-020 

071-328-273 
11 Преставникк на МЗ-Скоруша, 

Загорци,Гарван,Викенд населба 
Мантово 

Геро Михов 070-522-605 
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8.Vleguvawe vo sila na Operativniot plan na op{tina Конче 

  
  Operativniot plan na op{tina Конче za utvrduvawe na obvrskite na 

JПКД "Лакавица"-Конче  za prevzemawe na preventivni merki i aktivnosti za 

otstranuvawe na posledicite od mo`nite prirodni nepogodi ili drugi 
nesre}i vo zimski uslovi, vleguva vo sila 8 (osmiot ) den od denot na 

objavuvaweto vo Slu`ben glasnik na op{tina Конче. 
 
 
 
 
Број 08-1888/10                                                            Совет на општина  Конче 

Дата 28.12.2022                                                                   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 28.12.2022 година 

донесе: 

 

О Д Л У К А 

За усвојување на Програма за работа на Здружение Доброволно Противпожарно 

Друштво “ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА” –Конче за 2023 година 

 

1.Се УСВОЈУВА Програма за работа на Здружение Доброволно Противпожарно 

Друштво “ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА” –Конче за 2023 година. 

 

2.Здружение Доброволно Противпожарно Друштво “ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА” –

Конче со посебни барања да се обраќа до Советот на општина Конче кога ќе има 

потреба  од финансиска поддршка за реализирање на одредени активности 

согласно програмата за 2023 година. 

3.Се заложува Здружение Доброволно Противпожарно Друштво “ГОРИЦИ 

ОПЕРАТИВА”–Конче по реализација на одобрените средства да достави извештај 

за реализација до Советот на општина Конче. 

4.Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното објавување во Службен гласник 

на општина Конче. 

 

 

Број:08-1888/11                                                                  Совет на општина Конче 
Дата:28.12.2022                                                                         Претседател, 
Конче                                                                                     Александра Ристова,с.р 
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           Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.15  od Zakonot za Lokalna samouprava 
(Sl.vesnik na RM br.5/2002) i ~l.11 st.1 t.43 od Statutot na op{tina 
Kon~e, 

           Sovetot na op{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 28.12.2022 g. 

donese: 

 
Z  A  K  L  U  ^  O  K 

Za usvojuvawе na Извештај за реализирани работи од годишната 
програма за 2022 година на ЗЛРД  “Студенец”-Конче 

 

1. Se USVOJUVA Извештајот за реализирани работи од годишната 
програма за 2022 година на ЗЛРД  “Студенец”-Конче број 08-80/1 од 

12.12.2022 година. 
 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Број 08-1888/12                                                                Совет на општина  Конче 

Дата 28.12.2022                                                                        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, а во врска со Одлука за 

регулирање на превоз на вработени во ЈПКД “Лакавица ” Конче и  

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 28.12.2022 година 

донесе: 

 

О Д Л У К А 

За усвојување на Програма за одржување и развој на дивечот во ловиште број 4 и 

ловиште број 3 на  ЗЛРД “Студенец”- Конче за 2023 година 

 

 

1.Се УСВОЈУВА Програма за одржување и развој на дивечот во ловиште број 4 и 

ловиште број 3 на  ЗЛРД “Студенец”- Конче за 2023 година број 08-79/1 од 

22.12.2022 година. 

2.ЗЛРД “Студенец”- Конче со посебни барања да се обраќа до Советот на 

општина Конче кога ќе има потреба  од финансиска поддршка за реализирање на 

одредени активности согласно програмата за 2023 година. 

3.Се заложува  ЗЛРД “Студенец”- Конче по реализација на одобрените средства 

да достави извештај за реализација до Советот на општина Конче. 

4.Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното објавување во Службен гласник 

на општина Конче. 

 

 

Број:08-1888/13                                                                      Совет на општина Конче 
Дата:28.12.2022                                                                         Претседател, 
Конче                                                                                      Александра Ристова,с.р 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ  16/2022



Врз основа чл.36 ст.1 т.15 од Законот за Локална самоуправа (Сл.весник на РМ 

бр.5/2002) и чл.11 ст.1 т.43 од статутот на општина Конче, 

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 28.12.2022 година 

донесе: 

 

О Д Л У К А 

За усвојување на Програмата за работа на Здружението Бучим Шампиони-Конче 

за 2023 година 

 

1.Се УСВОЈУВА  Програмата за работа на Здружението Бучим Шампиони-Конче 

за 2023 година. 

2.Здружението Бучим Шампиони-Конче со посебни барања да се обраќа до 

Советот на општина Конче кога ќе има потреба  од финансиска поддршка за 

реализирање на одредени активности согласно програмата за 2023 година. 

3.Се заложува Здружението Бучим Шампиони-Конче по реализација на 

одобрените средства да достави извештај за реализација до Советот на општина 

Конче. 

4.Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното објавување во Службен гласник 

на општина Конче. 

 

 

Број:08-1888/14                                                                   Совет на општина Конче 
Дата:28.12.2022                                                                         Претседател, 
Конче                                                                                      Александра Ристова,с.р 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ  16/2022



Врз основа чл.36 ст.1 т.15 од Законот за Локална самоуправа (Сл.весник на РМ 

бр.5/2002) и чл.11 ст.1 т.43 од статутот на општина Конче, 

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 28.12.2022 година 

донесе:  

 

О Д Л У К А 

За усвојување на Програмата за активностите на ФА “Цветови”-Дедино за 2023 

година  

  

1.Се УСВОЈУВА Програмата за активностите на ФА “Цветови”-Дедино за 2023 

година број 03-36 од 22.12.2022 година. 

  

2.ФА “Цветови”-Дедино со посебни барања да се обраќа до Советот на општина 

Конче кога ќе има потреба од финансиска поддршка за реализирање на одредени 

активности согласно програмата за 2023 година. 

3.Се заложува ФА “Цветови”-Дедино по реализација на одобрените средства да 

достави извештај за реализација до Советот на општина Конче. 

4.Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното објавување во Службен гласник 

на општина Конче. 

 

 

Број:08-1888/15                                                                   Совет на општина Конче 
Дата:28.12.2022                                                                         Претседател, 
Конче                                                                                      Александра Ристова,с.р 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ  16/2022



Врз основа чл.36 ст.1 т.15 од Законот за Локална самоуправа (Сл.весник на РМ 

бр.5/2002) и чл.11 ст.1 т.43 од статутот на општина Конче, 

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 28.12.2022 година 

донесе: 

 

О Д Л У К А 

За усвојување на “Програмата за градежните активности на црквите и 

манастирите во сите населени места во општина Конче за 2023 година”  

 

1.Се УСВОЈУВА “Програмата за градежните активности на црквите и манастирите 

во сите населени места во општина Конче за 2023 година”.  

 

2.Македонската Православна Црква,Ињевско-Конечка Парохија со посебни 

барања да се обраќа до Советот на општина Конче кога ќе има потреба  од 

финансиска поддршка за реализирање на одредени активности согласно 

програмата за 2023 година. 

3.Се заложува Македонската Православна Црква,Ињевско-Конечка Парохија по 

реализација на одобрените средства да достави извештај за реализација до 

Советот на општина Конче. 

4.Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното објавување во Службен гласник 

на општина Конче. 

 

 

Број:08-1888/16                                                                   Совет на општина Конче 
Дата:28.12.2022                                                                         Претседател, 
Конче                                                                                      Александра Ристова,с.р 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ  16/2022



Врз основа чл.36 ст.1 т.15 од Законот за Локална самоуправа (Сл.весник на РМ 

бр.5/2002) и чл.11 ст.1 т.43 од статутот на општина Конче, 

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 28.12.2022 година 

донесе: 

 

О Д Л У К А 

За усвојување на Програмата за градежни активности на Муфтиството на 

Исламската Верска Заедница-Штип за 2023 година 

 

 

1.Се УСВОЈУВА Програмата за градежни активности на Муфтиството на 

Исламската Верска Заедница-Штип за 2023 година број 42/03 од 22.12.2022 

година. 

  

2.Муфтиството на Исламската Верска Заедница-Штип со посебни барања да се 

обраќа до Градоначалникот на општина Конче кога ќе има потреба  од финансиска 

поддршка за реализирање на одредени активности согласно програмата за 2023. 

3.Се заложува Муфтиството на Исламската Верска Заедница-Штип по 

реализација на одобрените средства да достави извештај за реализација до 

Советот на општина Конче. 

4.Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното објавување во Службен гласник 

на општина Конче. 

 

 

Број:08-1888/17                                                                   Совет на општина Конче 
Дата:28.12.2022                                                                         Претседател, 
Конче                                                                                      Александра Ристова,с.р 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ  16/2022



Врз основа чл.36 ст.1 т.15 од Законот за Локална самоуправа (Сл.весник на РМ 

бр.5/2002) и чл.11 ст.1 т.43 од статутот на општина Конче, 

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 28.12.2022 година 

донесе: 

 

О Д Л У К А 

За усвојување на “Програмата за организација и обележување на сто 

годишнината од Гарванскиот масакар 1923-2023 година”  

 

сојузот на борци од народноослободителната и антифашистичка војна на 

Македонија 1941-1945 година” 

 

1.Се УСВОЈУВА “Програмата за организација и обележување на сто годишнината 

од Гарванскиот масакар 1923-2023 година” број 0305/28 од 23.12.2022 година. 

 

2.Сојузот на борци од народноослободителната и антифашистичка војна на 

Македонија 1941-1945 година” со посебни барања да се обраќа до Советот на 

општина Конче кога ќе има потреба  од финансиска поддршка за реализирање на 

одредени активности согласно програмата за 2023 година. 

 

3.Се заложува “Сојузот на борци од народноослободителната и антифашистичка 

војна на Македонија 1941-1945 година” по реализација на одобрените средства да 

достави извештај за реализација до Советот на општина Конче. 

4.Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното објавување во Службен гласник 

на општина Конче. 

 

 

Број:08-1888/18                                                                      Совет на општина Конче 
Дата:28.12.2022                                                                         Претседател, 
Конче                                                                                      Александра Ристова,с.р 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ  16/2022



Врз основа чл.36 ст.1 т.15 од Законот за Локална самоуправа (Сл.весник на РМ 

бр.5/2002) и чл.11 ст.1 т.43 од статутот на општина Конче, 

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 28.12.2022 година 

донесе:  

 

О Д Л У К А 

За усвојување на “Програмата за активностите на Здружение Организација на 

жени на општина Конче –Конче” за 2023 година  

  

1.Се УСВОЈУВА “Програмата за активностите на Здружение Организација на 

жени на општина Конче –Конче” за 2023 година.  

 

2.Здружение Организација на жени на општина Кончe со посебни барања да се 

обраќа до Советот на општина Конче кога ќе има потреба од финансиска 

поддршка за реализирање на одредени активности согласно програмата за 2023 

година. 

3.Се заложува “Здружение Организација на жени на општина Кончe” по 

реализација на одобрените средства да достави извештај за реализација до 

Советот на општина Конче. 

4.Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното објавување во Службен гласник 

на општина Конче. 

 

 

Број:08-1888/19                                                                   Совет на општина Конче 
Дата:28.12.2022                                                                         Претседател, 
Конче                                                                                      Александра Ристова,с.р 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ  16/2022



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, 82/2020, 53/2021, 77/2021, 150/2021 и 173/2022 ), Советот на Општина Конче на
Деветнаесетата седница , одржана на 28 Декември 2022 година, донесе

Б У Џ Е Т на Општина КОНЧЕ за 2023 година

I.ОПШТ ДЕЛ

Член 1

Буџетот на Општина КОНЧЕ за 2023 година се состои од:

118.912.000 во денари
I. Вкупни приходи
- Даночни приходи 3.608.500

- Неданочни приходи 1.486.000
- Капитални приходи 42.860.605
- Приходи од дотации 41.349.000
- Трансфери 22.807.895

- Приходи од донации 6.800.000

II. Вкупни расходи 135.384.000
- утврдени намени 135.284.000
- резерви 100.000

III. Дефицит -16.472.000

IV. Финснсирање 16.472.000

Прилив 17.232.000
Домашни задолжувања 0
Странски заеми 0
Депозит 17.232.000

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:

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ  16/2022



Nivo na:  Stavka

BILANS NA PRIHODI

123.373.922 136.144.00006.800.00041.349.0001.011.00086.984.000

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 3.608.500 0 0 0 03.984.500 3.608.500

711 Danok od dohod, od dobivka i od kapitalni dobivki 0330.500 0 0 0276.500 330.500

713 Danoci na imot 0720.000 0 0 01.150.000 720.000

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 475.000 1.011.000 0 0 01.386.000 1.486.000

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 0330.000 71.000 0 0301.000 401.000

73 KAPITALNI PRIHODI 42.860.605 0 0 0 048.950.000 42.860.605

733 Proda`ba na zemji[te i nematerijalni vlo`uvawa 042.860.605 0 0 048.950.000 42.860.605

74 TRANSFERI I DONACII 40.039.895 0 41.349.000 6.800.000 069.053.422 88.188.895

741 Transferi od drugi nivoa na vlast 040.039.895 0 41.349.000 067.163.422 81.388.895

742 Donacii od stranstvo 00 0 0 6.800.0001.890.000 6.800.000

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

136.144.00041.349.000 06.800.00086.984.000123.373.922 1.011.000

12.055.00040 PLATI I NADOMESTOCI 38.492.340 0 31.504.436 0 0 43.559.436

401 Osnovni plati 26.450.708 7.485.000 0 22.679.276 0 0 30.164.276

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 10.271.632 2.795.000 0 8.825.160 0 0 11.620.160

404 Nadomestoci 1.770.000 1.775.000 0 0 0 0 1.775.000

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

16.840.00042 STOKI I USLUGI 29.218.076 951.000 8.555.000 4.740.000 0 31.086.000

420 Patni i dnevni rashodi 301.000 210.000 5.000 60.000 10.000 0 285.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 7.575.840 3.795.000 190.000 3.634.000 0 0 7.619.000

423 Materijali i siten inventar 2.780.987 630.000 350.000 1.215.000 0 0 2.195.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 7.116.200 5.290.000 60.000 790.000 0 0 6.140.000

425 Dogovorni uslugi 5.835.368 3.025.000 191.000 2.544.000 3.100.000 0 8.860.000

426 Drugi tekovni rashodi 2.608.681 1.390.000 155.000 312.000 1.630.000 0 3.487.000

427 Privremeni vrabotuvawa 3.000.000 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000

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

14.759.00046 SUBVENCII I TRANSFERI 9.907.000 60.000 0 0 0 14.819.000

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

463 Transferi do nevladini organizacii 580.000 700.000 0 0 0 0 700.000

464 Razni transferi 8.327.000 11.059.000 60.000 0 0 0 11.119.000

650.00047 SOCIJALNI BENEFICII 550.000 0 0 0 0 650.000

471 Socijalni nadomestoci 550.000 650.000 0 0 0 0 650.000

41.750.00048 KAPITALNI RASHODI 44.706.506 0 1.289.564 2.060.000 0 45.099.564

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 820.000 300.000 0 310.000 2.060.000 0 2.670.000

482 Drugi grade`ni objekti 42.929.506 40.350.000 0 849.564 0 0 41.199.564

483 Kupuvawe na mebel 477.000 100.000 0 100.000 0 0 200.000

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 480.000 1.000.000 0 30.000 0 0 1.030.000

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

45.099.5641.289.564 02.060.00041.750.00044.706.506 0

41.750.00048 KAPITALNI RASHODI 44.706.506 0 1.289.564 2.060.000 0 45.099.564

480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 300.000820.000 0 310.000 2.060.000 0 2.670.000

482 Drugi grade`ni objekti 40.350.00042.929.506 0 849.564 0 0 41.199.564

483 Kupuvawe na mebel 100.000477.000 0 100.000 0 0 200.000

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 1.000.000480.000 0 30.000 0 0 1.030.000

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

91.044.43640.059.436 04.740.00045.234.00078.667.416 1.011.000

12.055.00040 PLATI I NADOMESTOCI 38.492.340 0 31.504.436 0 0 43.559.436

401 Osnovni plati 26.450.708 7.485.000 0 22.679.276 0 0 30.164.276

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 10.271.632 2.795.000 0 8.825.160 0 0 11.620.160

404 Nadomestoci 1.770.000 1.775.000 0 0 0 0 1.775.000

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

16.840.00042 STOKI I USLUGI 29.218.076 951.000 8.555.000 4.740.000 0 31.086.000

420 Patni i dnevni rashodi 301.000 210.000 5.000 60.000 10.000 0 285.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 7.575.840 3.795.000 190.000 3.634.000 0 0 7.619.000

423 Materijali i siten inventar 2.780.987 630.000 350.000 1.215.000 0 0 2.195.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 7.116.200 5.290.000 60.000 790.000 0 0 6.140.000

425 Dogovorni uslugi 5.835.368 3.025.000 191.000 2.544.000 3.100.000 0 8.860.000

426 Drugi tekovni rashodi 2.608.681 1.390.000 155.000 312.000 1.630.000 0 3.487.000

427 Privremeni vrabotuvawa 3.000.000 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000

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

14.759.00046 SUBVENCII I TRANSFERI 9.907.000 60.000 0 0 0 14.819.000

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

463 Transferi do nevladini organizacii 580.000 700.000 0 0 0 0 700.000

464 Razni transferi 8.327.000 11.059.000 60.000 0 0 0 11.119.000

650.00047 SOCIJALNI BENEFICII 550.000 0 0 0 0 650.000

471 Socijalni nadomestoci 550.000 650.000 0 0 0 0 650.000

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

136.144.00086.984.000 1.011.000 41.349.000 6.800.000 0

701 OP{TI JAVNI SLU@BI 31.384.000 0 0 6.000.000 0 37.384.000

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

7011 31.384.000 0 0 0 0 31.384.000

OP[TI USLUGI7013 0 0 0 6.000.000 0 6.000.000

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 29.430.000 0 0 0 0 29.430.000

TRANSPORT7045 29.430.000 0 0 0 0 29.430.000

705 ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA 5.620.000 0 0 0 0 5.620.000

UPRAVUVAWE SO OTPADOCITE7051 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

UPRAVUVAWE SO OTPADNI VODI7052 4.620.000 0 0 0 0 4.620.000

706 @IVEALI[TA I RAZVOJ NA ZAEDNICATA 19.950.000 0 0 800.000 0 20.750.000

RAZVOJ NA ZAEDNICATA7062 13.550.000 0 0 800.000 0 14.350.000

VODOSNABDUVAWE7063 4.150.000 0 0 0 0 4.150.000

OSVETLUVAWE NA ULICI7064 2.250.000 0 0 0 0 2.250.000

709 OBRAZOVANIE 0 1.011.000 41.349.000 0 0 42.360.000

PEDAGO[KO I OSNOVNO OBRAZOVANIE7091 0 1.011.000 41.349.000 0 0 42.360.000

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

136.144.000086.984.000 1.011.000 41.349.000 6.800.000

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

31.384.000 0 0 0 0 31.384.000

SOVET NA OP{TINAA00 10.852.000 0 0 0 0 10.852.000

GRADONA^ALNIKD00 3.242.000 0 0 0 0 3.242.000

OP[TINSKA ADMINISTRACIJAE00 16.890.000 0 0 0 0 16.890.000

KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINAEA0 400.000 0 0 0 0 400.000

7013 OP[TI USLUGI 0 0 0 6.000.000 0 6.000.000

PREKUGRANI^NA SORABOTKAMB0 0 0 0 6.000.000 0 6.000.000

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 29.430.000 0 0 0 0 29.430.000

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

J60 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000

IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI[TA I ULICIJD0 26.930.000 0 0 0 0 26.930.000

7051 UPRAVUVAWE SO OTPADOCITE 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

JAVNA ^ISTOTAJ40 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

7052 UPRAVUVAWE SO OTPADNI VODI 4.620.000 0 0 0 0 4.620.000

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

JI0 4.620.000 0 0 0 0 4.620.000

7062 RAZVOJ NA ZAEDNICATA 13.550.000 0 0 800.000 0 14.350.000

URBANISTI^KO PLANIRAWEF10 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000

UREDUVAWE NA PROSTOR VO RURALNI PODRA^JA (KAPITALNI
TRO[OCI)

FD0 4.100.000 0 0 0 0 4.100.000

PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJG10 5.900.000 0 0 800.000 0 6.700.000

URBANA OPREMA (KAPITALNI RASHODI)JN0 1.550.000 0 0 0 0 1.550.000

7063 VODOSNABDUVAWE 4.150.000 0 0 0 0 4.150.000

IZGRADBA NA SISTEMI ZA VODOSNABDUVAWEJG0 4.150.000 0 0 0 0 4.150.000

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 41.349.000 0 0 42.360.000

OSNOVNO OBRAZOVANIEN10 0 100.000 37.104.000 0 0 37.204.000

DETSKI GRADINKIV10 0 911.000 4.245.000 0 0 5.156.000

1
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Член 3

Приходите во износ од 136.144.000 денари се искажани по основни намени во Билансот на приходите и
расходите во Буџетот на Општината за 2023 година и се респределени по поблиски намени во посебниот дел:

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ  16/2022



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

136.144.00006.800.00041.349.000123.373.922 86.984.000 1.011.000

0A0 SOVET NA OP{TINA 9.320.000 10.852.000 0 0 0 10.852.000

A00 SOVET NA OP{TINA 9.320.000 10.852.000 0 0 0 0 10.852.000

PLATI I NADOMESTOCI 1.740.00040 1.640.000 0 0 0 0 1.640.000
401 Osnovni plati 240.000 240.000 0 0 0 0 240.000

404 Nadomestoci 1.500.000 1.400.000 0 0 0 0 1.400.000

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 7.732.000 0 0 0 0 7.732.000
461 Subvencii za javni pretprijatija 1.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

463 Transferi do nevladini organizacii 480.000 600.000 0 0 0 0 600.000

464 Razni transferi 5.050.000 4.132.000 0 0 0 0 4.132.000

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

136.144.00006.800.00041.349.000123.373.922 86.984.000 1.011.000

A00 SOVET NA OP{TINA 9.320.000 10.852.000 0 0 0 0 10.852.000

40 01.740.000 1.640.000 0 0 0PLATI I NADOMESTOCI 1.640.000
401 240.000 240.000 0 0 0 0Osnovni plati 240.000
404 1.500.000 1.400.000 0 0 0 0Nadomestoci 1.400.000

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 7.732.000 0 0 0SUBVENCII I TRANSFERI 7.732.000
461 1.000.000 3.000.000 0 0 0 0Subvencii za javni pretprijatija 3.000.000
463 480.000 600.000 0 0 0 0Transferi do nevladini organizacii 600.000
464 5.050.000 4.132.000 0 0 0 0Razni transferi 4.132.000

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

2

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ  16/2022



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

136.144.00006.800.00041.349.000123.373.922 86.984.000 1.011.000

0D0 GRADONA^ALNIK 3.362.000 3.242.000 0 0 0 3.242.000

D00 GRADONA^ALNIK 3.362.000 3.242.000 0 0 0 0 3.242.000

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 200.000 0 0 0 0 200.000
471 Socijalni nadomestoci 100.000 200.000 0 0 0 0 200.000

PRIHODI :

RASHODI :

D00 GRADONA^ALNIK 3.362.000 3.242.000 0 0 0 0 3.242.000

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 0100.000 200.000 0 0 0SOCIJALNI BENEFICII 200.000
471 100.000 200.000 0 0 0 0Socijalni nadomestoci 200.000
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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

136.144.00006.800.00041.349.000123.373.922 86.984.000 1.011.000

0E0 OP{TINSKA ADMINISTRACIJA 15.844.398 16.890.000 0 0 0 16.890.000

E00 OP[TINSKA ADMINISTRACIJA 15.844.398 16.890.000 0 0 0 0 16.890.000

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 7.345.000 0 0 0 0 7.345.000
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 1.090.000 0 0 0 0 1.090.000

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 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000

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 16.890.000 0 0 0 0 16.890.000

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 7.345.000 0 0 0STOKI I USLUGI 7.345.000
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 1.090.000 0 0 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 1.090.000
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 2.500.000 0 0 0 0Privremeni vrabotuvawa 2.500.000

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

136.144.00006.800.00041.349.000123.373.922 86.984.000 1.011.000

0EA KAPITALNI RASHODI NA OP{TINATA 300.000 400.000 0 0 0 400.000

EA0 KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINA 300.000 400.000 0 0 0 0 400.000

KAPITALNI RASHODI 300.00048 400.000 0 0 0 0 400.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 250.000 300.000 0 0 0 0 300.000

483 Kupuvawe na mebel 50.000 100.000 0 0 0 0 100.000

PRIHODI :

RASHODI :

EA0 KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINA 300.000 400.000 0 0 0 0 400.000

48 0300.000 400.000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 400.000
480 250.000 300.000 0 0 0 0Kupuvawe na oprema i ma{ini 300.000
483 50.000 100.000 0 0 0 0Kupuvawe na mebel 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

136.144.00006.800.00041.349.000123.373.922 86.984.000 1.011.000

0F1 URBANISTI^KO PLANIRAWE 500.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000

F10 URBANISTI^KO PLANIRAWE 500.000 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000

STOKI I USLUGI 500.00042 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000
425 Dogovorni uslugi 500.000 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000

PRIHODI :

RASHODI :

F10 URBANISTI^KO PLANIRAWE 500.000 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000

42 0500.000 2.000.000 0 0 0STOKI I USLUGI 2.000.000
425 500.000 2.000.000 0 0 0 0Dogovorni uslugi 2.000.000
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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

136.144.00006.800.00041.349.000123.373.922 86.984.000 1.011.000

0FD KAPITALNI RASHODI ZA UREDUVAWE NA PROSTOR VO RURALNI PODRA^JA 0 4.100.000 0 0 0 4.100.000

FD0 UREDUVAWE NA PROSTOR VO RURALNI PODRA^JA (KAPITALNI TRO[OCI) 0 4.100.000 0 0 0 0 4.100.000

KAPITALNI RASHODI 048 4.100.000 0 0 0 0 4.100.000
482 Drugi grade`ni objekti 0 4.100.000 0 0 0 0 4.100.000

PRIHODI :

RASHODI :

FD0 UREDUVAWE NA PROSTOR VO RURALNI PODRA^JA (KAPITALNI TRO[OCI) 0 4.100.000 0 0 0 0 4.100.000

48 00 4.100.000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 4.100.000
482 0 4.100.000 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 4.100.000
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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

136.144.00006.800.00041.349.000123.373.922 86.984.000 1.011.000

0G1 PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ 3.050.000 5.900.000 0 800.000 0 6.700.000

G10 PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ 3.050.000 5.900.000 0 0 800.000 0 6.700.000

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 5.500.000 0 0 0 0 5.500.000
464 Razni transferi 1.850.000 5.500.000 0 0 0 0 5.500.000

PRIHODI :

RASHODI :

G10 PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ 3.050.000 5.900.000 0 0 800.000 0 6.700.000

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 5.500.000 0 0 0SUBVENCII I TRANSFERI 5.500.000
464 1.850.000 5.500.000 0 0 0 0Razni transferi 5.500.000
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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

136.144.00006.800.00041.349.000123.373.922 86.984.000 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

136.144.00006.800.00041.349.000123.373.922 86.984.000 1.011.000

0J4 JAVNA ^ISTOTA 750.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000

J40 JAVNA ^ISTOTA 750.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

STOKI I USLUGI 750.00042 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 750.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

PRIHODI :

RASHODI :

J40 JAVNA ^ISTOTA 750.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

42 0750.000 1.000.000 0 0 0STOKI I USLUGI 1.000.000
424 750.000 1.000.000 0 0 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 1.000.000
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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

136.144.00006.800.00041.349.000123.373.922 86.984.000 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 2.500.000 0 0 0 2.500.000

J60 ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA, ULICI I REGULIRAWE NA RE@IM NA SOOBRAKAJOT2.745.483 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000

STOKI I USLUGI 2.745.48342 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 2.745.483 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000

PRIHODI :

RASHODI :

J60 ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA, ULICI I REGULIRAWE NA RE@IM NA SOOBRAKAJOT2.745.483 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000

42 02.745.483 2.500.000 0 0 0STOKI I USLUGI 2.500.000
424 2.745.483 2.500.000 0 0 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 2.500.000
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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

136.144.00006.800.00041.349.000123.373.922 86.984.000 1.011.000

0JD IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI{TA, ULICI I MOSTOVI 20.362.000 26.930.000 0 0 0 26.930.000

JD0 IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI[TA I ULICI 20.362.000 26.930.000 0 0 0 0 26.930.000

KAPITALNI RASHODI 20.362.00048 26.930.000 0 0 0 0 26.930.000
482 Drugi grade`ni objekti 19.912.000 26.430.000 0 0 0 0 26.430.000

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 450.000 500.000 0 0 0 0 500.000

PRIHODI :

RASHODI :

JD0 IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI[TA I ULICI 20.362.000 26.930.000 0 0 0 0 26.930.000

48 020.362.000 26.930.000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 26.930.000
482 19.912.000 26.430.000 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 26.430.000
485 450.000 500.000 0 0 0 0Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 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

136.144.00006.800.00041.349.000123.373.922 86.984.000 1.011.000

0JG IZGRADBA NA SISTEMI ZA VODOSNABDUVAWE 11.100.450 4.150.000 0 0 0 4.150.000

JG0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA VODOSNABDUVAWE 11.100.450 4.150.000 0 0 0 0 4.150.000

KAPITALNI RASHODI 11.100.45048 4.150.000 0 0 0 0 4.150.000
482 Drugi grade`ni objekti 11.100.450 4.150.000 0 0 0 0 4.150.000

PRIHODI :

RASHODI :

JG0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA VODOSNABDUVAWE 11.100.450 4.150.000 0 0 0 0 4.150.000

48 011.100.450 4.150.000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 4.150.000
482 11.100.450 4.150.000 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 4.150.000
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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

136.144.00006.800.00041.349.000123.373.922 86.984.000 1.011.000

0JI IZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODI 7.840.000 4.620.000 0 0 0 4.620.000

JI0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODI 7.840.000 4.620.000 0 0 0 0 4.620.000

KAPITALNI RASHODI 7.840.00048 4.620.000 0 0 0 0 4.620.000
482 Drugi grade`ni objekti 7.840.000 4.120.000 0 0 0 0 4.120.000

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 0 500.000 0 0 0 0 500.000

PRIHODI :

RASHODI :

JI0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODI 7.840.000 4.620.000 0 0 0 0 4.620.000

48 07.840.000 4.620.000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 4.620.000
482 7.840.000 4.120.000 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 4.120.000
485 0 500.000 0 0 0 0Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 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

136.144.00006.800.00041.349.000123.373.922 86.984.000 1.011.000

0JN KAPITALNI RASHODI ZA URBANA OPREMA 0 1.550.000 0 0 0 1.550.000

JN0 URBANA OPREMA (KAPITALNI RASHODI) 0 1.550.000 0 0 0 0 1.550.000

KAPITALNI RASHODI 048 1.550.000 0 0 0 0 1.550.000
482 Drugi grade`ni objekti 0 1.550.000 0 0 0 0 1.550.000

PRIHODI :

RASHODI :

JN0 URBANA OPREMA (KAPITALNI RASHODI) 0 1.550.000 0 0 0 0 1.550.000

48 00 1.550.000 0 0 0KAPITALNI RASHODI 1.550.000
482 0 1.550.000 0 0 0 0Drugi grade`ni objekti 1.550.000
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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

136.144.00006.800.00041.349.000123.373.922 86.984.000 1.011.000

0MB PREKUGRANI^NA SORABOTKA 1.090.000 0 0 6.000.000 0 6.000.000

MB0 PREKUGRANI^NA SORABOTKA 1.090.000 0 0 0 6.000.000 0 6.000.000

STOKI I USLUGI 1.090.00042 0 0 0 3.940.000 0 3.940.000
420 Patni i dnevni rashodi 26.000 0 0 0 10.000 0 10.000

425 Dogovorni uslugi 572.000 0 0 0 2.300.000 0 2.300.000

426 Drugi tekovni rashodi 492.000 0 0 0 1.630.000 0 1.630.000

KAPITALNI RASHODI 048 0 0 0 2.060.000 0 2.060.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 0 0 2.060.000 0 2.060.000

PRIHODI :

RASHODI :

MB0 PREKUGRANI^NA SORABOTKA 1.090.000 0 0 0 6.000.000 0 6.000.000

42 01.090.000 0 0 3.940.000 0STOKI I USLUGI 3.940.000
420 26.000 0 0 0 10.000 0Patni i dnevni rashodi 10.000
425 572.000 0 0 0 2.300.000 0Dogovorni uslugi 2.300.000
426 492.000 0 0 0 1.630.000 0Drugi tekovni rashodi 1.630.000

48 00 0 0 2.060.000 0KAPITALNI RASHODI 2.060.000
480 0 0 0 0 2.060.000 0Kupuvawe na oprema i ma{ini 2.060.000
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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

136.144.00006.800.00041.349.000123.373.922 86.984.000 1.011.000

100.000N1 OSNOVNO OBRAZOVANIE 38.319.136 0 37.104.000 0 0 37.204.000

N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE 38.319.136 0 100.000 37.104.000 0 0 37.204.000

PLATI I NADOMESTOCI 24.544.34040 0 0 27.929.436 0 0 27.929.436
401 Osnovni plati 17.674.908 0 0 20.109.276 0 0 20.109.276

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 6.869.432 0 0 7.820.160 0 0 7.820.160

STOKI I USLUGI 8.700.74042 0 100000 7.885.000 0 0 7.985.000
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 3.290.000 0 0 3.310.000

423 Materijali i siten inventar 1.278.000 0 30.000 1.015.000 0 0 1.045.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 1.930.000 0 0 790.000 0 0 790.000

425 Dogovorni uslugi 2.661.000 0 30.000 2.430.000 0 0 2.460.000

426 Drugi tekovni rashodi 325.000 0 15.000 300.000 0 0 315.000

KAPITALNI RASHODI 5.074.05648 0 0 1.289.564 0 0 1.289.564
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 540.000 0 0 310.000 0 0 310.000

482 Drugi grade`ni objekti 4.077.056 0 0 849.564 0 0 849.564

483 Kupuvawe na mebel 427.000 0 0 100.000 0 0 100.000

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 37.104.000 0 0 37.204.000

40 024.544.340 0 27.929.436 0 0PLATI I NADOMESTOCI 27.929.436
401 17.674.908 0 0 20.109.276 0 0Osnovni plati 20.109.276
402 6.869.432 0 0 7.820.160 0 0Pridonesi za socijalno osiguruvawe 7.820.160

42 100.0008.700.740 0 7.885.000 0 0STOKI I USLUGI 7.985.000
420 65.000 0 5.000 60.000 0 0Patni i dnevni rashodi 65.000
421 2.441.740 0 20.000 3.290.000 0 0Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 3.310.000
423 1.278.000 0 30.000 1.015.000 0 0Materijali i siten inventar 1.045.000
424 1.930.000 0 0 790.000 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 790.000
425 2.661.000 0 30.000 2.430.000 0 0Dogovorni uslugi 2.460.000
426 325.000 0 15.000 300.000 0 0Drugi tekovni rashodi 315.000

48 05.074.056 0 1.289.564 0 0KAPITALNI RASHODI 1.289.564
480 540.000 0 0 310.000 0 0Kupuvawe na oprema i ma{ini 310.000
482 4.077.056 0 0 849.564 0 0Drugi grade`ni objekti 849.564
483 427.000 0 0 100.000 0 0Kupuvawe na mebel 100.000
485 30.000 0 0 30.000 0 0Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 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

136.144.00006.800.00041.349.000123.373.922 86.984.000 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

136.144.00006.800.00041.349.000123.373.922 86.984.000 1.011.000

911.000V1 DETSKI GRADINKI 5.940.455 0 4.245.000 0 0 5.156.000

V10 DETSKI GRADINKI 5.940.455 0 911.000 4.245.000 0 0 5.156.000

PLATI I NADOMESTOCI 3.348.00040 0 0 3.575.000 0 0 3.575.000
401 Osnovni plati 2.385.800 0 0 2.570.000 0 0 2.570.000

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 962.200 0 0 1.005.000 0 0 1.005.000

STOKI I USLUGI 2.562.45542 0 851000 670.000 0 0 1.521.000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 1.157.100 0 170.000 344.000 0 0 514.000

423 Materijali i siten inventar 892.987 0 320.000 200.000 0 0 520.000

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

425 Dogovorni uslugi 257.368 0 161.000 114.000 0 0 275.000

426 Drugi tekovni rashodi 195.000 0 140.000 12.000 0 0 152.000

SUBVENCII I TRANSFERI 046 0 60000 0 0 0 60.000
464 Razni transferi 0 0 60.000 0 0 0 60.000

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

PRIHODI :

RASHODI :

V10 DETSKI GRADINKI 5.940.455 0 911.000 4.245.000 0 0 5.156.000

40 03.348.000 0 3.575.000 0 0PLATI I NADOMESTOCI 3.575.000
401 2.385.800 0 0 2.570.000 0 0Osnovni plati 2.570.000
402 962.200 0 0 1.005.000 0 0Pridonesi za socijalno osiguruvawe 1.005.000

42 851.0002.562.455 0 670.000 0 0STOKI I USLUGI 1.521.000
421 1.157.100 0 170.000 344.000 0 0Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 514.000
423 892.987 0 320.000 200.000 0 0Materijali i siten inventar 520.000
424 60.000 0 60.000 0 0 0Popravki i tekovno odr`uvawe 60.000
425 257.368 0 161.000 114.000 0 0Dogovorni uslugi 275.000
426 195.000 0 140.000 12.000 0 0Drugi tekovni rashodi 152.000

46 60.0000 0 0 0 0SUBVENCII I TRANSFERI 60.000
464 0 0 60.000 0 0 0Razni transferi 60.000

48 030.000 0 0 0 0KAPITALNI RASHODI 0
480 30.000 0 0 0 0 0Kupuvawe na oprema i ma{ini 0
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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

136.144.00006.800.00041.349.000123.373.922 86.984.000 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

20

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ  16/2022



Член 4

Буџетот на Општината за 2023 година влегува во сила од денот на објавување во Службен гласник на општина Конче, а ќе
се применува од 01.01.2023 година.

Број 08-1888/20 ПРЕТСЕДАТЕЛ
Дата 28.12.2022 на Совет на општина Конче

Конче Александра Ристова
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Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2  od Zakonot za lokalna 

samouprava (Slu`ben vesnik na RM br. 5/02) i ~len  11 stav 1 to~ka 4 od 
Statutot na Op{tina Kon~e ("Slu`ben glasnik na Op{tina Kon~e br. 

4/2006), Sovetot na op{tina Kon~e na 19-ta redovna  sednica odr`ana na den 
28.12.2022 godina donese 
        
               
 

           ODLUKA 
                  За  усвојување на Буџетот на општина Конче за 2023  година 

 

             Чlen 1 

Se usvojuva  Буџетот на општина Конче за 2023 година. 

 

                 Predhoden Буџет                       Буџет  

 
   

  -vkupno prihodi    123.373.922  denari            136.144.000    denari 

  -vkupno rashodi    123.373.922  denari            136.144.000    denari 

      
   

Чlen 2 
 
Odlukata vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo 
Slu`ben glasnik na op{tina Kon~e.                           
 
 
 
 
 
 

Број 08-1888/21                                                            Совет на општина  Конче 
Дата 28.12.2022                                                                 Претседател, 
      Конче                                                                       Александра Ристова, с.р   
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Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа 

(“Службен весник на Р.М.” бр.5/2002), член 23 став 8 од Законот за финансирање на 
единиците на локалната самоуправа (“Службен весник на Р.М.” бр.61/04, бр.96/04, 
бр.67/07, бр.156/09, бр.47/11  192/15, 209/18 и 244/19, 82/2020; 53/2021; 77/2021; 
150/2021; 173/2022) и  член 11 став 1 точка 4 од Статутот на Општината Конче, Советот 
на Општината Конче на 19-та (деветнаесетата) редовна  седницата одржана на  
28.12.2022 година, донесе 

     
О Д Л У К А 

за извршување на Буџетот на Општината Конче за 2023 година 
 

Член 1 
 
 Буџетот на Општината Конче за 2023 година (во понатамошниот текст Буџетот), 
се извршува според одредбите на оваа Одлука. 
 

Член 2 
 

 Буџетот на Општината се состои од: Основен буџет, Буџет на самофинасирачки 
активности, Буџет на дотации, Буџет на кредити и Буџет на донации. 
 

Член 3 
 
 Корисниците на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во 
Буџетот да ги користат наменски, рационално и економично. 
                                                             

Член 4 
 
 Расходите утврдени со буџетот се максимални износи над кои буџетските 
корисници не можат да преземаат обврски.  
 За да се преземат нови обврски до Советот на општината мора да се предложи 
нов извор на средства или да се предложи намалување на другите расходи во 
сразмерен износ. 
 

Член 5 
 
 Градоначалникот на општината ја следи реализацијата на планот на приходите и 
другите приливи на основниот буџет на општината. 
              Доколку во текот на извршувањето на буџетот градоначалникот на општината 
оцени дека се неопходни позначајни прераспределби на одобрените средства со 
Буџетот или  реализацијата на приходите и другите приливи значително отстапува од 
планот, предлага на Советот на општината изменување и дополнување на Буџетот. 
 Советот на Општината на предлог на Градоначалник ги донесува измените и 
дополнувањата на буџетот најдоцна до 15 ноември во тековната година.               
 

Член 6 
   
 Пренамената во рамките на одобрените Буџети на буџетските корисници ја 
одобрува Советот на општината.  
 Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на буџетскиот корисник, 
корисникот може да врши прераспределба меѓу расходните ставки, програми и 
потпрограми по претходно одобрување од Советот на општината. 
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Одобрените средства со буџет на ниво на ставка во рамки на потпрограма и 
буџет, не може да бидат намалени повеќе од 20% со Одлука за прераспределба во 
тековната фискална година. 
              Одобрените средства за плати и надоместоци во рамки на буџет не можат да 
се зголемат со прераспределба повеќе од 10%. 
 

Член 7 
 
 Буџетските корисници, во услови кога во буџетот на самофинансирачки 
активности; буџетот на дотации,  буџетот на донации и буџет на заеми планираните 
приходи и други приливи не се реализираат, односно се реализираат над планираниот 
износ, доставуваат барање за намалување/зголемување на планот на приходите и 
другите приливи и планот на одобрените средства во овие буџети, кои Градоначалникот 
ги доставува до Советот на општината на одобрување. 

 
Член 8 

 
 Буџетските корисници по усвојувањето на буџетот изготвуваат годишен 
финансиски план по квартали за користење на одобрените средства. Користењето на 
средствата во даден квартал буџетскиот корисник го извршува врз основа на 
финансискиот план по месеци. 
 

Член 9 
 

 Исплатата на платите на вработените ќе се извршува во рамките на 
обезбедените средства во Буџетот, согласно законските прописи: 
           - на избраните и именуваните лица – Градоначалник се определува според 
бројот на жителите во општината и  изнесува 2,7 за општина Конче, а вредноста на 
коефициентот за плата се утврдува согласно законските прописи. Вредноста на (еден) 
коефициентот за платата на избрани и именувани лица во Републиката,  изнесува 
26.755,00 денари.  
           - за вработените кои имаат статус на државни службеници вредноста на бодот за 
утврдување на бруто платите се утврдува со Одлука за утврдување на вредност на 
бодот за платите на државните службеници која ја донесува Советот. 
           - за вработените кои немаат статус на државни службеници бруто плата  се 
утврдува согласно Законот за исплата на платите во Република Северна Македонија и 
Општиот колективен договор за јавниот сектор на Република Северна Македонија. 
 

Член 10 
 

Бруто платите на вработените во локалните јавни установи за 2022 година ќе се 
исплатуваат согласно утврдените коефициенти и утврдената вредност на бодот утврден 
со потпишаните колективни договори со ресорните министерства. 

 
Член 11 

 
Исплатата на платите и надоместоците на вработените во локалните јавни 

установи, кои се финасираат со блок дотации се спроведува на следниот начини:  
 - средствата се планираат на наменската сметка (930), а се извршуваат преку 

сметката- дотации на локални јавни установи (903), 
 - локалните јавни установи финасирани со блок дотации од општинскиот буџет се 

должни  до крајот на месецот до Општината да достават барање за одобрување на 
средства за плати кон кое ќе ги приложат следните обрасци ( копија од рекапитулација 
од пресметани бруто и нето плати, образец Ф-1 за бројот на вработените по име и 
презиме, бруто и нето плати)  за месецот за кој се однесува платата. 
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- во случај на нови вработувања во локалните јавни установи кои се финасираат 
од општинскиот Буџет истите се должни да достават известување од Градоначаоникот 
за обезбедени финансиски средства и да приложат образец М-1, а за новите 
вработувања кои се финансираат од блок дотацијата  се доставува известување за 
обезбедени финансиски средства од надлежното Министерство и Министерство за 
финансии и се приложува образец М-1. 
 Исплатата на платите и надоместоците на вработените во локалните јавни 
установи кои се финасираат од Буџет на дотации ја контролира и одобрува 
Министерството за финасии. 
 Градоначалникот на општината одделните пресметки на локалните јавни 
установи ги доставува до ресорното Министерство од кое се трансферира блок 
дотација. 
            Ресорните Министерства доставените пресметки за исплата на бруто плати и 
надоместоци ги доставуваат до Министерство за финасии за контрола и евиденција.   
 

Член 12 
 

На членовите на Совет на Општината Конче им припаѓа месечен надоместок за 
присуство на седницата на Советот. 
             Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот на Општината 
Конче се утврдува во процентуален износ и изнесува 40% од просечната месечна нето 
плата во Републиката исплатена за претходната година. 
            На претседателот на Совет на Општината Конче за раководењето и 
организирањето на работата на Советот, надоместокот од став 2 на овој член се 
зголемува за 30%. 
            Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот се исплатува за 
присуство на сите седници на Советот во тековниот месец. 
            Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот се намалува за 
30% за секое отсуство од седниците на Советот. 
             Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот не се исплатува 
доколку членот на Советот не присуствувал на ниту една седница на Советот во 
тековниот месец. 
            Месечниот надоместок  за присуство на седницата на Советот не се исплатува 
доколку Советот во тековниот месец не одржал седница. 
 
             На членовите на Советот  им се исплатуваат надоместоците на патни и дневни 
трошоци за  службени патувања во земјата и странство според прописите кои се 
однесуваат на вработените во општинска администрација.  
   
            На надворешните членови на работните тела на Советот, за присуство на 
седниците на работното тело им припаѓа надоместок во износ од 500,00 денари. 
 

Член 13 
 

 Исплата на име надоместок за годишен одмор за вработените во општинската 
администрација ќе се врши на основа донесено решение од Градоначалникот. 
  Вработениот има право на регрес за годишен одмор во висина од најмалку 
9000,00 денари нето, под услов вработениот да работел најмалку (6) месеци во 
календарската година кај работодавачот.  

                                 
                                                                   Член 14 

  
Вработените во општинската администрација имаат право  на патни и дневни 

трошоци во случаите  кога се упатени на пат врз основа на уредни и веродостојни 
документи. 
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Висината  на дневниците за службено патување во земјата  се исплатуваат во 
висина од 700,00 денари. 

Доколку патувањетото траело повеќе  од 12 часа се исплатува цела дневница. За 
патување во траење од 8 до 12 часа се исплатува 50% од утврдениот износ во став 2 од 
овој член. 

За службените патувања во странство  дневницата  се исплатува согласно 
Уредба за издатоците за службени патувања и селидби во странство што на органите 
на управата им се признаваат во тековни трошоци. 

 
 

Член 15 
 

Во случај на боледување подолго од шест месеци и во случај на потешки 
последици од елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита и спасување, и 
други случаи на вработениот во општината и локалната јавна установа му се исплатува 
помош во висина  од една последно исплатена просечна месечна плата во органот каде 
што е вработен. 
            Во случај на смрт на вработен, на неговото семејство му се исплаќа  парична 
помош, во висина  од 30.000 денари. 
              На вработениот  во случај на смрт на член на потесно семејство (родител, 
брачен другар, деца родени во брак или вон брак, посиноци, посвоените деца и деца 
земени на издржување), му се исплаќа парична помош во висина  од 15.000 денари. 
              Исплата на име Јубилејни награди ќе се врши од Програма – Општинска 
администрација – Е0 расходно конто 464990 - Други трансфери на основа донесено 
решение од Градоначалникот, согласно Правилникот за доделување на jубилејни 
награди. 
            Надоместоците од ставовите 1, 2, 3 и 4 од овој член се исплатуваат по 
претходно доставено барање во тековната година. 

Сите исплати на предните надоместоци се вршат врз основа на претходно 
оформена и комплетирана документација и донесено решение од страна на 
Градоначалникот на општината. 

Средствата за надоместоците од ставотите 1, 2 и 3 од овој член се планираат во 
Буџетот на општината во програма Д0-Градоначалник подставка 413110 тековни 
резерви (разновидни расходи). 

 
Член 16 

 
Надоместокот за отпремнина за пензионирање на вработениот во Општината и 

локалната јавна установа се исплаќа врз основа на член 9 став 1 алинеја 2 и став 2 од 
Законот за исплата на платите и изнесува двократен износ од просечната исплатена 
месечна плата во Републиката за соодветниот месец во кој работникот заминува во 
пензија и се планира во Буџетот на општината.  

За вработените во општинска администрација и вработените во локалните јавни 
установи надоместок ќе се исплатува од Програма Е0 Општинска администрација и 
програмата Д0 – Градоначалник и програма Њ0 –Противпожарна заштита  и тоа од  
ставка  464940 трансфери при пензионирање. 

 
 

Член 17 
 
Користењето на средствата од буџетот на општината за вршење на функциите 

се извршува со фактури во кои посебно се искажуваат расходите по поодделни ставки, 
со ситуација и други документи почитувајќи ги одредбите од Законот за јавните набавки. 

Набавката на стоки и вршењето на услуги може да се врши и со сметкопотврди 
во случај кога за расходите не може да се издаде фактура и само во ограничени 
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поединечни износи во  противвредност на 6.000,00 денари, при што задолжително мора 
да биде приложена фискална сметка, а расходите треба да бидат искажани по 
класификација на соодветниот расход. 
 

Член 18 
 
За средствата утврдени во Буџетот на Општината во рамките на резервите 

(постојана и тековна буџетска резерва),  одлучува Советот на општината, а ги извршува 
Градоначалникот.  
             За искористените средства Градоначалникот е должен да поднесе годишен 
извештај  за користењето на средствата од резервите. 

За  користење на средствата од  резервите до износ најмногу до 50,000 денари 
одлучува Градоначалникот. 
             За искористените средства Градоначалникот е должен да поднесе годишен 
извештај  за користењето на средствата од резервите. 

 
Член 19 

 
Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во поодделните програми и 

потпрограми ги извршува Градоначалникот на општината. 
 

Член 20 
 

Вработувањата во општинската администрација се врши согласно актите за 
организација   и систематизација  на општината за кои се обезбедени средства во буџет 
на општината. 

 Градоначалникот на општината дава писмено известување за обезбедените 
средства, по претходно дадено позитивно мислење од Министерство за информатичко 
општество и администрација на актите за систематизација, 

Локалните јавни установи од областа на култура, образование и социјалната 
заштита кои се финансираат  со блок дотации  можат да вработуваат нови работници и 
да пополнуваат испразнети работни места само под услов, ако за тоа се обезбедени 
средства во Буџетот на Република Македонија за што писмено известување дава 
Министерство за финансии врз основа на барање од Градоначалникот на општината до 
надлежното министерство за потребите од вработување во локалните јавни установи со 
соодветна пропратна документација. 

  Член 21 
Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се 

наплатени во износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ се 
враќа првенствено на товар на видот на приходите на кои се уплатени, а доколку такви 
приходи нема, тогаш на товар на другите приходи на Буџетот. 

Повратот на погрешно, или на повеќе уплатени, односно наплатени приходи се 
врши со решение на Градоначалникот, освен во случаите каде надлежноста им припаѓа 
на други органи.       

Член 22 
Буџетот на Општината Конче се извршува од 01.01.2023 до 31.12.2023 година. 

 
Член 23 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општината  Конче”, а ќе се применува од 01 Јануари 2023 година. 

 
Број 08-1888/22                                                                 Совет на општина  Конче 
Дата 28.12.2022                                                                            Претседател, 
      Конче                                                                              Александра Ристова,с.р 
 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ  16/2022



 
 

 

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (“Службен весник на Р.М.” бр.5/2002),  член 88 став (2) од Законот 
за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16,  11/18, 275/19, 14/2020; 112/2020; 
215/2021, 99/2022) и член 11 став 1 точка 43 од Статутот на општина Конче, 

 Советот на општина Конче, на 19-та  редовна седница одржана на ден 
28.12.2022 година, донесе: 

                                                                                         
 
                                                                                                                  

          ОДЛУКА 
за утврдување на вредност на бодот за платите 

на државните службеници за 2023 година 

 
 

Член 1 

Вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2023 година 

изнесува 81,6 денари. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен 

гласник на општина Конче“, а ќе се применува со исплата на платата од јануари 

2023 година. 

 
 
 
 
 
Број 08-1888/23                                                            Совет на општина  Конче 
Дата 28.12.2022                                                                 Претседател, 
      Конче                                                                       Александра Ристова,с.р    
 
 
 
 
 

 

 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ  16/2022



  
 
 

 

Врз основа на член 100 став 3 и член 101 од Законот за здравствена заштита 

(Сл.весник на РМ бр. 43/2012; 145/2012; 10/2013; 38/2013; 65/2013; 87/2013; 164/2013; 

39/2014; 43/2014; 101/2014; 132/2014; 188/2014; 10/2015; 61/2015; 154/2015; 192/2015; 

17/2016; 37/2016; 93/2017; 20/2019; 101/2019; 153/2019; 180/2019; 275/2019; 275/2019; 

76/2020; 77/2021; 122/2021; 178/2021; 150/2022; 236/2022) и чл. 36. ст.1 т.5 од 

Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр. 5/02),   

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 28.12.2022 година 

донесе: 

 

 

О Д Л У К А 

За  именување на член во Управниот одбор на 

ЈЗУ Здравен Дом-Радовиш 

 

 

 

1. За член на Управниот одбор –претставник на општина Конче во  ЈЗУ 

Здравен Дом-Радовиш се именува  Наталија Василева од 

с.Ракитец,Конче.  

 

 

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

на општина Конче“. 

 

 

 

 

 

 

Број 08-1888/24                                                        Совет на општина  Конче 

Дата 28.12.2022                                                                 Претседател, 

      Конче                                                                       Александра Ристова, с.р   

 

 

      
 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ  16/2022



Врз основа чл.36 ст.1 т.15 од Законот за Локална самоуправа (Сл.весник на РМ 
бр.5/2002) и чл.11 ст.1 т.43 од статутот на општина Конче. 
Советот на општина Конче на седницата одржана  на ден 28.12.2022 година 
донесе: 
 

О Д Л У К А 

За доделување на финансиски средства  за спортисти од општина Конче  кои имат 

постигнато високи успеси  

Член 1 

Со оваа Одлука по повод новогодишните и божиќните празници, Советот на 

општина Конче доделува финансиски средства на лица, жители на општина Конче 

кои имаат постигнато високи успеси во областа на спортот. Висината на 

одобрените средства  по лице изнесува 5.000,00 (пет илјади) денари нето износ.   

 

Член 2 

Лица кои ќе бидат опфатени со оваа Одлука се следниве: 

 За највисоки достигнувања, односно освоена титула светски 

шампиони во “Кантер страјк ГО” : 

- Даниел Глигоров- член на Македонската репрезентација во 

“Кантер страјк ГО”. 

 За високи достигнувања во областа на борењето за тренерот и 

членовите на боречкиот клуб „Бучим Шампиони“-Конче: 

- Марјан Христов, тренер на боречкиот клуб „Бучим Шампиони“-

Конче 

- Димитар Атанасов, освоен сребрен медал на Меѓународниот 

турнир “Победник”, Белград, Србија; златен медал на турнирот 

”Шампиони” во Радовиш; сребрен медал освоен на Меморијален 

турнир “Јован Димитров” во Неготино. 

- Димитар Ристовски, освоен сребрен медал на Меѓународниот 

турнир “Победник”, Белград, Србија и сребрен медал освоен на 

Меморијален турнир “Јован Димитров” во Неготино. 

- Ангел Горгиев, освоен сребрен медал освоен на Меморијален 

турнир “Јован Димитров” во Неготино. 

- Кристијан Атанасов, освоен сребрен медал  на Меморијален 

турнир “Јован Димитров” во Неготино. 

- Илче Петрушев, освоен сребрен медал  на Меморијален турнир 

“Јован Димитров” во Неготино. 

- Леон Миланов,освоен сребрен медал  на Меморијален турнир 

“Јован Димитров” во Неготино и бронзен медал освоен на 

Меѓународениот турнир “Победник”, Белград, Србија. 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ  16/2022



- Спасија Василева, освоен бронзен медал на Турнирот 

“Легендите на Спартак” во Кочани и сребрен медал на 

Меѓународниот турнир “Победник”, Белград, Србија. 

- Софија Ристова, освоен златен медал на Меморијален турнир 

“Јован Димитров” во Неготино; сребрен медал на Турнирот 

“Легендите на Спартак” во Кочани и бронзен медал на турнирот 

”Шампиони” во Радовиш. 

- Фросина Атанасова, освоен сребрен медал на Меморијален 

турнир “Јован Димитров” во Неготино; бронзен медал на 

Турнирот “Легендите на Спартак” во Кочани и сребрен медал на 

турнирот ”Шампиони” во Радовиш. 

- Зорица Николова, освоен сребрен медал на Меморијален 

турнир “Јован Димитров” во Неготино; бронзен медал на 

Турнирот “Легендите на Спартак” во Кочани и сребрен медал на 

турнирот ”Шампиони” во Радовиш. 

- Бојана Петрова, освоен сребрен медал на турнирот ”Шампиони” 

во Радовиш. 

- Глорија Стојанова, освоен бронзен медал на турнирот 

”Шампиони” во Радовиш и 

- Надица Петрушева, освоен бронзен медал на турнирот 

”Шампиони” во Радовиш. 

 За високи достинувања во областа на фудбалот: 

- Коста Манев- за високи достигнувања во областа на фудбалот; 

- Игор Ристов- член на фудбалската репрезентација на Македонија 

У 16,  

- Кристина Василева член на женска фудбалска репрезентација на 

Македонија.  

                                     Член 3 

Средствата на лицата кои се малолетни ќе се исплатат на трансакциски 

сметки на еден од родителите, а по барање на тренерот на Борачкиот клуб 

поради социјалната состојба (корисници на социјална помош)  на родителите, за 

Глорија Стојанова  средствата да се исплатат на име на тренерот на клубот .  

 

Член 4 

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

општина Конче”. 

 

  Број: 08-1888/25                                                               Совет на општина Конче 
  Дата: 28.12.2022                                                                          Претседател, 
  Конче                                                                                       Александра Ристова,с.р                                                              
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 Врз основа на чл.11  од Законот за јавните претпријатија 
(„Сл.весник на РМ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 
119/13, 41/14, 138/14,25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19, 275/19, 82/20,89/22 
и 274/22) член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа 
(Службен весник на РМ бр.5/02) и член 11 став 1 точка 29 од Статутот на 
општина Конче, 
            Советот на општина Конче на седницата одржана на ден  
28.12.2022 г. донесе 
 
                                                                                                                                                 
                                                                   
                                                     О  Д  Л  У  К  А  
     За усвојување на Програма за работа и развој на ЈПКД Лакавица-Конче  
                                                      за 2023 година 
 
                                                       Член 1 
 
Со оваа Одлука се усвојува  Програмата за работа и развој на ЈПКД 
Лакавица-Конче за 2023 година бр. 01-348/1 од 09.12.2022 година. 

 
 

                                                       Член 2 
 

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во „ Службен 
гласник на општина Конче. 
 
 
 
 
 
 
 

Број 08-1888/26                                                 Совет на општина Конче 
Дата 28.12.2022                                                         Претседател, 
Конче                                                                   Александра Ристова,с.р 
 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ  16/2022



Врз основа чл.36 ст.1 т.15 од Законот за Локална самоуправа (Сл.весник на РМ 

бр.5/2002) и чл.11 ст.1 т.43 од статутот на општина Конче, а во врска со Одлука за 

регулирање на превозот на вработени во ЈПКД Лакавица-Конче и вработени во  

општина Конче од и до работното место, 

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 28.12.2022 година 

донесе:  

 

О Д Л У К А 

За давање согласност на “Одлука за регулирање на превозот на вработени во 

ЈПКД Лакавица-Конче и вработени во општина Конче од и до работното место”  

 

  

1.Со оваа Одлука се дава согласност на “Одлуката за регулирање на превозот на 

вработените во ЈПКД Лакавица-Конче и вработени во општина Конче од и до 

работното место“ број 02-247/3 од 01.09.2022 година.  

 

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

на општина Конче. 

 

 

Број:08-1888/27                                                                  Совет на општина Конче 
Дата:28.12.2022                                                                         Претседател, 
Конче                                                                                      Александра Ристова,с.р 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ  16/2022



Врз основа чл.36 ст.1 т.15 од Законот за Локална самоуправа (Сл.весник на РМ 

бр.5/2002) и чл.11 ст.1 т.43 од статутот на општина Конче, а во врска со 

Известување од ЈПКД “Лакавица”-Конче број 03-371/1 од 22.12.2022 година,  

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 28.12.2022 година 

донесе:  

 

О Д Л У К А 

За давање согласност за организирање на превозот на вработените во ООУ “Гоце 

Делчев”Конче   

  

1.Со оваа Одлука се дава согласност за организирање на превозот на 

вработените во ООУ  “Гоце Делчев”-Конче од страна на ООУ „ Гоце Делчев“-

Конче.     

 

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

на општина Конче. 

O б р а з л о ж е н и  е 

Согласно добиено Известување од ЈПКД “Лакавица”-Конче број 03-371/1 од 

22.12.2022 година, во кое стои дека поради зголемувањето на цената на горивата, 

како и зголемувањето на трошоците за амортизација на возилата, ЈПКД 

“Лакавица”-Конче прави непродуктивни трошоци кои негативно влијаат врз 

целокупната финансиска состојба на претпријатието,па поради тоа од 01.01.2023 

година нема да вршат превоз на вработените во ООУ “Гоце Делчев”-Конче 

бесплатно се дава согласност за организирање превоз од страна на ООУ “Гоце 

Делчев”-Конче.    

 

 

Број 08-1888/28                                                                  Совет на општина Конче 
Дата 28.12.2022                                                                         Претседател, 
Конче                                                                                      Александра Ристова, с.р 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ  16/2022



 

Согласно член  36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. 

Весник на РМ бр.5/02) и член 11 став 1 точка 43 од Статутот на општина Конче, а во 

врска со “Одлуката за определување на критериуми за остварување на 

субвенциониран секојдневен топол оброк од народната кујна од општина Конче за 

лица жители на општина Конче” број 08-65/27 од 28.01.2022 година, 

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 28.12.2022 година 

донесе: 

                                                                                          
 

О Д Л У К А 
За одобрување за користење на секојдневен топол оброк на Стоје Мицевски од 

с.Габревци,  општина Конче 
 
 
                                                       Член 1 

 
По барање број  08-1749/1 од 15.11.2022 година од Стоје Мицевски  од 

с.Габревци, општина Конче, поради лошата финансиска состојба има потреба од 

користење на топол оброк од народната кујна, поради тие околности СЕ ОДОБРУВА  

користење на 1 (еден) секојдневен оброк се до донесување на решение по поднесено 

барање до Меѓуопштинскиот Центар за центар за социјални работи-Радовиш.  

Член 2 

 Се задолжува ЈПКД “Лакавица” –Конче да обезбеди 1 (еден) секојдневен топол 

оброк за лицето определено во членот 1 од оваа Одлука, а до општина Конче да 

достави фактура за извршената услуга по утврдената цена за оброк.  

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

“Службен гласник на општина Конче”. 
 
 
 

                                                                                 

                                                                               
 

 
 
Број 08-1888/29 Совет на општина Конче 
Дата 28.12.2022        Претседател 
Конче Александра Ристова,с.р 

 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ  16/2022



 

Согласно член  36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. 

Весник на РМ бр.5/02) и член 11 став 1 точка 43 од Статутот на општина Конче, а во 

врска со “Одлуката за определување на критериуми за остварување на 

субвенциониран секојдневен топол оброк од народната кујна од општина Конче за 

лица жители на општина Конче” број 08-65/27 од 28.01.2022 година, 

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 28.12.2022 година 

донесе: 

                                                                                          
 

О Д Л У К А 
За одобрување за користење на секојдневен топол оброк на Атанас Митев од 

с.Ракитец,  општина Конче 
 
 

Член 1 
 

По барање број  03-1796/1 од 25.11.2022 година од Атанас Митев  од с.Ракитец, 

општина Конче, поради лошата финансиска состојба има потреба од користење на 

топол оброк од народната кујна, поради горенаведените околности СЕ ОДОБРУВА  

користење на 1 (еден) секојдневен оброк се до донесување на решение по поднесено 

барање до Меѓуопштинскиот Центар за центар за социјални работи-Радовиш.  

 

     Член 2 

Се задолжува ЈПКД “Лакавица” –Конче да обезбеди 1 (еден) секојдневен топол 

оброк за лицето определено во членот 1 од оваа Одлука, а до општина Конче да 

достави фактура за извршената услуга по утврдената цена за оброк.  

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

“Службен гласник на општина Конче”. 
 
 

 
                                                                                 

                                                                               
 

 
 
Број 08-1888/30 Совет на општина Конче 
Дата 28.12.2022        Претседател 
Конче Александра Ристова,с.р 
 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ  16/2022



 

Согласно член  36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. 

Весник на РМ бр.5/02) и член 11 став 1 точка 43 од Статутот на општина Конче, а во 

врска со “Одлуката за определување на критериуми за остварување на 

субвенциониран секојдневен топол оброк од народната кујна од општина Конче за 

лица жители на општина Конче” број 08-65/27 од 28.01.2022 година, 

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 28.12.2022 година 

донесе: 

                                                                                          
О Д Л У К А 

За одобрување за користење на секојдневен топол оброк на Илија Јованов од 
с.Дедино,  општина Конче 

 
Член 1 

 
По барање број  08-1740/1 од 14.11.2022 година од Илија Јованов  од с.Дедино, 

општина Конче, поради лошата финансиска и здравствена состојба има потреба од 

користење на топол оброк од народната кујна, поради горенаведената состојба СЕ 

ОДОБРУВА  користење на 1 (еден) секојдневен оброк се до донесување на решение 

по поднесено барање до Меѓуопштинскиот Центар за центар за социјални работи-

Радовиш.  

 

         Член 2 

Се задолжува ЈПКД “Лакавица” –Конче да обезбеди 1 (еден) секојдневен топол 

оброк за лицето определено во членот 1 од оваа Одлука, а до општина Конче да 

достави фактура за извршената услуга по утврдената цена за оброк.  

 
 

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

“Службен гласник на општина Конче”. 
 

 
                                                                                 

                                                                   
 
 
Број 08-1888/31 Совет на општина Конче 
Дата 28.12.2022        Претседател 
Конче Александра Ристова,с.р 
 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ  16/2022



 

Согласно член  36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. 

Весник на РМ бр.5/02) и член 11 став 1 точка 43 од Статутот на општина Конче, 

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 28.12.2022 година 

донесе: 

                                                                                          
 

О Д Л У К А 
За одобрување на финансиски средства на Златко Јаков од с.Габревци,Конче 

 
 
 

Член 1 
 

По барање број 08-1821/1 од 06.12.2022 година од Златко Јаков со 
ЕМБГ2001974464008  од с.Габревци, Конче поради лошата здравствена состојба, 
односно извршена операција поради мозочно крварење и неможноста за работа СЕ 
ОДОБРУВААТ 20.000,00 (дваесет илјади) денари нето износ.  

 
 

                                                              Член 2 
Средствата да се исплатат на име на неговата сопруга Анче Јакова од 

с.Габревци,о.Конче со ЕМБГ 0611975469009 на трансакциска сметка број 
210501627971419 НЛБ  Банка. 
 
 

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

“Службен гласник на општина Конче”. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                          
 

 
 
Број 08-1888/32 Совет на општина Конче 
Дата 28.12.2022         Претседател 
Конче Александра Ристова, с.р 

 

 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ  16/2022



 

Согласно член  36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. 

Весник на РМ бр.5/02) и член 11 став 1 точка 43 од Статутот на општина Конче, 

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 28.12.2022 година 

донесе: 

                                                                                          
 

О Д Л У К А 
За одобрување на дробен камен за тампонирање на патот до манастирот “Рожденство 

Христово” во с.Калугерица,општина Радовиш  
 

 
 

Член 1 
 

По барање број 08-1844/1 од 12.12.2022 година од Слободан Трајанов од 
с.Калугерица, се одобрува дробен камен, кој е донација од Рудникот “Боров Дол” за 
тампонирање на патот до манастирот “Рожденство Христово” во с.Калугерица.  
 

                                                              Член 2 
Се задолжува лицето Слободан Трајанов, ктитор на манастирот  “Рожденство 

Христово”, одобрениот дробен камен со сопствен превоз да го пренесе до 
с.Калугерица, односно до манастирот.  
 

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

“Службен гласник на општина Конче”. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                          
 

 
 
Број 08-1888/33 Совет на општина Конче 
Дата 28.12.2022         Претседател 
Конче Александра Ристова,с.р 

 

 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ  16/2022



 

Согласно член  36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. 

Весник на РМ бр.5/02) и член 11 став 1 точка 43 од Статутот на општина Конче, 

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 28.12.2022 година 

донесе: 

                                                                                          
 

О Д Л У К А 
За одобрување на дробен камен за насипување на дворно место, сопственост на Дане 

Божинов од с.Дедино  
 
 

Член 1 
По барање број 08-1856/1 од 12.12.2022 година од Дане Божинов од с.Дедино, 

се одобрува дробен камен, за насипување во дворното место подносителот на 
барањето, од прична што речното корито на реката која минува покрај неговата куќа е 
изградено повисоко од дворот, па при врнежи се насобира големо количество на вода 
која не истекува и го ограничува нормалното функционирање и движење.   
 

                                                              Член 2 
Оваа барање ќе се реализира согласно реализирањето на Програмата за 

уредување на градежно земјиште на просторот на Општина Конче за 2023 година, во 
кое е опфатено уредување на речното корито во село Дедино.   
 

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

“Службен гласник на општина Конче”. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                          
 

 
 
Број 08-1888/34 Совет на општина Конче 
Дата 28.12.2022         Претседател 
Конче Александра Ристова,с.р 

 

 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ  16/2022



 

Согласно член  36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. 

Весник на РМ бр.5/02) и член 11 став 1 точка 43 од Статутот на општина Конче, 

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 28.12.2022 година 

донесе: 

                                                                                          
 

О Д Л У К А 
За одобрување на финансиски средства на Живко Димитриев од с.Габревци,Конче 

 
 

Член 1 
По барање број 08-1906/1 од 19.12.2022 година од Живко Димитриев со 

ЕМБГ0311960464015  од с.Габревци, Конче поради лошата здравствена состојба, на 
неговиот син Игор Димитриев односно хоспитализација во ЈЗУ Психијатриска болница- 
Негорци, Гевгелија СЕ ОДОБРУВААТ 15.000,00 (петнаесет илјади) денари нето износ, 
за покривање на дел од трошоците за набавка на потребната терапија.  
 

                                                              Член 2 
Средствата да се исплатат на име на Живко Димитриев од с.Габревци,о.Конче 

на трансакциска сметка број 210501578354658 НЛБ  Банка. 
 
 

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

“Службен гласник на општина Конче”. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                          
 

 
 
Број 08-1888/35 Совет на општина Конче 
Дата 28.12.2022         Претседател 
Конче Александра Ристова,с.р 
 

 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ  16/2022



 
Согласно член  36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. 

Весник на РМ бр.5/02) и член 11 став 1 точка 43 од Статутот на општина Конче, 
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 28.12.2022 година 

донесе: 
                                                                                          
 
 

О Д Л У К А 
За одобрување на финансиски средства на Стојче Трајчев од с.Дедино,Конче 

 
 

Член 1 
По барање број 08-1926/1 од 23.12.2022 година од Стојче Трајчев со ЕМБГ 

2505949464018 од с.Дедино, Конче поради лошата здравствена состојба, на неговaта 
ќерка  Шекерина Трајчева, која е лице со хендикеп СЕ ОДОБРУВААТ 20.000,00 
(дваесет илјади) денари нето износ, за покривање на дел од трошоците нега и грижа 
за ќерката.  
 

                                                              Член 2 
Средствата да се исплатат на име на Стојче Трајчев од с.Дедино,о.Конче на 

трансакциска сметка број 200001440107291 Стопанска  Банка. 
 
 

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

“Службен гласник на општина Конче”. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                          

 
Број 08-1888/36 Совет на општина Конче 
Дата 28.12.2022         Претседател 
Конче Александра Ристова, с.р 

 

 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ  16/2022



 

Согласно член  36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. 

Весник на РМ бр.5/02) и член 11 став 1 точка 43 од Статутот на општина Конче, 

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 28.12.2022 година 

донесе                                             

О Д Л У К А 
За одбивање на барање од Здружение за лов и траперство “Готен” Радовиш  

 
Член 1 

Со оваа одлука СЕ ОДБИВА барањето број 08-1951/1 од 26.12.2022 година,  
доставено од Здружение за лов и траперство “Готен” Радовиш, за организација на 
ловечка вечер која ќе биде одржана на 29.12.2022 година.  

 
Член  2 

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

 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

Здружение за лов и траперство “Готен” Радовиш, до советот на општина Конче 
достави барање бр.08-1951/1 од 26.12.2022 година, за одобрување на финансиски 
средства за организација на ловечка вечер која ќе биде одржана на 29.12.2022 
година.Советот на Општина Конче, темелно го разгледа барањето и финансиските 
можности за реализација на истото и едногласно одлучи барањето да се одбие, од 
причина што одобрената ставка од буџетот за исплата на барања од ваков вид нема 
доволно финансиски средства за реализација на истото.  

 
 

                                                                                                                                                        
 
Број 08-1888/37 Совет на општина Конче 
Дата 28.12.2022         Претседател 
Конче Александра Ристова, с.р 
 

 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ  16/2022



 

 

                                                                                         
С О Д Р Ж И Н А  

 

 

1. Програма за уредување на градежно земјиште на просторот на општина Конче за 2023 година; 

2. Програма за финансирање на изработка на урбанистички планови на општина Конче за 2023 

година; 

3. Годишна Програма за работа на Одделението за инспекциски надзор за период од 01.01.2023 

година; 

4. Заклучок за усвојување на “Извештај за реализација на Планот и Програмата за контрола на 

популацијата на бездомни кучиња на подрачјето на општина Конче за 2022 година”; 

5. Програма за контрола на популацијата на бездомни кучиња на подрачјето на општина Конче за 

2023 година; 

6. План за контрола на популацијата на бездомни кучиња на подрачјето на општина Конче за 

2023 година; 

7. Програма за работа на советот на општина Конче  за 2023 година; 

8. Оперативен план на општина Конче за заштита од снежни намети за 2022-2023 година; 

9. Одлука за усвојување на Програма за работа на Здружение Доброволно Противпожарно 

Друштво “ГОРИЦИ ОПЕРАТИВА”-Конче за 2023 година; 

10. Заклчучок за усвојување на “Извештај за реализирани работи од годишната програма за 2022 

година на ЗРЛД Студенец –Конче”; 

11. Одлука за усвојување на Програмата за одржување и развој на дивечот во Ловиште бр.4 и 

Ловиште бр.3 на ЗЛРД “Студенец”-Конче за 2023 година; 
12. Oдлука за усвојување на Програмата за работа на Здружението Бучим Шампиони-Конче за 

2023 година;  

13. Одлука за усвојување на Програмата за активностите на ФА “Цветови”-Дедино за 2023 година; 

14. Одлука за усвојување на Програмата за градежни активности на Црквите и манастирите во 

сите населени места во општина Конче за 2023 година; 

15. Одлука за усвојување на Програмата за градежните активности на Муфтиството на Исламската  

Верска  Заедница-Штип  за 22023 година; 

16. Одлука за усвојување на Програмата за организација и одбележување на сто годишнината од 

Гарванскиот масакар 1923-2023 година; 

17. Одлука за усвојување на Програмата за активности на Здружение Организација на жени на 

општина Конче-Конче за 2023 година; 

18. Буџет на општина Конче за 2023 година;  

19. Одлука за усвојување на Буџетот на општина Конче за 2023 година;  

20. Одлука за извршување на на Буџетот на општина Конче за 2023 година; 

21. Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2023 

година; 

22. Одлука за именување на член во УО на ЈЗУ Здравен Дом-Радовиш; 

23. Одлука за доделување на финансиски средства за спортисти од општина Конче кои имат 

постигнато високи успеси; 

24. Одлука за усвојување на Програма  за работа и развој на ЈПКД “Лакавица”-Конче за 2023 

година; 

25. Одлука за давање согласност на Одлуката за регулирање на превозот на вработените во ЈПКД 

“Лакавица”-Конче и во општина Конче; 

26. Одлука за давање согласност за организирање на превозот на вработените на ООУ “Гоце 

Делчев”-Конче; 

27. Одлука за одобрување за користење на секојдневен топол оброк на Стоје Мицевски од 

с.Габревци , општина Конче; 

28. Одлука за одобрување за користење на секојдневен топол оброк на Атанас Митев од с.Ракитец, 

општина Конче ; 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ  16/2022



 

 

29. Одлука за одобрување за користење на секојдневен топол оброк на Илија Јованов од 

с.Габревци , општина Конче; 

30. Одлука за одобрување на финансиски средства на Златко Јаков од с.Габревци,општина Конче; 

31. Одлука за одобрување на дробен камен за тампонирање на патот до манастирот “Рожденство 

Христово” во с.Калугерица ; 

32. Одлука за одобрување дробен камен за насипување на дворно место сопственост на Дане 

Божинов од с.Дедино; 

33. Одлука за одобрување на финансиски средства на Живко Димитриев од с.Габревци,Конче; 

34. Одлука за одобрување финансиски средства на Стојче Трајчев од с.Дедино, Конче; 

35. Одлука за одбивање на барање од Здружение за лов и траперство “Готен” Радовиш. 

 

 

 

 

Службен гласник  

Општина Конче 
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