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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 20-та седница на Советот на општина 

Конче одржана на ден  13.01.2023 година 

 

 

 

1.СЕ ОБЈАВУВААТ актите  донесени на 20-та седница на Советот на општина 

Конче одржана на ден   13.01.2023 година. 

 

1. Одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина Конче за 2023 

година; 

2. Заклучок за усвојување на  “Шестомесечен Извештај за работа на инспекторите во 

Одделението за инспекциски надзор за период од 01.07.2022 до 31.12.2022 година”; 

3. Заклучок за усвојување на “Годишен Извештај за работа на инспекторите во 

Одделението за инспекциски надзор за 2022 година”; 

4. Одлука за издавање под закуп по пат на електронско јавно наддавање на дел од 

деловна зграда во сопственост на општина Конче, КП број 2573 КО Ракитец 

(Имотен лист 87); 

5. Деловник за работа на партиципативното тело од областа на урбанизмот на 

општина Конче; 

6. Одлука за давање на субвенција  на “ ЈПКД Лакавица-Конче”; 

7. Одлука за одобрување на финансиски средства на“ Црква Св.Троица”-Радовиш ; 
8. Одлука за оодбрување финансиски средства на “Здружение Организација на жени 

на општина Конче-Конче” ; 

9. Одлука за одобрување на финансиски средства на Мирчо Коцев од с.Долни 

Липовиќ,Конче. 

 

 

 

 

 

Број 09-8/12                                                                                Општина Конче 

Дата 13.01.2023                                                                           Градоначалник, 

      Конче                                                                                     Златко Ристов,  с.р 
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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ  1/2023



 
 
 
 
           Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.15  od Zakonot za Lokalna samouprava 
(Sl.vesnik na RM br.5/2002) i ~l.11 st.1 t.43 od Statutot na op{tina 
Kon~e, 

           Sovetot na op{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 13.01.2023 g. 

donese: 
 
 

Z  A  K  L  U  ^  O  K 

Za usvojuvawе na Шестомесечен Извештај за работа на 

инспекторите во Одделението за инспекциски надзор за период од 

01.07.2022  до 31.12.2022 година  

 
 

1. Se USVOJUVA Извештај за реализација на “Шестомесечен Извештај за 

работа на инспекторите во Одделението за инспекциски надзор за 

период од 01.07.2022 до 31.12.2022 година” со број 13-20/1 од 

09.01.2023 година.  
 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Број 08-8/4                                                                    Совет на општина  Конче 

Дата 13.01.2023                                                                        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 13.01.2023 g. 

donese: 
 
 

Z  A  K  L  U  ^  O  K 

Za usvojuvawе na Годишен Извештај за работа на инспекторите во 

Одделението за инспекциски надзор за 2022 година  

 
 

1. Se USVOJUVA “Годишен Извештај за работа на инспекторите во 

Одделението за инспекциски надзор за 2022 година” со број 13-21/1 од 

09.01.2023 година.  
 

 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Број 08-8/5                                                                   Совет на општина  Конче 

Дата 13.01.2023                                                                        Претседател, 

      Конче                                                                          Александра Ристова, с.р                                      
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 Врз основа на член 67 од Законот локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), член  

2 точка 4, член 3 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна 

сопственост и со стварите во општинска сопственост (Сл.весник на РМ бр.78/2015 , 

106/2015, 153/2015, 190/2016, 21/2018, 101/2019, 275/2019  и 122/2021 ) и член 11 ст.1 т. 32 

од Статутот на општина Конче,  

Советот на општина Конче на седница одржана на ден 13.01.2023  година, донесе:    

                                                                                             

О Д Л У К А 

За издавање под закуп по пат на електронско јавно наддавање  на дел од деловнa зградa  во 

сопственост на општина Конче, КП број 2573  КО Ракитец, (Имотен лист 87) 
 

Член 1 

         Се издава под закуп следниот деловен простор чиј сопственик и корисник е општина 

Конче: 

             -  дел од деловнa зградa -Културен дом-Ракитец со внатрешна површина  од  23,41 

м2 КП број 2573  КО Ракитец, сопственост на Општина Конче (Имотен лист 87, КО Ракитец) за 

период до 5  години. 
Член 2 

              Давањето во закуп на недвижните ствари се врши со надоместок и врз основа на 

проценета вредност согласно Законот за процена. 

Висината на просечната месечна закупнина изнесува 0,5 % од проценетата вредност на 

недвижната ствар. 

Член 3 

               Недвижните ствари дадени во закуп не смеат да се даваат во подзакуп. 

 

Член 4 

               Средствата остварени со закуп се приход на Буџетот на општината. 

 

Член 5 

               Постапката за издавање деловен простор во закуп по пат на електронско јавно 

наддавање ја спроведува комисија составена од вработени во општинската 

администрација. 

              Градоначалникот формира  Комисија за движни и недвижни ствари за  

спроведување на оваа постапка составена од претседател и два члена и нивни заменици. 

Член 6 

            Условите за учество за давање под закуп, намената на објектот, почетната цена, 

банкарската гаранција, рокот на поднесување пријава и другите потребни податоци ќе се 

утврдат во објавата за издавање под закуп по пат на електронско јавно наддавање со 

податоци согласно позитивната законска регулатива. 

Член 7 

           Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 

гласник на општина Конче’’. 

 
Број 08-8/6                                                                             Совет на општина  Конче 

Дата 13.01.2023                                                                                   Претседател, 

      Конче                                                                                      Александра Ристова, с.р                                      
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СОВЕТ НА ОПШТИНА КОНЧЕ 
 

 
 
 
 

Предлагач:     Градоначалник на Општина Конче  

 

Изготвувач:     Одделение за урбанизам, комунални 

дејности и заштита на животната средина 
 

Претставник: Зоран Горгиев 

 
 
 
 
 
 

 
ДЕЛОВНИК 

 
 

ЗА РАБОТА  НА ПАРТИЦИПАТИВНОТО 

ТЕЛО ОД ОБЛАСТА  НА УРБАНИЗМОТ НА 

ОПШТИНА КОНЧЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                       КОНЧЕ, ЈАНУАРИ 2022 ГОДИНА
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Врз   основа  на   член 46  став (7)  од  Законот за  урбанистичко планирање 

(''Службен весник на  РСМ''  бр.32/20), член 22 став (1)  точка 1 и член 62 став (1)  од 

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

точка  44 Од Статутот на Општина Конче сл.Гласник бр.6/2006 година

               на седницата одржана на ден 13 .01 .2023 година донесе: 
 

 
Д Е Л О В Н И К 

 

 

ЗА РАБОТА НА ПАРТИЦИПАТИВНОТО 

ТЕЛО ОД ОБЛАСТА  НА УРБАНИЗМОТ НА 

ОПШТИНА КОНЧЕ
 

Член 1 

(1) Со овој  деловник се уредуваат начинот на  работа и бројот на  членови на 

партиципативното тело од  областа на  урбанизмот на  Општина Конче  (во 

понатамошниот текст: партиципативното тело), како и други прашања од 

надлежноста на партиципативното тело. 

 

Член 2 

(1)  Целите на  партиципативното тело се  да  ги  претставува сите различни 

интереси и интересни групи во oпштината, да  ги пренесува ставовите, мислењата 

и потребите на граѓаните и правните лица, да ги следи состојбите во планирањето 

преку давање иницијативи, насоки и сугестии за изготвување на плански решенија 

и  во   постапката за  изработување и  донесување  на   плановите  ги   разгледува 

планските програми и планските решенија на урбанистичките планови во нивната 

работна верзија. 

(2) Партиципативното тело има консултативна улога во постапката за 

изработување и донесување на урбанистички планови, особено ја разгледува 

планската програма во фаза пред таа  да му биде предложена на Градоначалникот 

за одобрување, како и  урбанистичкиот план во  фаза на  урбанистичко планско 

решение пред да биде дадено на стручна ревизија. 

(3) Работата на партиципативното тело е јавна. 
 

Член 3 

(1) Партиципативното тело го формира Советот на Општина Конче на 

предлог ииницијатива на  Градоначалникот на  Општина Кисела Конче,  на  начин и 

постапка утврдени во Статутот на  Општина Конче  и согласно одредбите од 

Законот за урбанистичко планирање (''Службен весник на РСМ'' бр.32/20)
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Член 4 

(1) Партиципативното тело има најмалку 5 члена, а горна граница на  бројот 

на членови не се утврдува. 

(2)  Моменталниот вкупен број  на  членови се  констатира со  одлуката на 

Советот  на   Општина Конче за формирање на  партиципативно  тело од областа  

на урбанизмот во Општина Конче или соодветна одлука за изменување и 

дополнување на  одлуката со  која  се  менува составот на партиципативното тело. 

(3) Членови на партиципативното тело се: 
 

- сите  членови  на комисијата за  урбанизам на Општина  Конче, 

назначени со посебно решение од страна на Градоначалникот на Општина Конче. 

Секоја измена на составот на комисијата за урбанизам соодветно се одразува и на 

составот на партиципативното тело. 

-Стручни лица вработени во правното лице што го изработува 

урбанистичкиот план кој е предмет на расправа. 

- доброволно пријавени лица - претставници од урбаните и месни заедници 

во Општина Конче. Дозволено е повеќе урбани заедници и месни заедници да  

имаат заеднички член кој  ќе  ги  претставува, претставници на  невладините 

организации од различните сегменти на урбаниот живот, здруженија на граѓани и 

граѓански   активисти   од    подрачјето   на    општината   што    ги    претставуваат 

различните  групи на   граѓани  и  граѓани  што   се   стручни лица  од   областа  на 

урбанистичкото   планирање    и    другите   стручни   области   суштествени   за 

планирањето и одржливиот развој на општината. 

(4) Учеството на лицата вработени во Општина Конче во партиципативното 

тело е по службена должност, а на лицата што  не се вработени во општината 

учеството е на доброволна основа. 

(5) За работата на партиципативното тело не следува надоместок. 
 

Член  5 

(1) Мандатот на членовите на партиципативното тело е 4 години. 

(2) За  вклучување во  работата на  доброволно пријавени лица, општината 

објавува јавен оглас на  веб  страната на  Општина Конче  како и во писмена 

форма со излагање на огласот на јавно место (на огласна табла на Општина Конче 

во траење од 30 дена. 

(3) Доброволно пријавените лица чии  што  пријави се прифатени стануваат 

членови на партиципативното тело. 

(4)Доброволно пријавените  лица кои  станале членови на партиципативното 

тело можат своето членство да го повлечат, за што писмено го известуваат Советот 

на Општина Конче. 

(5) Доброволно пријавените членови на партиципативното тело кои  нема да 

се одзиваат на повиците, не присуствуваат на седниците и не учествуваат активно
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во  работата на  партиципативното тело можат да  бидат разрешени 

од  страна на 

Советот на Општина Конче. 

(6) Во случаите од став (4) и став (5) на овој член, советот 

донесува соодветна одлука за структурата на партиципативното 

тело. 

 

                                                     Член 6 

(1) Партиципативното тело работи на јавни седници. 

(2) Партиципативното тело заседава најмалку еднаш на 

2 (два) месеци. (3) Работата на партиципативното тело е 

јавна. 

(4) Седниците на  партиципативното тело ги  свикува и со  истите 
раководи 

претседателот, а во случај на негова спреченост заменик претседателот. 

(5) Повиците за одржување на седницата, заедно со предлог на 

дневниот ред и материјалите за кои  се расправа (планските 

програми и планските решенија на урбанистичките  планови  во  

нивната  работна  верзија), се  доставуваат до  сите членови на  

партиципативното  тело најдоцна 3  (три)  дена пред одржување на 

седницата. 

(6) Седницата на партиципативното тело може да се одржи 

ако  се присутни мнозинството од вкупниот број на членови. 

(7)  Партиципативното  тело одлучува со  мнозинство од  

вкупниот број  на членови. 

(8)  На  седниците на   партиципативното  тело можат  да   

присуствуваат и учествуваат  во   работата  Градоначалникот  и   

Претседателот  на    Советот  на Општина Конче,  без право на 

одлучување. 
 

 

                                                      

Член 7 

(1) За работата на седницата на партиципативното тело се води 

записник. 

(2) Записникот го  води службеник од  надлежниот сектор за 

урбанизам во општинската администрација, определено од 

претседателот или заменик претседателот на партиципативното 

тело. 

(3)  Донесените  заклучоци  и  мислења  од   расправата  се   
изготвуваат  во 

писмена форма. 

(4)  Примероци  од   материјалите  од   ставовите  (2)  и  (3)   на   

овој   член  се доставуваат  до   Градоначалникот  на   Општина  
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Конче и до Одделението  за урбанизам, комунални дејности и заштита на 

животната средина на општина Конче. 
 

Член 8 

(1) Партиципативното тело има право да  присуствува и учествува 

во расправата  на   сите  седници  на   Советот  на   Општина  Конче  

на  кои   се расправа за  утврдување на   нацрт на   урбанистички 

планови  и  донесување  на урбанистички планови, донесување на  

годишна програма за изработка на урбанистички планови на  

територијата на  Општина Конче и усвојување на извештај за 

состојбите во просторот. 

(2) На  седниците на  Советот на  Општина Конче,  

партиципативното тело има право да ги презентира своите мислења. 

(3) Презентирање на мислењата на партиципативното тело на 
седниците на 

 Советот на Општина Конче по правило ги врши претседателот на 

партиципативното тело или во случај на негова спреченост заменик 

претседателот. 

(4) Во случај на  различни мислења помеѓу членовите на  
партиципативното 

тело, и членовите чии мислења и заклучоци не  биле донесени со 

мнозинство на гласови  од   страна  на  партиципативното  тело  или   

кои   не   се   согласуваат  со донесените мислења и заклучоци од  

страна на  мнозинството на  членови, имаат право да присуствуваат 

на седниците на Советот на Општина Конче и да ги презентираат 

своите издвоени мислења. 

Член 9 

 (1) Претседател на  партиципативното тело се избира од 

редот на членовите на  комисијата за урбанизам на  Општина 

Конче,  со мнозинство гласови од вкупниот број на членови на 

партиципативното тело, со јавно гласање. 

(2) Претседателот на партиципативното тело: 

-    ја координира работата на партиципативното тело; 

-    ги свикува седниците на партиципативното тело; 

-    го утврдува дневниот ред  на седниците на партиципативното тело; 

-    ги  презентира мислењата и  заклучоците на  партиципативното 

тело пред 

Градоначалникот и Советот на Општина Конче. 

 
Член 10 

 (1)  Заменик  претседателот  на   партиципативното  тело е  од  

редовите  на доброволно пријавените лица за членови на  

партиципативното тело на  Општина Конче и се  избира со 
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мнозинство гласови од  вкупниот број  на  членови на 

партиципативното тело, со јавно гласање. 

(2)    Во    случај   на    времена   спреченост   на     

претседателот,   заменик претседателот на партиципативното тело 

ги извршува сите работи од надлежност на претседатолот, сѐ до 

престанување на спреченоста. 
 

Член 11 

 (1) Овој  деловник влегува во  сила со денот на  неговото 

донесување а ќе  се објави во ''Службен гласник на Општина Конче''. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Број 08-8/7                                                                                               Совет на општина Конче 

Дата 13.01.2023                                                                                                     Претседател, 

Конче                                                                                                              Александра Ристова,с.р 
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 Врз основа на член 36 став1 точка 15  од Законот за локална самоуправа (Сл. 
Весник на РМ бр. 5/02) и член 11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче, 
              Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 13.01.2023 година 
донесе: 

 

                                                                                  

                   О Д Л У К А 
За давање на субвенции на ЈПКД „Лакавица“-Конче 

 
 
                                                     Член 1 

 
 Со оваа Одлука по барање бр. 08-32/1 од 10.01.2023 година година од  ЈПКД 
„Лакавица“-Конче  се одобрува субвенционирање како финансиска поддршка за 
покривање на заостанати долгови  и тековни трошоци за непречено извршување на 
редовното работење во текот на фискалната 2023 година на Јавното претпријатие. 
 Финансиската поддршка ќе се трансферира на ЈПКД „Лакавица“-Конче во 
висина од 1.500.000,00 денари планирани на потставка 461130-субвенции на јавни 
комунални претпријатија во Буџетот на општина Конче за 2023 година. 

 
 

 
                                                      Член  2 
 
Одлуката влегува во сила од денот на  објавување  во  “Службен гласник на 

Општина  Конче”. 
 
 
 
 
 
 

 
Број 08-8/8 Совет на општина Конче 
Дата 13.01.2023         Претседател, 
Конче Александра Ристова,с.р 
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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 

согласно , 

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 13.01.2023 година 

донесе: 

                                                                                          
 

О Д Л У К А 
За одобрување на финансиски средства на “ Црква Св.Троица”-Радовиш   
 
 

Член 1 
По барање број 08-25/1 од 09.01.2023 година од свештеник Гоце Младеновски 

парох на Ињевско-Конческа Парохија, по повод големиот празник Богојавление –
Водици а во врска со  организација на фрлањето на Светиот Чесен Крст во водите на 
река Лакавица за прв пат на централно општинско ниво во општина Конче СЕ 
ОДОБРУВААТ 100.000,00 (сто илјади) денари .  

 
 

                                                              Член 2 
Средствата да се исплатат на сметката  на “ Црква Св.Троица”-Радовиш  број 

20000333264409-Стопанска Банка. 
 
 
 

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

“Службен гласник на општина Конче”. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                         

 
Број 08-8/9 Совет на општина Конче 
Дата 13.01.2023         Претседател, 
Конче Александра Ристова,с.р 
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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 

согласно “Програмата за активностите на Здружение Организација на жени на 

општина Конче-Конче  за 2023 година”, 

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 13.01.2023 година 

донесе: 

                                                                                          
 

О Д Л У К А 
За одобрување на финансиски средства на “Здружение Организација на жени на 

општина Конче-Конче”  
 
 

Член 1 
По барање број 08-24/1 од 09.01.2023 година од “Здружение Организација на 

жени на општина Конче-Конче”, поради организирање на традиционално 
одбележување на Стара Нова Година-Василичарски огнови,како и негување на 
фолклорното друштво преку ангажирање на кореограф за танцови, тековно 
одржување, книговодител и банкарски провизии СЕ ОДОБРУВААТ 60.000,00 
(шеесетилјади) денари.  

 
 

                                                              Член 2 
Средствата да се исплатат на сметка на “Здружение Организација на жени на 

општина Конче-Конче” број 200002401546459 Стопанска банка. 
 
 
 

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

“Службен гласник на општина Конче”. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                          
 

 
 
Број 08-8/10 Совет на општина Конче 
Дата 13.01.2023         Претседател 
Конче Александра Ристова,с.р 
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Согласно член  36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. 

Весник на РМ бр.5/02) и член 11 став 1 точка 43 од Статутот на општина Конче, 

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 13.01.2023 година 

донесе: 

                                                                                          
 

О Д Л У К А 
За одобрување на финансиски средства на Мирчо Коцев од с.Долни Липовиќ,Конче 

 
 
 

Член 1 
 

По барање број 08-44/1 од 11.01.2023 година од Мирчо Коцев со 
ЕМБГ2403972464001  од с.Долни Липовиќ, општина Конче поради лошата здравствена 
состојба, односно неможноста за работа поради повреда на левата рака-ампутација 
на шака која е проследна со ограничени движења и исушена мускулатура на истата за 
која е потребно постојано користење на терапија СЕ ОДОБРУВААТ 15.000,00 
(петнаесет илјади) денари нето износ.  

 
 

                                                              Член 2 
Средствата да се исплатат на име на Мирчо Коцев од с.Долни Липовиќ, 

општина Конче на трансакциска сметка број 210501619551916-НЛБ                            
Банка. 
 
 

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

“Службен гласник на општина Конче”. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                          
 

 
 
Број 08-8/11 Совет на општина Конче 
Дата 13.01.2023         Претседател 
Конче Александра Ристова,с.р 
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С О Д Р Ж И Н А  

 

 

 

 

 

1. Одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина Конче за 2023 година; 
2. Заклучок за усвојување на  “Шестомесечен Извештај за работа на инспекторите во 

Одделението за инспекциски надзор за период од 01.07.2022 до 31.12.2022 година”; 

3. Заклучок за усвојување на “Годишен Извештај за работа на инспекторите во Одделението за 

инспекциски надзор за 2022 година”; 

4. Одлука за издавање под закуп по пат на електронско јавно наддавање на дел од деловна зграда 

во сопственост на општина Конче, КП број  2573 КО Ракитец (Имотен лист 87); 

5. Деловник за работа на партиципативното тело од областа на урбанизмот на општина Конче; 

6. Одлука за давање на субвенција  на “ ЈПКД Лакавица-Конче”; 

7. Одлука за одобрување на финансиски средства на“ Црква Св.Троица”-Радовиш ; 
8. Одлука за одбрување финансиски средства на “Здружение Организација на жени на општина 

Конче-Конче” ; 

9. Одлука за одобрување на финансиски средства на Мирчо Коцев од с.Долни Липовиќ,Конче. 

 

 

 

 

 

Службен гласник  

Општина Конче 
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