
            

  Врз основа на член 39 точка 1 од Законот за локална самуправа  (Службен Весник на РМ 

бр.5/2002) Претседателот на Советот на општина Конче донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

  

              За свикување на 21-та седница  на Советот на општина Конче. 

Седницата ќе се одржи на ден  13.02.2023 год.(понеделник) со почеток во 10:00 часот во 

просториите на општина Конче. 

        За седницата го предлагам следниот : 

 

    Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 

- Усвојување на записникот  од  19-та и 20-та  седница  на Советот на општина Конче 

 

1. Предлог-Заклучок за усвојување  Годишен извештај за рализација на Програмата за 

одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Конче за 2022 година; 

2. Предлог-Заклучок за усвојување  Годишен извештај за рализација на Програмата за 

одржување на јавно зеленило на подрачјето на општина Конче за 2022 година; 

3. Предлог-Заклучок за усвојување  Годишен извештај за рализација на Програмата за 

одржување на јавна чистота на подрачјето на општина Конче за 2022 година; 

4. Предлог-Заклучок за усвојување  Извештај за realizacija na Programata 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 2022 godina; 

5. Предлог-Одлука за утврдување  просечните купопродажнте  цени на градежно неизградено и 

земјоделско земјиште по м
2
 на подрачјето на општина Конче; 

6. Предлог-Одлука за  утврдување и наплата на комунална такса во општина Конче; 

7. Предлог-Одлука за  утврдување на висината на стапките на даноците на имотот во Општина 

Конче; 

8. Предлог-Заклучок за усвојување  Годишен извештај за рализација на Програмата за 

активностите на општина Конче во областа на противпожарната заштита во 2022 

година; 

9. Предлог-Заклучок за усвојување  Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина 

Конче за квартал од 01.01.2022 до 31.12.2022 година;  

10.  Предлог-Заклучок за усвојување  Izve{taj za izvr{en popis  na osnovni sredstva 

i siten inventar i nivnite izvori vo organite na   op{tina Kon~e so sostojba 

31.12.2022; 
11. Предлог-Одлука за отстапување на товарно возило  за собирање и транспорт на цврст отпад 

со капацитет од 2,3 м3,  марка DPSK, тип C31  на управување на ЈПКД „ Лакавица“-Конче; 

12. Предлог-Заклучок за усвојување  Извештај за Проектот Социо-Образовна поддршка и 

финсиски извештај од ЗГ „ Лајф Старт“-Радовиш; 

13. Предлог-Заклучок за усвојување  Извештај од “ Црква Св.Троица”-Радовиш за 

организација на Богојавление-Водици;   

14. Предлог-Заклучок за усвојување  Годишен извештај за остварени приходи и расходи за 

2022 година од ЗГ ДПД „ Горици Оператива“-Конче; 

 

 

                -Разгледување на барања;  

                - Советнички прашања. 

 

 

        Број 08-200/1                                                                                          Совет на општина  Конче 

        Дата 02.02.2023                                                                                                Претседател, 

        Конче                                                                                                             Александра Ристова,     

 


