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SLU@BEN GLASNIK 
NA OP[TINA KON^E 

Slu`ben glasnik na 
Op{tina Kon~e 
Br.2/2023 

KON^E 13.02.2023 

GODINA 

Izleguva po  potreba 

e-mail:opstina.konce@mt.net.mk `.s/ka 735014073863019 D.B.4023005118934 

   

    
 Врз основа на член 50 став 1 точка 2 и 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на 

РМ бр. 05/02), Градоначалникот на општина Конче донесе:      
   

 

Р Е Ш Е Н И Е 

За објавување на актите донесени на 21-та седница на Советот на општина Конче 

одржана на ден  13.02.2023 година 

 

 

1.СЕ ОБЈАВУВААТ актите  донесени на 21-та седница на Советот на општина Конче 

одржана на ден 13.02.2023 година. 

 

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

одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Конче за 2022 

година; 
2. Заклучок за усвојување  Годишен извештај за рализација на Програмата за 

одржување на јавно зеленило на подрачјето на општина Конче за 2022 година; 
3. Заклучок за усвојување  Годишен извештај за рализација на Програмата за 

одржување на јавна чистота на подрачјето на општина Конче за 2022 година; 
4. 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. Одлука за утврдување  просечните купопродажнте  цени на градежно неизградено 

и земјоделско земјиште по м
2
 на подрачјето на општина Конче; 

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

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

Конче; 

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

активностите на општина Конче во областа на противпожарната заштита во 2022 

година; 

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

Конче за квартал од 01.01.2022 до 31.12.2022 година;  

10.  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. 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. Заклучок за усвојување  Извештај за Проектот Социо-Образовна поддршка и 

финсиски извештај од ЗГ „ Лајф Старт“-Радовиш; 



               СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ  2/2023______________  

 

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

организација на Богојавление-Водици;   

14. Заклучок за усвојување  Годишен извештај за остварени приходи и расходи за 2022 

година од ЗГ ДПД „ Горици Оператива“-Конче; 

15. Одлука за доделување на финансиски средства за настраданите од земјотресот во 

Република Турција и Сирија; 

16. Одлука за одобрување финансиски средства за уредување на просторот во дворот 

на  ЈОУДГ „12-ТИ ЈУЛИ“-Конче за поставување на реквизити за детско катче; 

17. Одлука за одобрување на организирање превоз на деца кои тренираат фудбал во 

Радовиш; 

18. Одлука за одобрување на финансисики средства на Ленка Глигорова од Конче; 

19. Одлука за одобрување одобрување на финансисики средства на Петар Трајков од 

Струмица; 

20. Одлука за одобрување на финансиски средства на Стевкова Јованка од с.Горни 

Липовиќ, Конче; 

21. Одлука за одобрување на финансиски средства на Ѓорги Секулов  од с.Лубница, 

Конче; 

22. Одлука за одобрување на  финансиски средства на боречкиот клуб БУЧИМ-

ШАМПИОНИ-Конче; 

23. Одлука за одобрување на одобрување на финансиски средства  за одбележување на 

манифестацијата  „Св. Трифун“ 2023 година; 

24.  Одлука за одобрување финансиски средства на “ Свети Великомаченик Георгиј ”- 

с.Долна Враштица, Конче;   

 

 

 

 

 

 

Број 09-200/27                                                                            Општина Конче 

Дата 13.02.2023                                                                           Градоначалник, 

      Конче                                                                                     Златко Ристов,с.р. 
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Врз основа на член 36 ст.1 т.15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ 

бр. 05/02) и член 11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче, 

 Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 13.02.2023 година донесе: 

 

 
Z  A  K  L  U  ^  O  K 

Za усвојување  на Годишен извештај за  рализација на Програмата за одржување на јавното 

осветлување на подрачјето на општина Конче за 2022 година  

 

 

1. Se  USVOJUVA Годишен извештај за  рализација на Програмата за одржување на јавното 

осветлување на подрачјето на општина Конче за 2022 година број 01-207/1 од 03.02.2023 

година.  
 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на неговото објавување во Службен гласник на општина 

Конче. 

 

Број 08-200/3                                                                    Совет на општина  Конче 

Дата 13.02.2023                                                                          Претседател, 

      Конче                                                                             Александра Ристова, с.р. 

 
 
 

Врз основа на член 36 ст.1 т.15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ 

бр. 05/02) и член 11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче, 

 Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 13.02.2023 година донесе: 

 

 
Z  A  K  L  U  ^  O  K 

Za усвојување  на Годишен извештај за рализација на Програмата за одржување на јавно зеленило 

на подрачјето на општина Конче за 2022 година 

 

1. Se  USVOJUVA Годишен извештај за  рализација на Програмата за одржување на јавно 

зеленило на подрачјето на општина Конче за 2022 година број 01-216/1 од 06.02.2023 година.  
 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на неговото објавување во Службен гласник на општина 

Конче. 

 
 

 

Број 08-200/4                                                                    Совет на општина  Конче 

Дата 13.02.2023                                                                          Претседател, 

      Конче                                                                             Александра Ристова, с.р. 
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Врз основа на член 36 ст.1 т.15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ 

бр. 05/02) и член 11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче, 

 Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 13.02.2023 година донесе: 

 
 

Z  A  K  L  U  ^  O  K 
Za усвојување  на Годишен извештај за рализација на Програмата за одржување на јавна чистота 

на подрачјето на општина Конче за 2022 година 

 

1. Se  USVOJUVA Годишен извештај за  рализација на Програмата за одржување на јавна 

чистота на подрачјето на општина Конче за 2022 година број 01-217/1 од 06.02.2023 година.  
 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на неговото објавување во Службен гласник на општина 

Конче. 

 

 

Број 08-200/5                                                                    Совет на општина  Конче 

Дата 13.02.2023                                                                          Претседател, 

      Конче                                                                             Александра Ристова,с.р. 

 
Врз основа на член 36 ст.1 т.15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ 

бр. 05/02) и член 11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче, 

 Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 13.02.2023 година донесе: 

 
Z  A  K  L  U  ^  O  K 

Za усвојување  на  Извештај за рализација на Програмата за уредување на градежно земјиште , 

изградба реконструкција и одржување на комунални објекти и локални патишта на општина Конче 

за 2022 година 

 

1. Se  USVOJUVA Извештајот за  рализација на Програмата за уредување на градежно 

земјиште , изградба реконструкција и одржување на комунални објекти и локални патишта 

на општина Конче за 2022 година број 01-144/1 од 27.01.2023 година.  
 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на неговото објавување во Службен гласник на општина 

Конче. 

 
 

 
 

Број 08-200/6                                                                    Совет на општина  Конче 

Дата 13.02.2023                                                                          Претседател, 

      Конче                                                                             Александра Ристова,с.р. 
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 Согласно член 36 став 1 точка 15 од Закон за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02),член 

5 став 1 и 2 од Законот за даноците на имот(Сл.весник на РМ 

бр.61/04,92/07,102/08,35/11,53/11,84/12,188/13,154/15,192/15,23/2016,96/2019 и 151/2021), и член 

12,13 и 16 од Методологијата за проценка на пазарната вредност на недвижниот имот (Сл.весник 

на РМ бр.54/12,17/13,21/13 и 142/14),Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 

13.02.2023 година  донесе: 

 

О Д Л У К А 

За утврдување на вредноста на градежно неизградено земјоделско земјиште по м
2
 за подрачјето на 

општина Конче 

 

Член 1 

Се утврдува вредноста на градежно неизградено и земјоделско земјиште по м
2
 за подрачјето на 

општина Конче по цена за: 

1.Градежно неизградено земјиште: 

-1-ва зона-Конче                                  од 250 до 500 денари по м
2
 

-2-ра зона Конче                                    од 100 до 250 денари по м
2
 

                                                -Населени месста      

 Населени места:Дедино,Ракитец,Габревци,Д.Липовиќ,Лубница од 30 до 100 денари по м
2
. 

 Населениместа:Г.Липовиќ,Скоруша,Загорци,Гарван,Г.Враштица,Д.Враштица,Негерновци,

Д.Радеш од 30 до 50 денари по  м
2
 . 

2.Ниви: 

-на оддалеченост од 200м-500м од градежниот реон од 30 до 70 денари по м
2
. 

3.Ниви под систем на наводнување: 

-од 1,2 и 3 класа                                                                     30 денари м
2  

-од 4 и над 4 класа                                                                 25 денари м
2
 

4.Насад под систем за наводнување: 

-од 1,2 и 3 класа                                                                    40 денари м
2
 

-од 4 и над 4 класа                                                                20 денари м
2
        

 

5.Ниви во атарот на населените места: 

Конче,Дедино,Габревци,Г.Липовик,Д.Липовиќ,Лубница,Ракитец,Скоруша,Загорци,Гарван,Г.Враш

тица,Д.Враштица,Негерновци и Д.Радеш. 

-за сите класи                                                                       15 денари м
2
 

-за насади                                                                             25 денари м
2
 

6.Паши-ливади                                                                    10 денари м
2
 

7.Шуми                                                                                  25 денари м
2 

8.Камењар                                                                            20 денари м
2
 

8.Викенд зони  

-Населба Мантово и други                                                од 150 до 350 денари м
2 

 

Член 2 

Составен дел на Одлуката  е графички приказ од Детален урбанистички план за Конче. 

Член 3 

Одлуката стапува на сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на општина 

Конче” 

 

Број 08-200/7                                                                  Совет на општина  Конче 

Дата 13.02.2023                                                                          Претседател, 

      Конче                                                                             Александра Ристова, с.р. 
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Врз основа на член 2, член 3, член 7 и член 20 од Законот за комуналните такси 

(Службен весник на РМ.бр. 61/04, 64/05, 92/07, 123/12, 154/15, 192/15, 23/16, и   

151/21) а согласно член 4 став 1 точка 2 алинеа 1 од Законот за финансирање на 

единиците на локалната самоуправа (Службен весник на РМ.бр. 61/04,  96/04, 67/07, 

156/09, 47/11, 192/15, 209/18, 244/19, 53/21, 77/21,и 151/21  и член 11,став 1, точка 43 

од Статутот на Општина Конче, Советот на Општина Конче на седницата одржана на 

ден 13.02.2023 година донесе: 

                                                                                                                     

 

 

ОДЛУКА   

за утврдување и наплата на комунална  

                                                    такса во општина Конче 

 

Член 1 

Со оваа одлука се уредуваат комуналните такси што се плаќаат за користење на 

определени права предмети  и услуги од јавен интерес од локално значење од страна 

на правните и физички лица кои вршат дејност и од граѓаните. 

 

Член 2 

Комуналните такси се плаќаат според Тарифата за комунлани такси. 

 

Член 3 

Предмет на оданочување за наплата на комунална такса се плаќа за: 

1)секоја фирма ,односно назив на деловна просторија; 

2)користење на површини во кампови за подигање на шатори и друга слична 

привремена употреба; 

3)користење на просторот пред деловните простории за вршење  на дејност ; 

4) истакнување на реклами,објави и огласи на јавмни места; 

5) користење на музика во јабните локали; 

6)поставување на витрини за изложување  на стоко надвор од деловните згради; 

7)користење на плоштадите и друг простор во градовите и другите населени места со 

цел за изложување предмети,приредување изложби и други забавни приредби за 

вршење дејност; 

8)користење на простор за паркирање на патнички моторни возила и нивните 

приколки и автобуси,што за таа цел ќе ги определи општината; 

9)користење на улиците со патнички,товарни моторни возила,автобуси,специјални 

возила и мотоцикли и 

10)користење и одржување на јавно осветлување. 

                                                                 Член 4 

Обврска за плаќање на комунална такса настанува во моментот на користење на 

правото,предметот и услугата за кои е пропишано плаќање на такса. 

 

                                                                 Член 5 

 Комуналните такси се плаќаат според следнава: 
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                                        ТАРИФА ЗА КОМУНАЛНИ ТАКСИ 

 

Тарифен број 1 

За фирма односно назив: 

а)деловните простории на физичките лица кои вршат дејност ,Комуналната такса ќе 

изнесува 2000 денари; 

б)деловните простории на физичките лица кои вршат дејност,а данокот го плаќаат во 

паушален износ,Комуналната такса ќе изнесува  500 ден. 

В)деловните простории на трговските друштва и другите правни лица од областа на 

производството,прометот и услугите,освен за продавници,киосци,деловни единици и 

слично за кои таксата изнесува 2000денари.Комуналната такса изнесува  4000 денари.; 

-деловни простории на правни лица од комуналните дејности.Комуналната такса ќе 

изнесува 2.000 денари. 

-деловни простории на трговсите друштва и други правни лица ,како и на откупните 

пунктови кои дејствуваат повремено Комуналната такса ќе изнесува 2.000 денари. 

Тарифен број 2 

За користење на површини од кампови ,за подигање на шатори и друга слична 

привремена употреба –дневно Комуналта такса  ќе изнесува 30  денари. 

Тарифен број 3 

За користење на просторот пред деловните простории за вршење на дејност од м2 

дневно Комуналната такса ќе изнесува 5 денари. 

Тарифен број 4 

За истакнување на реклами,објави и огласи на јавни места се плаќа такса и тоа: 

-до седум дена Комуналната такса ќе изнесува 600 денари. 

-до 30 дена Комуналната такса ќе изнесува 1.000 денари. 

-до една година Комуналната такса ќе изнесува 1.200 денари. 

Тарифен број 5 

За користење на музика во јавни локали –годишно  

Комуналната такса ќе изнесува 3.300 денари. 

Тарифен број 6 

За поставување на витрини за изложување на стока надвор од деловните простории се 

плаќа такса годишно и тоа: 

-за физички лица кои вршат дејност Комуналната такса ќе изнесува 1.000 денари 

-за правни лица од областа на произцводството ,прометот и услугите ,Комуналната 

такса ќе изнесува 1.300 денари. 

Тарифен број 7 

За користење на плоштадите и друг простор во градовите и други населени места со 

цел за изложување на предмети,приредување изложби и забавни приредби за вршење 

на дејност се плаќа такса за заземена површина дневно Комуналната такса ќе изнесува 

7 денари. 

Тарифен број 8 

За користење на просторот за паркирање на м.в  

-паркирање на патнички возила на јавни паркиралишта-дневно,Комуналната такса ќе 

изнесува 15 денари. 

-по саат ,Комуналната такса ќе изнесува 10 денари; 
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-паркирање на товарни м.в. и автобуси дневно ,Комуналната такса ќе изнесува 50 

денари. 

-паркирање на приколки дневно,Комуналната такса ќе изнесува 20 денари. 

 

 

 

 

Тарифен број 9 

За користење на улиците со патнички,товарни м.в. автобуси специјални возила и 

мотоцикли и тоа: 

-за патнички возила до 1000 кубика ,Комуналната такса ќе изнесува 70 денари; 

-за патнички возила од 1 000 до 1 300 кубика, Комуналната такса ќе изнесува 100 

денари. 

-за патнички возила од 1 300 до 1 500 кубика, Комуналната такса ќе изнесува 130 

денари. 

-за патнички возила од  1 500 до 1 800 кубика,Комуналната такса  ќе изнесува 300 

денари. 

-за патнички возила над 1 800 кубика,Комуналната такса ќе изнесува 500 денари. 

-за товарни возила по тон носивост ,Комуналната такса ќе изнесува 130 денари. 

-за автобуси и други возила што служат за превоз на патници,Комуналната такса ќе 

изнесува 700 денари. 

-за специјални возила,Комуналната такса ќе изнесува 70 денари. 

-за сите видови мотоцикли,Комунална такса ќе изнесува 70 денари. 

 

Тарифен број 10 

За користење и одржување на јавно осветлување се плаќа комунална такса во висина 

на противредност од 25 кwh по цена за јавно осветлување за секое броило за мерење 

на електрична енергија. 

                                                                    Член 6 

 

 Со денот на донесување на  одлуката, престанува да важи Одлуката за утврдување 

на висината на стапките на даноците на имот во Општина Конче бр.08-65/9 од 28.01.2022 

година. 

 

Член 7 
 

 Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен 

гласник на општина Конче. 

 

 

 

Број 08-200/8                                                                      Совет на општина  Конче 

Дата 13.02.2023                                                                            Претседател, 

      Конче                                                                              Александра Ристова,с.р. 
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Врз основа на  член 5, 6, 16 и 22,   од Законот за даноците на имот (Сл.весник на РМ бр.61/04, 

92/07, 102/08, 35/11, 53/11, 84/12 и 188/13,154/15, 192/15, 23/2016, 96/19,  и 151/21),  член 12  и 13 

од Методологијата за проценка на пазарната вредност на недвижниот имот (Сл.весник на РМ 

бр.54/12, 17/13, 21/13 и 142/14) и член 11,став 1, точка 43 од Статутот на Општина Конче,  Советот 

на Општина Кончена седницата одржана на ден 13.02.2023 година, донесе: 

                                                   

ОДЛУКА 

 за утврдување на висината на стапките  

на даноците на имотот во Општина Конче 

 

Член 1 

 

 Со оваа Одлука се утврдува висината на стапките на оданочување на имотот во Општина 

Конче, на следниве видови даноци на имот: 

- Данок на имот; 

-Данок на наследство и подарок и                                                                                                   

 -Данок на промет на недвижности. 

 

 

 Данок на имот 

Член 2 

  Основа на оданочување е пазарната вредност на недвижниот имот. 

 Предмет на оданочување на данок на имот е недвижен имот, освен за оној имот кој е 

ослободен од плаќање на данок согласно Законот за даноците на имот. 

 Даночен обврзник за данокот на имот е правно и физичко лице, сопственик, корисник или 

плодоуживател на имот за кои даночната обврска настанува од моментот на стекнување со имотот. 

 Стапката на данокот на имот во Општина Конче е пропорционална и изнесува 0,10% од 

пазарната вредност на недвижниот имот. 

  Стапките на данокот на имот на земјоделско земјиште кое не се користи за земјоделско 

производство се зголемуваат три  пати во однос на стапката пропишана во ставот (4) на овој член. 

  Стапките  на данокот на имот за земјишта (земјоделски, градежни, шумски и пасишта) и 

едностанбени и повеќестанбени објекти за домување, гаражи, деловни згради и деловни 

простории, други објекти како и инсталациите подигнати врз нив или под нив и трајно споени со 

нив, кој е во сопственост на државата или на општините, како и во сопственост на физички и 

правни лица, а кој не се користи од сопственикот или не се издава под закуп подолго од шест 

месеци во текот на една година, се зголемуваат за три пати во однос на стапката пропишана во 

ставот (4) на овој член. 

  Државата, општините, како и  физичките и правни лица кои нема да пријават дека не 

користат недвижен имот кој е во нивна сопственост, ќе платат данок по стапка пет пати повисока 

од стапката пропишана во ставот (4) на овој член. 

 

 Данок на наследство и подарок 

 

Член 3 

 Основа на оданочување е пазарната вредност на наследениот, односно на подарок 

примениот имот во моментот на настанувањето на даночната обврска, намалена за долговите и 

трошоците што го товарат имотот кој е предмет на оданочување. 

 Предмет на оданочување на данокот на наследство и подарок е:  

 - недвижен имот, како и право на плодоуживање и користење на недвижен имот кои 

наследниците, односно примателите на подароци ги наследуваат, односно примаат врз основа на 

Законот за наследување, односно договорот за подарок и 

 -готови пари, парични побарувања, хартии од вредност и друг подвижен имот, согласно 

Законот за даноците на имотот. 
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 Даночен обврзник е физичко и правно лице, кое наследува недвижен или подвижен имот 

или прима подарок, во земјата и во странство.  

 Стапките на данокот на наследство и подарок се пропорционални и различни во зависност 

од наследниот ред и изнесуваат: 

-за обврзници од втор наследен ред се утвдува стапка од 2% ; и 

-за обврзници од трет наследен ред или обврзник кој не е во сродство со оставителот, данокот се 

пресметува по стапка од 4%; 

 

 Данок на промет на недвижности 

 

 

              Член 4 

 Даночната основа   е пазарната вредност на недвижноста во моментот на 

настанувањето на обврската. 

Предмет на оданочување на данокот на промет на недвижности е:  

-преносот со и без надоместок на правото на сопственост, како и друг начин на стекнување на 

недвижности со и без надоместок меѓу правни и физички лица. 

-пренос на хартии од вредност,врз основа на компензација, 

 Даночен обврзник е физичко и правно лице, кој согласно Законот за даноците на имотот е  

продавач на недвижноста. 

 Стапката на данокот на промет е пропорционални и изнесуваат од 3% ,  а обврската 

настанува со денот на склучувањето на договорот за пренос на правото на сопственост на 

недвижности, односно со замена на недвижностите согласно законот. 

 

 

      Член 5  

 Утврдувањето на пазарната вредност на недвижен имот ја врши лице проценувач кое е 

вработено во ЕЛС-Конче, а по барање на ЕЛС-Конче може да ја врши и лице кое е овластен 

проценувач, кој проценката ја прави согласно Методологијата за процена на пазарната вредност на 

недвижен имот. 

 

Член 6 

 За сите наведени даноци во оваа Одлука граѓаните имаат право на даночни ослободувања и 

олеснувања согласно Законот за даноците на имот. 

 

  

Член 7 

 Утврдување и наплата на даноците на имот по сите основи ја  врши општинската 

администрацијата на чија територија се наоѓа имотот кој е предмет на оданочување, односно 

општинската администрација на Општина Конче. 

 

 Член 8 

 Обврзникот на данокот на имот е должен да поднесе даночна пријава до 31-ви Јануари во 

годината во која се врши утврдувањето на данокот на имот.  

 Секој даночен обврзник кој се стекнал со имот или почнува да го користи во текот на 

годината кој е предмет на оданочување, има обврска да поднесе даночна пријава до општинската 

администарција во рок од 15 дена од денот на настанувањето на даночната обврска. 

 Градоначалникот на општината, решението за данокот на имот го донесува најдоцна до 31 

март во годината за која се утврдува данокот на имот и му се доставува на даночниот обврзник за 

утврдениот данок. 

 

Член 9 
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 Општинската администрација води Регистар на недвижен имот и Регистар на подвижен 

имот кој подлежи на оданочување. 

 Општинската администрација има обврска редовно да ја усогласува состојбата на 

регистерот на недвижности со регистарот кој го води Агенцијата за катастар на недвижности,а 

податоците од состојбата на  регистри ги доставува до Централниот Регистар на РСМ и до 

Управата за јавни приходи – Генерална дирекција. 

 

Член 10 

 Извршувањето на даночните обврски на граѓаните го следи општинската администрација, 

која при наплаќање данок пристапува кон присилна наплата согласно законот. 

 

Член 11 

 Надзор над утврдувањето и наплатата на даноците на имот врши овластен инспектор на 

општината. 

                                                                              Член 12 

 Со денот на донесување на оваа  Одлука, престанува да важи Одлуката за утврдување на 

висината на стапките на даноците на имот во Општина Конче бр.08-65/10 од 28.01.2022 година. 

 

Член 13 

 Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето , ќе се применува од  1 Јануари 2023 

година а ќе се објави во „Службен гласник на општина Конче“ . 

 

Број 08-200/9                                                                      Совет на општина  Конче 

Дата 13.02.2023                                                                          Претседател, 

      Конче                                                                             Александра Ристова,с.р. 

 
Врз основа на член 36 ст.1 т.15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник 

на РМ бр. 05/02) и член 11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче, 

 Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 13.02.2023 година донесе: 

 
Z  A  K  L  U  ^  O  K 

Za усвојување  на Годишен извештај за рализација на Програмата за активностите на 

општина Конче во областа на противпожарната заштита во 2022 година; 

 

1. Se  USVOJUVA Годишен извештај за  рализација на Програмата за активностите на 

општина Конче во областа на противпожарната заштита во 2022 година број 01-230/1 

од 07.02.2023 година.  
 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на неговото објавување во Службен гласник на 

општина Конче. 

 
 

 

Број 08-200/10                                                                    Совет на општина  Конче 

Дата 13.02.2023                                                                          Претседател, 

      Конче                                                                             Александра Ристова,с.р. 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа  (Службен 

весник на РМ бр.5/2002) и член  11 став 1 точка 43 од Статутот на општина Конче, 

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 13.02.2023 година донесе: 

 

 

З А К Л У Ч О К 

За усвојување на Квартелен извештај на Буџетот на општина Конче за квартал од 

01.01.2022 до 31.12.2022 година. 

 

1.СЕ УСВОЈУВА Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Конче за 

квартал од 01.01.2022 до 31.12.2022 година број 09-146/1 од 27.01.2023 година. 

 

 

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавување во ˝Службен гласник на општина 

Конче˝. 

 

 

Број 08-200/11                                                                    Совет на општина  Конче 

Дата 13.02.2023                                                                          Претседател, 

      Конче                                                                              Александра Ристова, с.р. 

 
Врз основа на член 36 ст.1 т.15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник 

на РМ бр. 05/02) и член 11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче, 

 Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 13.02.2023 година донесе: 

 
 

Z  A  K  L  U  ^  O  K 

Za усвојување  на 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 година 

 

1. Se  USVOJUVA 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 година број 01-88/2 од 16.01.2023 година.  
 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на неговото објавување во Службен гласник на 

општина Конче. 

 
 
 

 
 

Број 08-200/12                                                                    Совет на општина  Конче 

Дата 13.02.2023                                                                          Претседател, 

      Конче                                                                             Александра Ристова,с.р. 
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 Врз основа на член 64 и 65 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 

05/02) и член 11 ст.1 т.32 од Статутот на општина Конче, 

 Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 13.02.2023 година донесе:                                                                                                

                                                                                

О  Д  Л  У  К  А 

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 

 

                                                      Член 1 

Со оваа Одлука се отстапува 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 

набавено преку проектот MSIP2-SIG-NCB-014-2020-3  финансиран од Министерството за 

финансии и Светска Банка. 

 

Возилото  е со следните карактеристики: 

- Марка: DPSK 

- Тип: C31 

- Број на шасија:LVZKR31B2MC027998 

- Број на мотор: 21329127 

- тип на мотор: бензин 

- емисија на издувни гасови: EURO6 

- моќност на возилото: 100KS/74KW 
- работна зафатнина на моторот: 1493cm

3 

- менувач: мануелен 5+1 

- погон: заден 

- број на седишта во возачка кабина 1+1 
- капацитет на товарен простор ( волумен ) 2,3m

3 

- капацитет на товарен простор ( тежина  ) 475kg 

- простор за смет: направен од челичен лим 2mm 

-  отвор за рачно товарање на смет од сите страни 

-  инсталиран заден систем за подигање и празнење на канти за отпад  

( автоматски ) од 120 и 240L 

-  електрохидраулична пумпа 

-  цилиндрични стабилизатори: 2 

-  со можност за надградбана системот за истовар: да 

  

      Член 2 

Регистрацијата и одржувањето на возилото од членот 1 на оваа Одлука се на товар на ЈПКД „ 

Лакавица“-Конче. 

 

      Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на 

општина Конче“. 

 

 

Број 08-200/13                                                                    Совет на општина  Конче 

Дата 13.02.2023                                                                          Претседател, 

      Конче                                                                              Александра Ристова, с.р. 
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Врз основа на член 36 ст.1 т.15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник 

на РМ бр. 05/02) и член 11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче, 

 Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 13.02.2023 година донесе: 

 
 

Z  A  K  L  U  ^  O  K 

Za usvojuvawе  na Извештај за проектот “Социо-образовна поддршкa” и финансиски 

извештај за период септемри-декемри 2022 година од ЗГ “Лајф Старт”-Радовиш  
 

1. Se USVOJUVA  Извештајот за проектот “Социо-образовна поддршкa” и 

финансиски извештај за период од септемри-декемри 2022 година од ЗГ “Лајф 

Старт”-Радовиш број 08-163/1 од 31.01.2023 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на неговото објавување во Службен гласник 

на општина Конче. 
 

Број 08-200/14                                                                    Совет на општина  Конче 

Дата 13.02.2023                                                                          Претседател, 

      Конче                                                                             Александра Ристова,с.р. 

 

 
Врз основа на член 36 ст.1 т.15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник 

на РМ бр. 05/02) и член 11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче, 

 Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 13.02.2023 година донесе: 

 
 

Z  A  K  L  U  ^  O  K 

Za usvojuvawе  na Извештај  од “ Црква Св.Троица”-Радовиш за организација на 

Богојавление-Водици 
 

1. Se USVOJUVA  Извештајот од “ Црква Св.Троица”-Радовиш за организација на 

Богојавление-Водици број 10 од 05.02.2023 година. 

 
 

 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на неговото објавување во Службен гласник 

на општина Конче. 

 
 

 

Број 08-200/15                                                                    Совет на општина  Конче 

Дата 13.02.2023                                                                          Претседател, 

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

           Sovetot na op{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 13.02.2023 g. donese: 

 
 

Z  A  K  L  U  ^  O  K 

Za usvojuvawе  na Годишен извештај за остварени приходи и расходи за 2022 година од   

Здружение на граѓани доброволно противпожарно друштво “Горици Оператива”  Конче   

 

 

 

1.   Se USVOJUVA  Годишен извештај за остварени приходи и расходи од 

01.01.2022 година до 31.12.2022 година на Здружение на граѓани доброволно 

противпожарно друштво“Горици Оператива”  Конче број 08-248/1 од 10.02.2023 

година 
 

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

 
 
Број 08-200/16                                                             Совет на општина  Конче 

Дата 13.02.2023                                                                      Претседател, 
      Конче                                                                          Александра Ристова,с.р. 

 
 

Согласно член  36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ 

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

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 13.02.2023 година донесе: 

 

 

О Д Л У К А 

За доделување на финансиски средства за настраданите од земјотресот во  

Република Турција и Сирија 

 

 

Член 1 

 

Со оваа Одлука СЕ ОДОБРУВААТ финансиски средства за настраданите од земјотресот 

во Република Турција и Сирија  во висина од 100.000,00 (сто илјади ) денари и истите се 

обезбедени од Буџетот на општина Конче .  

 

                                                                      Член 2 

 

Средствата ќе се уплатат на сметка на Фондот на солидарноста на Црвен Крст на РСМ 

300000001327966-Комерцијална Банка со назнака: помош за населението во Турција и Сирија. 

 

 

 

 



               СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ  2/2023______________  

 

 
Член  3 

 

Одлуката влегува во сила од денот на  нејзиното донесување, а ќе се објави  во  “Службен 

гласник на општина Конче”. 

 

Број 08-200/17                                                                  Совет на општина  Конче 

Дата 13.02.2023                                                                          Претседател, 

      Конче                                                                             Александра Ристова, с.р. 

 

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

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

седницата одржана  на ден 13.02.2023 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

За одобрување финансиски средства за уредување на просторот во дворот на  ЈОУДГ „12-

ТИ ЈУЛИ“-Конче за поставување на реквизити за детско катче  

 

Член 1 

Со оваа одлука се одобруваат финансиски средства за уредување на просторот во 

дворот на  ЈОУДГ „12-ТИ ЈУЛИ“-Конче за поставување на реквизити за детско катче. 

Уредувањето на просторот (земјено порамнување на теренот и посипување со 

ситен песок) ќе го изврши ЈПКД “Лакавица” Конче. 

 

Член 2 

Финансиските средстватa да се исплатат на сметка на вршителот на активностите, 

односно на ЈПКД ”Лакавица”-Конче по цени определен за овој вид на работи. 

 

 

Член 3 

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

Конче”. 

 

                                                                    

Број  08-200/18                                                                    Совет на општина Конче 

Дата 13.02.2023                                                                          Претседател, 

Конче                                                                                      Александра Ристова,с.р. 
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Врз основа чл.36 ст.1 т.15 од Законот за Локална самоуправа (Сл.весник на РМ 

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

седницата одржана  на ден 13.02.2023 година донесе: 

О Д Л У К А 

За одобрување на организирање превоз на деца кои тренираат фудбал во Радовиш 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одобрува организирање превоз на деца од општина Конче кои 

тренираат фудбал во Радовиш два до три дена во неделата во согласност со предвидените 

активности. 

                                                  Член 2 

Превозот ќе го организира општина Конче со комби возило за што е должна   да 

обезбеди  гориво и  возач за возилото ( со исплата на работни часови за прекувремена 

работа). 

Член 3 

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

Конче”. 

                                                                    

Број  08-200/19                                                                    Совет на општина Конче 

Дата 13.02.2023                                                                          Претседател, 

Конче                                                                                      Александра Ристова,с.р. 

 

 

Согласно член  36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на 

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

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 13.02.2023 година донесе: 

                                                                                          

О Д Л У К А 

За одобрување на финансисики средства на Ленка Глигорова од Конче 

 

Член 1 

 

По барање број 08-192/1 од 02.02.2023 година од Ленка Глигорова од Конче со 

ЕМБГ 2802964469004 поради нејзнината здравствена состојба потврдена со 

специјалистички извештај и се одобруваат финансиски средства во висина од 20.000,00 

денари нето за набавка на лекарства за терапија. 

 

Член 2 

 

Средствата да се исплатат на име Ленка Глигорова од Конче на сметка 

210501743318969 во НЛБ Банка. 
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Член  3 

 

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

“Службен гласник на општина Конче”. 

 

                                                                            

 

Број 08-200/20 Совет на општина Конче 

Дата 13.02.2023         Претседател, 

Конче Александра Ристова,с.р. 

 

 

Согласно член  36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на 

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

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 13.02.2023 година донесе: 

                                                                                          

 

О Д Л У К А 

За одобрување на финансисики средства на Петар Трајков од Струмица 

 

Член 1 

 

По барање број 08-189/1 од 02.02.2023 година од Петар Трајков од Струмица со 

ЕМБГ 2501976460010 за печатење на романот „Тарафот“ се одобруваат финансиски 

средства во висина од 3.000,00 денари нето . 

 

Член 2 

 

Средствата да се исплатат на име Петар Трајков од Струмица на сметка 

250500012569249 во Шпаркасе Банка. 

 

Член  3 

 

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

“Службен гласник на општина Конче”. 

 

 

 

 

Број 08-200/21  Совет на општина Конче 

Дата 13.02.2023       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 13.02.2023 година донесе: 

 

 

О Д Л У К А 

За одобрување на финансиски средства на Стевкова Јованка од с.Горни Липовиќ, Конче 

 

Член 1 

По барање број 08-166/1 од 01.02.2023 година од Стевкова Јованка од с.Горни 

Липовиќ, општина Конче поради  смрт на нејзиниот брат Сашко Митев од с.Горни 

Липовиќ (не женет) и се одобруваат финансиски средства во висина од 10.000,00 денари 

нето финансиска помош за погребални трошоци. 

 

Член 2 

Средствата да се исплатат на име  Стевкова Јованка од с.Горни Липовиќ, општина 

Конче на сметка 200001453715033 во Стопанска  Банка. 

 

Член  3 

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

“Службен гласник на општина Конче”. 

 

 

Број 08-200/22                                                                         Совет на општина Конче 

Дата 13.02.2023       Претседател, 

Конче Александра Ристова, с.р. 
 

Согласно член  36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ 

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

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 13.02.2023 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

За одобрување на финансиски средства на Ѓорги Секулов  од с.Лубница, Конче 

 

Член 1 

 

По барање број 08-162/1 од 31.01.2023 година од Ѓорги Секулов  од с.Лубница, Конче му 

се одобруваат финансиски средства во висина од 10.000,00 денари нето финансиска помош за 

материјални трошоци поради опожарување на спратот на куќата во која живее. 

 

Член 2 

 

Средствата да се исплатат на име  Ѓорги Секулов  од с.Лубница, Конче на сметка 

210501578453404 во НЛБ  Банка. 
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Член  3 

 

Одлуката влегува во сила од денот на  нејзиното донесување, а ќе се објави  во  “Службен 

гласник на општина Конче”. 

 

 

 
Број 08-200/23                                                                              Совет на општина Конче 

Дата 13.02.2023       Претседател, 

Конче Александра Ристова, с.р. 

 

 

Врз основа чл.36 ст.1 т.15 од Законот за Локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002) 

и чл.11 ст.1 т.43 од статутот на општина Конче. 

Советот на општина Конче на седницата одржана  на ден 13.02.2023 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

За одобрување финансиски средства на боречкиот клуб БУЧИМ-ШАМПИОНИ-Конче  

 

Член 1 

По Барање бр.08-145/1 од 27.01.2023 година од ЗРБС „ БУЧИМ-ШАМПИОНИ“- Конче, за 

успешно реализирање на активностите предвидени во Програмата за работа за 2023 

година бр.08-1917/1 од 22.12.2022 година, се одобруваат финансиски средства во висина 

од 300.000,00 (триста  илјади) денари.  

Член 2 

Средствата ќе се исплатат на сметка на ЗРБС „ БУЧИМ-ШАМПИОНИ“- Конче 

бр.240180116801018 Уни Банка, со обврска да достават финансиски извештај за  

реализираните активности. 

Член 3 

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

Конче”. 

Број 08-200/24                                                          Совет на општина Конче 

Дата 13.02.2023                                                                 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 o{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den  13.02.2023 g. donese 
 

 
                           O  D  L  U  K  A 

За одобрување на финансиски средства  за одбележување на манифестацијата  „Св. 

Трифун“ 2023 година 

                                                                                      
^len 1 

По барање бр. 03-118/1 од 23.01.2023 година од организациониот одбор на манастирот Св. 

Стефан Конче се одобруваат парични средства во висина од 10.000,00 (дест илјади) 

денари нето за организација на манифестација за денот на лозарите ,,Св. Трифун’’ 2023 

година. 

Средствата да се исплатат на име Горан Милев од Конче со ЕМБГ 0706970464018 на 

сметка 270700041292364 - Халк Банка. 

                                                        
^len 2              

Odlukata vleguva vo sila so  denot na objavuvaweto  vo *Slu`ben glasnik na 
op{tina Kon~e*. 

 
Број 08-200/25                                                         Совет на општина  Конче 

Дата 13.02.2023                                                               Претседател, 

      Конче                                                                 Александра Ристова, с.р. 

 

Врз основа чл.36 ст.1 т.15 од Законот за Локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002) 

и чл.11 ст.1 т.43 од статутот на општина Конче. 

Советот на општина Конче на седницата одржана  на ден 13.02.2023 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

За одобрување финансиски средства на “ Свети Великомаченик Георгиј ”- с.Долна 

Враштица, Конче   

 

Член 1 

По Барање бр.08-140/1 од 26.01.2023 година од “ Свети Великомаченик Георгиј ”  

с.Долна Враштица, Конче, за изградба на кујна за потребите на манастирот СЕ 

ОДОБРУВААТ 15.000,00 денари (петнаесет илјади) денари  во градежни материјали.  

Член 2 

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

договор за јавна набавка.  
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Член 3 

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

Конче”. 

 

Број 08-200/26                                                            Совет на општина Конче 

Дата 13.02.2023                                                                 Претседател,  

    Конче                                                                          Александра Ристова, с.р. 

 

 

 

С  О  Д  Р  Ж  И  Н  А 

 

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

одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Конче за 2022 

година; 
2. Заклучок за усвојување  Годишен извештај за рализација на Програмата за 

одржување на јавно зеленило на подрачјето на општина Конче за 2022 

година; 
3. Заклучок за усвојување  Годишен извештај за рализација на Програмата за 

одржување на јавна чистота на подрачјето на општина Конче за 2022 

година; 

4. 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. Одлука за утврдување  просечните купопродажнте  цени на градежно неизградено 

и земјоделско земјиште по м
2
 на подрачјето на општина Конче; 

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

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

Конче; 

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

активностите на општина Конче во областа на противпожарната заштита во 

2022 година; 

9. Заклучок за усвојување  Квартален извештај за извршување на Буџетот на 

општина Конче за квартал од 01.01.2022 до 31.12.2022 година;  

10.  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. 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. 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;   
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14. Заклучок за усвојување  Годишен извештај за остварени приходи и расходи 

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

15. Одлука за доделување на финансиски средства за настраданите од земјотресот во 

Република Турција и Сирија; 
16. Одлука за одобрување финансиски средства за уредување на просторот во 

дворот на  ЈОУДГ „12-ТИ ЈУЛИ“-Конче за поставување на реквизити за 

детско катче; 

17. Одлука за одобрување на организирање превоз на деца кои тренираат фудбал 

во Радовиш; 

18. Одлука за одобрување на финансисики средства на Ленка Глигорова од 

Конче; 

19. Одлука за одобрување одобрување на финансисики средства на Петар 

Трајков од Струмица; 

20. Одлука за одобрување на финансиски средства на Стевкова Јованка од 

с.Горни Липовиќ, Конче; 

21. Одлука за одобрување на финансиски средства на Ѓорги Секулов  од 

с.Лубница, Конче; 

22. Одлука за одобрување на  финансиски средства на боречкиот клуб БУЧИМ-

ШАМПИОНИ-Конче; 

23. Одлука за одобрување на одобрување на финансиски средства  за 

одбележување на манифестацијата  „Св. Трифун“ 2023 година; 

24.  Одлука за одобрување  финансиски средства на “ Свети Великомаченик 

Георгиј ”- с.Долна Враштица, Конче.   
 

 

                                                                                                            

 
 

                                                                                         

 

 

                                                                                                                     

„Службен гласник на  

                                                                                                                              Општина Конче“  

 

 

 


