
 

 

 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; 

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 пристап до влез во 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 09-1888/38                                                                          Општина Конче 

Дата 28.12.2022                                                                           Градоначалник, 

      Конче                                                                                     Златко Ристов,   

 


