
            

  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 22-та седница  на Советот на општина Конче. 

Седницата ќе се одржи на ден  02.03.2023 год.(четврток) 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   21-та  седница  на Советот на општина Конче 

 

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

јавни дејности за 2022 година; 

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

активностите на општина Конче во областа на Социјалната заштита и заштитата на 

децата во 2022 година; 

3. Предлог-Изменување на Б У Џ Е Т на Општина КОНЧЕ  за 2023 годин; 

4. Предлог-Одлука за  изменување и дополнување на  Одлуката за извршувањето на 

Буџетот на општина Конче за 2023 година; 

5. Предлог-Одлука за  одобрување сопствено учество на општина Конче за реализација на 

                        Проект-Реконструкција на улица 2 во  Конче, Општина Конче; 

6. Предлог-Одлука за  одобрување сопствено учество на општина Конче за реализација на 

     Проект- Набавка на ново возило камион кипер, Општина Конче; 

7. Предлог-Одлука за  сопствено учество за аплициран Проект: „Превземи чекор – заштити 

ја животната средина!“преку Програма за рамномерен регионален развој за 2023 

година со индикативно планирани средства за 2024 година од Бирото за регионален 

развој “ поднесен преку Центар за развој на Југоисточен плански регион; 

8. Предлог-Одлука за  сопствено учество за аплициран Проект:  „Техничка документација 

за нови регионални проекти “ преку Програма за рамномерен регионален развој за 

2023 година со индикативно планирани средства за 2024 година од Бирото за 

регионален развој “ поднесен преку Центар за развој на Југоисточен плански регион; 

9. Предлог-Заклучок за усвојување Извештај за реализирани средства за 2022 година од 

ЗРБС „Бучим Шампиони“-Конче; 

10.  Предлог-Проект за едукација на млади ликовни уметници-Конче 2023 година; 

 

 

                -Разгледување на барања;  

                - Советнички прашања. 

 

 

        Број 08-363/1                                                                                          Совет на општина  Конче 

        Дата 23.02.2023                                                                                                Претседател, 

        Конче                                                                                                         Александра Ристова,     

 


