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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 22-та седница на Советот на општина Конче 

одржана на ден  02.03.2023 година 

 

 

1.СЕ ОБЈАВУВААТ актите  донесени на 22-та седница на Советот на општина 

Конче одржана на ден 02.03.2023 година. 

 

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

јавни дејности за 2022 година; 
2. 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. 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. Одлука за  одобрување сопствено учество на општина Конче за реализација 

на  Реконструкција на улица 2 во  Конче, Општина Конче; 

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

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

7. 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. 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. Заклучок за усвојување Извештај за реализирани средства за 2022 година од 

ЗРБС „Бучим Шампиони“-Конче; 

10.  Одлука за прифаќање на Предлог-Проект за едукација на млади ликовни 

уметници-Конче 2023 година поднесен од ЗЛУ „РАДА ДЛУР“-Радовиш;  
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11. Одлука за издвојување на системот за улично осветлување од постоечките 

трафостаници на ЕВН Македонија; 

12. Одлука за доградба на повеќенаменско игралиште во ПУ во с.Долни 

Липовиќ на ООУ Гоце Делчев-Конче; 

13. Заклучок за усвојување на Извештај за работењето на ЈПКД Лакавица-Конче 

и резултати за четвртото тромесечие октомври-декември за 2022 година; 

14. Одлука за давање СОГЛАСНОСТ  на Одлуката за утврдување на висина на 

бодот за исплата на плата на административни-јавни службеници и 

даватели на јавни услуги во ЈПКД Лакавица Конче; 

15. Одлука за одобрување на финансиски средства на Звонко Атанасов од с.Лубница, 
општина Конче ; 

16.  Одлука за одобрување на дробен камен за тампонирање на патот од 

зградата на општина Конче до турските гробишта; 

17. Одлука за одобрување на финансиски средства  за изработка на маски за 

учество на Детскиот карневал во Радовиш; 

18. Одлука за одобрување на финансиски средства  на Амед Усеинов од Конче; 

19. Одлука за одобрување на финансиски средства  за набавка на камбана за црквата 

Св. Ѓоргија во с. Загорци; 
20. Одлука за одобрување на финансиски средства  на Ванчо Милев од Конче; 

21. Одлука за одобрување на финансиски средства  на финансиски средства на 

Планинарскиот Клуб Ентузијаст од Струмица;  
22. Одлука за одобрување на финансиски средства  на СБНОВМ и нивни 

подржувачи за општина Конче; 

23. Одлука за одобрување на финансиски средства  на Бајрам Демиров од Конче; 

24.  Одлука за одобрување на барање на црковен одбор на црква ,,Св. 

Богородица’’ од с.Долни Липовиќ; 

25. Одлука за одобрување на градежен материјал на Дане Божинов од с.Дедино; 

26. Одлука за одобрување на финансики средства на Организација на жени на 

општина Конче-Конче. 

 

 

 

 

 

Број 09-363/29                                                                            Општина Конче 

Дата 06.03.2023                                                                           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 02.03.2023 година донесе: 

 
Z  A  K  L  U  ^  O  K 

Za усвојување  на Годишен извештај за рализација на Програмата за  јавни дејности  за 

2022 година 

 

1. Se  USVOJUVA Годишен извештај за  рализација на Програмата за јавни дејности  

за 2022 година број 01-371/1 од 24.02.2023 година.  
 

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

општина Конче. 

 
 

Број 08-363/3                                                                    Совет на општина  Конче 

Дата 02.03.2023                                                                          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 02.03.2023 година донесе: 

 
 

Z  A  K  L  U  ^  O  K 
Зa  усвојување  на Годишен извештај за рализација на Програмата за активностите на 

општина Конче во областа на Социјалната заштита и заштитата на децата во 2022 година 

 

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

општина Конче во областа на Социјалната заштита и заштитата на децата во 2022 

година број 01-372/1 од 24.02.2023 година.  
 

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

општина Конче. 

 
 
 

 

Број 08-363/4                                                                    Совет на општина  Конче 

Дата 02.03.2023                                                                          Претседател, 

      Конче                                                                             Александра Ристова, с.р. 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на 

Република Македонија” број 5/2002) и член 28 став 1 од Законот за финасирање на единиците на 

локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија број 61/2004, 96/2004, 67/2007, 

156/2009, 47/2011, 192/2015, 209/2018 и Службен весник на Република Северна Македонија 

244/2019, 53/2021, 77/2021, 150/2021 и 173/2022 ),  

Советот на Општина Конче на дваесет и втората редовна седница , одржана на  02.03 2023  година, 

донесе     

 

Изменување на Б У Џ Е Т на Општина КОНЧЕ  за 2023 година 

 

I.ОПШТ ДЕЛ 

 

Член 1 

 

Во преамбулата  на  Буџетот на Општина КОНЧЕ  за 2023 година ( Службен гласник на општина 

Конче бр. 16/22)  кај Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа бројот 

на Службениот весник  „82/20“ се брише. 

 

 

  

 

Број 08-363/5                                                                         Совет на општина  Конче 
Дата 02.03.2023                                                                                Претседател, 

      Конче                                                                                     Александра Ристова, с.р. 

                                   

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа (“Службен 

весник на Р.М.” бр.5/2002), член 23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на 

локалната самоуправа (“Службен весник на Р.М.” бр.61/04, бр.96/04, бр.67/07, бр.156/09, 

бр.47/11  192/15, 209/18 и 244/19„Службен весник на Република Северна Македонија бр. 
53/2021; 77/2021; 150/2021; 173/2022“, и  член 11 став 1 точка 4 од Статутот на Општината 

Конче, Советот на Општината Конче на 22-та (дваесет и втората) редовна  седницата 

одржана на  02.03.2023 година, донесе 

                                                                                        

 
                 
                 O D L U K A 

Izmenuvaње и дополнување на  Одлуката за извршувањето на Буџетот на општина 

Конче за 2023 година 

 

^len 1 
Во Одлуката за извршувањето на Буџетот на општина Конче за 2023 година ( Службен 

гласник на општина Конче бр. 16/22) во преамбулата кај Законот за финансирање на 

единиците на локална самоуправа по бројот на службен весник „244/19“се додава и 

„Службен весник на Република Северна Македонија бр. 53/2021; 77/2021; 150/2021; 

173/2022“, а бројот „82/20“ се брише.    
 

Во членот 10 став 2 годината „2022“ се заменува со „2023“ 
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Во членот 16 став 2 зборовите „Њ0-Противпожарна заштита“ се бришат а се додаваат 

зборовите „Н1 Основно образование и В1-Детска заштита“. 

 

                                                                  ^len 2 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавување во „Службен гласник на општина 

Конче. 

 
 

Број 08-363/6                                                                    Совет на општина  Конче 

Дата 02.03.2023                                                                          Претседател, 

      Конче                                                                              Александра Ристова, с.р. 

 
 

Врз основа на член 36 ст.1 т.15 од Законот за локалната 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 02.03.2023 год. донесе  

 

 

О Д Л У К А 

За одобрување сопствено учество на општина Конче за реализација на 

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

 

Член 1 

 

Со оваа Одлука се одобрува сопствено учество на општина Конче во висина од  

4.184.000,00 денари за реализација на Проект – Реконструкција на улица 2 во општина 

Конче, Општина Конче преку Министерство за локална самоуправа , Биро за регионален 

развој по Јавен повик 2023/2024 за прибирање на предлог проекти за развој на урбаните 

подрачја и одржлив и урбан развој, развој на подрачјата со спефични развојни потреби и 

за развој на селата -Проект за Развој подрачјата со специфични развојни потреби.  

 

Член 2 

 

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

гласник на општина Конче. 

 

 

 

 

Број 08-363/7                                                                                 Совет на општина Конче 

Дата 02.03.2023                                                          Претседател, 

 Конче                                         Александра Ристова, с.р. 
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Врз основа на член 36 ст.1 т.15 од Законот за локалната 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 02.03.2023 год. донесе  

 

О Д Л У К А 

За одобрување сопствено учество на општина Конче за реализација на 

Проект- Набавка на ново возило Камион кипер ,Општина Конче 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се одобрува сопствено учество на општина Конче во висина од  

2.500.000,00 денари за реализација на Проект – Набавка на ново возило Камион кипер, 

Општина Конче преку Министерство за локална самоуправа , Биро за регионален развој 

по Јавен повик 2023/2024 за прибирање на предлог проекти за развој на урбаните подрачја 

и одржлив и урбан развој, развој на подрачјата со спефични развојни потреби и за развој 

на селата -Проект за Развој на селата.  

 

Член 2 

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

општина Конче. 

 

  

Број 08-363/8                                                                                 Совет на општина Конче 

Дата 02.03.2023                                                          Претседател, 

 Конче                                         Александра Ристова, с.р. 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од од Законот за локална самоуправа (Службен 

весник на  Р Македонија бр. 5/02), член 11 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Конче 

(Службен гласник на Општина Конче бр.4/06),Советот на општина Конче, на Седницата 

одржана на ден 02.03.2023 година ја донесе следната:                                  

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 

Член 1 

Со оваа одлука се обезбедуваат финансиски средства како сопствено учество од општина 

Конче потребни за реализација на проектот „Превземи чекор – заштити ја животната 

средина!“. Носител на проектот е Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, а 

ќе се реализира во партнерство со општина Струмица, општина Василево и општина 

Конче преку Програма за рамномерен регионален развој за 2023 година со индикативно 

планирани средства за 2024 година од Бирото за регионален развој. 
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Член 2 

Сопственото учество на општина Конче во проектот од член 1 изнесува 2.829.023,00 

денари со ДДВ. 

Член 3 

Средствата за оваа намена се обезбедуваат од буџетот на општина Конче. 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник“ на Општина 

Конче. 

 

Број 08-363/9                                                               Совет на општина  Конче 

Дата 02.03.2023                                                                  Претседател,  

        Конче                                                                     Александра Ристова, с.р. 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од од Законот за локална самоуправа (Службен 

весник на  Р Македонија бр. 5/02), член 11 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Конче 

(Службен гласник на Општина Конче бр.4/06),Советот на општина Конче, на Седницата 

одржана на ден 02.03.2023 година ја донесе следната:                                  

                                                                                                                      

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 

Член 1 

Со оваа одлука се обезбедуваат финансиски средства како сопствено учество од општина 

Конче потребни за реализација на проектот „Техничка документација за нови 

регионални проекти“ (резервен проект) Носител на проектот е Центарот за развој на 

Југоисточниот плански регион, а ќе се реализира во партнерство со општините  Босилово, 

Василево, Гевгелија, Конче, Радовиш и Струмица преку Програма за рамномерен 

регионален развој за 2023 година со индикативно планирани средства за 2024 година од 

Бирото за регионален развој. 

Член 2 

Сопственото учество на општина Конче  во проектот од член 1 изнесува 120.000,00 денари 

со ДДВ. 
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Член 3 

Средствата за оваа намена се обезбедуваат од буџетот на општина Конче. 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник“ на Општина 

Конче. 

 
 

Број 08-363/10                                                               Совет на општина  Конче 

Дата 02.03.2023                                                                     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 02.03.2023 година донесе: 

 
 

 
 

Z  A  K  L  U  ^  O  K 

Za усвојување  на  Извештај за рализирани средства добиени од општина Конче   за 2022 

година 

 

1. Se  USVOJUVA Извештај за рализирани средства добиени од општина Конче за 

ЗРБС Бучим Шампиони-Конче за 2022 година број 08-301/1 од 23.02.2023 година.  
 

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

општина Конче. 

 
 
 
 

 

Број 08-363/11                                                                     Совет на општина  Конче 

Дата 02.03.2023                                                                             Претседател, 

      Конче                                                                                 Александра Ристова,с.р. 

 

 
 

 

 



               СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ  3/2023______________  

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од од Законот за локална самоуправа (Службен 

весник на  Р Македонија бр. 5/02), член 11 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Конче, 

Советот на општина Конче, на Седницата одржана на ден 02.03.2023 година ја донесе 

следната:                                  

ОДЛУКА 

За прифаќање на Предлог проект за едукација на млади ликовни учесници-Конче 2023 

година  поднесен од ЗЛУ „ РАДА ДЛУР “-Радовиш 

 

Член 1 

Со оваа одлука се прифаќа  Предлог проект за едукација на млади ликовни учесници-

Конче 2023 година поднесен од ЗЛУ „ РАДА ДЛУР “-Радовиш. 

Член 2 

 Општина  Конче ќе го подржи проектот со обезбедување на превоз на пријавените 

учесници-ученици од ООУ “Гоце Делчев“-Конче  од четврто до деветто одделени во 

курсот организиран од страна на ЗЛУ „ РАДА ДЛУР “-Радовиш со комби возила од страна 

на ЈПКД „ Лакавица“-Конче . 

Член 3 

Средствата за извршената услуга-превоз на учесници-ученици  ќе бидат исплатени на 

ЈПКД „ Лакавица“-Конче по доставена фактура . 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник“ на Општина 

Конче. 

 

 
 

Број 08-363/12                                                               Совет на општина  Конче 

Дата 02.03.2023                                                                  Претседател,  

        Конче                                                                     Александра Ристова,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ  3/2023______________  

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник 

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

         Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 02.03.2023 година донесе:  

    

О Д Л У К А 

за издвојување на системот за улично осветлување  од постоечките трафостаници на ЕВН 

Македонија 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се одобрува издвојување на системот за улично осветлување  од 

постоечките трафостаници на ЕВН Македонија со вградување на посебни ормари за 

непречен пристап при одржување на уличното осветлување во сите населени места во 

општина Конче. 

Член 2 

Висината на средствата  за изработка и поставување на ормарите  ќе се определи согласно 

цени кои ќе бидат постигнати во постапка по јавна набавка.     

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник 

на општина Конче. 

Број 08-363/13                                                                    Совет на општина  Конче 

Дата 02.03.2023                                                                          Претседател, 

      Конче                                                                             Александра Ристова,с.р. 

 

  

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник 

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

         Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 02.03.2023 година донесе:  

    

О Д Л У К А 

за доградба на повеќенаменско игралиште во ПУ во с. Долни Липовиќ на ООУ Гоце 

Делчев-Конче 

 

Член 1 

 

Со оваа Одлука се утврдува потреба од доградба на повеќенаменско игралиште во ПУ во 

с. Долни Липовиќ на ООУ Гоце Делчев-Конче  односно оградување со мрежа и 

поставување на осветлување со цел да и се овозможи на децата да спортуваат  и во 

вечерните часови во летниот период.  

 

 

Член 2 

Се задолжува ООУ Гоце Делчев-Конче да ја спроведе одлуката .    

  

 

 



               СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ  3/2023______________  

 

 

Член 3 

 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник 

на општина Конче. 

Број 08-363/14                                                                    Совет на општина  Конче 

Дата 02.03.2023                                                                          Претседател, 

      Конче                                                                             Александра Ристова, с.р. 

 

 
           Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од од Законот за локална самоуправа 

(Службен весник на  Р Македонија бр. 5/02), член 11 став 1 точка 43 од Статутот на 

Општина Конче,  
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 02.03.2023 година донесе: 

 
Z  A  K  L  U  ^  O  K 

За усвојување на  Извештај за работењето на ЈПКД “Лакавица”-Конче и резултати за 

четвртото тромесечје октомри-декември  за 2022 година  

 
 

1. Se USVOJUVA Извештај за работењето на ЈПКД “Лакавица”-Конче и резултати 

за четвртото тромесечје октомри-декември за 2022 година бр.02-73/2 од 28.02.2023 

година. 
 
  

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

на општина Конче. 
 

Број 08-363/15                                                                     Совет на општина  Конче 

Дата 02.03.2023                                                                          Претседател, 

      Конче                                                                             Александра Ристова, с.р. 

 

 

Врз основа на член 88 ст. 3 од Законот за административни службеници ( Сл. Весник на 

РСМ бр. 27/2014; 199/2014; 48/2015; 154/2015; 5/2016; 80/2016; 127/2016; 142/2016; 2/2017; 

16/2017; 11/2018; 275/2019; 14/2020; 112/2020; 215/2021; 99/2022) чл. 36. ст.1 т.6 од 

Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр. 5/02),  

 Советот на општина Конче на седницата одржана на ден  02.03.2023 год.  донесе:  

 

                                                                                         

 

О  Д  Л  У  К  А 

За давање СОГЛАСНОСТ  на Одлуката за утврдување на висина на бодот за 

исплата на плата на административни-јавни службеници и даватели на јавни услуги 

во ЈПКД Лакавица Конче 
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               СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ  3/2023______________  

 

 

Член 1 

Се дава СОГЛАСНОСТ  на Одлуката за утврдување на висина на бодот за исплата на 

плата на административни-јавни службеници и даватели на јавни услуги во ЈПКД 

Лакавица Конче бр. 02-73/5 од 28.02.2023 година. 

 

Член 2 

Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави   во „Службен 

гласник на општина Конче“. 

    

 

Број 08-363/16                                                                     Совет на општина  Конче 

Дата 02.03.2023                                                                          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 02.03.2023 година донесе:                                

 

О Д Л У К А 

За одобрување на финансиски средства на Звонко Атанасов од с.Лубница, 

 општина Конче  

 

 

Член 1 

По барање број 08-421/1 од 02.03.2023 година од Звонко Атанасов со ЕМБГ 1503972464002 

од с.Лубница, поради високи трошоци за организирање транспорт и погреб на неговиот брат Игор 

Атанасов кој ненадејно почина во Република Австрија СЕ ОДОБРУВААТ 30.000,00 

(триесетилјади) денари.  

 

 

                                                              Член 2 

Средствата да се исплатат на сметка на Звонко Атанасов од с.Лубница број 

200001896433606 Стопанска банка. 

 

Член  3 

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

гласник на општина Конче”.                                                                                                                                                          

 

 

 

Број 08-363/17 Совет на општина Конче 

Дата 02.03.2023         Претседател 

Конче Александра Ристова, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 



               СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ  3/2023______________  

 

 
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 02.03.2023 година донесе: 

                                                                                          

О Д Л У К А 

За одобрување на дробен камен за тампонирање на патот од зградата на општина Конче до 

турските гробишта  

 

 

Член 1 

По барање број 08-272/1 од 16.02.2023 година од ИВЗ Муфтиство Штип се одобрува 

дробен камен за тампонирање на патот од кај зградата на општина Конче до турските гробишта, 

како и поврзување со регионалниот пат, во должина од 270 м и ширина 4 м. 

 

                                                                                    Член 2 

Ова барање ќе се реализира од страна на ЈПКД Лакавица Конче, по определенио цени по 

работен час согласно усвоени тарифници. 

 

 

Член  3 

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

гласник на општина Конче”. 

 

 

                                                                                                                                                         

Број 08-363/18 Совет на општина Конче 

Дата 02.03.2023         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 02.03.2023 година донесе: 

                                                                                          

 

О Д Л У К А 

За одобрување на финансиски средства за изработка на маски за учество на Детскиот карневал во 

Радовиш  

 

 

Член 1 

По барање број 08-288/1 од 21.02.2023 година од ученичкиот парламент при ООУ ,,Гоце 

Делчев’’ – Конче се одобруваат финансиски средства во износ до 20.000 (дваесет илјади) денари за 

изработка на 15 костими за децата кои ќе учествуваат на Детскиот карневал во Радовиш. 

 

 

Член 2 

Средствата да се исплатат по доставена фактура  од страна  правно лице за извршување на 

услугата  . 

 

 

 

 



               СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ  3/2023______________  

 

 
Член  3 

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

гласник на општина Конче”. 

 

 

                                                                                                                                                     

Број 08-363/19 Совет на општина Конче 

Дата 02.03.2023           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 02.03.2023 година донесе: 

                                                                                          

 

О Д Л У К А 

За одобрување на финансиски средства на Амед Усеинов од Конче 

 

Член 1 

По барање број 08-289/1 од 21.02.2023 година од Амед Усеинов со ЕМБГ 0408956464012 

од Конче, поради лошата здравствена состојба на неговата сопруга Девран Усинова која има 

направено повеќе операции на колената и не е во состојба да се движи и да работи  СЕ 

ОДОБРУВААТ 15.000,00 (петнаесетилјади) денари.  

 

                                                                        Член 2 

Средствата да се исплатат на сметка на Амед Усеинов од с.Конче број 2000000404525397 

Стопанска банка. 

 

 Член  3 

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

гласник на општина Конче”. 

 

                                                                                                                                                       

 

Број 08-363/20 Совет на општина Конче 

Дата 02.03.2023         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 02.03.2023 година донесе: 

                                                                                          

 

О Д Л У К А 

За одобрување на финансиски средства за набавка на камбана за црквата Св. Ѓоргија во 

с.Загорци  

 

 

 



               СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ  3/2023______________  

 

 

 

Член 1 

По барање број 08-295/1 од 22.02.2023 година од црковниот одбор на црквата Св. 

Ѓоргија во село Загорци, а поради кражба на првобитно поставената камбана, се 

одобруваат средства во износ до 15.000,00 (петнаесетилјади) денари за набавка на нова 

камбана. 

                                                              Член 2 

Средствата да се исплатат по доставена фактура од страна на црковниот одбор на 

црквата Св. Ѓоргија во с.Загорци. 

 

Член  3 

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

“Службен гласник на општина Конче”. 

 

                                                                                                                                                    

Број 08-363/21 Совет на општина Конче 

Дата 02.03.2023         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 02.03.2023 година донесе: 

                                                                               

 

О Д Л У К А 

За одобрување на финансиски средства на Ванчо Милев од Конче  

 

 

Член 1 

По барање број 08-296/1 од 22.02.2023 година од Ванчо Милев со ЕМБГ 1103962464006 од 

Конче, поради здравствената состојба во која се наоѓа СЕ ОДОБРУВААТ 15.000,00 (петнаесет 

илјади) денари за понатамошно лекување. 

 

                                                                         Член 2 

Средствата да се исплатат на сметка на Ванчо Милев од Конче број 2707000684974.69 

HALKBANK. 

 

Член  3 

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

гласник на општина Конче”. 

 

 

                                                                                                                                                          

 

Број 08-363/22 Совет на општина Конче 

Дата 02.03.2023         Претседател 

Конче Александра Ристова, с.р. 

 

 



               СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ  3/2023______________  

 

 
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 02.03.2023 година донесе                                                                         

 

О Д Л У К А 

За одобрување на финансиски средства на Планинарскиот Клуб Ентузијаст од Струмица   

 

Член 1 

По барање број 08-302/1 од 23.02.2023 година од Планинарскиот клуб Ентузијаст од 

Струмица  поради одбележување на денот на загинувањето на Претседателот на Република 

Македонија Борис Трајковски со одржување на планинарски марш се одобруваат 20.000,00 

(дваесеттилјади) денари. 

 

                                                                        Член 2 

Средствата да се исплатат на сметка на Планинарскиот клуб ентузијаст од Струмица со 

број 200000003245806 – Стопанска банка. 

 

 Член  3 

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

гласник на општина Конче”. 

 

 

                                                                                                                                                      

Број 08-363/23 Совет на општина Конче 

Дата 02.03.2023         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, a според Програмата 

за одбележување на Гарванскиот масакр 1923-2023, 

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 02.03.2023 година донесе: 

                                                                                          

 

О Д Л У К А 

За одобрување на финансиски средства на огранок на СБНОВМ и нивни подржувачи за 

општина Конче  

 

 

Член 1 

По барање број 08-374/1 од 27.02.2023 година од огранок на СБНОВМ, а согласно 

Програмата за одбележување на Гарванскиот масакар 1923-2023 се одобруваат средства во 

износ до 150.000,00 (сто и педесет илјади) денари за: 

-Реставрација  и доградба на чешма со поставување на кров и место за полагање на 

цвеќе; 

-Изработка и поставување на плоча со податоци за убиените лица; 

-Изработка на брошури. 
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                                                                 Член 2 

Средствата да се исплатат на Сојузот на борците од НОАВ на Македонија 1941-

1945 година-Општински одбор Радовиш на сметка 200000002132537-Стопанска Банка. 

 

Член  3 

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

“Службен гласник на општина Конче”. 

 

 

                                                                                                                                                        

Број 08-363/24 Совет на општина Конче 

Дата 02.03.2023         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 02.03.2023 година донесе: 

                                                                                          

 

О Д Л У К А 

За одобрување на финансиски средства на Бајрам Демиров од Конче  

 

 

Член 1 

По барање број 08-402/1 од 28.02.2023 година од Бајрам Демиров со ЕМБГ 1311972464006 

од Конче, поради здравствената состојба во која се наоѓа СЕ ОДОБРУВААТ 15.000,00 

(петнаесетилјади) денари за понатамошно лекување. 

  

                                                                       Член 2 

Средствата да се исплатат на сметка на Бајрам Демиров од Конче број 20000195962047-

Стопанска банка. 

Член  3 

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

гласник на општина Конче”. 

 

 

 

                                                                                                                                                      

 

Број 08-363/25 Совет на општина Конче 

Дата 02.03.2023         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 02.03.2023 година донесе:                                                                                          

 

О Д Л У К А 

За одобрување на барањето на црковен одбор на црква ,,Св. Богородица’’ од с.Долни Липовиќ 

 

Член 1 

Се одобрува барањето со број 08-407/1 од 28.02.2023 година од црковниот одбор на 

црквата ,,Св. Ѓоргија’’ од с.Долни Липовиќ за поставување ново црево од последната куќа од 

левата страна на почетокот на селото до селските гробишта во должина од 150-200 метри со 

пречник од ½ цол. 

 

                                                                         Член 2 

Средствата да се исплатат на сметка на вршителот на активностите, односно на ЈПКД 

”Лакавица”- Конче по доставена фактура, по определени цени, согласно усвоени тарифници.  

 

Член  3 

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

гласник на општина Конче”. 

 

                                                                                                                                           

 

Број 08-363/26 Совет на општина Конче 

Дата 02.03.2023         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 02.03.2023 година донесе: 

                                                                                          

 

О Д Л У К А 

За одобрување на градежен материјал на Дане Божинов од с.Дедино  

 

 

Член 1 

 

По барање број 08-408/1 од 28.02.2023 година од Дане Божинов од с.Дедино, се одобрува 

градежен материјал во висина до 30.000,00 денари, за овозможување на пристап до неговиот двор, 

од причина што речното корито на реката која минува покрај неговата куќа е изградено повисоко 

од дворот, па при врнежи се насобира големо количество на вода која не истекува и го ограничува 

нормалното функционирање и движење.   

 

                                                                         Член 2 

 

Срдствата да се исплатат по доставена фактура од економскиот оператор со кој општина 

Конче има склучено договор за јавна набавка.   
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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 08-363/27 Совет на општина Конче 

Дата 02.03.2023         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 02.03.2023 година донесе: 

                                                                                          

 

О Д Л У К А 

За одобрување на финансиски средства на организација на жени на општина Конче-Конче  

 

 

Член 1 

По барање број 08-410/1 од 01.03.2023 година од Организација на жени на општина 

Конче-Конче се одобруваaт финансиски средства во висина од 16.000,00 денари за   

превоз со комби возила на жените од населените места во општината до Радовиш и 

обратно за прославување на празникот на жената 8- ми март. 

 

 

                                                              Член 2 

Средствата да се исплатат  на Организација на жени на општина Конче-Конче  а 

превозниците да  достават фактури до Организација на жени на општина Конче-Конче . 

 

 

Член  3 

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

“Службен гласник на општина Конче”. 

 

                                                                                                                                                  

 

 

Број 08-363/28 Совет на општина Конче 

Дата 02.03.2023            Претседател, 

Конче   Александра Ристова,с.р. 
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   С  О  Д  Р  Ж  И  Н  А 

 

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

јавни дејности за 2022 година; 
2. 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. 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. Одлука за  одобрување сопствено учество на општина Конче за реализација 

на  Реконструкција на улица 2 во  Конче, Општина Конче; 

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

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

7. 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. 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. Заклучок за усвојување Извештај за реализирани средства за 2022 година од 

ЗРБС „Бучим Шампиони“-Конче; 

10.  Одлука за прифаќање на Предлог-Проект за едукација на млади ликовни 

уметници-Конче 2023 година поднесен од ЗЛУ „РАДА ДЛУР“-Радовиш;  

11. Одлука за издвојување на системот за улично осветлување од постоечките 

трафостаници на ЕВН Македонија; 

12. Одлука за доградба на повеќенаменско игралиште во ПУ во с.Долни 

Липовиќ на ООУ Гоце Делчев-Конче; 

13. Заклучок за усвојување на Извештај за работењето на ЈПКД Лакавица-Конче 

и резултати за четвртото тромесечие октомври-декември за 2022 година; 

14. Одлука за давање СОГЛАСНОСТ  на Одлуката за утврдување на висина на 

бодот за исплата на плата на административни-јавни службеници и 

даватели на јавни услуги во ЈПКД Лакавица Конче; 

15. Одлука за одобрување на финансиски средства на Звонко Атанасов од с.Лубница, 
општина Конче ; 

16.  Одлука за одобрување на дробен камен за тампонирање на патот од 

зградата на општина Конче до турските гробишта; 

17. Одлука за одобрување на финансиски средства  за изработка на маски за 

учество на Детскиот карневал во Радовиш; 

18. Одлука за одобрување на финансиски средства  на Амед Усеинов од Конче; 

19. Одлука за одобрување на финансиски средства  за набавка на камбана за црквата 

Св. Ѓоргија во с. Загорци; 
20. Одлука за одобрување на финансиски средства  на Ванчо Милев од Конче; 

21. Одлука за одобрување на финансиски средства  на финансиски средства на 

Планинарскиот Клуб Ентузијаст од Струмица;  
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22. Одлука за одобрување на финансиски средства  на СБНОВМ и нивни 

подржувачи за општина Конче; 

23. Одлука за одобрување на финансиски средства  на Бајрам Демиров од Конче; 

24.  Одлука за одобрување на барање на црковен одбор на црква ,,Св. 

Богородица’’ од с.Долни Липовиќ; 

25. Одлука за одобрување на градежен материјал на Дане Божинов од с.Дедино; 

26. Одлука за одобрување на финансики средства на Организација на жени на 

општина Конче-Конче. 
 

 
 

                                                     
 

                                                                                         

 

 

                                                                                                                     

„Службен гласник на  

                                                                                                                              Општина Конче“  

 

 

 

 

 

 


