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локална самоуправа и врз основа на член
37 од Статутот на Општина Вевчани,
градоначалникот на Општината го донесува
следниот:
ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Решението за
формирање комисија за верификација,
мандатни прашања, избор и именување

Се прогласува Решението за формирање
комисија за верификација, мандатни
прашања, избор и именување, донесено од
Советот на Општина Вевчани на 25-та
седница одржана на ден 23.12.2016 година.
Бр. 09-1019/1
27.12.2016
ОПШТИНА ВЕВЧАНИ
Градоначалник,
Цветомир Угриноски
Врз основа на чл.4 од Деловникот
за работа на Советот на општина
Вевчани, Советот на општина Вевчани
на дваесет и петтата седница одржана
на ден 23.12.2016 година го донесе
следното:
РЕШЕНИЕ
за формирање на комисија за
верификација, мандатни прашања,
избор и именување
1. Се

формира
Комисија
за
верификација,
мандатни
прашања, избор и именување која
има за задача да изврши увид во,
доставеното уверение од страна
на членот за неговиот избор,
утврдување
на
неговиот

27.12.2016 година
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ
бр.11 /2016Стр, 2
идентитет, и поднесува извештај со
седница одржана на ден 23.12.2016
година го донесе следното:
предлог за верификација.
2. За

претседател и членови на
Комисија за верификација, мандатни
прашања, избор и именување се
избираат:
1. Александра
Влајнкиноска
(претседател)
2. Јасмина Бебекоска (член)
3. АнѓелкоМурџески (член)

3. Решението

стапува во сила со
донесувањето, а ќе се објави во
Службен Гласник на општина
Вевчани.

Бр. 08-989/3
23.12.2016 гд.
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ
Претседавач,
Спасе Кочовски

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за
локална самоуправа и врз основа на член 37 од
Статутот
на
Општина
Вевчани,
градоначалникот на Општината го донесува
следниот:
ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Решението за
верификација на мандат на член на Советот
на Општина Вевчани
Се прогласува Решението за верификација на
мандат на член на Советот на Општина
Вевчани , донесено од Советот на Општина
Вевчани на 25-та седница одржана на ден
23.12.2016 година.
Бр. 09-1019/2
27.12.2016
ОПШТИНА ВЕВЧАНИ
Градоначалник,
Цветомир Угриноски

Врз основа на чл.3 од Деловникот на
советот на општина Вевчани, Советот на
општина Вевчани на дваесет и петтата

РЕШЕНИЕ
за верификација на мандат на член на
Советот на општина Вевчани

1. Се верифицира мандатот на член
на Советот на општина Вевчани и
тоа на:
Устијан Шекуткоски како нов член
на Совет на општина Вевчани од
коалицијата предводена од ВМРО –
ДПМНЕ.

2. Решението стапува во сила со
донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на општина
Вевчани.
Бр. 08-989/5
23.12.2016 год.
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ
Претседавач,
Спасе Кочовски

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за
локална самоуправа и врз основа на член
37 од Статутот на Општина Вевчани,
градоначалникот на Општината го донесува
следниот:
ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Решението за избор
на член на Советот на општината при
склучување на бракови на подрачјето на
Советот на Општина Вевчани
Се прогласува Решението за избор на член
на Советот на општината при склучување
на бракови на подрачјето на Советот на
Општина Вевчани, донесено од Советот на
Општина Вевчани на 25-та седница
одржана на ден 23.12.2016 година.
Бр. 09-1019/3
27.12.2016
ОПШТИНА ВЕВЧАНИ
Градоначалник,
Цветомир Угриноски

27.12.2016 година

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ

Врз основа на чл.36 ст.1 точ.15 од
Законот за локална самоуправа (Сл.весник
на РМ бр.05/02) и член 27 став 1 од Закон
за семејство (Сл. Весник на Р.М. бр.
9/96.....84/08) Советот на општина Вевчани
на дваесет и петтата седница одржана на
ден 23.12.2016 година донесе:
РЕШЕНИЕ
за избор на член на Советот на
општината за учество при склучување на
бракови на подрачјето на општина
Вевчани

1. Советот на општина Вевчани го
овластува
следниот
член
да
учествуваат при склучување на
бракови на подрачјето на општина
Вевчани и тоа:
1. Устијан Шекуткоски

2. Ова Решение влегува во сила со
денот на донесувањето, а ќе се
објави во Службен гласник на
општина Вевчани.
Бр. 08-989/6
23.12.2016
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ
Претседавач,
Спасе Кочовски

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за
локална самоуправа и врз основа на член 37 од
Статутот
на
Општина
Вевчани,
градоначалникот на Општината го донесува
следниот:
ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Одлуката за избор на
Претседател на Совет на општина Вевчани
Се прогласува Одлуката за избор на
Претседател на Совет на општина Вевчани,
донесена од Советот на Општина Вевчани на
25-та седница одржана на ден 23.12.2016
година.
Бр. 09-1019/4
27.12.2016

бр.11 /2016Стр, 3

ОПШТИНА ВЕВЧАНИ
Градоначалник,
Цветомир Угриноски

Врз основа на член 47 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“
бр.5/02),
Советот
на
Општината
Вевчани на седницата одржана на
23.12.2016 година, донесе:
ОДЛУКА
за избор на Претседател на Совет на
општина Вевчани

Член 1
За Претседател на Совет на
општина Вевчани се избра советникот
Даниел Мурџески.
Член 2
Мандатот на претседателот на
Советот
на
Општината
Вевчани
започнува од 23.12.2016 година и ќе
трае се до одржувањето на нови избори
за членови на Советот на Општината
Вевчани.
Член 3
Одлуката влегува во сила со
денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен Гласник на општина Вевчани“.
Бр. 08-989/9
23.12.2016 год.
ПРЕТСЕДАВАЧ
на седницата на советот
на општина Вевчани
Спасе Кочовски

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за
локална самоуправа и врз основа на член
37 од Статутот на Општина Вевчани,
градоначалникот на Општината го донесува
следниот:
ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Одлуката за
утврдување на вредност на бодот за
платите на државните службеници за
2017 година
Се прогласува Одлуката за утврдување на
вредност на бодот за платите на државните
службеници за 2017 година, донесена од

27.12.2016 година

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ

Советот на Општина Вевчани на 25-та седница
одржана на ден 23.12.2016 година.
Бр. 09-1019/8
27.12.2016
ОПШТИНА ВЕВЧАНИ
Градоначалник,
Цветомир Угриноски

Врз основа на член 88 став (2) од
Законот за административни службеници
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.27/14, 199/14, 48/15 и 154/15), Советот на
општина Вевчани , на седницата одржана на
23.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на вредност на бодот
за платите на државните службеници за
2017 година
Член 1
Вредноста на бодот за платите на
државните службеници за 2017 година
изнесува 76,80 денари.
Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот
на објавувањето во „Службен гласник на
општина Вевчани, а ќе се применува со
исплата на платата за јануари 2017 година.

Бр. 08-989/13
23.12.2016 год.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ
Даниел Мурџески

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за
локална самоуправа и врз основа на член 37 од
Статутот
на
Општина
Вевчани,
градоначалникот на Општината го донесува
следниот:
ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Одлуката за усвојување
на програми за развој
Се прогласува Одлуката за усвојување на
програми за развој, донесена од Советот на
Општина Вевчани на 25-та седница одржана на
ден 23.12.2016 година.
Бр. 09-1019/5
27.12.2016
ОПШТИНА ВЕВЧАНИ

бр.11 /2016Стр, 4

Градоначалник,
Цветомир Угриноски

Vrz osnova na ~len 21-b stav 2 od
Zakonot za buxet ( Sl vesnik na RM
br.64/05, 4/08 ,103/08,156/09,95/10,180/11,
171/12,
192/15
i
167/16
)
i
~l.36.st.1.to~.15 od Zakonot za lokalna
samouprava(Sl.vesnik na RM br 5/02) ,
Sovetot na Op{tina Vev~ani na
sednicata odr`ana na den 23.12.2016
godina donese :
ODLUKA
za usvojuvawe na programi za razvoj
^l.1.
Sovetot na Op{tina Vev~ani ja
usvojuva slednata programa za razvoj za
narednite tri godini i toa:
1. Programa za razvoj- Изградба и
реконструкција на локални патишта и
улици- JDA
^l.2.
So ovaa odluka se vr{i usvojuvawe na
planot za programi na razvoj za 2017,
2018 i 2019 godina. Taa
stanuva
sostaven del na buxetot za 2017 godina.
^l.3
Ovaa odluka vleguva vo sila na denot na
donesuvaweto a }e se objavi vo Slu`ben
glasnik na Op{tina Vev~ani.
Бр. 08-989/10
23.12.2016 год.
SOVET NA OP[TINA VEV^ANI
Predsedatel,
Daniel Murxerski

Прилог 4.

Образец В 1
ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ
КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

Име на буџетска програма

Развојна потпрограма

ИЗГРАДБА НА ЛОКАЛНИ УЛИЦИ И ПАТИШТА

Ознака на буџетска/владина
програма

Ознака на развојна потпрограма

ЈДА

Тел. и телефакс

046
784
640

Љупчо Мукоски
Лице за контакт
Советник за урбанизам и комунални дејности
Функција:

Е-маил

ОПИС

ЈД

27.12.2016 година

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ

Подобрување на патна инфраструктура

бр.11 /2016Стр, 6

Цели на
развојната
потпрограма
(идентификација
на цели кои ќе се
постигнат со
реализација на
развојната
потпрограма)

1.Изработка на проектна и техничка документација, 2.Распишување на тендерка постапка за избор на најповолен
понудувач, 3.Изведба на градежни работи
Планирани
активности

Намалување на оштетување кај моторни возила ,комуникациска поврзаност помеѓу одделни делови на општината ,
растеретување на сообраќајот итн.

Очекувани
резултати /
ефекти

Ризик и
претпоставки

неповолни временски услови, нерешени имотно правни односи

Датум на
започнување со
имплементација
на проектот

01.03.2017

Датум на
завршување на
проектот

01.09.2019

27.12.2016 година
Вкупна вредност
Име на студија

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ

бр.11 /2016Стр, 7

3.540.000,00

Проект за иградба на улици

Ниво на студија*
Автор/Фирма,
седиште
Датум на
изготвување на
проектна
документација
2017

2018

2019

2019

Индикатори
500m

500м

500м

*ДИП=Документ за идентификација на проектот (студија)

ПФС=Пред-физибилити студија

ИП = Идеен проект

ФС=Физибилити студија

500m

ГП=Главен проект

ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА
Динамика на финансирање
Статус на
финансирање*

Извор на финансирање

1
Буџет (637)
Буџетско учество
ДДВ

2
с

Вкупен износ на
проектот во
МКД
3
3540000,00
3000000,00
540000,00

Потрошено
заклучно со
31/12/2015

Предвидени
расходи за
2016

4

5

2017

2018

2019

6
1180000,00

7
1180000,00

8
1180000,00

1000000,00

1000000,00

1000000,00

180000,00

180000,00

180000,00

По
2018го
дина
9

27.12.2016 година

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ

бр.11 /2016Стр, 8

Самофинансирање (787)
Вкупни донации
Име на донатор**
Име на донатор**
Вкупни заеми
Име на кредитор**
Име на кредитор**
Други извори на
финансирање ***
Вкупно

3540000,00

1180000,00

1180000,00

* Ако е С= сигурен, внеси го датумот на потпишување на финансискиот договор или внеси КС = Квази сигурен, (што покажува дека
договорот не е сеуште потпишан) или П = преговори (што покажува дека финансиерот е идентификуван и заинтересиран да го
поддржи проектот).
** Тука да се наведат донаторите и кредиторите. Доколку има повеќе донатори или кредитори, да се внесе секој пооделно.
***Да се наведат конкретните сопствени извори на инвеститорот ( lокална самоуправа, јавните претпријатија, регионални центри,
невладини организации и др.)

1180000,00

