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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ

Izdava~:
SOVET NA OP[TINA VEV^ANI
Kompjuterska obrabotka:
STRU^NA SLU@BA NA
OP[TINA VEV^ANИ

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
Програма за изработка и донесување на Урбанистички
планови на територијата на Општина Вевчани за
2018 година
Се прогласува Одлуката за усвојување на Програма за
изработка и донесување на Урбанистички планови на
територијата на Општина Вевчани за 2018 година, донесена
од Советот на Општина Вевчани на 3-та седница одржана
на ден 27.12.2017 година.
Бр. 09-840/3
29.12.2017 год.
ОПШТИНА ВЕВЧАНИ
Градоначалник,
Сашо Јанкоски
Врз основа на член 22 став 1 и член 36 став 6 од
Законот за локална самоуправа (,,Сл.весник на РМ “
бр.5/2002) и член 36 став 1.15 од Статутот на Општина
Вевчани (,,Службен гласник на Општина Вевчани
бр.___), Советот на Општина Вевчани на седницата
одржана на 27.12.2017 година донесе:
ODLUKA
za usvojuvawe na Programa za izrabotka и
донесување na Урбанистички планови na
teritorijata na Op{tina Vev~ani za 2018 godina
^len 1
SE USVOJUVA Programata za iзработка и
донесување
на
Урбанистички
планови
na
teritorijata na Op{tina Vev~ani za 2018 godina.
^len 2
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Odlukata vleguva vo sila 8 (осмиот) ден од денот на
објавување во "Slu`ben Glasnik" na Op{tina
Vev~ani.
Бр. 08-776/7
27.12.2017 год.
SOVET NA OP[TINA VEV^ANI
Pretsedatel,
Du{ko \ur~eski
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 програма
за јавна чистота на општина Вевчани за 2018 година
Се прогласува Одлуката за усвојување на програма за јавна
чистота на општина Вевчани за 2018 година, донесена од
Советот на Општина Вевчани на 3-та седница одржана на
ден 27.12.2017 година.
Бр. 09-840/10
29.12.2017 год.
ОПШТИНА ВЕВЧАНИ
Градоначалник,
Сашо Јанкоски
Врз основа на член 12 од Законот за јавна чистота (сл.
весник на РМ 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08,
82/09, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13) и член 36, став 1
точка 15 од Законот за локална самоуправа(сл.весник
на РМ бр. 5/02), по предлог на градоначалникот на
Општина Вевчани, Советот на општина Вевчани на ден
27.12.2017год. ја донесе следната:
Одлука за усвојување на програма за јавна чистота
на општина Вевчани за 2018год.
Член 1
Советот на општина Вевчани ја усвојува програмата за
јавна чистота за 2018год.
Член 2
Составен дел на оваа одлука е програмата за јавна
чистота за 2018год.
Член 3
Оваа одлука стапува на сила со денот на нејзиното
објавување, а ќе се објави во сл. гласник на Општина
Вевчани.
Бр. 08-776/14
27.12.2017 година
Совет на Општина Вевчани
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Претседател,
Душко Ѓурчески
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 дополнување на
Одлуката за одржување на јавна чистота на
територијата на Општина Вевчани
Се прогласува Одлуката за дополнување на Одлуката за
одржување на јавна чистота на територијата на Општина
Вевчани, донесена од Советот на Општина Вевчани на 3-та
седница одржана на ден 27.12.2017 година.
Бр. 09-840/9
29.12.2017 год.
ОПШТИНА ВЕВЧАНИ
Градоначалник,
Сашо Јанкоски
Vrz osnova na ~len 28 od Zakonot za javna
~istota("Sl. Vesnik na RM" br. 111/08, 64/09,
88/10, 114/10, 23/11, 53/11 и 80/2012), ~len 36, stav
1, to~ka 15 od Zakonot za lokalnata samouprava
("Sl. Vesnik na RM" br.5/02), ~len 2 st1.to~.22 od
Odlukata za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Statutot na Op{tina Vev~ani ("Sl. glasnik na
Op{tina Vev~ani" br. 2/08), vo vrska Odlukata
za odr`uvawe na javnata ~istota na teritorijata
na Op{tina Vev~ani br.07-550/12 i Odlukata za
izmenuvawe na Odlukata za odr`uvawe na javnata
~istota na teritorijata na Op{tina Vev~ani
br.07-485/9 od 16.06.2012god., a po predlog na
Gradona~alnikot, Sovetot na Op{tina Vev~ani
na sednicata odr`ana na den 27.12.2017год.donese:
ODL UKA
за дополнување на
Одлуката за одржување на јавна чистота на
територијата на Општина Вевчани
Член 1
Во Одлуката за одржување на јавна чистота на
територијата на Општина Вевчани после член 8 се
додава нов член 8-а кој гласи:
Начин на отстранување на сметот при
непостапување по издадено решение од страна на
комуналниот инспектор:
-Ако во рокот за отстранување на непривалностите,
лицето не постапи по решението на општинскиот
комунален инспектор, општинскиот комунален
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инспекор, отстранувањето на сметот ќе го изврши
давателот на услугата на сметка на лицето наведено во
решението.
-Присилно отстранетите дрва, градежен материјал,
песок, земјоделски и индустриски произоди и сл. ќе
се чуваат во простор определен за таа локација и тоа во дворот позади општинската зграда.
-Присилно отстранетите работи може да се преземат
од страна на сопствениците, односно корисниците
петтиот ден по отстранувањето, а трошоците за
отстранувањето и чувањето ќе биде на нивна сметка.
-Доколку сопствениците/корисниците не ги превземат
своите работи во рок од 10дена од приемот на
известувањето, со претходно приложен доказ за
платени трошоци за нивно отстранување и чување,
истите ќе бидат предмет на јавна продажба.
^len 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во Службен гласни на Општина Вевчани.
Бр.08-776/12
27.12.2017 год.
SOVET NA OP[TINA VEV^ANI
Pretsedatel,
Душко Ѓурчески
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 програма
за управување со отпад на општина Вевчани за
2018 година
Се прогласува Одлуката за усвојување на програма за
управување со отпад на општина Вевчани за 2018 година ,
донесена од Советот на Општина Вевчани на 3-та седница
одржана на ден 27.12.2017 година.
Бр. 09-840/8
29.12.2017 год.
ОПШТИНА ВЕВЧАНИ
Градоначалник,
Сашо Јанкоски
Врз основа на член 19 од Законот за управување со
отпад (сл. весник на РМ 68/04, 71/04, 107/07, 102/08,
143/08, 82/09, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13) и член
36, став 1 точка 15 од Законот за локална

29.12.2017 година

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ

самоуправа(сл.весник на РМ бр. 5/02), по предлог на
градоначалникот на Општина Вевчани, Советот на
општина Вевчани на ден 27.12.2017год. ја донесе
следната:
Одлука за усвојување на програма за управување со
отпад на општина Вевчани за 2018год.
Член 1
Советот на општина Вевчани ја усвојува програмата за
управување со отпад за 2018год.
Член 2
Составен дел на оваа одлука е програмата за
управување со отпад за 2018год.
Член 3
Оваа одлука стапува на сила со денот на нејзиното
објавување, а ќе се објави во сл. гласник на Општина
Вевчани.
08-776/11
27.12.2017год.
Совет на Општина Вевчани
Претседател,
Душко Ѓурчески
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 месечен
надоместок на членовите на Совет на општина Вевчани
Се прогласува Одлуката за утврдување на месечен
надоместок на членовите на Совет на општина Вевчани ,
донесена од Советот на Општина Вевчани на 3-та седница
одржана на ден 27.12.2017 година.
Бр. 09-840/4
29.12.2017 год.
ОПШТИНА ВЕВЧАНИ
Градоначалник,
Сашо Јанкоски
Врз основа на член 29-а и 29-б од Законот за плата
и другите надоместоци на пратениците во
Собранието на Република Македонија и другите
избрани и менувани лица во Република
Македонија („Службен лист на СФРЈ“ бр. 36/1990,
44/1990, 11/1991 и 38/1991 и „Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/1997, 37/2005,
84/2005, 121/2007, 161/2008, 92/2009, 42/2010,
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97/2010, 162/2010, 11/2012, 145/2012, и 170/2013
и врз основа на член 45 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 5/2002), Советот на општина
Вевчани на својата трета седница, одржава на ден
27.12.2017 година, донесе:
ОДЛУКА
за утрврдување на месечен надоместок на
членовите на Совет на општина Вевчани
Член 1
Со оваа одлука се утврдува месечен
надоместок на членовите на советот на Општина
Вевчани за присуство на седниците на Советот.
Член 2
Месечен надоместок за присуство на
седници на Советот се утврдува во износ од 20% од
просечната месечна нето плата во Републиката
исплатена претходната година.
Член 3
Оваа Одлука за висината на месечниот
надомест за присуство на седниците ќе биде
составен дел на Одлуката за извршување на
Буџетот на општина Вевчани за 2018 година.
Член 4
Со денот на влегувањето во сила на оваа
Одлука, престанува да важи Одлуката за
утврдување на месечен надоместок на членовите
на советот на општина Вевчани бр. 08-206/7 од
07.02.2014 година.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник
на општина Вевчани“
Бр 08-776/9
27.12.2017 год.
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ
Претседател,
Душко Ѓурчески
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
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за прогласување на Одлуката за усвојување на
Годишна програма за работа на ООУ „Страшо Пинџур“ –
Вевчани за учебната година 2017/2018 година
Се прогласува Одлуката за усвојување на Годишна
програма за работа на ООУ „Страшо Пинџур“ – Вевчани за
учебната година 2017/2018 година , донесена од Советот на
Општина Вевчани на 3-та седница одржана на ден
27.12.2017 година.
Бр. 09-840/11
29.12.2017 год.
ОПШТИНА ВЕВЧАНИ
Градоначалник,
Сашо Јанкоски
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локалната самоуправа (“Службен
весник на РМ” број 5/02), Советот на општина
Вевчани на третата седницата, оддржана на ден
27.12.2017 година, донесе:
ОДЛУКА
за усвојување на Годишна програма за
работа на ООУ „Страшо Пинџур“ – Вевчани за
учебната година 2017/2018 година
Член 1
СЕ УСВОЈУВА Годишната програма за
работа на ООУ „Страшо Пинџур“ – Вевчани за
учебната година 2017/2018 година.
Член 2
Составен дел на оваа Одлука е Годишната
програма за работа на ООУ „Страшо Пинџур“–
Вевчани за учебната година 2017/2018 година.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
нејзино објавувањето во “Службен гласник на
Општина Вевчани”.
Бр. 08-776/17
29.12.2017 год.
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ
Претседател,
Душко Ѓурчески
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
Финансиски план на ООУ„Страшо Пинџур“ Вевчани за
сметката на сопствени приходи за 2018 година
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Се прогласува Одлуката за усвојување на Финансиски план
на ООУ„Страшо Пинџур“ Вевчани за сметката на сопствени
приходи за 2018 година, донесена од Советот на Општина
Вевчани на 3-та седница одржана на ден 27.12.2017 година.
Бр. 09-840/2
29.12.2017 год.
ОПШТИНА ВЕВЧАНИ
Градоначалник,
Сашо Јанкоски
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од
Законот за локална самоуправа („Службен весник
на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на
општина Вевчани на својата трета седница,
одржава на ден 27.12.2017 година, донесе:
ОДЛУКА
за усвојување на Финансиски план на ООУ
„Страшо Пинџур“ Вевчани за сметката на
сопствени приходи за 2018 година
Член 1
Со оваа Одлука се усвојува Финансискиот
план на ООУ „Страшо Пинџур“ Вевчани за сметката
на сопсствени приходи за 2018 година.
Член 2
Составен дел од оваа Одлука е Одлуката за
усвојување на Финансискиот план на сметката за
сопствени приходи на ООУ „Страшо Пинџур“
Вевчани од Училишниот одбор на ООУ„Страшо
Пинџур“ Вевчани со архивски број 02-411/4 од
21.12.2017 година и табеларниот приказ на
предвидените средства по шифри и намена.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник
на општина Вевчани“
Бр. 08-776/5
27.12.2017 год.
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ
Претседател,
Душко Ѓурчески
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
Финансиски план на ООУ„Страшо Пинџур“ Вевчани за
дотациска сметка за 2018 година
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Се прогласува Одлуката за усвојување на Финансиски план
на ООУ„Страшо Пинџур“ Вевчани за дотациска сметка за
2018 година, донесена од Советот на Општина Вевчани на
3-та седница одржана на ден 27.12.2017 година.
Бр. 09-840/1
29.12.2017 год.
ОПШТИНА ВЕВЧАНИ
Градоначалник,
Сашо Јанкоски
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од
Законот за локална самоуправа („Службен весник
на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на
општина Вевчани на својата трета седница,
одржава на ден 27.12.2017 година, донесе:
ОДЛУКА
за усвојување на Финансиски план на ООУ
„Страшо Пинџур“ Вевчани за дотациска сметка
за 2018 година
Член 1
Со оваа Одлука се усвојува Финансискиот
план на ООУ „Страшо Пинџур“ Вевчани за
дотациска сметка за 2018 година.
Член 2
Составен дел на оваа Одлука е Одлуката за
усвојување на Финансискиот план на сметката за
дотациска сметка на ООУ „Страшо Пинџур“
Вевчани од Училишниот одбор на ООУ„Страшо
Пинџур“ Вевчани со архивски број 02-411/3 од
21.12.2017 година и табеларниот приказ на
предвидените средства по шифри и намена.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник
на општина Вевчани“
Бр. 08-776/4
27.12.2017 год.
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ
Претседател,
Душко Ѓурчески

ОПШТИНА ВЕВЧАНИ
Одделение за урбанизам, комунални работи,
заштита на животната средина и ЛЕР
ПРОГРАМА
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за изработка и донесување на Урбанистички
Планови на територијата на Општина Вевчани
за 2018 година
Предлагач :

Градоначалник на Општина Вевчани
Сашо Јанкоски

Изработувач: Одделение за урбанизам, комунални
работи, заштита на животната средина и ЛЕР,
Советник за урбанистичко планирање,
Љупчо Мукоски, диа

Декември, 2017
Врз основа на член 5 и член 17 од Законот за
просторно
и
урбанистичко
планирање
(,,Сл.весник на РМ “ бр. 51/05, 137/07, 91/09,
124/10,1 8/11, 53/11, 144/12 ,55/13, 70/13, 199/14,
44/15,193/15 и 31/16), член 22 став 1 и член 36
став 6 од Законот за локална самоуправа
(,,Сл.весник на РМ “ бр.5/2002) и член 36 став
1.15 од Статутот на Општина Вевчани (,,Службен
гласник на Општина Вевчани “ бр.______), на
предлог на Градоначалникот, Советот на
Општина Вевчани на седницата одржана на
27.12.2017 година донесе:
ПРОГРАМА
ЗА ИЗРАБОТКА И ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА ТЕРИТОРИЈАТА
НА ОПШТИНАТА ВЕВЧАНИ ЗА 2018 ГОДИНА
ВОВЕД :
Просторното и урбанистичко планирање, односно
планирање
на
просторот
претставува
континуиран процес кој се обезбедува со
донесување и спроведување на повеќе нивоа и
тоа: Просторен план на РМ, Просторни планови
на одредени региони или одредени подрачја од
посебен интерес за Републиката и урбанистички
планови кои ги донесуваат општините.
Истите претставуваат работи од јавен интерес.
Со просторното и урбанистичко планирање се
одредуваат основните начела во процесот на
планирање и уредување на просторот:
- рамномерен просторен развој,
- рационално уредување и користење на
просторот,
- услови за хумано живеење и работа на
граѓаните,
- одржлив развој,
- надминување на урбаните бариери на
лицата со инвалидитет,
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заштита и унапредување на животната
средина и природата,
- заштита
на
недвижното
културно
наследство,
- заштита од воени разурнувања, природни
и технолошки катастрофи и хаварии,
- јавност во постапката за донесување и
спроведување на плановите и
- усогласеност со европските нормативи и
стандарди во планирањето и уредувањето
на просторот.
Со измените на Законот за Просторно и
урбанистичко планирање од 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 год., предвидени се
неколку вида на плански документи на локално
ниво за општини од рурален карактер:
· Урбанистички план за село - УПС
· Урбанистички план вон населено
место - УПВНМ
· Локална
урбанистичка
планска
документација - ЛУПД
· Детални урбанистички планови - ДУП
За истите се донесува Планска програма од
страна на општината која е основа за
отпочнување на електронска постапка (еурбанизам) од 01.05.2015 год. согласно
последните измени и дополнувања на Законот за
просторно и урбанистичко планирање.
Со истиот Закон овозможено е и урбанистичко
планирање на една или неколку парцели од мал
опфат вон границите на ГУП-от (Урбанистички
план за село) на локално ниво (ЛУПД).
-

Со програмата за урбанистичко планирање на
територијата на Општина Вевчани се уредува :
1. Урбанизацијата и видот на урбанистичките
планови
2. Извори на финансирање на Програмата
3. Средства наменети за урбанистичко
планирање
4. Динамика за извршување на програмата
5. Преодни и завршни одредби
1.УРБАНИЗАЦИЈА И ВИД НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ
Изготвувањето на урбанистичките планови има
за цел да обезбеди услови за континуиран
процес на планско насочување на просторниот
развој преку спроведување на основните
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поставки и насоки за идната просторна
организација, уредување, користење и заштита
на просторот како на населбата Вевчани така и
на пошироката околина на целата Општина
Вевчани.
Со спроведување на горе споменатите поставки
локалната самоуправа ќе обезбеди уредување и
хуманизација на просторот, економски развој,
како и заштита и унапредување на животната
средина и природата.
Како основни задачи од аспект на урбанистичкото
планирање во 2018 година би требало да се
реализираат следните активности:
· Изработка на Урбанистички Планови вон
Населено Место.
· Изработка на Локална Урбанистичка
Планска Документација.
· Изработка на Детални урбанистички
планови за урбани единици, односно
разработка на Блокови како помали
плански опфати за кои општината нема
донесено ДУП-ови.(на пример: Центар на
Вевчани детално е разработен како Блок 1
во УПС Вевчани) и
· Донесување на предлог одлуки од страна
на Советот за изработка на урбанистички
планови и нивно прилагодување со
важечката законска регулатива.
Како посебни планови согласно чл. 9 став (3) и
став (4) од Законот за просторно и урбанистичко
планирање можат да се донесат и следните
планови:
· просторен план на Општината и
· просторен план за подрачје од посебен
интерес за Републиката (национален парк
или друга категорија на заштитено
подрачје, акумулација или изворник на
вода, подрачје со обемна експлоатација
на минерални суровини, инфраструктурни
и сообраќајни коридори, енергетски
производни
објекти
и системи,
мелиорациони и други системи и
други
подрачја
од
значење
за
Републиката утврдени со Просторниот
план на Републиката.

Графички приказ на Општина Вевчани со постоечки и планирани површини за донесување на
урбанистички планови
А). УПС ВЕВЧАНИ со разработка на БЛОК 1 - Центар на Вевчани
Нацрт верзијата на наведениот план е подготвена од страна на Агенцијата за планирање на просторот и
добиени се соодветните согласности и мислења од надлежни институции. Планот е во постапка,
односново фаза на добивање согласност од страна на Министерството за транспорт и врски.
Б). УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО
Урбанистички план вон населено место согласно чл.13 и чл. 13-а од Законот за просторно и урбанистичко
планирање се донесува по потреба за плански опфат кои не се влезени во градежниот опфат согласно
генералните урбанистички планови или урбанистичкиот план за село.
Со овој план се уредува намена и начин на користење на просторот, како и услови за градење на
комплексни градби вон населбата и другите населени места.
Бидејќи овие урбанистички планови се изработуваат врз основа на предходно издадени услови за
планирање на просторот од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање,
нивното донесување ќе биде согласно наведените законски процедури.
Општина Вевчани располага со одредени атрактивни простори кои не се опфатени со ГУП-от (УПС
Вевчани) и кои треба да се усогласат со Законот за просторно и урбанистичко планирање, односно
потребно е да се изврши ревидирање и донесување на ниво на Урбанистички план вон населено место.
Овие плански зафати се однесуваат на локалитетите:
1. М.В. ,, Суво Поле,,
· УПВНМ - Индустриска зона, Вкупна површина на опфат 12,08 Ха,
КП бр. 2886, 2884, 2885, 2950,2 952, 2967, 2787, 2788/1, 2788/2,7166 и 2784.
Планирана намена на земјиштето: Б1, Г2, Г3,Г4, Д2, Е2.
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2. М.В. ,, Суво Поле,, Локација Л1
· УПВНМ - Л1, Површина на опфат 2,67 Ха,
КП бр. дел одl 3091, дел од 3092, дел од 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3102, 3103 и
3104.
Планирана намена на земјиштето: Б1, Б2, Г2, Г3,Г4, Д2, Е2.

3. М.В. ,, Тумба Плешец,, Локација Л2 ,
· УПВНМ - Л2, Pовршина на опфат 5,17 Ха,
КП бр. 2366, 2367, 2368, 3094.
Планирана намена на земјиштето: Б1, Б2, Г2, Г3,Г4, Д2, Е2.
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4. М.В. ,, Дримски Ливади,, Локација Л3 ,
· УПВНМ - Л3, Површина на опфат 1,34 Ха,
КП бр. 2470 и 2473.
Планирана намена на земјиштето: A4,Б1,E2.

5. М.В. ,, Јанков Камен,, Локација Л4 ,
· УПВНМ - Л2, Pовршина на опфат 5,58 Ха,
КП бр. 6513,6522, 6523, 6524,6525,6523,6527,6528,6529,6530 и 6531.
Планирана намена на земјиштето: A4,Б1,Д2, E2.
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Месностите Белибрег, Смолејца и Попадина влезени се во планираното проширување на УПС Вевчани
(ГУП-от) и истите ќе се разработуваат со детални урбанистички планови по усвојувањето на УПС Вевчани.
В. ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Овие планови според измените за Законот за просторно и урбанистичко планирање од 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 година се предвидуваат за изработка од страна на локалната самоупрва за
помали плански опфати, поединечни градежни парцели или неколку катастарски парцели вон плански
опфат претежно во м.в. ,,Суво Поле,, и м.в. “Смолеица“.
Истите се донесуваат во постапка иницирана од локалната самоуправа или по барање на правни и
физички лица или домашни и странски инвеститори.
Овие планови ќе се донесуваат во текот на 2018 година во зависност од потребите на општината и по
барање на заинтересирани правни и физички лица.
Планирани површини со Локална урбанистичка планска документација за урбанизација од страна на
општината за 2017 година се предвидуваат градежни парцели во локалитетите:
- м.в. ,,Суво Поле,, (вон опфат)
- м.в. ,,Смолејца - Белибрег,, (вон опфат)
- м.в. ,,Јанков Камен,, (вон опфат)
- м.в. ,,Попадина,, (вон опфат)
Истите се наведени во Програмата како алтернативни планови на УПВНМ, односно урбанизирање на
помали опфати од една, две или неколку катастарски парцели.
Г. ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
Според чл. 11 став 1 од законот за просторно и урбанистичко планирање (,,Сл.весник на РМ,, бр. 51/2005,
137/07, 91/09,) 124/10,18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 70/13, 199/14, 44/15, 193/15 и 31/16), Детален
урбанистички план се донесува за плански опфат, за кој претходно е донесен Генерален урбанистички
план или Урбанистички план за село.
Општина Вевчани досега нема донесено Детален или Детални урбанистички планови за одредени опфати
според ГУП-от.
За 2018 година се планираат да се донесат следните детални урбанистички планови:
1. Изработка на Детални Урбанистички Планoви за одредени делови од населбата по Блокови
согласно намената на земјиштето од УПС Вевчани:
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· Detalen Urbanisti~ki Plan za Blok 1.
Istiot se razrabotuva vo ramkite na UPS od strana na Agencijata za planirawe na prostorot. Go
opfa}a centralniot del na naselbata, odnosno samiot centar na Vev~ani.

· Detalen Urbanisti~ki Plan za Blok 18.
Opfa}a nekolku katastarski parceli na m.v. "Belibreg".
Површина на опфат iznesuva okolu 6,28 Ха,
КП бр. 6292, 6283, 6295 i 7183.
Namena na zemji{teto: A4,B1,D2,E2.
· Detalen Urbanisti~ki Plan za Blok 16.
Opfa}a nekolku katastarski parceli na m.v. "Smoleica"(star bazen).
Површина на опфат iznesuva okolu 0,71 Ха,
КП бр. 6220, 6221, 6222,6223,6224,7184,1,2 i 3.
Namena na zemji{teto: A4,B1,D2, E2.
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· Detalen Urbanisti~ki Plan za Blok 2.
Opfa}a nekolku katastarski parceli na m.v. "Popadina".
Површина на опфат iznesuva okolu 0,92 Ха,
КП бр. 1402, 1469, 1470, 1471 i 1472.
Namena na zemji{teto: A4,B1,D2, E2.

So gorenavedenite lokacii ќе се аплицира za nivna izrabotka do Ministerstvoto za transport i vrski
na RM soglasno javniot povik za predlog lokacii za urbanizirawe, односно godi{nata programa na
Vladata na RM.
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Vo долната tabela se dadeni planiranite lokacii za izrabotka na urbanisti~ki planovi, povr{inata
na opfat, vid na planot, namenata, sopstvenost na zemji{teto kako i pribli`na procenka na ~inewe
na planot.

OP[TINA VEV^ANI

Р. бр.

Табеларен преглед на локации за изработка на Урбанистички планови
Lokacija (m.
v.)

R
(ha)

Vid na
plan

Namena

A.URBANISTI^KI PLAN VON NASELENO MESTO - UPVNM
Idustrija (lesna
nezagaduva~ka industruja),
m.v. "Suvo
УПВНМ,
trgovski centar, benziska
Pole" 12,1
1.
(ЛУПД)
pumpa, malo stopanstvo,
industriska
ha
(ДУПД)
vinarii, сервисни uslugi,
zona
комунална супрастуктура,
m.v. "Suvo
Idustrija (lesna
УПВНМ,
Pole" L1- vo
nezagaduva~ka industruja),
2,67,0
trgovski centar, malo
prodol`enie
2.
(ЛУПД)
ha
na benziska
stopanstvo, сервисни uslugi,
(ДУПД)
пумпа
комунална супрастуктура,
Idustrija (lesna
nezagaduva~ka
УПВНМ,
industruja),trgovski centar,
m.v. "Tumba
5,17
3.
(ЛУПД)
malo stopanstvo, vinarii,
Ple{ec" L2
ha
(DUPD)
сервисни uslugi, комунална
супрастуктура,
Vremeno smestuvawe vikendici, motel, kamp,
УПВНМ,
m.v. "Drimski
1,34
mali komercijalni i
4.
(ЛУПД)
Livadi" L3
ha
delovni aktivnosti,
(DUPD)
комунална супрастуктура,
Vremeno smestuvawe vikendici,
motel, kamp,
УПВНМ,
m.v. "Jankov
5,58
mali komercijalni i
(ЛУПД)
5.
Kamen" L4
ha
delovni aktivnosti,
(ДУПД)
комунална супрастуктура,

B. DETALNI URBANISTI^KI PLANOVI - DUP
m.v. "Belibreg"
6,28
ДУП
Vremeno smestuvawe1.
Blok 18
ha
vikendici, Ugostitelstvo i

Proceneta
vrednost
(
€)

Zabele{k
a

~36.300 €

претежно
dr`avno
zemji{te

~ 8.200 €

претежно
dr`avno
zemji{te

~ 16.500 €

претежно
dr`avno
zemji{te

~ 2.800 €

претежно
dr`avno
zemji{te

~ 20.900 €

претежно
dr`avno
zemji{te

~ 5.860 €

dr`avno
zemji{te +
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turizam -hoteli, moteli,

2

m.v.“Смолејца“
Blok 16

0,71
ha

ДУП,

Ugostitelstvo i turizam hoteli, moteli, komercija
~ 1.800 €

3.

m.v. "Popadina"
Blok 2

0,92
ha

ДУП

Vremeno smestuvawevikendici, domovi
,Ugostitelstvo i turizam hoteli, moteli, mali
komercijalni aktivnosti

2. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА
ПРОГРАМАТА
Програмата за урбанистичко планирање
и
изработка на урбанистичка долументација на
територијата на Општина Вевчани, согласно
Закон ќе се финансира од буџетот на општината
за 2018 година, од надоместокот за утврдување
на правен статус на бесправно изградени објекти
- легализација, од заинтересирани правни и
физички лица, донации и од Годишните
Програми на Владата на Р. Македонија,
минстерството за транспорт и врски, односно
Агенцијата за планирање на просторот.
3. СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
Општина Вевчани ја финансира реализацијата
на Програмата за изработката на урбанистички
планови со средства предвидени во Буџетот за
2018 година во износ од 600.000,00 денари.
Трошоците за изработка на ЛУПД, односно
финансирањето на истата паѓаат на терет на
иницијаторот на планот.
4.
ДИНАМИКА
ПРОГРАМАТА

НА

ИЗВРШУВАЊЕ

НА

Динамиката на извршувањето ќе зависи
создадените правни, технички и други услови,
како и од приливот на средства од надоместокот
за утврдување на правен статус на бесправно
изградени објекти, дотации, донации и други
средства.

privatna
sopstvenost
dr`avno
zemji{te +
privatna
sopstvenost

~ 2.000 €

dr`avno
zemji{te

5. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Годишната Планска Програма за донесување на
урбанистички планови е од отворен вид и
секогаш кога ќе се појават заинтересирани
субјекти за измена на урбанистички планови
може да се дополни со нови урбанистички
планови со финансирање од страна на правни и
физички лица.
Програмата може да се изменува и дополнува во
текот на годината доколку има потреба од истото.
Реализацијата
на
програмата
ја
врши
Градоначалникот на Општина Вевчани преку
Одделението за урбанизам, комунални работи,
заштита на животната средина и ЛЕР на Општина
Вевчани.
Оваа програма влегува во сила 8 (осмиот) ден од
денот на објавување во ,,Службен гласник на
Општина Вевчани“.
Бр. 01-776/6
27.12.2017 год.
Совет на Општина Вевчани
Претседател,
Душко Ѓурчески
Предлагач: Градоначалник на општина Вевчани

Сашо Јанкоски
Изготвувач:Одделение за урбанизам

комунални
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работи на
Општина Вевчани
Наталија Калајџиеска Лазороска, дги
ГОДИШНА ПРОГРАМА
ZA ODR@UVAWE NA JAVNATA ^ISTOTA
NA TERITORIJATA NA OP[TINA
VEV^ANI ZА 2018 GOD.
Декември, 2017
Врз основа на член 12 од Законот за јавна чистота
(,,Службен весник на РМ,, 111/08, 64/09, 88/10,
114/10, 23/11, 53/11, 80/2012, 163/2013, 44/2015,
147/2015, 31/2016), член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локална самоуправа (сл.весник на РМ
бр. 5/02), а согласно член 36 став 1 точка 15 од
Статутот на Општина Вевчани бр. 2/2008), по
предлог на градоначалникот на Општина Вевчани,
Советот на Општина Вевчани на седницата
одржана на ден 27.12.2017год. донесе:
ГОДИШНА PROGRAMA
ZA ODR@UVAWE NA JAVNATA ^ISTOTA
na teritorijata na op{tina Vev~ani za 2018god.
Ovaa Programa ja sproveduva Javno pretprijatie
,,Eremja Vev~ani , a se odnesuva na godi{no
odr`uvawe na ulicite, trotoarite i drugite
javni povrшini na teritorijata na Op{tina
Vev~ani.
Odr`uvaweto na javnata ~istota podrazbira
~istewe, metewe na javni
и soobra}ajni
povr{ini, odr`uvawe na pe{a~ki pateki, detski
igrali{ta, kejovi, и drugi neuredeni javni
povr{ini, transportirawe и deponirawe na
sobraniot smet( Vo momentov Gradska deponijaStruga-kako kraen poseduva~ na otpadot);
Dinamikata na odr`uvawe na ~istotata na
javnite i soobra}ajnite povr{ini e odredena so
predlo`enava Programa za rabota , koja se
izgotvuva soglasno Odlukata za komunalen red, a
se vrши preku:
-ra~no metewe na javno-prometnite povr{ini;
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-sobirawe na hartija i drugi otpadoci na site
drugi javni povrшini и otvoreni prostori и javni
objekti navedeni vo Zakonot za Javna ~istota;
- пraznewe na korpi za otpadoci;
-рa~no ~istewe na snegot i mrazot vo zimski
uslovi, dokolku ne e mo`no ma{insko ~istewe;
-рa~no ~istewe na glavnite proto~ni kanali(vo
urbaniot del od naselbata), река Матица и Есеничка
река;
-Сobirawe, transportirawe i deponirawe na
kabast отпад, зелен otpad и градежен шут;
- ras~istuvawe na divi deponii;
-сobirawe na komunalen otpad niz site glavnи и
споредни улици;
Odr`uvaweto na javnata ~istota na teritorijata
na Op{tina Vev~ani }e gi opfati:
javnite povr{ini (ulici, trotoari, pristapni
pati{ta, plo{tadi i uredeni otvoreni prostoriи,
mostovi, parking prostori, vidikovci, avtobuski
i taksi postrojki, grobi{ta, pazari ).
1. DINAMIKA ZA IZVR[UVAWE NA
PROGRAMATA
1.1. Metewe na javnite povr{ini :
→Metewe na ulici:
Mese~ Godi{n
Efekti
no
o
vna
R.b.
Ulica
metew metewe
Povr{i
e(deno (vkupno
na(m2)
vi)
denovi)
Sekoj
den(oko
Dolna porta
lu 23
1.
Izvor1736
276
dena
Pupina ku}a
mese~n
o)
Sekoj
den(oko
Pupina ku}alu 23
2.
192
276
Sredselo
dena
mese~n
o)
Sekoj
3.
den(oko
Sredselolu 23
2522
276
Pazar
dena
mese~n
o)
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4.

5.

6.

7.

Pazarberali{te
Berali{teVev~anka

Dejkov
Most(pe{i
nci)-OU
,,Stra{o
pinxur,,
Vev~anizdravstven
domVev~ani
Okolu
op{tinskat
a zgrada

953

4578

2780

750
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Sekoj
den(oko
lu 23
dena
mese~n
o)
Po
potreba
na dva
do tri
pati
mese~n
o
Sekoj
den(oko
lu 23
dena
mese~n
o)
Sekoj
den(oko
lu 23
dena
mese~n
o)

Izveduva~ot e dol`en da go prazni koteњerot od
izletni~koto mesto.
276

1.

Месечно
~istewe

околу6 500

1(во
месеците
април, мај,
јуни, јули,
август,
септември,
октомври)

R.b.

Ulica

Efektivna
Povr{ina
na kej(m2)

1.

kej

okolu1682

Mese~no
~istewe

Godi{no
~istewe

4( по
потреба и
повеќе)

48

276
→Kosewe na trevа и расчистување на гранки на
dvete strani од patot kaj glavnite ulicи и
споредните улици
→ Metewe na pazar:
276

→^istewe na излетничко место-Jankov Kamen vo
Op{tina Vev~ani
Efektivna
Povr{ina(m2)

→ Метење и собирање на комунален отпад на кејот
на Вевчанска река

36

Metewe i sobirawe na komunalen otpad na
пешачки патеки во Vev~anskite izvori, ulica i
ureden prostor pred vev~anskite izvori :
Efektivna
Mese~n Godi{n
R.b
Ulica Povr{ina(m2
o
o
.
)
~istewe ~istewe
Izvor
Sekoj
1.
Okolu 3000
276
i
den

R.b.
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Godi{no
~istewe

7 ( по
потреба и
повеќе)

R.b.

Opis

1.

Pazar

Efektivna
Nedelno
Povr{ina(m2) ~istewe
662

1

Godi{no
~istewe
52

Meteweto na pazari zapo~nuva od 13.00 ~asot vo
pazaren den: ~etvrtok
Finansiraweto ne e del od ovaa programa.
1. 2. Odr`uvawe na grobi{ta
Odr`uvaweto na grobi{tata }e se vr{i soglasno
Odlukata za upravuvawe i odr`uvawe na
grobi{tata.
Generalno ~istewe na grobi{tata }e se sprovede
edna sedmica pred verskite praznici: Veliki
pokladi(Pro~ka), Veligden, Zadu{nica, Bo`i},
Golema Bogorodica.
Finansiraweto ne e del od ovaa programa.
1. 3. Ra~no ~istewe na sneg i mraz vo zimski
uslovi
Vo zimskiot period dokolku pa|a sneg ~isteweto
}e go izveduva JP"Eremja"-Vev~ani, i toa na
slednive ulici:
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m2

R.b.

Opis

1.

Okolu objektot na
op{tinskata zgrada

2.

3

Avtobuska postojkaberali{te

480
240

-патеки извор

1.4. Чистење на главните проточни канали,
река Матица и есеничка река во урбаниот дел
од населбата
--Рачно чистење на река Матица и Есеничка река
од комунален отпад , treva, {avar, granki, nanos i
drug otpad

R.b.

Река

Mese~no
~istewe

Ra~no

1.

Матица

4

Okolu
1000m’

Есеничка река

4

Okolu
270 m’

2.

-Ra~no ~istewe na glavnite proto~ni kanali od :
komunalen otpad, treva , {avar, granki, nanos i
drug otpad
R.b.

Glavni proto~ni
kanali

Mese~no
~istewe

Ra~no

1.

Verdanski jaz

4

1 km 630m

Sreden jaz

4

1 km 224m

Glaven jaz

4

1km 200m

2.
3.

2. VONDREDNO ODR@UVAWE
JP"Eremja"-Vev~ani e dol`en da postapuva i po
izdadeni re{enija od op{tinskiot komunalen
inspektor za ~istewe na mini-deponii i javni
povr{ini koi se nadvor od Programata, a koi se
vondredno zagadeni i na koi e konstatirano
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prisustvo na otpaд. Физичкиот обем на работите и
локалитетите се определуваат месечно, според
согледувањата на терен, од страна на Одделението за
урбанизам, комунални работи, заштита на животната
средина и ЛЕР.
Исчистените диви депонии се потврдуваат со месечен
преглед доставен од страна на Јавното претпријатие, а
се одобруваат од Одделението за урбанизам,
комунални работи, заштита на животната средина и
ЛЕР.
-Чистењето на јавните површини по јавни
манифестации, собири и други масовни собирања
ќе се врши од страна на ЈП ,, Еремја,, по претходен
договор со организаторот на истите.
-за време на манифестацијата (културна, спортска и
др. ) чистењето ќе се одржува секој ден додека трае
манифестацијата.
-ЈП ,,Еремја’’Вевчани е должна да врши отстранување
на некролозите, плакатите и постерите од уличните
столбови и дрвја со датум постар од две седмици.
-Кабастиот, зелениот отпад, градежниот шут и сл.
ке биде одложуван на начин што граѓаните претходно
ќе го известат ЈП ,,Еремја’’ Вевчани дека имаат за
одлагање таков вид на отпад.
ЈП ,,Еремја,, Вевчани истиот ќе го собери и ќе го
транспортира на депонија. За одлагање на кабастиот,
зелениот отпад, градежниот шут,и сл., ЈП,, Еремја,,
Вевчани ќе се наплатува согласно Ценовникот за
дополнителни активности и услуги на ЈП ,,Еремја,,
Вевчани, усвоен од страна на советот бр.бр. 03-143/6
од
18.06.2012г.
и
бр.
07-305/10
од
26.03.2012год.(доколку има некои дополнителни
измени во овие одлуки и тие се земаат во предвид).
- Јавните површини кои по поројни врнежи се
покриени со наноси од песок и друг материјал ќе се
чистат веднаш по престанувањето на врнежите и се со
преоритет пред другите активности.
3. Начин на финансирање
Потребните финансиски средства за одржување на
јавната чистота на подрачјето на Општина Вевчани се
обезбедуваат од цената на услугата за изнесување на
смет, согласно со Одлуката за одржување на јавната
чистота ( сл. гласник бр. 07-550/12 од 29.12.2010г и
07-924/6 од 29.12.2012год.) и се предвидени во
буџетот на Општина Вевчани за 2018 год.
Висината на надоместокот се утврдува согласно
обемот и активностите предвидени во Програмата.
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Секоја дополнителна измена на програмата ќе влијае
на висината на надоместокот за одржување на јавната
чистота.
За финансирање на оваа Програма , Општина Вевчани
има склучено договор со ЈП ,,Еремја’’ за месечно
задолжување на граѓаните со доставување на сметки.
Во извршување на овие задачи ќе бидат вклучени
метачи и еден бригадир.
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Ovaa programa vleguva vo sila osmiot den od
objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik na Op{tina
Vev~ani".
Бр. 01-776/13
27.12.2017 год.
SOVET NA OP[TINA VEV^ANI
Pretsedatel,
Душко Ѓурчески

Трошоци за одржување на јавна хигиена
1.Метач(општ работник)..............................= 70ден/час
2.Опслужувач со количка ..........................= 70ден/час
Вредност на основни средства по час
1.Трактор ______= 500-1500 ден/тура (во зависност од
километражата за транспорт)
2.Багер ___________________________= 1800 ден/час
3.Камионче _________________/___________ден/тура

1

Одржување на јавна чистота
Програмата
за 360.000ден/годишно
одржување на јавна
чистота ќе се реализира
од Буџетот на Општина
Вевчани
Вкупно
360.000ден/годишно

4. NADZOR NAD
PROGRAMATA

SPROVEDUVAWE

NA

Надзор над извршувањето на прогрмата врши
Одделението за урбанизам, комунални работи,
заштита на животната средина и ЛЕР .
Инспекциски нadzor nad sproveduvawe na ovaa
Programa
vr{i
op{tinskiot
komunalen
inspektor.
Za sprovedenite aktivnosti na teren, izveduva~ot
}e bide zadol`en do Op{tina Vev~ani da
dostavuva mese~ni izve{tai za izvr{enata
rabota, a na krajot od godinata i godi{en
izve{taj koj }e bide dostaven do Gradona~alnikot
i Sovetot na Op{tina Vev~ani.
5. ZAVR[NI ODREDBI

ПРОГРАМА
за управување со отпад на општина Вевчани за
2018 година
Вовед
Врз основа на Планот за управување со отпад на
Општина Вевчани се предлага следната Програма за
управување со отпад за 2018година:
1.Проценка на видот и количеството на
отпад кој се создава во општината на годишно ниво
Врз основа на планот за отпад за 2018 година
предвидено е
создавање на 509тони/годишно
комунален отпад на целата територија на Општина
Вевчани.
Ј.П.„Еремја“ – Вевчани врши организираното
собирање на комуналниот отпад на целата територија
на Општината.
Собирањето на отпадот се врши на цела територија
на Општина Вевчани , (2433 жители-попис 2002 и 598
домаќинства,
141
привремени
живеалишта
(викендици), 50 правни субјекти) со неделна динамика
односно дневен распоред кои улици и домаќинства
се опфаќаат.
Отпадот се превзема со две основни средства и тоа:
камион –Hyundai, со година на производство -2012,
капацитет 5м3 , фреквенција на собирање од една до
две тури дневно и трактор, марка IMT ,година на
производство 1994 , капацитет 4м3 (растресито ѓубре).
ЈП ,,Еремја,, располага и со ровокопач Cukurova со
година на производство 2012г. и товарно возило со
отворен товарен сандак-Peugeot New Boxer PLDS 335
L3, со година на производство 2017год.
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На територијата на Општина Вевчани поставени се 30
контејнери(10 метални, 10 контејнери за пластика и 10
контејнери за хартија) , канти и корпи.
Дневно се собираат 7м3 отпад . Собраниот отпад
Ј.П.„Еремја“ – Вевчани го депонира на времена
депонија во Струга ,која е оддалечена 14 км од
Општина Вевчани.
Према информациите од ЈП "Еремја " од Вевчани
,неделно се депонираат 35м3 или годишно 1680м3
комунален отпад што приближно одговара на 509
тони/годишно.
Нема точни или мерени количини на создаден отпад
за ОпштинаВевчани.
Во делот на одржување на јавната хигиена, по јавнопрометните површини на пофреквентните локации ќе
се постават нови садови за ситен отпад.
2.Мерки и активности за избегнување и за
намалување на количеството создаден отпад
Постојната состојба во управувањето со
комуналниот отпад се сведува на негово собирање,
транспортирање и депонирање во депонија. Дел од
комуналниот отпад, односно ПЕТ амбалажата и
хартијата ќе се селектира, преку нивно собирање во 10
контејнери за ПЕТ амбалажа како и 10 контејнери за
хартија кои се поставени на одредени места.
Контејнери за ПЕТ амбалажа поставени се и во
училишниот двор
Собирањето на овие секундарни суровини се врши со
динамика на подигање секој ден на сите пунктови
каде има поставено контејнери за таа намена, како и
на повик за поголема количина хартија и ПЕТ и
стаклена амбалажа од претпријатија.
Сите овие активности за подигање и собирање
на секундарниот отпад ќе придонесат до намалување
на количеството на отпад кое се депонира во времена
депонија во Струга со што ќе се намалат трошоците
за транспорт на јавното претпријатие, со што се
продолжува векот на траење на депонијата до
воспоставување на регионалниот пристап на
управување со отпадот.
3.Мерки и активности за поттикнување на
компостирањето на биоразградивиот отпад
Третманот на органски отпад, односно на
органската фракција од комуналниот цврст отпад на
територијата на Општина Вевчани се сведува на
негово собирање, транспортирање и депонирање
заедно со другите фракции од комуналниот цврст
отпад. Органскиот отпад од комуналниот цврст отпад
не се одвојува, додека органскиот отпад кој се
генерира во земјоделието, поради непокриеноста од
општината за подигнување на овој вид на отпад,
најчесто се фрла на несоодветни места или пак се
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гори. Ваквите начини на постапување со овој вид на
отпад се голем ризик за животната средина и директно
придонесува кон загадување на почвата, водите и
воздухот.
Речиси најголем дел од комуналниот отпад припаѓа на
органскиот – биоразградив отпад, кој го вклучува и
земјоделскиот отпад. Заради неселектирањето на
биоразградивиот
отпад
во
општината,
,
биоразградивата фракција завршува на депонија, со
што се намалува капацитетот и експлоатациониот
период на депонијата, а исто така и одлагањето на
органската фракција на отпадот на депонија,
резултира со бројни проблеми по животната средина
(емисии на стакленички гасови, создавање на
депониски исцедок, загадување на почвата и
подземните води итн.). Кога на ова ќе се додадат и
трошоците за транспортирање и собирање, очигледно
е дека има потреба од правилен третман на
биоразградивиот
отпад,
односно
од
негово
компостирање.
Современите трендови и законски решенија од
областа на управување со отпадот наметнуваат
решенија за намалување на создавањето на отпад,
негова реупотреба, рециклирање и искористување на
енергетската вредност како предност во однос на
депонирањето на отпадот.
Депонирањето на органскиот отпад треба да
биде последна опција во третманот на отпадот и
неговиот третман треба да се пренасочи надвор од
депониите, односно со негово компостирање тој да се
преработи како високо квалитетен подобрувач на
почвата ( компост ).
Системот треба да овозможи сепаратно
собирање на органскиот отпад и со оглед дека истиот
претставува секундарна суровина воспоставувањето
на одржливо управување со отпад мора да воведе
оптимално искористување на потенцијалните ресурси
на отпадот како замена за необновливите природни
ресурси и да придонесе за намалување на емисиите на
стакленички гасови, земајќи ги во предвид
економските, еколошките и социјалните аспекти.
Отпадот кој може да се депонира на депонија треба да
биде стабилизиран, неактивен материјал со цел да се
намали мобилноста на штетните материи како и
нивните емисии во почвата, воздухот, водата и надвор
од капацитетите.
За таа цел во 2018 година потребно е да се
воведе интегрален систем за собирање и управување
со отпадот, односно треба да се подготви и воведе
селектирање и посебно собирање на биоразградливиот
дел од комуналниот цврст отпад во општината.
Општината ова треба да го реализира во соработка со
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југозападниот регионот, согласно легислативата која е
на сила.
4.Начини за едукација и за подигање на
јавната свест на граѓаните за управување со отпад
Проектите за подигање на јавната свест со
нагласок на училишната младина како целна група,
кај која се очекува најголем ефект, предвидени да се
организираат во 2018 година се следните:
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возила за собирање на
отпад, општински возила
со еколошки ознаки и
слогани
·
Постери

·
Активности за подигнување на јавната свест за
заштита на животната средина
· Објавување на текстови
на општинската веб
страна на на тема
управување со отпад
Онлине
· Дизајнирање и
објавување на општински
онлине билтени на тема
управување со отпад
· Објави на тема
управување со отпад на
општинската
Објави во
информативна табла,
локални медиуми
локални печатени и
електронски весници,
локални радиа и
телевизии
· Брифинзи за локални
медиуми ( ТВ, радио
онлине медиуми), Јавни
Публицитет
настани за адресирање
на прашањето во врска со
управувањето со отпад
Лице-во-лице
техники

Означување /
Видливост

·

Летоци и календари

·

Анкетирање на граѓани
“врата-до-врата“

·

Брендирање на корпи за
отпадоци, контејнери за
собирање на отпад,

Граѓански
активизам

·

·
Социјални
медиуми

Училишни
активности

Дизајнирање, печатење
и лепење на постери на
тема управување со
отпад на општински
објекти и јавни огласни
табли
Градење на тековни
односи со локалната
заедница и групи на
граѓани;
Креирање на локална
советодавана група за
управување со отпад
Facebook и Twitter
капмпања

·

You Tube

·

Училишен еко портал

·

Работилница за рачни
изработки од
рециклирани материјали

·

Училишен Зелен Клуб

·

Ликовен и
литературенкомкурс во
соработка со основното
училиште на еколошка
тема;

·

Изработка на еко
календар за училиштето
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5. Реализација на обврските за намалување на
количеството на биоразградив отпад
што се отстрануваат од домовите
Количеството на биоразградив отпад кој
се носи на депонија потребно е да се сведе на
минимум, како тој кој се собира од домаќинствата,
така и тој кој се добива со одржување на јавните и
земјоделските
· површини.
Запримарната
изработи
таа
цел
брошура
за
изведување
за
подигање
ќеИсто
на
се
беше
домаќинства
јавната
зелен
Општина
отпад
свест
доставенаи
Вевчани,
во
на
заподобрување
општината.
управување
територија
икампања
ќе
до секако
сите
која
со
на
компостот
така
селекција
отпад
земјоделците
ќе
во
домашни
се
за
населекција,
врши
за
биоразградивиот
услови,
корисноста
за
и
почвата.
Реализација
на
мониторингот
и
информативниот систем за управување со отпад
Мониторингот треба првенствено да биде воведен
со пополнување на обрасците за идентификација и
транспорт на отпад, како и со изготвување на
годишните извештаи за управувањето со
отпад.Овие
обрасци се задолжителни за
претпријатијата,во кои секако се наоѓа и
општинското јавно претпријатие.
6.Регионален пристап во управувањето со отпад
Општина Вевчани како дел од Југозападниот
плански регион е вклучена во рамките на проектот:
Активности на проектот:
Компонента 1: Регионални планови за управување
со отпад (РПУО):
· Почетна фаза и собирање на податоци
Компонента 2:Стратешки оцени на животна
средина (СОЖС) за регионалните планови за
управување со отпад
Компонента 3: Физибилити студии
Компонента 4: Анализи на трошоци (АТ)
Компонента 5: Студии за оцена на влијание врз
животна средина
Компонента 6: Основни проекти и пресметка на
трошоци за затворање, рехабилитација и
понатамошна грижа на општински нестандардни
депонии и диви депонии и изградба на избрани
инсталации за третман и отстранување на отпад
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.
Компонента 7: Потребни процени, анализи на пазарот
со пресметка на трошоци и Технички спецификации
(ТС) за набавка на опрема за собирање и претовар на
отпад
Компонента 8: Дел 3, 4 и 5 од Тендерската
документација за договорите за работа за затворање,
рехабилитација и понатамошна грижа на општински
нестандардни депонии и диви депонии и изградба на
избрани инсталации за третман и отстранување на
отпад за секој од Пелагонискиот, Југозападниот,
Вардарскиот и Скопскиот регион
Компонента 9: Вклученост на чинителите
Изработката на документите за регионалниот
план ќе послужи за изградба на систем за интегрирано
управување со отпад, што подразбира регионална
депонија, трансфер станици и начинот на кој ќе се
изведува интегрираниот систем за управување со
отпад. Од тие причини во 2018 година јавното
претпријатие треба да спроведе Проект за примарна
селекција на отпад од домаќинствата и правните
субјекти со цел да се намали количеството на
создаден отпад кој треба да се депонира, односно
поголемиот дел да се рециклира со што ќе придонесе
и да се намалат оперативните трошоци, а во крајна
линија придонесува во заштита на животната средина.
За реализација на горенаведените активности ќе
се користат средства од буџетот на Општина Вевчани,
буџетот на Ј.П.„Еремја“ и донации.
Бр. 01-776/10
27.12.2017 год.
СОВЕТ НА ОПШТИНА Вевчани
Претседател,
Душко Ѓурчески
Врз основа на чл.133 ст.2 ал.3 од Законот за
основното образование (Сл.весник на РМ бр.
103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010,18/2011,
42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014,
116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015 и 145/2015,
30/2016, 127/2016 и 67/2017), Градоначалникот на
општина Вевчани го донесе следното :
РЕШЕНИЕ
за разрешување на директор на
ООУ‘‘Страшо Пинџур‘‘Вевчани

29.12.2017 година

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ

1.СЕ РАЗРЕШУВА
Марјан Костојчиноски од
функцијата директор на ООУ ‘‘Страшо Пинџур‘‘
Вевчани, пред истекување на мандатот поради тоа
што по негова вина е нанесена штета на учениците
и на училиштето.
2.Разрешеното лице се распоредува на работното
место соодветно на неговата стручна спрема во
Основното училиште ‘‘Страшо Пинџур‘‘ Вевчани.
3.Решението за разрешување ќе се објави во
Службен гласник на Општина Вевчани.
Образложение:
Согласно Законот за основното образование и
Законот
за
локалната
самоуправа,
Градоначалникот на општина Вевчани смета дека
се исполнети услови од членот 133 став 2 алинеа 3
од Законот за основно образование за
разрешување на досегашниот директор на
основното училиште пред истекот на мандатот.
Имено, именуваното лице не ги почитуваше
судските одлуки, така да по негова вина на
училиштето и учениците е нанесена штета.
Лицето ќе се распореди на работно место кое
одговара на неговата стручна подготовка во
рамките на училиштето.
Согласно горе наведеното, Градоначалникот
одлучи како во диспозитивот на ова решение.
ОПШТИНА ВЕВЧАНИ
Градоначалник,
Сашо Јанкоски
УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова
Решение може да се поднесе жалба во однос на
спроведување на постапката во рок од 15 дена од
денот на приемот на ова решение до Државна
комисија за одлучување во управната постапка и
постапка во работен однос во втор степен
Бр. 09-698/1
23.11.2017 год.

Врз основа на чл.135 ст.1 од Законот за
основно образование (Сл.весник на РМ бр.
103/2008,
33/2010,
116/2010,
156/2010,18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012,
100/2012,
24/2013,
41/2014,
116/2014,
135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/201530/2016,
127/2016 и 67/2017), Градоначалникот на
општина Вевчани го донесе следното :
РЕШЕНИЕ
за именување директор на
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ООУ‘‘Страшо Пинџур‘‘Вевчани
1.СЕ ИМЕНУВА Жарко Лешоски на функција
вршител на должноста директор на ООУ ‘‘Страшо
Пинџур‘‘ Вевчани на период не подолг од шест
месеци, сметајќи од денот на именување.
2.Решението за именување ќе се објави во
Службен гласник на Општина Вевчани.
Образложение:
Согласно своите ингеренции предвидени со
Законот за основното образование и Законот за
локалната самоуправа, Градоначалникот на
општина Вевчани го разреши досегашниот
директор пред истекот на мандатот.Врз основа
на член 135 од Законот за основно образование
градоначалникот именува вршител на должноста
на директор од редот на вработените
во
ООУ‘‘Страшо Пинџур‘‘ Вевчани кој ги исполнува
условите за директор.
Со оглед на изнесеното, Градоначалникот одлучи
како во диспозитивот на ова решение.
Бр. 09-699/1
23.11.2017 год.
ОПШТИНА ВЕВЧАНИ
Градоначалник,
Сашо Јанкоски
Врз основа на чл.124 ст.1 ал.7 од Законот за заштита
на децата (Сл.весник на РМ бр. 23/2013, 12/2014,
44/2014, 144/2014, 10/2015, 25/2015 и 150/2015) и
чл.50 и чл.63 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на РМ бр.05/2002) на ден 20.12.2017
година, Градоначалникот на општина Вевчани го
донесе следното :
РЕШЕНИЕ
за разрешување на директор на ЈОУДДГ
‘‘Планински цвет‘‘Вевчани
1.СЕ РАЗРЕШУВА Даниела Мурџеска од функцијата
директор на ЈОУДДГ ‘‘Планински цвет‘‘ Вевчани, пред
истекување на мандатот од причини предвидени со
чл.124 ст.1, ал.7 од Законот за заштита на децата.
2.Разрешеното лице се распоредува на работното
место соодветно на неговата стручна подготовка во
ЈОУДДГ ‘‘Планински цвет‘‘ Вевчани.
3.Решението за разрешување влегува во сила со
денот на донесување, а ќе се објави во Службен
гласник на Општина Вевчани.
Образложение:
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Согласно Законот за заштита на децата (Сл.весник
на РМ бр. 23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014,
10/2015, 25/2015 и 150/2015) и Законот за
локалната
самоуправа(Сл.весник
на
РМ
бр.05/2002), Градоначалникот на општина Вевчани
смета дека се исполнети услови од членот 124 ст.1,
ал.7 од Законот за заштита на децата за
разрешување на досегашниот директор на детската
градинка пред истекот на мандатот.
Разрешеното лице ќе се распореди на работно
место кое одговара на неговата стручна подготовка
во рамките на предучилишната установа.
Согласно горе наведеното, Градоначалникот
одлучи како во диспозитивот на ова решение.
ОПШТИНА ВЕВЧАНИ
Градоначалник,
Сашо Јанкоски
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се
поднесе жалба во однос на спроведување на
постапката во рок од 15 дена од денот на приемот
на ова решение до Државна комисија за
одлучување во управната постапка и постапка во
работен однос во втор степен
Бр. 09-780/1
20.12.2017 год

Врз основа на чл.126 од Законот за заштита на
децата (Сл.весник на РМ бр. 23/2013, 12/2014,
44/2014, 144/2014, 10/2015, 25/2015 и
150/2015) и чл.50 и чл.63 од Законот за
локална самоуправа (Сл.весник на РМ
бр.05/2002) на ден 20.12.2017 година
Градоначалникот на општина Вевчани го
донесе следното :
РЕШЕНИЕ
за именување на ВД директор на
ЈОУДДГ‘‘Планински цвет‘‘Вевчани
1.СЕ ИМЕНУВА Ксенија Велковска на функција
вршител
на
должноста
директор
на
ЈОУДДГ‘‘Планински цвет‘‘Вевчани на период
не подолг од шест месеци, сметајќи од денот
на именување.
2.Решението за именување влегува во сила со
денот на донесување, а ќе се објави во
Службен гласник на Општина Вевчани.
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Образложение:
Согласно Законот за заштита на децата
(Сл.весник на РМ бр. 23/2013, 12/2014, 44/2014,
144/2014, 10/2015, 25/2015 и 150/2015) и Законот
за локалната самоуправа (Сл.весник на РМ
бр.05/2002), Градоначалникот на општина
Вевчани го разреши досегашниот директор пред
истекот на мандатот и согласно чл.126 Законот за
заштита на децата именува вршител на
должноста на директор од редот на вработените
во ЈОУДДГ ‘‘Планински цвет‘‘ Вевчани, кој
единствено ги исполнува условите за директор.
Со оглед на изнесеното, Градоначалникот одлучи
како во диспозитивот на ова решение.
ОПШТИНА ВЕВЧАНИ
Градоначалник,
Сашо Јанкоски
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се
поднесе жалба во однос на спроведување на
постапката во рок од 15 дена од денот на
приемот на ова решение до Државна комисија за
одлучување во управната постапка и постапка во
работен однос во втор степен
Бр.09-781/1
20.12.2017 год.

