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Врз основа на чл. 36 ст.1 точ.2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ 5/02) и чл. 28 ст.1 од Законот за финансирање на ЕЛС (Сл.весник на РМ 61/04, 96/04, 67/07,
156/09, 47/11, 192/15 и 209/18 и Сл. весник на Република Северна Македонија бр. 244/19 ) Советот на општина Вевчани на 27 седница одржана на ден 22.12.2020 донесе:
БУЏЕТ
На Општина Вевчани за 2021 годинa
1.

Општ дел
Член 1
Буџетот на Општина Вевчани за 2021 година се состои од:

I. Вкупни приходи

50.236.000

Даночни приходи

7.017.000

Неданочни приходи

4.034.000

Капитални приходи

2.320.000

Приходи од дотации

22.663.000

Приходи од трансвери

9.852.000

Приходи од донации

4. 350.000

II. Вкупни расходи

48.739.000
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Од утврдени намени
Расходи од резерви

48.439.000
300.000

III. Суфицит

1 497.000

IV. Финансирање
Прилив
Домашни задолжувања
Странски заеми
Депозити
Одлив
Отплата на главница
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-1.497.000
0
0
0
0
1.497.000
1.497.000

Член 2
Приходите на буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи ,а расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи и тоа како што следува:
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Член3
Приходите во износ од 50.236.000 денари се искажани по основни намени во билансот на приходите и расходите на буџет на Општина за 2021
година и се распоредени по поблиски намени во посебниот дел.
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Член4
Буџетот на Општината за 2021 година влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Општината, а ќе се применува од 01 јануари
2021 година.
Бр. 08-25/3
22.12.2020 год.
ОПШТИНА ВЕВЧАНИ
СОВЕТ НА ОПШТИНА
Претседател,
Душко Ѓурчески
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Obrazlo`enie na buxet
Po~ituvani sovetnici,
Vo soglasnost so moite obvrski, koi
proizleguvaat , od ~len 50 stav 1 to~ka 7 od
Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben
vesnik na RM" broj 5/2002), , ~len 14 stav 3 od
Zakonot za buxetite(Sl.vesnik na RM broj
64/05 ,4/08 ,103/08, 156/09 ,95/10 ,180/11 , 171/12 ,
192/15 i 167/16) i ~len 27 stav 5 alineja 3 od
Zakonot za finansirawe na edinicite na
lokalnata samouprava ("Slu`ben vesnik na
RM broj 61/04, 96/04 , 67/07 , 156/09 ,47/11, 192/15
i 209/18 ), i Sl Vesnik na Republika Severna
Makedonija br. 244/19 i ~len 2 , to~ka 4 od
Odlukata za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Statutot na Op{tina Vev~ani( Slu`ben
glasnik na Op{tina Vev~ani broj 2/2008) ,go
podnesuvam slednovo obrazlo`enie na predlog
buxetot za 2021 godina.
Obrazlo`enieto ima za cel da ja objasni
finansiskata politika na Op{tina Vev~ani
vo tekot na narednata 2021 godina.
Obrazlo`enieto sodr`i tehni~ki objasnuvawa
na cifrite vo Buxetot na Op{tina Vev~ani za
2021 godina.

Buxetot za 2021 godina e izgotven vo
soglasnost so zakonskite odredbi koi se
sodr`ani
vo
Zakonot
za
lokalna
samouprava( Sl.vesnik na RM br.05/02),
Zakon za buxeti (Sl.vesnik na RM br.64/05,
4/08, 103//08,156/09 95/10,180/11, 171/12
192/15 i 167/16), Zakon za finansirawe na
ELS(Sl.vesnik na RM br.61/04 , 96/04
,22/07,67/07 ,156/09 , 47/11,192/15 i 209/18) i
Sl Vesnik na Republika Severna
Makedonija br. 244/19
i nasokite za
podgotovka na buxetot za 2021 godina na
edinicite na lokalna samouprava koi se
dostaveni od ministerot za finansii do
gradona~alnikot na Op{tina Vev~ani.
Buxetot na Op{tina Vev~ani za 2021
godina iznenesuva 50.236.000 denari i se
sostoi od:
-Bilans na prihodi,
-Bilans na rashodi,
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-Bilans na kapitalni rashodi,
-Биланс на тековно оперативни расходи
-Функционални расходи на ниво на
подпрограми
-Buxetski rashodi po funkcii na ELS,
-Poseben del vo koi se rasporedeni
rashodite po programi i podstavki od kade
mo`e pokonkretno da se vidi namenata na
sredstvata.
Sostaven del na ovoj buxet se globalni
proekcii na buxetot na op{tinata za 2022 i
2023 godina i za
istite se podgotveni
bilansi na prihodi i rashodi.
Bilansot na prihodi proektiran e na iznos
od 50.236.000 denari.
Vidovite na prihodi koi go so~inuvaat
bilansot proizleguvaat od zakonskite
odredbi na Zakonot za finansirawe na
ELS.
Visinata na prihodite vo bilansot e
rezultat na postojanite analizi koi se
pravat vo oddelenieto finansiski pra{awa
na Op{tina Vev~ani.
Analizata ima za cel da go analizira
trendot na naplata na prihodite vo
tekovnata 2020 i izminatite godini.

Vo Predlog Buxetot koi Vi be{e dostaven
mo`e da se vidat i planirani prihodi vo
predhodniot buxet za 2020 godina .
Bilansot na rashodi iznesuva 50.236.000
denari gi opfa}a slednive podprogrami
preku koi }e se odviva realizacijata na
sredstvata i toa: Sovet na op{tina- A00 , Изборни активности иреферендуми-А1О,
Gradona~alnik
-D00,
Op{tinska
administracija-E00,Капитални трошоци на
општината-ЕАА,
Urbanisti~ko planirawe -F10, Podr{ka na
lokalen ekonomski razvoj-G10, Потикнување
на развојот на туризмот Г20, Javno
osvetluvawe- J30, Javna ~istota-J40, J60Odr`uvawe i za{tita na lokalni ulici i
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pati{ta, Izgradba i rekonstrukcija na
lokalni pati{ta i ulici -JD0 и ЈДА , JI0Izgradba na sistemi za odveduvawe i
pre~istuvawe na otpadni vodi, Паркови и
зеленило капитални расходи ЈМ ,Културни
манифестации-K40, Спорт и рекреација,
Osnovno obrazovanie- N10, Za{tita na
`ivotna sredina i priroda -R10, B10Detska gradinka i Rodova ednakvost-XOO.
Potprogramite
sodr`at
konta
za
specifi~na
namena
na
sredsvata
predvideni so sekoja programa, i istite
mo`at da se vidat vo posebniot del na
buxetot za 2021.

Buxetot na op{tina Vev~ani se sostoi od
slednive programi:

Programa Sovet na op{tina A00
 sredstvata
za
nadomestok
za
prisustvo na sednica na sovet
 sredstva za rezervi i nedefinirani
rashodi(postojana
i
tekovna
rezerva)
 патни и дневни расходи
Programa
Изборни
активности
и
референдуми A10
 Средсва наменети за одржување
на локални избори

Programa Gradona~alnik D00
 plati,
nadomestoci
za
Gradona~alnikot
na
op{tinata
 sredstva
za
rezervi
i
nedefinirani rashodi
 Stoki i uslugi
 transveri
 Социјални бенефиции(помош
за новороденчиња, социјална
парична помош итн.)
Programa Op{tinska administracija- E00
 -plati za op{tinska administracija
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 -stoki i uslugi( patni rashodi,
telefon, po{ta, gorivo kancelariski
materijali, materijali za AOP,
prehrambeni produkti i pijaloci,
siten inventar, popravki i odr`uvawe
dogovorni uslugi, drugi operativni
rashodi, ,otplata na glavnina za
kratkoro~ni
pozajmuvawa
od
centralen buxet,otplata na glavnina
na kredit za vozila-bager i kamion,
kamata na kratkoro~ni pozajmuvawa od
centralen buxet )
Programa
Капитални
трошоци
на
општината - EАО
 купување на опрема и машини
 подготвување
на
проектна
документација
 надзор над изградба
 Средсва наменети за реализација на
проект Зајакнување на општински
совети
Programa Urbanisti~ko planirawe- F10
 sredstvata se nameneti za izrabotka na
urbanisti~ki planovi na odredeni
zoni od teritorijata na op{tina
Vev~ani.
 ru{ewe na objekti
Programa Podr{ka na lokalen ekonomski
razvoj -G10
 geodetski snimawa i merewa vo
vrednost od 100.000.00 denari
Programa Потикнување на развојот на
туризмот G20
-средства наменети за кофинасирање во
Проектот
реконструкција
на
Стара
училишна зграда
Programa Javno osvetluvawe -J30
 -sredstva za pla}awe na elektri~na
energija za uli~no osvetluvawe
 -sredstva za nabavka na svetilki za
uli~no osvetluvawe, novogodi{no
ukrasuvawe
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Programa Javnа чистота-J40
 средсва наменети за одржување на
локални улици и патишта
Programa
Odr`uvawe i za{tita na
lokalni ulici i pati{ta -J60
 -Sredstva nameneti za odr`uvawe na
ulicite vo op{tinata, odr`uvawe
na drugi objekti

Programa- Izgradba i rekonstrukcija na
lokalni pati{ta i ulici-JD0 i JDA
 Sredstva
za
izgradba
i
rekonstrukcija na ulici
ProgramaИзградба на системи за
одведување и прочистување на отпадни
води
Sredstva
za
izgradba
на
канализациона линија (измирување на
обврски од 2020 година)
Programa- Паркови и зеленило
Sredstva za izgradba на парк пред
Општинска зграда
(измирување на
обврски од 2020 година)

Programa- Kulturni manifestacii i
tvore{tvo- K40
 sredstva
za
organizirawe
na
kulturni manifestacii
 Leten kulturen bran
 Vev~ansko kulturno leto
Programa Спорт и рекреација
-средсва наменети за финансирање на
спортски настани

Programa- Osnovno obrazovanie- N10
 Sredstva za plati i materijalni
tro{oci na OU"Stra{o Pinxur,,
Vev~ani.
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Programa -Za{tita na `ivotna sredina
kapitalni rashodi
 средсва наменети за изработка на
план за заштита на Вевчаниски
извори
Programa-Detska za{tita -B10
 Sredstva za plati i materijalni
tro{oci na J.U.D.G"Planinski cvet
Vev~ani.
Programa -Rodova ednakvost-XOO
 sredsvtata
se
nameneti
za
realizacija
na
programata
i
akcioniot
plan
za
rodova
ramnopravnost.
Gradona~alnikot na op{tinata se obvrzuva
deka }e gi prezeme site zakonski merki za
naplata na prihodite na op{tinata , a od
druga strana se obvrzuva deka sredstvata }e
se tro{at spored buxetskite celi i na~ela
odnosno }e se po~ituva principot na
ekonomi~nost, efikasnost, efektivnost i
transparennost vo tro{eweto na javnite
sredstva na gra|anite na Op{tina Vev~ani.
So po~it,
Бр. 05-972/1
24.12.2020 год.
OP[TINAVEV^ANI
Gradona~alnik,
Sa{o Jankoski
Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија” бр. 5/02), член
23 став 8 од Законот за финансирање на
единиците на локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија” бр. 61/04,
96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18 и
„Службен весник на Република Северна
Македонија бр. 244/19), член 31 од Законот за
буџетите („Службен весник на Република
Македонија“ број 64/05, 4/08, 103/08, 156/09,
95/10, 180/11, 171/12, 192/15, 167/16), член 93
став 2 од Законот за административните
службеници („Службен весник на Република
Македонија“ број 27/14, 199/14, 48/15, 154/15,
5/16, 80/16, 127/16, 142/16, 2/17, 16/17 и 11/18 и
„Службен весник на Република Северна
Македонија бр. 275/19 и 14/20), одредбите на
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Гранскиот колективен договор за органите на
државната управа, стручните служби на
Владата на Република Северна Македонија,
судовите, јавните обвинителства, казнено –
поправните и воспитно – поправните
установи,
државното
правобранителство,
општините, Градот Скопје и општините на
Градот Скопје, агенциите, фондовите и
другите органи основани од Собранието на
Република Северна Македонија („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.
51/20),
Советот на Општина Вевчани на 27
седницата одржана на ден
22.12.2020
година, донесе
ОДЛУКА
за извршување на Буџетот на
Општина Вевчани з а 2021 година
Член 1
Буџетот на Општина Вевчани за 2021
година се извршува според одредбите на оваа
Одлука (во понатамошниот текст-Буџетот).
Член 2
Буџетот на Општината се состои од:
- Основен буџет;
- Буџет
на
самофинансирачки
активности,
- Буџет на донации;
- Буџет на дотации и
- Буџет на заеми.
Член 3
Корисниците на средствата на буџетот
се должни да постапуваат во согласност со
буџетските начела, а утврдените средства во
буџетот да ги користат наменски, рационално
и економично .
Член 4
Расходите утврдени со буџетот се
максимални износи над кои буџетските
корисници не можат да преземаат обврски.
За да се преземат нови обврски до
Советот на општината мора да се предложи
нов извор на средства или да се предложи
намалување на другите расходи во сразмерен
износ.
Член 5
Градоначалникот на општината ја
следи реализацијата на планот на приходите
и другите приливи на основниот буџет на
општината.

бр.14/ 2020Стр,54

Доколку
во
текот
на
годината
Градоначалникот оцени дека се неопходни
позначајни прераспределби на одобрените
средства со буџетот или дека реализацијата на
приходите и другите приливи значително
отстапува од планот, му предлага на Советот на
Општината изменување и дополнување на
буџетот.
Советот на Општината на предлог на
Градоначалникот ги донесува измените и
дополнувањата на буџетот најдоцна до 15
ноември во тековната година.
Член 6
Пренамената во рамките на одобрените
буџети на буџетските корисници ја одобрува
Советот на општината.
Во рамките на расходите утврдени во
буџетот на буџетскиот корисник, корисникот
може да врши прераспределба меѓу расходните
ставки, програми и потпрограми по претходно
одобрување од Советот на општината.
Одобрените средства со Буџетот на ниво
на ставка во рамките на потпрограма и буџет, не
можат да бидат намалени повеќе од 20 % со
прераспределба во тековната фискална година.
Одобрените средства за плати, наемнини
и надоместоци во рамки на буџет не може да се
зголемат со прераспределби повеќе од 10%.
Член 7
Буџетските корисници, во услови кога во
Буџетот на самофинансирачки активности,
Буџетот на донации, Буџетот на дотации или
Буџетот на заеми, планираните приходи и други
приливи не се реализираат односно се
реализираат
над
планираниот
износ,
доставуваат
барање
за
намалување/зголемување
на
планот
на
приходите и другите приливи и планот на
одобрените средства во овие буџети, кои
Градоначалникот ги доставува до Советот на
општината на одобрување.
Член 8
Буџетските корисници по усвојувањето на
буџетот изготвуваат годишен финансиски план
по квартали за користење на одобрените
средства. Користењето на средствата во даден
квартал буџетскиот корисник го извршува врз
основа на финансискиот план по месеци.
Член 9
Исплатата на платите на вработените ќе
се извршува во рамките на обезбедените
средства во буџетот, односно бруто платите се
утврдуваат за:
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- избраните и именуваните лица бруто
платата ќе се исплатува согласно утврдениот
коефициент по закон, применет на основа на
исплатената просечна месечна нето плата по
вработен во Републиката за претходната
година/ односно по коефициент во износ од
26.7551 денари;
вредноста
на
бодот
на
административните/државните службеници се
утврдува со посебна Одлука донесена од
Советот на Општината;
- на вработените во TППЕ како и на
вработените по Закон за работни односи ќе
им се исплаќа бруто плата согласно
Правилникот за плати, надоместоци на плати
и други примања на вработените во
општинската администрација на Општина
Вевчани, и измените од истиот.
Член 10
Бруто платите на вработените во
локалните јавни установи за 2021 година ќе се
исплатуваат
согласно
утврдените
коефициенти и утврдената вредност на бодот
утврден со потпишаните колективни договори
со ресорните министерства.
Член 11
Исплатата на платите и надоместоците
на вработените во локалните јавни установи,
кои се финансираат со блок дотации ќе се
спроведува на следниов начин:
- средствата ќе се планираат на сметка
– дотации (930), а ќе се извршуваат преку
сметката – дотации на локалните јавни
установи (903);
локалните
јавни
установи
финансирани со блок дотациите се должни во
рок од два дена пред исплатата на платите на
вработените до Општината да достават
барање за одобрување на средства за плати
кон кое ќе ги приложат обрасците (копија од
рекапитулација за пресметани нето и бруто
плати, образец Ф-1 за бројот на вработените
по име и презиме, бруто и нето плата) за
месецот за кој се однесува платата;
- во случај на нови вработувања во
локалните јавни установи кои се финансираат
од Буџетот на дотации се должни да достават
известување за обезбедени финансиски
средства и да приложат образец М –1.

Исплатата на платите и надоместоците
на вработените во локалните јавни установи кои
се финансираат од Буџетот на дотации ја
контролира и одобрува Министерството за
финансии.
Градоначалникот на општината е должен
одделните пресметки на локалните јавни
установи да ги достави до ресорното
Министерство од кое ќе се трансферира блок
дотацијата.
Ресорните Министерства доставените
пресметки за исплата на бруто плати и
надоместоци го доставуваат до Министерството
за финансии за контрола и евиденција.
Член 12
Месечниот надоместок за присуство на
седници на членовите на Советот изнесува 20%
од просечната месечна плата во Републиката
исплатена за претходната година.
На претседателот на советот, за
раководење и организирање на работата на
Советот му се определува надоместок, зголемен
за 30% од утврдениот надоместок од став 1 на
овој член.
Месечниот надоместок за присуство на
седниците на советот се исплатува за
присуство на сите седници на советот во
тековниот месец.
Месечниот надоместок за присуство на
седниците на советот се намалува за 30% за
секое отсуство од седница на совет.
Месечниот надоместок за присуство на
седниците на советот не се исплатува, доколку
членот на советот не присуствувал на ниту
една седница на советот во тековниот месец.
Месечниот надоместок за присуство на
седниците не се исплатува, доколку советот во
тековниот месец не одржал седница.
Член 13
Вработените
во
општинската
администрација имаат право на патни и дневни
трошоци во случаите кога се упатени на пат врз
основа на уредни и веродостојни документи.
Висината на дневниците за службено
патување во земјата се исплатуваат во висина
од 0 денари2 и тоа за секои поминати од 08 – 12
часа половина дневница (0 денари) и цела
Член 20 став 2 алинеја 1 од Гранскиот колективен договор за
органите на државната управа, стручните служби на Владата на
Република Северна Македонија, судвите, јавните обвинителства,
казнено – поправните и воспитно – поправните установи,
државното правобранителство, општините, Градот Скопје и
општините на Градот Скопје, агенциите, фондовите и другите
органи основани од Собранието на Република Северна Македонија
(„Службен весник на РСМ“ бр. 51/20)
2

1

Во овој момент сеуште нема поднесено Закон за измени и
дополнување на Законот за плата и други надоместоци на
избрани и именувани лица во РМ
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дневница од 12,01 -24 часа цела дневница (0
денари).
За службените патувања во странство
дневницата се исплатува во висина утврдена
како за вработените во органите од
централната власт.
Член 14
Исплата на име надомест за годишен
одмор ќе се врши од Програма – Општинска
администрација – Е0 расходно конто 404150 Други надоместоци
на основа донесено
решение од Градоначалникот.
Висината на надоместокот за годишен
одмор се утврдува во износ од 60% од
просечната месечната нето плата во
Република Северна Македонија објавена до
денот на исплатата.
Член 15
Во случај на боледување подолго од
шест месеци на работникот му се исплатува
помош во висина од една последно исплатена
просечна месечна нето плата во правниот
субјект каде што е вработен од Програма –
Градоначалник – Д0 расходно конто 404150 –
Други надоместоци.
Член 16
Користењето на средствата од буџетот
на општината за вршење на функциите на
буџетските корисници се реализираат со
фактури во кои посебно се искажуваат
расходите по поодделни ставки, почитувајќи
ги одредбите од Законот за јавните набавки.
Набавката на стоки и вршењето на
услуги може да се врши и со сметкопотврди и
фискална сметка во случај кога за расходите
не може да се издаде фактура и само во
ограничени поединечни износи до 6.000,00
денари каде задолжително мора да биде
приложена фискална сметка, при што
расходите треба да бидат искажани по
класификација на соодветниот расход.
Член 17
За средствата утврдени во буџетот на
општината
во
рамките
на
резервите
(постојана и тековна буџетска резерва),
одлучува Советот на општината, а ги
извршува Градоначалникот.
За
искористените
средства
Градоначалникот е должен да поднесе
Годишен извештај за користењето на
средствата од резервите.
За
користење
на
средства
од
резервите до износ најмногу до 50.000 денари
одлучува Градоначалникот.
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Член 18
Исплатата
на
надоместоците
за
отпремнини за пензионирање на вработените во
општината и локалните јавни установи ќе се
врши од Програма – Градоначалник – Д0,
односно Н1 и Н2 образование, односно В1
социјална заштита и заштита на деца, односно
од Програмата во која се планирани средствата
за исплата на оваа намена, во висина од две
просечни исплатени месечни нето плати во
Републиката објавени до денот на исплатата.
Во случај на смрт на вработен во
општината и локалните јавни установи на
неговото семејство му припаѓа парична помош
во висина од 30.000 денари, во случај на смрт на
член на потесно семејство на вработениот му
припаѓа парична помош во висина од 15.000
денари, а исплатата ќе се врши од Програма –
Градоначалник – Д0 расходно конто 413110Тековни резерви (разновидни расходи) .
Исплатата
на
надоместоците
од
претходните ставови на овој член ќе се врши
врз основа на претходно оформена и комплетна
документација и донесено решение од страна на
Градоначалникот.
Член 19
Исплата на име Јубилејни награди ќе се
врши од Програма – Општинска администрација
– Е0 расходно конто 464990 - Други трансфери
на
основа
донесено
решение
од
Градоначалникот, согласно Правилникот за
доделување на Јубилејни награди.
Член 20
Средствата утврдени во буџетот и
распоредени
во
поодделните
програми
потпрограми ги извршува Градоначалникот на
општината.
Член 21
Вработувањата
во
општинската
администрација се вршат согласно актите за
организација и систематизација на општината за
кои се обезбедени средства во буџетот на
Општината.
Во делот на пренесените надлежности
согласност за нови вработувања во локалните
јавни установи од областа на културата,
образованието и социјалната заштита кои се
финансираат со блок дотации се дава за:
- вработувања за кои се обезбедени
средства во Буџетот на Република
Северна Македонија за тековната
фискална година, согласно член 51
став (1) и (4) од Закон за буџетите за
што
писмено известување ќе даде
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Министерството за финансии, врз
основа
на
барање
од
градоначалникот на општината до
надлежното
министерство
за
потребата од вработување во
локалните јавни установи, со
соодветна
пропратна
документација, и
- вработувања за кои се обезбедени
средства во основниот буџет на
општината за тековната фискална
година за што, согласно член 51
став (3) (4) од Законот за буџетите
писмено известување ќе даде
градоначалникот на општината.
Во случај на нови вработувања
локалните јавни установи кои се финансираат
со блок дотации се должни да достават
позитивно известување до Министерството за
финансии
за
обезбедени
финансиски
средства и да приложат образец М-1.
Член 22
Се
овластува
одделението
за
финансиски прашања да ги примени
одредбите од новите законски прописи кои ја
регулираат исплатата на бруто платата.
Член 23
Средствата утврдени во поодделни
Програми донесени од Советот на општината
и истите целосно или делумно се извршуваат
од страна на јавните претпријатија чиј основач
е општината, за реализација на истите
градоначалникот
склучува
договор
со
соодветно јавно претпријатие за уредување
на меѓусебните права и обврски и уредување
на начинот на извршување на доверените
работи, стоки и услуги.
Член 24
Кога приходите што му припаѓаат на
буџетот се погрешно уплатени или се
наплатени во износ поголем од утврдениот,
погрешно или повеќе наплатениот износ се
враќа првенствено на товар на видот на
приходите на кои се уплатени, а доколку такви
приходи нема, тогаш на товар на другите
приходи на Буџетот.
Повратот на погрешно, на повеќе
уплатени односно наплатени приходи се врши
со решение на Градоначалникот, освен во
случаите каде надлежноста им припаѓа на
други органи.
Член 25
Буџетот на Општина Вевчани се
извршува од 01.01.2021 до 31.12.2021 година.
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Член 26
Оваа Одлука влегува во сила од денот на
објавувањето во „Службен гласник на Општина
Вевчани”, а ќе се применува од 01 јануари 2021
година.
Бр. 08-25/23
22.12.2020 год.
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Вевчани,
Душко Ѓурчески
___________________ с.р.
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 27 sednicata odr`ana na
den 22.12.2020 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 2021, 2022 i 2023 godina.
Taa stanuva sostaven del na buxetot za 2021
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. 08-25/24
22.12.2020 год.
SOVET NA OP[TINA VEV^ANI
Pretsedatel,
Душко Ѓурчески
Programi za razvoj
2021
Dekemvri, 2020
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Образец В 1

Прилог 4.
ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Развојна
потпрограма

ЈД

ИЗГРАДБА НА ЛОКАЛНИ УЛИЦИ И ПАТИШТА

Ознака на развојна
потпрограма

ЈДА

Љупчо Мукоски

Тел. и телефакс

046 784 640

Лице за контакт
Функција:

Ознака на
буџетска/владина
програма

КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

Име на буџетска
програма

Советник за урбанизам и комунални дејности

Е-маил

ОПИС
Цели на развојната
потпрограма
(идентификација на
цели кои ќе се
постигнат со
реализација на
развојната
потпрограма)
Планирани активности
Очекувани резултати /
ефекти

Подобрување на патна инфраструктура

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

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

Ризик и претпоставки

неповолни временски услови, нерешени имотно правни односи

Датум на започнување
со имплементација на

01.03.2021
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проектот
Датум на завршување
на проектот
Вкупна вредност
Име на студија

01.09.2023
3.540.000,00
Проект за иградба на улици

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

2020

2021

2022

2023

2023

По
2022
година

Индикатори
*ДИП=Документ за идентификација на проектот
(студија)
ИП = Идеен проект
ГП=Главен проект

ПФС=Пред-физибилити
студија
ФС=Физибилити студија

ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА
Динамика на финансирање
Извор на
финансирање
1
Буџет (637)
Буџетско учество

Статус
на
финан
сирањ
е*
2
с

Вкупен износ на
проектот во МКД
3
3540000,00

Потрошено
Предвидени
заклучно со
расходи за 2020
31/12/2019
4

5
1180000,00

3000000,00
1000000,00

2021

6
118000
0,00
100000
0,00

2022

7
1180000,00

8
1180000,00

1000000,00

1000000,00

9
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540000,00
180000,00

180000,
00
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180000,00

180000,00

1180000,00

1180000,00

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

1180000,00
3540000,00

118000
0,00

* 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.)
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Приходи
637
Приходн
о конто

741113

786

785

Назив
2021

2022

2023

Трансвери од
буџетите на
фондовите

1180000

1.180.000

1.180.000

Вкупно

1.180.000

1.180.000

1.180.000

2021

2022

0

202
1

2023

0

0

2022

0

Вкупно
2023

0

2021

0

2022

0

2023

0

0

Расходи
630
Расходн
а ставка
40

2021

787
2022

2023

786

2021

2022

2023

2021

785
2022

2023

2021

Вкупно
2022

2023

2021

2022

2023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

401
402
403
404
41
411
412
413
414
42
420
421
423
424
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425
426
427
43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1180000

1180000

1180000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

431
432
433
44
441
442
443
444
45
451
452
453
46
461
462
463
464
465
47
471
472
473
474
48
480
481
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1180000

1180000

1180000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.180.000

1.180.000

1.180.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

483
484
485
486
487
488
489
49
491
492
493
Вкупно

___________30.12.2020 година

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа ("Службен
весник на РМ" број 05/02), и врз основа на член
73 од
Статутот
на
општина
Вевчани,
Градоначалникот на Општина Вевчани, донесе:
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука
за усвојување на Буџет на општина Вевчани
за 2021 година
1. Се објавува, Одлуката за усвојување на
Буџет на општина Вевчани за 2021
година, донесена на дваесет и седмата
седница на Советот на Општина Вевчани,
одржана на ден 22.12.2020 година.
2. Решението влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Вевчани“.
Бр. 09-982/17
29.12.2020 год.
ОПШТИНА ВЕВЧАНИ
Градоначалник,
Сашо Јанкоски
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа ("Службен
весник на РМ" број 05/02), и врз основа на член
73 од
Статутот
на
општина
Вевчани,
Градоначалникот на Општина Вевчани, донесе:
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука
за извршување на Буџетот на Општина
Вевчани за 2021 година
1. Се објавува, Одлуката за извршување на
Буџетот на Општина Вевчани за 2021
година, донесена на дваесет и седмата
седница на Советот на Општина Вевчани,
одржана на ден 22.12.2020 година.
2. Решението влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Вевчани“.
Бр. 09-982/18
29.12.2020 год.
ОПШТИНА ВЕВЧАНИ
Градоначалник,
Сашо Јанкоски
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа ("Службен
весник на РМ" број 05/02), и врз основа на член
73 од
Статутот
на
општина Вевчани,
Градоначалникот на Општина Вевчани, донесе:
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука
за усвојување на програми за развој 2021 –
2023 година
1. Се објавува, Одлуката за усвојување на
програми за развој 2021 – 2023 година,
донесена на дваесет и седмата седница
на Советот на Општина Вевчани, одржана
на ден 22.12.2020 година.
2. Решението влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Вевчани“.
Бр. 09-982/19
29.12.2020 год.
ОПШТИНА ВЕВЧАНИ
Градоначалник,
Сашо Јанкоски

