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 Образец К1                                  
                                     

 
Квартален извештај за извршување на буџетот за општина  ВЕВЧАНИ за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.01.2020 година до 
30.09.2020 година  

                                     

   
Општина
:   ВЕВЧАНИ               

                                     

   
Извештаен период:  
од 

01.01.202
0  

година 
до  30.09.2020  година               

                                     

   Датум на поднесување на извештајот:  19.10.2020               

                                     
    

Приходи - квартал 3 

Буџет за 2020 
година 

Наменска дотација 
за 2020 година 

Самофинансирач
ки активности за 

2020 година 

Донации за 2020 
година 

Кредити за 
2020 година 

Вкупно за 2020 година 

План 
Реализац
ија за 3   
квартал  

План 
Реализац
ија за 3   
квартал  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

Пла
н 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 
Реализац
ија за 3   
квартал  

Останато за 
реализација 
до крај на 

2020 година 

% 

                                     
      ТЕКОВНО 

ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС 
: 

                            

     ВКУПНИ ТЕКОВНО 
ОПЕРАТИВНИ 
ПРИХОДИ  

24215000 11543274 22950000 16784375 815000 118427 6148000 1602000 0 0 54128000 30048076 24079924 55,51 

     ВКУПНИ ТЕКОВНО 
ОПЕРАТИВНИ 
РАСХОДИ  

15713000 7783833 22880000 15491954 745000 108459 2620000 1494000 0 0 41958000 24878246 17079754 59,29 

      КАПИТАЛЕН БИЛАНС :                             

     ВКУПНИ КАПИТАЛНИ 
ПРИХОДИ  

4041000 113778 0 0 0 0 0 0 0 0 4041000 113778 3927222 2,82 

     ВКУПНИ КАПИТАЛНИ 
РАСХОДИ  

12543000 3873219 70000 8740 70000 0 3528000 0 0 0 16211000 3881959 12329041 23,95 

                                     
71     Даночни приходи  6620000 2874198 0 0 0 0 0 0 0 0 6620000 2874198 3745802 43,42 

  71
1 

  ДАНОК ОД ДОХОД,ОД 
ДОБИВКА И ОД 
КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ  

340000 280640 0 0 0 0 0 0 0 0 340000 280640 59360 82,54 
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  71
3 

  ДАНОЦИ НА ИМОТ  
1670000 880379 0 0 0 0 0 0 0 0 1670000 880379 789621 52,72 

  71
7 

  ДАНОЦИ НА 
СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ  

4610000 1713179 0 0 0 0 0 0 0 0 4610000 1713179 2896821 37,16 

72     Неданочни приходи  1874000 446937 0 0 815000 118427 0 180000 0 0 2689000 745364 1943636 27,72 

  72
2 

  ГЛОБИ, СУДСКИ И 
АДМИНИСТРАТИВНИ 
ТАКСИ  

150000 37750 0 0 0 0 0 0 0 0 150000 37750 112250 25,17 

  72
3 

   ТАКСИ И 
НАДОМЕСТОЦИ  

1084000 228503 0 0 815000 118427 0 0 0 0 1899000 346930 1552070 18,27 

  72
4 

  ДРУГИ ВЛАДИНИ 
УСЛУГИ  

80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80000 0 80000 0 

  72
5 

  ДРУГИ НЕДАНОЧНИ 
ПРИХОДИ  

560000 180684 0 0 0 0 0 180000 0 0 560000 360684 199316 64,41 

74     Трансвери и донации  15721000 8222139 22950000 16784375 0 0 6148000 1422000 0 0 44819000 26428514 18390486 58,97 

  74
1 

  ТРАНСФЕРИ ОД 
ДРУГИ НИВОА НА 
ВЛАСТ  

15721000 8222139 22950000 16784375 0 0 0 0 0 0 38671000 25006514 13664486 64,66 

  74
2 

  ДОНАЦИИ ОД 
СТРАНСТВО  

0 0 0 0 0 0 6148000 1422000 0 0 6148000 1422000 4726000 23,13 

                                     
73     Капитални приходи  4041000 113778 0 0 0 0 0 0 0 0 4041000 113778 3927222 2,82 

  73
3 

  ПРОДАЖБА НА 
ЗЕМЈИШТЕ И 
НЕМАТЕРИЈАЛНИ 
ВЛОЖУВАЊА  

4041000 113778 0 0 0 0 0 0 0 0 4041000 113778 3927222 2,82 

                                     

Образложение 

  

                                     
    

Расходи - квартал 3 

Буџет за 2020 
година 

Наменска дотација 
за 2020 година 

Самофинансирач
ки активности за 

2020 година 

Донации за 2020 
година 

Кредити за 
2020 година 

Вкупно за 2020 година 

План 
Реализац
ија за 3   
квартал  

План 
Реализац
ија за 3   
квартал  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

Пла
н 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 
Реализац
ија за 3   
квартал  

Останато за 
реализација 
до крај на 

2020 година 

% 

                                     
40     Плати и надоместоци  7362500 4253982 19431292 14179866 0 0 0 0 0 0 26793792 18433848 8359944 68,8 

  40
1 

  ОСНОВНИ ПЛАТИ  
4903500 3009391 14087108 10216622 0 0 0 0 0 0 18990608 13226013 5764595 69,65 

  40
2 

  ПРИДОНЕСИ ЗА 
СОЦИЈАЛНО 

1829000 1168852 5344184 3963244 0 0 0 0 0 0 7173184 5132096 2041088 71,55 
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ОСИГУРУВАЊЕ  

  40
4 

  НАДОМЕСТОЦИ  
630000 75739 0 0 0 0 0 0 0 0 630000 75739 554261 12,02 

41     РЕЗЕРВИ И 
НЕДЕФИНИРАНИ 
РАСХОДИ  

190000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190000 0 190000 0 

  41
2 

  ПОСТОЈАНА РЕЗЕРВА 
(НЕПРЕДВИДЛИВИ 
РАСХОДИ)  

100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000 0 

  41
3 

  Тековни резерви 
(разновидни расходи)  

90000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90000 0 90000 0 

42     Стоки и услуги  5851500 2548713 3283708 1260488 745000 108459 2620000 1494000 0 0 12500208 5411660 7088548 43,29 

  42
0 

  ПАТНИ И 
ДНЕВНИРАСХОДИ  

95000 24000 5000 790 0 0 0 0 0 0 100000 24790 75210 24,79 

  42
1 

  КОМУНАЛНИ 
УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ 
КОМУНИКАЦИЈА И 
ТРАНСПОРТ  

2122000 1304504 1539000 773341 95000 0 0 0 0 0 3756000 2077845 1678155 55,32 

  42
3 

  МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН 
ИНВЕНТАР  

692500 331764 275000 57141 472000 91440 0 0 0 0 1439500 480345 959155 33,37 

                                     
  42

4 
  ПОПРАВКИ И 
ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ  

696000 189154 356000 81244 23000 2183 0 0 0 0 1075000 272581 802419 25,36 

  42
5 

  ДОГОВОРНИ УСЛУГИ  
908000 150109 364500 140668 70000 5849 180000 72000 0 0 1522500 368626 1153874 24,21 

  42
6 

  ДРУГИ ТЕКОВНИ 
РАСХОДИ  

1338000 549182 744208 207304 85000 8987 2440000 1422000 0 0 4607208 2187473 2419735 47,48 

45     КАМАТНИ ПЛАЌАЊА  50000 343 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 343 49657 0,69 

  45
2 

  КАМАТИ ПО 
СТРАНСКИ КРЕДИТИ  

50000 343 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 343 49657 0,69 

46     Субвенции и трансвери  613000 191295 165000 51600 0 0 0 0 0 0 778000 242895 535105 31,22 

  46
4 

  РАЗНИ ТРАНСФЕРИ  
463000 191295 165000 51600 0 0 0 0 0 0 628000 242895 385105 38,68 

  46
5 

  ИСПЛАТИ ПО 
ИЗВРШНИ ИСПРАВИ  

150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000 0 

47     Социјални бенифиции  149000 27000 0 0 0 0 0 0 0 0 149000 27000 122000 18,12 

  47
1 

  СОЦИЈАЛНИ 
НАДОМЕСТОЦИ  

149000 27000 0 0 0 0 0 0 0 0 149000 27000 122000 18,12 

49     ОТПЛАТА НА 
ГЛАВНИЦА  

1497000 762500 0 0 0 0 0 0 0 0 1497000 762500 734500 50,94 

  49
1 

  ОТПЛАТА НА 
ГЛАВНИНА ДО 
НЕРЕЗИДЕНТНИ 
КРЕДИТОРИ  

770000 762500 0 0 0 0 0 0 0 0 770000 762500 7500 99,03 

  49
3 

  Отплата на главнина до 
други нивоа на власт  

727000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 727000 0 727000 0 
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48     Капитални расходи  12543000 3873219 70000 8740 70000 0 3528000 0 0 0 16211000 3881959 12329041 23,95 

  48
0 

  КУПУВАЊЕ НА 
ОПРЕМА И МАШИНИ  

228000 83219 70000 8740 70000 0 258000 0 0 0 626000 91959 534041 14,69 

  48
2 

  ДРУГИ ГРАДЕЖНИ 
ОБЈЕКТИ  

12265000 3790000 0 0 0 0 3270000 0 0 0 15535000 3790000 11745000 24,4 

  48
5 

  ВЛОЖУВАЊЕ И 
НЕФИНАСИСКИ 
СРЕДСТВА  

50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 0 50000 0 

                                     

Образложение 

  

                                     

ПРОГРАМА  А0  - А0.Совет 
на општина 

Буџет за 2020 
година 

Наменска дотација 
за 2020 година 

Самофинансирач
ки активности за 

2020 година 

Донации за 2020 
година 

Кредити за 
2020 година 

Вкупно за 2020 година 

План 
Реализац
ија за 3   
квартал  

План 
Реализац
ија за 3   
квартал  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

Пла
н 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 
Реализац
ија за 3   
квартал  

Останато за 
реализација 
до крај на 

2020 година 

% 

   

ТЕКОВНО 
ОПЕРАТИВНИ 
РАСХОДИ ЗА 
ПРОГРАМА А0  - 
А0.Совет на 
општина                            

40   Плати и надоместоци 667000 84148 0 0 0 0 0 0 0 0 667000 84148 582852 12,62 

  40
1 

ОСНОВНИ ПЛАТИ 
67000 8409 0 0 0 0 0 0 0 0 67000 8409 58591 12,55 

  40
4 

НАДОМЕСТОЦИ 
600000 75739 0 0 0 0 0 0 0 0 600000 75739 524261 12,62 

41   РЕЗЕРВИ И 
НЕДЕФИНИРАНИ 
РАСХОДИ 

130000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130000 0 130000 0 

  41
2 

ПОСТОЈАНА РЕЗЕРВА 
(НЕПРЕДВИДЛИВИ 
РАСХОДИ) 

100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000 0 

  41
3 

Тековни резерви 
(разновидни расходи) 

30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000 0 

42   Стоки и услуги 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000 0 

  42
0 

ПАТНИ И 
ДНЕВНИРАСХОДИ 

30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000 0 
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Образложение 

  

                                     

ПРОГРАМА  В1  - В1. детска 
гадинка 

Буџет за 2020 
година 

Наменска 
дотација за 
2020 година 

Самофинансирачк
и активности за 

2020 година 

Донации за 2020 
година 

Кредити за 
2020 година 

Вкупно за 2020 година 

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 
Реализациј

а за 3   
квартал  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

П
л
а
н 

Реализациј
а за 3   

квартал  
План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

Останато 
за 

реализац
ија до 
крај на 
2020 

година 

% 

   

ТЕКОВНО 
ОПЕРАТИВНИ 
РАСХОДИ ЗА 
ПРОГРАМА В1  - В1. 
детска гадинка                            

40   Плати и надоместоци 
0 0 

367879
2 

2600245 0 0 0 0 0 0 3678792 2600245 1078547 70,68 

  40
1 

ОСНОВНИ ПЛАТИ 
0 0 

266710
8 

1873302 0 0 0 0 0 0 2667108 1873302 793806 70,24 

  40
2 

ПРИДОНЕСИ ЗА 
СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

0 0 
101168

4 
726943 0 0 0 0 0 0 1011684 726943 284741 71,85 

42   Стоки и услуги 0 0 986208 254876 480000 91477 0 0 0 0 1466208 346353 1119855 23,62 

  42
0 

ПАТНИ И 
ДНЕВНИРАСХОДИ 

0 0 5000 790 0 0 0 0 0 0 5000 790 4210 15,8 

  42
1 

КОМУНАЛНИ 
УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ 
КОМУНИКАЦИЈА И 
ТРАНСПОРТ 

0 0 414000 83048 0 0 0 0 0 0 414000 83048 330952 20,06 

  42
3 

МАТЕРИЈАЛИ И 
СИТЕН ИНВЕНТАР 

0 0 150000 38016 442000 91440 0 0 0 0 592000 129456 462544 21,87 

  42
4 

ПОПРАВКИ И 
ТЕКОВНО 
ОДРЖУВАЊЕ 

0 0 106000 16820 3000 0 0 0 0 0 109000 16820 92180 15,43 

  42
5 

ДОГОВОРНИ УСЛУГИ 
0 0 148000 44510 0 0 0 0 0 0 148000 44510 103490 30,07 

  42
6 

ДРУГИ ТЕКОВНИ 
РАСХОДИ 

0 0 163208 71692 35000 37 0 0 0 0 198208 71729 126479 36,19 

   

КАПИТАЛНИ 
РАСХОДИ ЗА 
ПРОГРАМА В1  - В1. 
детска гадинка                            
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48   Капитални расходи 0 0 30000 8740 0 0 0 0 0 0 30000 8740 21260 29,13 

  48
0 

КУПУВАЊЕ НА 
ОПРЕМА И МАШИНИ 

0 0 30000 8740 0 0 0 0 0 0 
3000

0 
8740 21260 29,13 

                                     

Образложение 

  

                                     

ПРОГРАМА  ВА  - 
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 
ДЕТСКИ ГРАДИНКИ 

Буџет за 2020 
година 

Наменска 
дотација за 
2020 година 

Самофинансирачки 
активности за 2020 

година 

Донации за 
2020 година 

Кредити за 
2020 година 

Вкупно за 2020 година 

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 
Реализација 

за 3   
квартал  

План 

Реализ
ација 
за 3   

кварта
л  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

Останато 
за 

реализац
ија до 
крај на 
2020 

година 

% 

   

КАПИТАЛНИ 
РАСХОДИ ЗА 
ПРОГРАМА ВА  - 
КАПИТАЛНИ 
РАСХОДИ ДЕТСКИ 
ГРАДИНКИ                            

48   Капитални расходи 0 0 0 0 70000 0 0 0 0 0 70000 0 70000 0 

  480 КУПУВАЊЕ НА 
ОПРЕМА И МАШИНИ 

0 0 0 0 70000 0 0 0 0 0 70000 0 70000 0 

                                     

Образложение 

  

                                     

ПРОГРАМА  Г1  - 
ПОДДРШКА НА 
ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ 
РАЗВОЈ 

Буџет за 2020 
година 

Наменска 
дотација за 
2020 година 

Самофинансирачки 
активности за 2020 

година 

Донации за 
2020 година 

Кредити за 
2020 година 

Вкупно за 2020 година 

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 
Реализација 

за 3   
квартал  

План 

Реализ
ација 
за 3   

кварта
л  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

Останато 
за 

реализац
ија до 
крај на 
2020 

година 

% 

   
ТЕКОВНО 
ОПЕРАТИВНИ                            
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РАСХОДИ ЗА 
ПРОГРАМА Г1  - 
ПОДДРШКА НА 
ЛОКАЛНИОТ 
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

42   Стоки и услуги 100000 19031 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 19031 80969 19,03 

  426 ДРУГИ ТЕКОВНИ 
РАСХОДИ 

100000 19031 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 19031 80969 19,03 

                                     

Образложение 

  

                                     

ПРОГРАМА  Г2  - Г2. 
Поттикнување на развојот 
на туризмот 

Буџет за 2020 
година 

Наменска 
дотација за 
2020 година 

Самофинансирачки 
активности за 2020 

година 

Донации за 
2020 година 

Кредити за 
2020 година 

Вкупно за 2020 година 

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 
Реализација 

за 3   
квартал  

План 

Реализ
ација 
за 3   

кварта
л  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

Останато 
за 

реализац
ија до 
крај на 
2020 

година 

% 

   

ТЕКОВНО 
ОПЕРАТИВНИ 
РАСХОДИ ЗА 
ПРОГРАМА Г2  - Г2. 
Поттикнување на 
развојот на 
туризмот                            

42   Стоки и услуги 0 0 0 0 0 0 220000 72000 0 0 220000 72000 148000 32,73 

  425 ДОГОВОРНИ УСЛУГИ 0 0 0 0 0 0 180000 72000 0 0 180000 72000 108000 40 

  426 ДРУГИ ТЕКОВНИ 
РАСХОДИ 

0 0 0 0 0 0 40000 0 0 0 40000 0 40000 0 

46   Субвенции и трансвери 303000 180000 0 0 0 0 0 0 0 0 303000 180000 123000 59,41 

  464 РАЗНИ ТРАНСФЕРИ 303000 180000 0 0 0 0 0 0 0 0 303000 180000 123000 59,41 

                                     

Образложение 
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ПРОГРАМА  Д0  - 
Д0.Градоначелник 

Буџет за 2020 
година 

Наменска 
дотација за 
2020 година 

Самофинансирачки 
активности за 2020 

година 

Донации за 
2020 година 

Кредити за 
2020 година 

Вкупно за 2020 година 

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 
Реализација 

за 3   
квартал  

План 

Реализ
ација 
за 3   

кварта
л  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

Останато 
за 

реализац
ија до 
крај на 
2020 

година 

% 

   

ТЕКОВНО 
ОПЕРАТИВНИ 
РАСХОДИ ЗА 
ПРОГРАМА Д0  - 
Д0.Градоначелник                            

40   Плати и надоместоци 959500 681567 0 0 0 0 0 0 0 0 959500 681567 277933 71,03 

  401 ОСНОВНИ ПЛАТИ 672500 491106 0 0 0 0 0 0 0 0 672500 491106 181394 73,03 

  402 ПРИДОНЕСИ ЗА 
СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

257000 190461 0 0 0 0 0 0 0 0 257000 190461 66539 74,11 

  404 НАДОМЕСТОЦИ 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000 0 

41   РЕЗЕРВИ И 
НЕДЕФИНИРАНИ 
РАСХОДИ 

60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60000 0 60000 0 

  413 Тековни резерви 
(разновидни расходи) 

60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60000 0 60000 0 

42   Стоки и услуги 170000 63735 0 0 0 0 0 0 0 0 170000 63735 106265 37,49 

  426 ДРУГИ ТЕКОВНИ 
РАСХОДИ 

170000 63735 0 0 0 0 0 0 0 0 170000 63735 106265 37,49 

46   Субвенции и трансвери 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000 0 

  464 РАЗНИ ТРАНСФЕРИ 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000 0 

47   Социјални бенифиции 149000 27000 0 0 0 0 0 0 0 0 149000 27000 122000 18,12 

  471 СОЦИЈАЛНИ 
НАДОМЕСТОЦИ 

149000 27000 0 0 0 0 0 0 0 0 149000 27000 122000 18,12 

                                     

Образложение 

  

                                     

ПРОГРАМА  Е0  - 
Е0.Општинска 

Буџет за 2020 
година 

Наменска 
дотација за 
2020 година 

Самофинансирачки 
активности за 2020 

година 

Донации за 
2020 година 

Кредити за 
2020 година 

Вкупно за 2020 година 
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администрација 

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 
Реализација 

за 3   
квартал  

План 

Реализ
ација 
за 3   

кварта
л  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

Останато 
за 

реализац
ија до 
крај на 
2020 

година 

% 

   

ТЕКОВНО 
ОПЕРАТИВНИ 
РАСХОДИ ЗА 
ПРОГРАМА Е0  - 
Е0.Општинска 
администрација                            

40   Плати и надоместоци 5736000 3488267 0 0 0 0 0 0 0 0 5736000 3488267 2247733 60,81 

  401 ОСНОВНИ ПЛАТИ 4164000 2509876 0 0 0 0 0 0 0 0 4164000 2509876 1654124 60,28 

  402 ПРИДОНЕСИ ЗА 
СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

1572000 978391 0 0 0 0 0 0 0 0 1572000 978391 593609 62,24 

42   Стоки и услуги 3399500 1905988 0 0 0 0 0 0 0 0 3399500 1905988 1493512 56,07 

  420 ПАТНИ И 
ДНЕВНИРАСХОДИ 

65000 24000 0 0 0 0 0 0 0 0 65000 24000 41000 36,92 

  421 КОМУНАЛНИ 
УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ 
КОМУНИКАЦИЈА И 
ТРАНСПОРТ 

1545000 1194971 0 0 0 0 0 0 0 0 1545000 1194971 350029 77,34 

  423 МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН 
ИНВЕНТАР 

432500 172087 0 0 0 0 0 0 0 0 432500 172087 260413 39,79 

  424 ПОПРАВКИ И 
ТЕКОВНО 
ОДРЖУВАЊЕ 

256000 98405 0 0 0 0 0 0 0 0 256000 98405 157595 38,44 

  425 ДОГОВОРНИ УСЛУГИ 488000 150109 0 0 0 0 0 0 0 0 488000 150109 337891 30,76 

  426 ДРУГИ ТЕКОВНИ 
РАСХОДИ 

613000 266416 0 0 0 0 0 0 0 0 613000 266416 346584 43,46 

45   КАМАТНИ ПЛАЌАЊА 50000 343 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 343 49657 0,69 

  452 КАМАТИ ПО 
СТРАНСКИ КРЕДИТИ 

50000 343 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 343 49657 0,69 

46   Субвенции и трансвери 250000 11295 0 0 0 0 0 0 0 0 250000 11295 238705 4,52 

  464 РАЗНИ ТРАНСФЕРИ 100000 11295 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 11295 88705 11,29 

  465 ИСПЛАТИ ПО 
ИЗВРШНИ ИСПРАВИ 

150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000 0 

49   ОТПЛАТА НА 
ГЛАВНИЦА 

1497000 762500 0 0 0 0 0 0 0 0 1497000 762500 734500 50,94 

  491 ОТПЛАТА НА 
ГЛАВНИНА ДО 
НЕРЕЗИДЕНТНИ 

770000 762500 0 0 0 0 0 0 0 0 770000 762500 7500 99,03 
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КРЕДИТОРИ 

  493 Отплата на главнина до 
други нивоа на власт 

727000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 727000 0 727000 0 

                                     

Образложение 

  

                                     

ПРОГРАМА  ЕА  - ЕА. 
Капитални трошоци на 
општината 

Буџет за 2020 
година 

Наменска 
дотација за 
2020 година 

Самофинансирачки 
активности за 2020 

година 

Донации за 
2020 година 

Кредити за 
2020 година 

Вкупно за 2020 година 

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 
Реализација 

за 3   
квартал  

План 

Реализ
ација 
за 3   

кварта
л  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

Останато 
за 

реализац
ија до 
крај на 
2020 

година 

% 

   

КАПИТАЛНИ 
РАСХОДИ ЗА 
ПРОГРАМА ЕА  - ЕА. 
Капитални трошоци 
на општината                            

48   Капитални расходи 688000 83219 0 0 0 0 3528000 0 0 0 4216000 83219 4132781 1,97 

  480 КУПУВАЊЕ НА 
ОПРЕМА И МАШИНИ 

228000 83219 0 0 0 0 258000 0 0 0 486000 83219 402781 17,12 

  482 ДРУГИ ГРАДЕЖНИ 
ОБЈЕКТИ 

410000 0 0 0 0 0 3270000 0 0 0 3680000 0 3680000 0 

  485 ВЛОЖУВАЊЕ И 
НЕФИНАСИСКИ 
СРЕДСТВА 

50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 0 50000 0 

                                     

Образложение 

  

                                     

ПРОГРАМА  Ј3  - Ј3.Јавно 
осветлување 

Буџет за 2020 
година 

Наменска 
дотација за 
2020 година 

Самофинансирачки 
активности за 2020 

година 

Донации за 
2020 година 

Кредити за 
2020 година 

Вкупно за 2020 година 

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 
Реализација 

за 3   
квартал  

План 

Реализ
ација 
за 3   

кварта
л  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

Останато 
за 

реализац
ија до 
крај на 
2020 

година 

% 
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ТЕКОВНО 
ОПЕРАТИВНИ 
РАСХОДИ ЗА 
ПРОГРАМА Ј3  - 
Ј3.Јавно 
осветлување                            

42   Стоки и услуги 862000 269210 0 0 0 0 0 0 0 0 862000 269210 592790 31,23 

  421 КОМУНАЛНИ 
УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ 
КОМУНИКАЦИЈА И 
ТРАНСПОРТ 

572000 109533 0 0 0 0 0 0 0 0 572000 109533 462467 19,15 

  423 МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН 
ИНВЕНТАР 

250000 159677 0 0 0 0 0 0 0 0 250000 159677 90323 63,87 

  424 ПОПРАВКИ И 
ТЕКОВНО 
ОДРЖУВАЊЕ 

40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000 0 

                                     

Образложение 

  

                                     

ПРОГРАМА  Ј4  - Ј4.Јавна 
чистота 

Буџет за 2020 
година 

Наменска 
дотација за 
2020 година 

Самофинансирачки 
активности за 2020 

година 

Донации за 
2020 година 

Кредити за 
2020 година 

Вкупно за 2020 година 

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 
Реализација 

за 3   
квартал  

План 

Реализ
ација 
за 3   

кварта
л  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

Останато 
за 

реализац
ија до 
крај на 
2020 

година 

% 

   

ТЕКОВНО 
ОПЕРАТИВНИ 
РАСХОДИ ЗА 
ПРОГРАМА Ј4  - 
Ј4.Јавна чистота                            

42   Стоки и услуги 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 0 50000 0 

                                     
  424 ПОПРАВКИ И 

ТЕКОВНО 
ОДРЖУВАЊЕ 

50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 0 50000 0 

                                     

Образложение 
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ПРОГРАМА  Ј6  - 
Ј6.Одржување и заштита 
на локални патишта и 
улици и регулирање на 
режимот на сообраќајот 

Буџет за 2020 
година 

Наменска 
дотација за 
2020 година 

Самофинансирачки 
активности за 2020 

година 

Донации за 
2020 година 

Кредити за 
2020 година 

Вкупно за 2020 година 

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 
Реализација 

за 3   
квартал  

План 

Реализ
ација 
за 3   

кварта
л  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

Останато 
за 

реализац
ија до 
крај на 
2020 

година 

% 

   

ТЕКОВНО 
ОПЕРАТИВНИ 
РАСХОДИ ЗА 
ПРОГРАМА Ј6  - 
Ј6.Одржување и 
заштита на локални 
патишта и улици и 
регулирање на 
режимот на 
сообраќајот                            

42   Стоки и услуги 350000 90749 0 0 0 0 0 0 0 0 350000 90749 259251 25,93 

  424 ПОПРАВКИ И 
ТЕКОВНО 
ОДРЖУВАЊЕ 

350000 90749 0 0 0 0 0 0 0 0 350000 90749 259251 25,93 

                                     

Образложение 

  

                                     

ПРОГРАМА  ЈД  - 
ЈД.Изградба и 
реконструкција на локални 
патишта 

Буџет за 2020 
година 

Наменска 
дотација за 
2020 година 

Самофинансирачки 
активности за 2020 

година 

Донации за 
2020 година 

Кредити за 
2020 година 

Вкупно за 2020 година 

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 
Реализација 

за 3   
квартал  

План 

Реализ
ација 
за 3   

кварта
л  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

Останато 
за 

реализац
ија до 
крај на 
2020 

година 

% 

   

КАПИТАЛНИ 
РАСХОДИ ЗА 
ПРОГРАМА ЈД  - 
ЈД.Изградба и 
реконструкција на 
локални патишта                            

48   Капитални расходи 5611000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5611000 0 5611000 0 
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  482 ДРУГИ ГРАДЕЖНИ 
ОБЈЕКТИ 

5611000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5611000 0 5611000 0 

                                     

Образложение 

  

                                     

ПРОГРАМА  ЈИ  - 
ЈИ.Изградба на системи за 
одведување и 
пречистување на отпадни 
води 

Буџет за 2020 
година 

Наменска 
дотација за 
2020 година 

Самофинансирачки 
активности за 2020 

година 

Донации за 
2020 година 

Кредити за 
2020 година 

Вкупно за 2020 година 

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 
Реализација 

за 3   
квартал  

План 

Реализ
ација 
за 3   

кварта
л  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

Останато 
за 

реализац
ија до 
крај на 
2020 

година 

% 

                                     

   

КАПИТАЛНИ 
РАСХОДИ ЗА 
ПРОГРАМА ЈИ  - 
ЈИ.Изградба на 
системи за 
одведување и 
пречистување на 
отпадни води                            

48   Капитални расходи 1844000 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 1844000 50000 1794000 2,71 

  482 ДРУГИ ГРАДЕЖНИ 
ОБЈЕКТИ 

1844000 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 1844000 50000 1794000 2,71 

                                     

Образложение 

  

                                     

ПРОГРАМА  ЈМ  - ЈМ. 
Паркови и зеленило 
(капитални расходи) 

Буџет за 2020 
година 

Наменска 
дотација за 
2020 година 

Самофинансирачки 
активности за 2020 

година 

Донации за 
2020 година 

Кредити за 
2020 година 

Вкупно за 2020 година 

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 
Реализација 

за 3   
квартал  

План 

Реализ
ација 
за 3   

кварта
л  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

Останато 
за 

реализац
ија до 
крај на 
2020 

година 

% 

   

КАПИТАЛНИ 
РАСХОДИ ЗА 
ПРОГРАМА ЈМ  - ЈМ.                            
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Паркови и зеленило 
(капитални расходи) 

48   Капитални расходи 4400000 3740000 0 0 0 0 0 0 0 0 4400000 3740000 660000 85 

  482 ДРУГИ ГРАДЕЖНИ 
ОБЈЕКТИ 

4400000 3740000 0 0 0 0 0 0 0 0 4400000 3740000 660000 85 

                                     

Образложение 

  

                                     

ПРОГРАМА  К4  - К4. 
Културни манифестации и 
творештво 

Буџет за 2020 
година 

Наменска 
дотација за 
2020 година 

Самофинансирачки 
активности за 2020 

година 

Донации за 
2020 година 

Кредити за 
2020 година 

Вкупно за 2020 година 

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 
Реализација 

за 3   
квартал  

План 

Реализ
ација 
за 3   

кварта
л  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

Останато 
за 

реализац
ија до 
крај на 
2020 

година 

% 

   

ТЕКОВНО 
ОПЕРАТИВНИ 
РАСХОДИ ЗА 
ПРОГРАМА К4  - К4. 
Културни 
манифестации и 
творештво                            

42   Стоки и услуги 
400000 200000 0 0 0 0 2400000 

14220
00 

0 0 2800000 1622000 1178000 57,93 

  421 КОМУНАЛНИ 
УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ 
КОМУНИКАЦИЈА И 
ТРАНСПОРТ 

5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 0 5000 0 

  423 МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН 
ИНВЕНТАР 

10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000 0 

  425 ДОГОВОРНИ УСЛУГИ 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000 0 

  426 ДРУГИ ТЕКОВНИ 
РАСХОДИ 

365000 200000 0 0 0 0 2400000 
14220

00 
0 0 2765000 1622000 1143000 58,66 

                                     

Образложение 

  

                                     

ПРОГРАМА  Л0  - Л0.Спорт 
и рекреација 

Буџет за 2020 
година 

Наменска 
дотација за 
2020 година 

Самофинансирачки 
активности за 2020 

година 

Донации за 
2020 година 

Кредити за 
2020 година 

Вкупно за 2020 година 
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План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 
Реализација 

за 3   
квартал  

План 

Реализ
ација 
за 3   

кварта
л  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

Останато 
за 

реализац
ија до 
крај на 
2020 

година 

% 

   

ТЕКОВНО 
ОПЕРАТИВНИ 
РАСХОДИ ЗА 
ПРОГРАМА Л0  - 
Л0.Спорт и 
рекреација                            

46   Субвенции и трансвери 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000 0 

  464 РАЗНИ ТРАНСФЕРИ 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000 0 

                                     

Образложение 

  

                                     

ПРОГРАМА  Н1  - 
Н1.Основно образование 

Буџет за 2020 
година 

Наменска 
дотација за 
2020 година 

Самофинансирачки 
активности за 2020 

година 

Донации за 
2020 година 

Кредити за 
2020 година 

Вкупно за 2020 година 

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 
Реализација 

за 3   
квартал  

План 

Реализ
ација 
за 3   

кварта
л  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

Останато 
за 

реализац
ија до 
крај на 
2020 

година 

% 

   

ТЕКОВНО 
ОПЕРАТИВНИ 
РАСХОДИ ЗА 
ПРОГРАМА Н1  - 
Н1.Основно 
образование                            

40   Плати и надоместоци 
0 0 

157525
00 

1157962
1 

0 0 0 0 0 0 15752500 
1157962

1 
4172879 73,51 

  401 ОСНОВНИ ПЛАТИ 
0 0 

114200
00 

8343320 0 0 0 0 0 0 11420000 8343320 3076680 73,06 

  402 ПРИДОНЕСИ ЗА 
СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

0 0 
433250

0 
3236301 0 0 0 0 0 0 4332500 3236301 1096199 74,7 

42   Стоки и услуги 
0 0 

229750
0 

1005612 265000 16982 0 0 0 0 2562500 1022594 1539906 39,91 
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  421 КОМУНАЛНИ 
УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ 
КОМУНИКАЦИЈА И 
ТРАНСПОРТ 

0 0 
112500

0 
690293 95000 0 0 0 0 0 1220000 690293 529707 56,58 

  423 МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН 
ИНВЕНТАР 

0 0 125000 19125 30000 0 0 0 0 0 155000 19125 135875 12,34 

  424 ПОПРАВКИ И 
ТЕКОВНО 
ОДРЖУВАЊЕ 

0 0 250000 64424 20000 2183 0 0 0 0 270000 66607 203393 24,67 

  425 ДОГОВОРНИ УСЛУГИ 0 0 216500 96158 70000 5849 0 0 0 0 286500 102007 184493 35,6 

  426 ДРУГИ ТЕКОВНИ 
РАСХОДИ 

0 0 581000 135612 50000 8950 0 0 0 0 631000 144562 486438 22,91 

46   Субвенции и трансвери 0 0 165000 51600 0 0 0 0 0 0 165000 51600 113400 31,27 

  464 РАЗНИ ТРАНСФЕРИ 0 0 165000 51600 0 0 0 0 0 0 165000 51600 113400 31,27 

   

КАПИТАЛНИ 
РАСХОДИ ЗА 
ПРОГРАМА Н1  - 
Н1.Основно 
образование                            

                                     
48   Капитални расходи 0 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000 0 

  480 КУПУВАЊЕ НА 
ОПРЕМА И МАШИНИ 

0 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000 0 

                                     

Образложение 

  

                                     

ПРОГРАМА  Р1  - ЗАШТИТА 
НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 
ПРИРОДА 

Буџет за 2020 
година 

Наменска 
дотација за 
2020 година 

Самофинансирачки 
активности за 2020 

година 

Донации за 
2020 година 

Кредити за 
2020 година 

Вкупно за 2020 година 

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 
Реализација 

за 3   
квартал  

План 

Реализ
ација 
за 3   

кварта
л  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

Останато 
за 

реализац
ија до 
крај на 
2020 

година 

% 

   

ТЕКОВНО 
ОПЕРАТИВНИ 
РАСХОДИ ЗА 
ПРОГРАМА Р1  - 
ЗАШТИТА НА 
ЖИВОТНА СРЕДИНА И 
ПРИРОДА                            
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42   Стоки и услуги 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000 0 

  426 ДРУГИ ТЕКОВНИ 
РАСХОДИ 

70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000 0 

                                     

Образложение 

  

  

 
 
 
 
                                   

ПРОГРАМА  Ф1  - 
Ф1.Урбанистичко 
планирање 

Буџет за 2020 
година 

Наменска 
дотација за 
2020 година 

Самофинансирачки 
активности за 2020 

година 

Донации за 
2020 година 

Кредити за 
2020 година 

Вкупно за 2020 година 

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 
Реализација 

за 3   
квартал  

План 

Реализ
ација 
за 3   

кварта
л  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

Останато 
за 

реализац
ија до 
крај на 
2020 

година 

% 

   

ТЕКОВНО 
ОПЕРАТИВНИ 
РАСХОДИ ЗА 
ПРОГРАМА Ф1  - 
Ф1.Урбанистичко 
планирање                            

42   Стоки и услуги 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400000 0 400000 0 

  425 ДОГОВОРНИ УСЛУГИ 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400000 0 400000 0 

                                     

Образложение 

  

                                     

ПРОГРАМА  Џ1  - родова 
еднаквост 

Буџет за 2020 
година 

Наменска 
дотација за 
2020 година 

Самофинансирачки 
активности за 2020 

година 

Донации за 
2020 година 

Кредити за 
2020 година 

Вкупно за 2020 година 

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 
Реализација 

за 3   
квартал  

План 

Реализ
ација 
за 3   

кварта
л  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

План 

Реализа
ција за 

3   
квартал  

Останато 
за 

реализац
ија до 
крај на 
2020 

% 
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година 

   

ТЕКОВНО 
ОПЕРАТИВНИ 
РАСХОДИ ЗА 
ПРОГРАМА Џ1  - 
родова еднаквост                            

42   Стоки и услуги 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000 0 

  426 ДРУГИ ТЕКОВНИ 
РАСХОДИ 

20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000 0 

                                     

Образложение 

  

                                     

 Лице за контакт                       Овластено лице(печат и потпис):   
                                     

 Име и презиме и тел.број:               

                                     

                                     

 
Obrazec КЗ                           

Kvartalen izve{taj za promenite na sostojbata na sekoe zadol`uvawe na op{tinite i javnite pretprijatija osnovani od op{tinite                 

                           

 Op{tina
: 

  VEV^ANI                

  Izve{taen period :                            
od     

 01.01.2020 godina do  30.09.2020 godina                

 +    ( den, mesec, godina)   ( den, mesec, godina)                

  Datum na podnesuvawe na 
izve{tajot: 

 19.10.2020                

     ( den, mesec, godina)                

                           

                           

                           

Dolg na op{tinata                     16   16        ( vo originalna 
valuta) 

 

                       

Rede Oznak Naziv na  Заемодавач Origi Iznos Kamat Rok na Grejs Iznos na Garan Period Datum na otplata na Datum na otplata na Dostasana obvrska Datum na Platena obvrska Datum na Dostasana neplatena Sostojba na dolgot za   
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n  
broj 

a na 
kredi

t 

kreditot 
i namena 

nalna 
valut

a  

na 
stapka 

otplata period  povle~en
i tran{i 

(vo 
original
na valuta) 

tiran  
kredi

t 

i~nost 
na 

otplata
* 

glavnina kamata ( vo izve{tajniot 
period) 

dostasuva
we na 

obvrskata 

( vo izve{tajniot 
period) 

otplata 
na obvrskata 

obvrska 
( vo izve{tajniot period) 

izve{tajniot period** 

  

% 
(da/ne

) 
(a, b, v, 

g,d) 
Prv Posleden Prv Posleden Glavnica 

Kamat
a 

Glavnica 
Kamat

a 
Glavnica 

Kamat
a 

na 
po~etokot  

 na krajot  

1 MSI
P/09 

podobruv
awe na 
op{tins
ki uslugi 

Ministerstv
o za finan. 

denar
i 

6,100,000,00 1,1636
% 

11 godini 3 godini 6.100.000 da godi{n
o 

01.08.2014 01.02.2022 01.02.2012 01.02.2022 381250,00 0,00 10.08.2020 381250,00 0,00 13.08.2020 / / 6.100.000 1.143.750  

2                                                    

3                                                    

4                                                    

5                                                    

6                                                    

7                                                    

                           

Zabele{ki:                          

   

 

 

 

 

 

                           

                           

                           

Dolg na JP osnovani od op{tinata                   ( vo originalna valuta) 

Rede
n  

broj 

Oznak
a na 

kredi
t 

Naziv na  
kreditot 
i namena 

Заемодавач 

Origi
nalna 
valut

a  

Iznos 

Kamat
na 

stapka 

Rok na 
otplata 

Grejs 
period  

Iznos na 
povle~en
i tran{i 

(vo 
original
na valuta) 

Garan
tiran  
kredi

t 

Period
i~nost 

na 
otplata

* 

Datum na otplata na 
glavnina 

Datum na otplata na 
kamata 

Dostasana obvrska 
( vo izve{tajniot 

period) Datum na 
dostasuva

we na 
obvrskata 

Platena obvrska 
( vo izve{tajniot 

period) 
Datum na 
otplata 

na obvrskata 

Dostasana neplatena 
obvrska 

( vo izve{tajniot period) 

Sostojba na dolgot za 
izve{tajniot period** 

Заемоprima~ 
(naziv na JP) 

% 
(da/ne

) 
(a, b, v, 

g,d) 
Prv Posleden Prv Posleden Glavnica 

Kamat
a 

Glavnica 
Kamat

a 
Glavnica 

Kamat
a 

na 
po~etokot  

 na krajot 

1                                                     

2                                                     

3                                                     

4                                                     
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5                                                     

6                                                     

7                                                     

                           

Zabele{ki:                          

   

 

 

 

 

 

                           

                           

  Lice za kontakt 

Ime i prezime i telефонски broj 
  
  
  
  

            Ovlasteno lice (pe~at i potpis):     

                          

                           

                           

                           

                           

___________________________________________________                       

* a)mese~no; b)kvartalno; v) 
polugodi{no; g) godi{no; d) drugo; 

                       

** Podatocite se odnesuvaat na 
glavnina na dolgot 
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Образец K2            

Kvartalen izve{taj za dostasani 
nenamireni obvrski 

           

              

 Op{tina:  
OP[TINA 
VEV^ANI 

          

 Kvartal:  

      od    
01.01.2020 
godina do 
31.03.2020 
godina 

30.09.2020 година          

 
Датум на поднесување 
на извештајот: 

           

   19.10.2020 (den, mesec, godina)         

         (во denari)     

Meseci 
Obvrski 

do 30 
dena 

Obvrski 
do 60 
dena 

Obvrski nad 60 dena 
Vkupno 

 Rashodna stavka 
Vkupno 
obvrski 

    

utu`eni neutu`eni Vkupno  401 29.692     

januari 71.515 42.500   2.422.291 2.422.291 2.536.306  402       

fevruari 31.317 7.257   1.807.831 1.807.831 1.846.405  403       

mart 13.924 4.200   1.387.914 1.387.914 1.406.038  404 296.226     

april 65.207 31.256   2.100.502 2.100.502 2.196.965  411       

maj 25.300 6.754   1.802.356 1.802.356 1.834.410  412       

juni 11.500 5.200   1.240.838 1.240.838 1.257.538  413       

juli 37.809 37.452   2.569.526 2.569.526 2.356.897  414       

avgust 32.565 56.952   2.361.456 2.361.456 2.569.421  420 880     

septemvri 150.236 156.321   1.902.136 1.902.136 2.208.693  421       

oktomvri              423       

noemvri              424 24.000     

dekemvri              425 73.423     

        426 300.015     

Obrazlo`enie:   427       

  

 451       

 452       

 453       

 461       
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 462       

 463       

 464 262.608     

 465       

 471       

 472       

 473       

 474       

 480       

 481       

 482 586.276     

 483       

 484       

 485       

 486       

 487       

 488       

 489       

 491       

 492       

 493 635.573     

 Total 2.208.693     

  Lice za kontakt    Ovlasteno lice (pe£at i potpis):     

 
 Име и презиме и tel.broj: 
_____________________________________________ 

   _______________________________     

05-832/1 
20.10.2020 god.  

 



___________30.12.2020 година           СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ          бр.13/ 2020Стр,25 

 

25 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15, 

член 62 став 1 од Законот за локалната 

самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.05/2002), 

советот на општина Вевчани на дваесет и 

седмата седница одржана на ден 22.12.2020 

година донесе:  

О Д Л У К А  

за усвојување на Програмата за зимско 

одржување на улици и патишта во 

општина Вевчани за сезона 2020/2021 

година 

Член 1 

Советот на општина Вевчани ја усвои 

Програмата за зимско одржување на улици и 

патишта во општина Вевчани за сезона 

2020/2021 година.  

Член 2 

Програмата за зимско одржување на 

улици и патишта во општина Вевчани за 

сезона 2020/2021 година е составен дел од 

оваа одлука.  

Член 3 

Одлуката стапува во сила од денот на 

објавување во Сл. Гласник на општина 

Вевчани. 

Бр. 08-25/9 

22.12.2020 год.  

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 

                                   Претседател, 

                                Душко Ѓурчески 

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локална самоуправа (Службен 

Весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина 

Вевчани на дваесет и седмата седница одржана 

на ден 22.12.2020 година, ја донесе следната: 

ОДЛУКА 

за усвојување на Годишна програма за 2021 за 

спроведување на планот за управување со 

Споменик на природата „Вевчански извори“ 

 

 

Член 1 

СЕ УСВОЈУВА на Годишната програма за 

2021 за спроведување на планот за управување со 

Споменик на природата „Вевчански извори“. 

Член 2 

Составен дел на оваа Одлука е Годишната 

програма за 2021 за спроведување на планот за 

управување со Споменик на природата „Вевчански 

извори. 

Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Вевчани“. 

Бр. 08-25/10 

22.12.2020 год.  

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 

                              Претседател, 

                        Душко Ѓурчески 

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локална самоуправа (Службен Весник на 

РМ бр.5/2002), Советот на општина Вевчани на 

дваесет и седмата седница одржана на ден 

22.12.2020 година, ја донесе следната:      

ОДЛУКА 

 за усвојување на Програма за работа во областа 

на располагањето со градежно земјиште во 

сопственост на Република Северна Македонија, 

на подрачјето на Општина Вевчани за 2021 

година 

 

Член 1 

СЕ УСВОЈУВА Програмата за работа во 

областа на располагањето со градежно земјиште во 

сопственост на Република Северна Македонија, на 

подрачјето на Општина Вевчани за 2021 година. 

Член 2 

Составен дел на оваа Одлука е Програмата 

за работа во областа на располагањето со градежно 

земјиште во сопственост на Република Македонија, 

на подрачјето на Општина Вевчани за 2021 година. 

Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Вевчани“. 

Бр. 08-25/11 
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22.12.2020 год.  

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 

                                 Претседател, 

                              Душко Ѓурчески 

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локална самоуправа (Службен 

Весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина 

Вевчани на дваесет и седмата седница одржана 

на ден 22.12.2020 година, ја донесе следната:              

 О Д Л У К А 

за усвојување на Програма за комунално 

уредување на територијата на општина 

Вевчани за 2021 година 

 

Член 1 

СЕ УСВОЈУВА Програмата за комунално 

уредување на територијата на општина Вевчани 

за 2021 година. 

Член 2 

Составен дел на оваа Одлука е 

Програмата за комунално уредување на 

територијата на општина Вевчани за 2021 

година. 

Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во „Службен 

гласник на Општина Вевчани“. 

Бр. 08-25/12 

22.12.2020 год.  

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 

                              Претседател, 

                           Душко Ѓурчески 

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локална самоуправа (Службен 

Весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина 

Вевчани на дваесет и седмата седница одржана 

на ден 22.12.2020 година, ја донесе следната:           

ОДЛУКА 

за усвојување на Програма за изградба, 

реконструкција, одржување и заштита на 

локалните патишта и улици на територијата 

на општина Вевчани за 2021 година 

 

 

 

Член 1 

СЕ УСВОЈУВА Програмата за изградба, 

реконструкција, одржување и заштита на локалните 

патишта и улици на територијата на општина 

Вевчани за 2021 година. 

Член 2 

Составен дел на оваа Одлука е Програмата 

за изградба, реконструкција, одржување и заштита 

на локалните патишта и улици на територијата на 

општина Вевчани за 2021 година. 

Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Вевчани“. 

Бр. 08-25/13 

22.12.2020 год.  

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 

                                              Претседател, 

                                          Душко Ѓурчески 

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локална самоуправа (Службен Весник на 

РМ бр.5/2002), Советот на општина Вевчани на 

дваесет и седмата седница одржана на ден 

22.12.2020 година, ја донесе следната: 

ОДЛУКА 

 за усвојување на Програма за изградба и 

одржување на јавното осветлување на 

територијата на општина Вевчани за 2021 година 

Член 1 

СЕ УСВОЈУВА Програмата за изградба и 

одржување на јавното осветлување на територијата 

на општина Вевчани за 2021 година. 

Член 2 

Составен дел на оваа Одлука е Програмата 

за изградба и одржување на јавното осветлување на 

територијата на општина Вевчани за 2021 година. 

Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Вевчани“. 

Бр. 08-25/14 

22.12.2020 год.  

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 

                                        Претседател, 

                                      Душко Ѓурчески 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локална самоуправа (Службен 

Весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина 

Вевчани на дваесет и седмата седница одржана 

на ден 22.12.2020 година, ја донесе следната:             

О Д Л У К А 

за усвојување на Програма за изработка и 

донесување на урбанистички планови на 

територијата на општина Вевчани за 2021 

година 

 

Член 1 

СЕ УСВОЈУВА Програмата за изработка 

и донесување на урбанистички планови на 

територијата на општина Вевчани за 2021 

година. 

Член 2 

Составен дел на оваа Одлука е 

Програмата за изработка и донесување на 

урбанистички планови на територијата на 

општина Вевчани за 2021 година. 

Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во „Службен 

гласник на Општина Вевчани“. 

Бр. 08-25/15 

22.12.2020 год.  

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 

                                Претседател, 

                            Душко Ѓурчески 

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 дваесет и седмата 

седница, одржана на ден 22.12.2020 година, 

донесе: 

О Д Л У К А 

за усвојување на Годишна програма 

за работа на ЈОУДДГ „Планински цвет“ – 

Вевчани за учебната година 2020/2021 

година 

 

Член 1 

СЕ УСВОЈУВА Годишната програма за 

работа на ЈОУДДГ „Планински цвет“ – Вевчани за 

учебната година 2020/2021 година. 

Член 2 

Составен дел на оваа Одлука е Годишната 

програма за работа на ЈОУДДГ „Планински цвет“ 

– Вевчани за учебната година 2020/2021 година. 

Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

нејзино објавувањето во “Службен гласник на 

Општина Вевчани”. 

Бр. 08-25/16 

22.12.2020 год.  

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 

                                  Претседател, 

                               Душко Ѓурчески 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр. 5/02), Советот на општина Вевчани на дваесет и 

седмата седница одржана на  ден 22.12.2020 година 

донесе: 

О Д Л У К А 

за усвојување на годишен извештај за работа на 

ЈОУДДГ „Планински цвет“ Вевчани за учебната 

2019/2020 година 

Член   1 

  Се усвојува Годишниот извештај  за работа на 

ЈОУДДГ „Планински цвет“ - Вевчани за учебната 

2019/2020 година. 

Член 2 

 Составен дел на оваа Одлука е Годишниот 

извештај за работа на  ЈОУДДГ „Планински цвет“ - 

Вевчани за учебната 2019/2020 година. 

Член   3 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Сл.гласник на 

општина Вевчани“. 

Бр. 08-25/17 

22.12.2020 год.  
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                СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 

                                Претседател, 

                             Душко Ѓурчески 

Врз основа на член 67 став 6 од 

Законот за заштита на децата („Службен 

весник на РМ“ бр. 23/2013, 12/2014, 

44/2014, 144/2014, 10/2015, 25/2015, 

150/2015, 192/2015, 27/2016, 163/17, 21/18, 

198/18, 104/2019 и 146/2019), Советот на 

Општина Вевчани, на дваесет и седмата 

седница одржана на 22.12.2020 година, 

донесе: 

О Д Л У К А  

за утврдување на почетокот и 

завршетокот на работното време на 

Општинска јавна установа за деца – 

Детска градинка „Планински цвет“ 

Вевчани 

Член 1 

Со оваа Одлука се утврдува 

почетокот и завршетокот на работното 

време на Општинска јавна установа за деца 

– Детска градинка „Планински цвет“ 

Вевчани. 

Член 2 

Работното време започнува во 06,30 

часот, а завршува во 16,30 часот, 

Општинска јавна установа за деца – Детска 

градинка „Планински цвет“ Вевчани. 

Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила со 

денот на донесувањето, а ќе се објави во 

„Сл.гласник на општина Вевчани“. 

Бр. 08-25/18 

22.12.2020 год.  

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 

                                   Претседател, 

                                 Душко Ѓурчески 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 

весник на РМ“ бр.5/2002) и врз основа на член 

5 од Законот за јавни претпријатија („Службен 

весник на РМ бр. 38/1996; 9/1997; 6/2002; 

40/2003; 49/2006; 22/2007; 83/2009; 97/2010; 

6/2012; 119/2013; 41/2014; 138/2014; 25/2015; 

61/2015 и 39/2016), Советот на општина 

Вевчани на дваесет и седмата седница 

одржана на 22.12.2020 година, донесе: 

О Д Л У К А  

за давање согласност за усвојување на 

тримесечниот финансиски извештај на 

јавното претпријатие “Еремја” Вевчани  

за период од 01.07.2020 година до 30.09.2020 

година 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за 

усвојување на тримесечниот финансиски 

извештај на Јавното претпријатие "Еремја" 

Вевчани за период од 01.07.2020 година до 

30.09.2020 година. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавување на “Службен Гласник на Општина 

Вевчани”. 

Бр. 08-25/20 

22.12.2020 год.                                                                          

       СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ                                                                           

                               Претседател,                                                                               

                            Душко Ѓурчески 

Врз основа на член 20 од Законот за платен 

промет(Сл.весник на СРМ број 113/07, 22/08, 159/08, 

133/09, 145/10 и 35/11) ,  Советот на Општина Вевчани 

на својата 27 седница одржана на ден  22.12.2020 

година донесе : 

ОДЛУКА 

за утврдување на благајнички максимум за 2021 година 

член 1 

Со оваа одлука се утврдува денарски благајнички 

максимум за 2021 година во износ од 20.000,00 денари. 
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член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во ,,Службен гласник на 

Општина Вевчани ,,а ќе се применува од 01 

јануари 2021 година. 

Бр. 08-25/21 

22.12.2020 год.  

                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 

                                          Претседател, 

                                        Душко Ѓурчески 

Врз основа на член 88 став (2) од Законот за 

административни 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), Советот на општина Вевчани на 

27 седница одржана на 22.12.2020 година, донесе: 

ОДЛУКА 

за утврдување на вредност на бодот за платите 

на државните службеници  

за 2021 година 

Член 1 

Вредноста на бодот за пресметување на платите 

на државните службеници за периодот од 

01.01.2021 година до 31.12.2021 година изнесува 

81,60  денари.  

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен гласник на општина 

Вевчани“. 

Бр. 08-25/22 

22.12.2020 год.  

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 

Претседател, 

Душко Ѓурчески 

 

 

 

 

 
Врз основа член 34 став 5 од Законот за Буџетите („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 
180/11, 171/12, 192/15 и 167/16), и член 2 точка 4 од Одлуката за 
изменување и дополнување на  Статутот на 
Општината Вевчани (“Службен гласник на Општината Вевчани 
2/2008) Советот на Општина Вевчани на 27-седница одржана 
на 22.12.2020 година, донесе: 

О Д Л У К А 
За проширување на средства во Буџетот на Општина Вевчани за 2020 

година 

Член 1 

Со оваа одлука се врши проширување на средства во Буџетот на 

Општина Вевчани за 2020 година,на следниот начин: 

Програма 
Подставка                                                                                 
Самофинан.         Дотации          Донации        
Кредити 

Се зголемуваат приходите на следните подставки: 

А00 Совет на општина 

741120  Блок дотации на општина по одделни намени.        0               

60.000                  0                     0           

                                                                                                             

0               60.000                  0                     0           

и се распоредуваат на следниве подставки: 

N10 OСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ  

425310 Правни услуги                                                                      0               

60.000                 0                     0                                                

                                                                                                                 

0               60.000                 0                    0           

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во службен 

гласник на Општина Вевчани  и станува составен дел на Буџетот на 

Општина Вевчани за 2020 година. 

Бр. 08-25/25 

22.12.2020 год.  

                    Претседател на Совет на Општина Вевчани 

                                             Душко Ѓурчески 

Vrz osnova na ~l.32. st.4 od Zakonot za finansirawe 

na edinicite na lokalna samouprava(Sl. vesnik na 

RM br. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09,47/11 и 192/15) i 

~l.36.st.1 t.7 od Zakonot za lokalna samouprava  (Sl. 

vesnik na RM br. 5/2002), Sovetot na ELS Vev~ani na 

27 sednicata odr`ana na den 22.12.2020 god. ja donese 

slednata: 

ODLUKA 

za usvojuvawe na kvartalen izve{taj za izvr{uvaweto 

na buxetot na op{tina Vev~ani za 3 kvartal 2020 god 

(obrazec K1), kvartalen izve{taj za dospeani 

nenamireni obvrski za 3 kvartal 2020 godina  
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(obrazec K2) i Kvartalen izve{taj za 

promenite na sostojbata na sekoe 

zadol`uvawe na op{tinite i javnite 

pretprijatija osnovani od 

                         op{tinite za 3 kvartal 

2020 god. (obrazec K3) 

 

^len 1 

So ovaa odluka se vr{i usvojuvawe na 

Kvartalen izve{taj za izvr{uvaweto na 

buxetot na op{tina Vev~ani za 3 

kvartal 2020 god .,Kvartalen izve{taj za 

dospeani nenamireni obvrski za 3 

kvartal 2020 godina i Kvartalen 

izve{taj za promenite na sostojbata na 

sekoe zadol`uvawe na op{tinite i 

javnite pretprijatija osnovani od 

op{tinite za 3 kvartal 2020 god. 

^len 2 

Odlukata vleguva vo sila na denot na 

donesuvaweto a }e se objavi vo Slu`ben 

glasnik na Op{tina Vev~ani. 

Бр. 08-25/26 

22.12.2020 год.  

     SOVET NA OP[TINA VEV^ANI                                                                          

                          Preтsedatel, 

                        Du{ko \ur~eski 

 

ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 
Одделение за урбанизам, комунални работи, 

заштита на животната средина и ЛЕР 

PPRROOGGRRAAMMAA  
za izgradba, rekonstrukcija,  odr`uvawe  

i za{tita na lokalni pati{ta i ulici 

na teritorijata na Op{tina Vev~ani za 

2021 godina 

 

 
Предлaгач :      Градоначалник, 

               Сашо Јанкоски 

 

Изrabotувач:  Одделение за урбанизам, 

комунални работи, заштита на животната      

средина и ЛЕР 

               Sovetnik za urbanisti~ko planirawe, 

                             Qup~o Mukoski, dia 
Декември,  2020 

 

Vrz osnova na член 14 став 8 Законот за јавни 

патишта (,,Sl. vesnik na RM,, br. 84/08, 52/09, 114/09, 

124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 166/12, 163/13, 187/13, 39/14, 

42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15 и 31/16), ~len 36 stav 

1.15 od Zakonot za lokalna samouprava (,,Sl. vesnik 

na RM,, br. 5/02) i Statutot na Op{tina Vev~ani, на 

predlog na Gradona~alnikot, Sovetot na Op{tina 

Vev~ani na sednicata odr`ana na den  22.12. 2020 

godina,  usvoi:  

 ПРОГРАМА 
za izgradba, rekonstrukcija, odr`uvawe i za{tita na 

lokalni pati{ta i ulici na teritorijata na 

Op{tina Vev~ani za 2021 godina 

VOVED 

So оваа godi{na programa se predlagaat za izgradba, 

rekonstrukcija, za{tita i odr`uvawe na odredeni  

patni pravci, lokalni ulici i pati{ta во текот на 

2021 godина so {to zna~itelno }e se podobri 

sostojbata i kvalitetot na soobra}ajnicite, a so toa 

комуникацијата i bezbednosta na korisnicite na овие 

инфраструктурни градби. 

So оваа Programa opfateni se osnovnite 

karakteristiki na pati{tata i ulicite: 
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 Ime (lokacija), dol`ina i 
postoe~ka sostojba, 

 Sostojba so proektno-tehni~kata 
dokumentacija, 

 Vid i obem na predvidenite 
raboti, 

 Izvorni sredstva (finansiska 
konstrukcija), 

 Planirana dinamika za 
realizacija na aktivnostite, 

kako i: 

 Odr`uvawe na pati{tata i 
ulicite vo Op{tina Vev~ani, 

 Dinamika na izvr{uvawe na 
Programata i  

 Preodni i zavr{ni odredbi 
 

Imaj}i ja vo predvid finansiskata 

sostojba i sostojbata na pati{tata vo 

op{tinata, rabotite se predviduvaat da 

se realiziraat etapno so u~estvo na 

Op{tina Vev~ani (buxet), 

Ministerstvoto za transport i vrski, 

Проектната единица во рамките на 

истото министерство преку која веќе се 

обезбедени средстава за изградба и 

реконструкција на локални патишта во 

вредност од 541.313,00 ЕУР, Javnoto 

pretprijatie za dr`avni pati{ta,  

Agencijata za ruralen razvoj, Бирото за 

развој, Центарот za razvoj na 

Jugozapadniot planski region, 

nadvore{ni fondovi i donacii, kako i 

drugi izvori na finansirawe. 

Programata,  isto taka gi opfa}a i 

prenesenite obvrski od minatata godina 

koi bile planirani ili zapo~nale so 

realizacija, no koj od razni pri~ini ne se 

realizirani, odnosno ne se zavr{eni. 

Kako dodatok na ovaa programa 

prilo`ena e pregledna karta so 

obele`ani planirani pati{ta i ulici za 

izgradba i rekonstrukcija za 2020 godina. 

 

A)  PRIORITETNI PATNI PRAVCI ( lokacija, 

vid na rabota, dol`ina) 

 

Vo narednata 2021 godина kako i izminatite godini, 

prioritet za izgradba, rekonstrukcija, odr`uvawe i 

za{tita im se dava na slednite patni pravci i ulici: 

 

REGIONALNI PATI[TA, LOKALNI 

PATI[TA, MAGISTRALNI, SERVISNI, 

PRISTAPNI I PE[A^KI ULICI 

 

1. REGIONALNI PATI[TA 

 

1.1. "Glaven Pat R2240 - mv Smoleica (Zaobikolnica 

2)" " oznaka S1.  

Ovoj paten pravec vo dol`ina od 2977 m, 

urbanisti~ki se predviduva kako vtora 

Zaobikolnica na Vev~ani od koja soobra}ajno }e se 

opslu`uvaat severnite i severozapadnite delovi na 

naselbata, odnosno istata pretstavuva soobra}ajna 

vrska na glavniot pat so ostanatite pristapni ulici 

i objekti vo Vev~ani како и продолжувње на патот 

кон излетничките места Јанков камен и викенд 

населбата Горна Белица. 

Za istata nema izraboteno tehni~ka dokumentacija 

na nivo na Osnoven proekt so revizija i A`urirana 

geodetska podloga so numeri~ki podatoci.  

 

2. LOKALNI PATI[TA  

 

Lokalnite patni pravci prestavuvaat prete`no 

postoe~ki pati{ta von urbaniot opfat na Vev~ani 

ili pati{ta koi vidat do zemjodelsko zemji{te.  

Za istite se planira probivawe, poravnuvawe i 

ureduvawe so tamponirawе so lokalen material, а 

дел и асфалтирање. Za 2021 gодина. se planiraat 

slednite lokalni pati{ta: 

 

2.1. Nasipuvawe, poravnuvawe i tamponirawe so 

lokalen materijal na paten pravec Varvara - Sv. 

Dimitrija - Verdani, L=510 m. 

 

2.2. Nasipuvawe, poravnuvawe i tamponirawe и 

асфалтирање na paten pravec do izletni~ko mesto 
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"Jankov Kamen", L=1020 m. (Изработена 

техничка документација со ревизија). 

Вкупна сума на чинење е 12,233.402,20 

ден со пресметан  ДДВ 

 

2.3. Чистење, нasipuvawe, poravnuvawe i 

tamponirawe so lokalen materijal na paten 

pravec "Zodi{ta - Cerveni Bregoj", pristapen 

pat do zemjodelsko zemji{te L=1000 m. 

 

2.4 Извршено пробивање и проширување. 

Останува уште poravnuvawe i tamponirawe so 

lokalen materijal na paten pravec "Пелвец - 

Стредорци", pristapen pat do zemjodelsko 

zemji{te L=550 m . 

 

2.5 Nasipuvawe, poravnuvawe i 

tamponirawe и асфалтирање на 

улица"Средни Пот", pristapen pat do 

zemjodelsko zemji{te L=500 m. 

(Изработена е проектна 

документација основен проект со 

ревизија преку проектната единица 

МСИП за патишта до 3 мк). Вкупна 

сума за изведба на овој пат е 

13.945.083,18 ден со пресметан ДДВ. 

 

2.6 Nasipuvawe, 

poravnuvawe,tamponirawe и 

асфалтирање на paten pravec 

"Вердани", pristapen pat do 

zemjodelsko zemji{te L=800 m. 

(Изработена е проектна 

документација основен проект со 

ревизија преку проектната единица 

МСИП за патишта до 3 мк). Вкупна 

сума за изведба на овој пат е 

19.826.844,98 ден со пресметан ДДВ. 

 

2.7 Probivawe, pro{iruvawe, 

poravnuvawe, tamponirawe и 

asfaltirawe na paten pravec 

"Смолејца - Св. Спас” pristapen pat do 

туристички локалитет и манастир 

L=3100 m. (Се аплицира за изработка на проектна 

документација преку Центарот за развој на 

југозападниот плански регион. 

 

3. IZGRADBA NA LOKALNI ULICI (servisni, 

pristapni, pe{a~ki) 

 

 3.1 - Delnica na Servisna ulica "Sv Petka - Sredni 

pot" oznaka S4.  

Ovoj pravec vo dol`ina od 532,86 m, kako zna~ajna 

arterija za povrzuvawe i urbanizirawe na 

severnite delovi na naselbata so glavniot 

pristapen pat, treba da se probie, pro{iri i 

tamponira vo prva faza so prethodno postavuvawe 

na podzemna infrastruktura - vodovodna linija i 

elektri~na instalacija, kako i regulirawe na 

postoe~kite kanali za navodnuvawe.  

Od strana na op{tinata izrabotena e A`urirana 

geodetska podloga, Proekt za infrastruktura i 

kompleten Osnoven proekt so izvr{ena stru~na 

revizija. Реализирана е првата фаза 1 на овој пат 

во должина од 150 метри, за реализација на другите 

фази остануваат  уште 382 метри.  

Za doizgradba na овие fazi од истиот проект ќе се 

аплицира do drugi institucii до конечна 

realizacija na proektot. 

 

3.2 - Servisna ulica "Glaven Pat R2240 - mv 

Smoleica (Zaobikolnica 2)" " oznaka S1.  

Ovoj paten pravec vo dol`ina od 2977 m, 

urbanisti~ki se predviduva kako vtora 

Zaobikolnica na Vev~ani od koja soobra}ajno }e se 

opslu`uvaat severnite i severozapadnite delovi na 

naselbata, odnosno istata pretstavuva soobra}ajna 

vrska na glavniot pat so ostanatite pristapni ulici 

i objekti vo Vev~ani како и продолжувње на патот 

кон излетничките места Јанков камен и викенд 

населбата Горна Белица. 

Za istata nema izraboteno tehni~ka dokumentacija 

na nivo na Osnoven proekt so revizija i A`urirana 

geodetska podloga so numeri~ki podatoci.  

 

3.3 - Pristapna ulica "Daskaloj - RP R2240 

(Zaobikolnica 1)" Faza 2 
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Ovoj pravec vo dol`ina od okolu 210 m , 

kako zna~ajna arterija za soobra}ajno 

povrzuvawe na planiranata 

Zaobikolnica 1 (RP R2240) so 

postoe~kite objekti na  t.n.r. ulica 

"Daskaloj" vo dolniot del na naselbat. 

Za istata izrabotenа е potrebnaта tehni~ka 

dokumentacija na nivo na Osnoven proekt so 

revizija i A`urirana geodetska podloga so 

numeri~ki podatoci.  Првата фаза од оваа 

улица  е завршена во должина од 90 метри.Za 

doizgradba na втората fazа ќе се аплицира do 

drugi institucii до конечна realizacija na 

proektot. 

 . 

3.4 - Pristapna ulica "Vev~anski Izvori (Rusej)  

- Smoleica" oznaka P5.  

So programava se predviduva izgradba na ovaa 

ulica so {to }e se ovozmo`i soobra}ajna vrska 

pome|u delot pred Vev~anskite Izvori i mv 

Smoleica (zaobikolnica 3). Dol`inata iznesuva 

okolu 1,13 km. 

Za planiranata ulica izrabotenа е potrebnaта 

tehni~ka dokumentacija na nivo na Osnoven 

proekt so revizija i A`urirana geodetska 

podloga so numeri~ki podatoci. Проценета 

вредност на истиот проект е : 12.629.184,00 ден 

со ДДВ. 

 

3.5 - Delnica na pristapna ulica 

"Popoj - Mlaka".  

Se predviduva izgradba na ovaa ulica 

vo pribli`na dol`ina od 652 m so {to 

}e se ovozmo`i soobra}ajna vrska 

pome|u gorniot del na naselbata na mv 

Popoj so vtorata zaobikolnica S1.  

Za planiranata ulica izrabotenа е 

potrebnaта tehni~ka dokumentacija na 

nivo na Osnoven proekt so revizija i 

A`urirana geodetska podloga so 

numeri~ki podatoci. Проценета 

вредност  на истиот проект е : 

4.729.054,00 ден со ДДВ. 

 

3.6 - Delnica krak  na ul. "]itanoj 3", L=29,30 m; 

P=102,0 m2  - (Prilog 7). 

Izgradbata na ovaa ulica koja se nao|a vo neposredna 

blizina na ve}e rekonstruiranata ulica "]itanoj 1" 

se planira da se izvede so kameni plo~i zaradi 

ambientalno vklopuvawe i povrzuvawe so 

prethodnata ulica.  

Od strana na op{tinata izrabotena e A`urirana 

geodetska podloga kako i osnoven proekt so revizija. 

Проценета вредност на истиот проект е :  751.889,00 

ден соДДВ. 

 

3.7 - Delnica "Murxej drewe", L=136,76 m; P=345,0 m2  

- (Prilog 8). 

So izgradbata na ovaa ulica }e se ovozmo`i 

soobra}ajna vrska pome|u ulicite koi se protegaat na 

mv Popoj i mv Murxej so {to se namaluva 

soobra}ajnoto rastojanie pome|u ovie dve ulici. 

Isto taka so izgradbata predvideno e prethodno 

postavuvawe na podzemna infrastruktura - vodovodna 

i kanalizaciona linija.   

Zavr{niot sloj na ulicata }e bide izveden so asfalt. 

Od strana na op{tinata izrabotena e a`urirana 

geodetska podloga i tehni~ka dokumentacija na nivo 

na osnoven proekt. Проценета вредност на истиот 

проект е : 1.164.976,00 ден со ДДВ. 

 

3.8 - Delnica "Pqu{koj 4", L=35,0 m; P=65,60 m2 - so 

kameni plo~i  

Ovaa delnica pretstavuva pomala ulica po svojata 

dol`ina i istata slu`i za pristap i vlez do 

okolnite objekti. 

Zavr{niot sloj na ulicite }e bide izveden so kameni 

plo~i. 

Od strana na op{tinata izrabotena e a`urirana 

geodetska podloga i tehni~ka dokumentacija na nivo 

na osnoven proekt. 

 

3.9 - Delnica na ul. "Ивановци", L=148,0m, 

P=400,00m2. 

Se planira, o{teteniot asfalten sloj da se zameni 

so nov po celata planirana dol`ina i {irina. 

Изработен основен проект . Проценета вредност на 

истиот 2.035.795,00 ден со ДДВ. 
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3.10 - Delnica na ul. "Св. Димитрија - 

Варвара", L=502,72m, P=3116,32m2. 

Se planira, o{teteniot asfalten sloj da 

se zameni so nov po celata planirana 

dol`ina i {irina. Изработен основен 

проект со ревизија. Проценета вредност 

на истиот 14.444.416,00 ден со ДДВ. 

 

3.11 - Delnica na ul. "Трансформатор -

Ветерник -  Путички", L=185,00m, 

P=1100,m2. 

Se planira, на дел од трасата заменување на 

o{tetenите бехатон плочи, проширување и  

експропријација на проширениот дел на патотпа 

потоа asfaltирање целосно на целиот пат. 

Општината веќе изработи ажурирана геодетска 

подлога. Треба да се изработи основен проект со 

ревизија. Проценетата  вредност на истиот ќе се 

види од основниот проект. 

 

3.12 -Drugi pomali ulici niz naselbata 

(pristapni-do parceli, objekti, pe{a~ki i sl.) 

Pomalite pristapni i pe{a~ki ulici }e se 

finansiraat prete`no od buxetot na op{tinata 

i toa etapno vo zavisnost od prilivot na 

finansiskite sredstva.  

 

4. REKONSTRUKCIJA NA ULICI 

 

Vo tekovnata 2021 godина so Programata 

planirano e da se izvr{i i 

rekonstrukcija na nekolku ulici niz 

naselbata so zamena na asfaltniot sloj so 

nov ili so kameni plo~i vo zavisnost od 

mestopolo`bata, soobra}ajnata 

frekvencija i ambientalnoto povrzuvawe 

so okolnata arhitektura. Za nekoi 

delnici izrabotena e tehni;ka 

dokumentacija, a za nekoi  potrebno e da 

se izraboti osnoven proekt so revizija. 

Predvideni se slednite ulici za 

rekonstrukcija: 

 

4.1 - Delnica na ul. "[opev most - Zdravstven dom", 

L=654,5m, P=2943,50m2. 

Оваа улица е во многу лоша состојба и се планира  

нај итно реконструкција на истата. Se planira, 

o{teteniot asfalten sloj da se zameni so nov po 

celata planirana dol`ina i {irina.  

Izraboten e osnoven proekt so revizija po prethodno 

geodetsko merewe (a`urirana podloga). Istiot se 

planira da se izvede so sredstvata obezbedeni preku 

Ministerstvoto za Transport i vrski odnosno preku 

proektot za lokalni pati{ta. Проценета вредност  

на истиот  e 7.882.293,00 ден со ДДВ. 

 

4.2 - Delnica na ul. "Trafo. Bebekoj - Bubanoj - 

Smoleica", L=850, P=3690,40m2. 

Asfaltniot kolovoz na ovoj pravec vo vkupna 

dol`ina od okolu 820,8 m/ se nao|a vo dosta lo{a 

sostojba so vidlivi o{tetuvawa - puknatini i udarni 

dupki koi delumno se sanirani. Istite prestavuvaat 

opasnost za normalno odviivawe na soobra}ajot na 

ovaa pristapna ulica. Za taa cel, o{teteniot 

asfalten sloj potrebno e da se zameni so nov po 

celata planirana dol`ina i {irina.  

Изработен е основен план со ревизија. Првично 

планирано е да се направи реконструкција на 

канализацијата на истиот потег бидејќи е стара и 

дотраена па потоа да се пристапи и кон 

реконструкција на улицата. Проценета вредност  на 

истиот 4.211.125,00 ден со ДДВ. 

 

4.3 - Delnica na ul. "Центар - Вевчански извори", 

L=432m, P=2095m2. 

Asfaltniot kolovoz na ovoj pravec vo vkupna 

dol`ina od okolu 432 m se nao|a vo dosta lo{a 

sostojba so vidlivi o{tetuvawa - puknatini i udarni 

dupki koi delumno se sanirani. Istite prestavuvaat 

opasnost za normalno odviivawe na soobra}ajot na 

ovaa pristapna ulica. Za taa cel, o{teteniot 

asfalten sloj potrebno e da se zameni so nov po 

celata planirana dol`ina i {irina.  

Изработена е ажурирана геодетска подлога. Треба 

да се изработи основен план со ревизија. Проценета 

вредност  на истиот ќе се утврди после изработката 

на основниот проект. 
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4.4 - Delnica na ul. "Pazari{te - Trafo. 

Bebekoj - Varvara", L=815,5m, 

P=3669,75m2. 

Se planira, o{teteniot asfalten sloj da 

se zameni so nov po celata planirana 

dol`ina i {irina. Веќе е изработена 

ажурирана геодетска подлога, останува 

да се изработи  

osnoven proekt sо стручна ревизија. 

 

4.5 - Delnica na ul. "]itanvo plevne - 

Pazari{te ", L=566,0m, P=2264,00m2. 

Se planira, o{teteniot asfalten sloj da se 

zameni so nov po celata planirana dol`ina i 

{irina. Изработена е ажурирана геодетска 

подлога останува да се изработи основен план 

со ревизија. 

 

4.6 - Delnica na ulica "Rusev Most - Kapta`a - 

Izvori", L=203,8m, P=1493,40m2.-  

Ovoj pravec vo vkupna dol`ina od okolu 203,8 m/, 

se nao|a neposredno do vlezot na Spomenikot na 

prirodata "Vev~anski Izvori". Zaradi 

ambientalno povrzuvawe so neposrednata 

okolina i objektite predvideno e da se izvr{i 

rekonstrukcija na asfaltniot sloj so zamena so 

kameni plo~i kako i postavuvawe na urbana 

oprema i osvetluvawe.  

Иzraботен еosnoven proekt и ревизијапреку 

Centarot za razvoj na Jugozapadniot planski 

region, odnosno Biroto za ramnomeren 

regionalen razvoj. Проектот е поделен во два 

краци. Крак 1 проценета вредност 1.827.640,00 

ден со ДДВ, Крак 2 1.169.563,00 ден со ДДВ. За 

изградба на истиот ќе се користат средствата 

обезбедени преку Министерството за транспорт 

и врски за изградба и реконструкција на локални 

патишта. 

 

4.7 - Delnica na ul. "Крепо", L=159,0m, 

P=640,00m2. 

Se planira, o{teteniте бехатон плочи 

да се заменат по целата должина и да се 

постави нов asfalten sloj po celata planirana 

dol`ina i {irina. Изработен основен проект со 

ревизија . Проценета вредност на истиот  e 

1.676.378,00 ден со ДДВ. 

 

4.8 - Delnica na ul. "Каланој", L=272,00m, 

P=1130,00m2. 

Se planira, o{teteniot asfalten sloj da se zameni 

so nov po celata planirana dol`ina i {irina. Треба 

да се изработи основен проект со ревизија. 

Проценета вредност на истиот ќе се утврди после 

изработената проектна документација. 

 

4.9 - Delnica na ul. "Наној - Русеј", L=502,72m, 

P=3116,32m2. 

Se planira, o{teteniте бехатон елементи da se 

zameni so камени плоч po celata planirana dol`ina 

i {irina. Треба да се изработи основен проект со 

ревизија. Проценета вредност на истиот ќе се види 

од предмер пресметката на основниот план. 

 

5.0 - Rekonstrukcija na drugi pomali ulici  niz 

naselbata (pristapni - do parceli i objekti, pe{a~ki 

i sl.) 

Za pomalite ulici se pravi situaciona skica i 

predmer so presmetka bidej}i osven polagawe na 

zavr{en sloj drugi pozicii ne se predvideni.  

Se predviduva kako zavr{na obrabotka da bidat 

postaveni pred se bekaton kocki ili kameni plo~i za 

nivno ambientalno povrzuvawe so okolinata vo 

zavisnost od mestopolo`bata i spored vidot i rangot 

na ulicata i raspolo`ivite sredstva.  

Za nekoi od niv treba da se vodi smetka za nivno 

povrzuvawe so postoe~kite kanali (jazovi) koi 

proa|aat pokraj niv. 

 

B) SOSTOJBA SO PROEKTNO TEHNI^KA 

DOKUMENTACIJA  

 

Za realizacija na odredeni proekti od Programata, 

postoi proektno-tehni~ka dokumentacija, a za nekoi 

e vo faza na izgotvuvawe, zaradi poslo`eni raboti 

vo fazata na proektirawe na vakov vid na objekti.  
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- Za patniot pravec - lokalna servisna 

ulica "Sv. Petka - Sredni pat" oznaka S4, 

tehni~kata dokumentacija na nivo na 

Infrastrukturen i Osnoven proekt, 

vklu~itelno i vodewe na podzemnata 

infrastruktura (vodovod i elektrika) i 

otvoreni kanali za odvodnuvawe i 

navodnuvawe e vo faza na izrabotka. 

Prethodno izrabotena e geodetska 

a`urirana podloga soglasno zakonskite 

propisi. 

 

 - Za izgradba na patnite pravci i ulici 

pod rednite broevi 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 

3.8, 3.9, 3.10, 3.12, kako i za rekonstrukcija 

pod reden broj 4.1, 4.2, 4.6, i 4.7 izraboten 

e osnoven proekt so revizija, a za 4.3, 4.4, 

4.5, 4.8, 4,9 izraboteni se a`urirani 

geodetski podlogi od strana na Op{tina 

Vev~ani. 

 

- Za ostanatite patni pravci i ulici potrebno e 

da se izrabotat A`urirani geodetski podlogi i 

Osnoven proekt so revizija, pa potoa da se 

realizira planiraniot proekt, odnosno izgradba 

ili renostrukcija na ulicata.  

 

V) VID I OBEM NA PREDVIDENITE 

AKTIVNOSTI 

 

Vidot i obemot na planiranite aktivnosti  

prete`no se raspredeni vo dve fazi: 

Prva faza: Izrabotka na potrebna tehni~ka 

dokumentacija, 

Vtora faza: Realizacija na proektot - izgradba 

na ulicata ili patot. 

Delnicite na ulicite dadeni se vo preglednata 

karta so redni broevi. 

Istite }e se izrabotuvaat etapno vo zavisnost od 

izrabotenata tehni~ka dokumentacija i 

obezbedenite finansiski sredstva.  

 

 Lokalna ulica "Sv. Petka - Sredni pot  " 
oznaka S4  

Prva faza: 

 - razre{uvawe na imotno pravnite raboti 

- postavuvawe na vodovodna i elekti~na linija 

 

Vtora faza: 

- probivawe i pro{iruvawena na trasata so 

planirawe na terenot 

- regulirawe na kanali za navodnuvawe i 

postavuvawe na propusti 

- tamponirawe  

- asfaltirawe 

- postavuvawe na uli~no osvetluvawe 

 

 Izgradba i rekonstrukcija na postoe~ki 
ulici (trasite i lokaciite na poedine~nite 
ulici dadeni se vo preglednata karta so redni 
broevi) 

Prva faza: 

 - izrabotka na potrebna tehni~ka 

dokumentacija 

 

Vtora faza: 

- postavuvawe na vodovodna i kanalizaciona 

linija 

- probivawe i pro{iruvawena na trasata so 

planirawe na terenot 

- regulirawe na kanali za navodnuvawe i 

postavuvawe na propusti 

- tamponirawe  

- asfaltirawe ili postavuvawe kameni plo~i, 

bekaton 

 

 Izgradba na pomali ulici (pristapni, 
pe{a~ki)  

 -    regulacija na kanali (brazdi i jazovi) i 

ispusti 

  - tamponirawe so nabivawe i polagawe na 

betonski paver elementi, asfaltirawe ili 

postavuvawe na kameni plo~i. 

 

Pregledna karta na planirani pati{ta i ulici za 

izgradba i rekonstrukcija vo 2020 godina vo 

Op{tina Vev~ani  
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G) FINANSISKA KONSTRUKCIJA 

 

Vo Programata ne e dadena  finansiskata 

konstrukcija, odnosno poedine~noto 

~inewe na дел од navedenite delnici od 

pri~ini {to za del od planiranite 

pati{ta i ulici nema tehni~ka 

dokumentacija. 

 

Finansiskata konstrukcija za izvedba na 

planiranite pati{ta i ulici vo gorenavedenite 

proekti }e proizleze od tehni~kata 

dokumentacija {to trba da se izraboti i koja 

sodr`i kako sostaven del predmer i presmetka so 

koj proektantski se opredeluva negovata 

vrednost.  

 

Za sekoj od proektite }e se raspi{e javna 

nabavka i }e se odbere najpovolniot ponuduva~ 

od {to }e proizleze vistinskata realna 

vrednost na ~inewe na rabotite.   

Realizacijata na ovie proekti bi bila vo 

zavisnost od sredstvata koi bi se obezbedile vo 

tekot na godinata od razni izvori, a prioritetot 

}e bide zapazen po redosledot {to e naveden vo 

Programata. 

 

D) PLANIRANA DINAMIKA ZA 

REALIZACIJA 

 

Rabotite za izgradba se planiraat vo 

tekot na rabotnata sezona vo tekovnata 

2021 god. vo zavisnost od odobrenite 

aplicirani proekti i prilivot na investicionite 

sredstva po razni osnovi. 

Ѓ) ODR@UVAWE NA PATNITE PRAVCI I 

ULICI 

Redovnoto odr`uvawe pred se se odnesuva na glavnata 

pristapna soobra}ajnica do i vo naselbata po~nuvaj}i 

od mv "Suvo Pole"  pa se do влезот на Вевчани i 

istoto e vo nadle`nost na Makedonija pat kako krak  

na regionalen pat R2240 (K1-418), a delot од влезот 

на населбата do Vev~anskite Izvori }e bide 

odr`uvan od strana na op{tinata. Glavnite 

soobra}ajnici koi vodat do Zdravstven dom, grobi{ta 

i patniot pravec do m.v. Smolejca, odnosno Bubanoj 

kako i drugite pogolemi i pomali ulici isto taka }e 

bidat odr`uvani od strana na op{tinata. 

 

- Redovno odr`uvawe na lokalnite pati{ta i ulici 

}e se vr{i preku krpewe na udarni dupki, 

ras~istuvawe na stranicite od grmu{ki i trevi, 

~istewe na odvodnite kanali (slivnici), propusti i 

sl. 

- Zimsko odr`uvawe na lokalnite pati{ta }e se vr{i 

so ~istewe na sneg i mraz od kolovozot so 

anga`irawe na mehanizacija i posipuvawe so sol i 

abrazivni sredstva vo slu~aj na pojava na mraz na 

kolovozot.  

 

- Horizontalnata  i vertikalna signalizacija }e se 

odr`uva redovno so obele`uvawe na na osovini na 

glavnite ulici, pe{a~ki premini, kako i 

postavuvawe na novi i zamena na dotraenite i 

o{teteni soobra}ajni znaci i patokazi pred se na 

glavnite soobra}ajni pravci. 

 

Odr`uvaweto i za{titata na lokalnite pati{ta i 

ulici }e se praktikuva vo tekot na celata godina. 

 

Е). ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА 

ПРОГРАМАТА 

 

Динамиката на извршувањето ќе зависи создадените 

правни, технички i prostorni услови, како и од 

приливот на potrebni средства po osnov na 
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надоместокот за комунално уредување 

на градежно земјиште, блок дотации, 

донации и други средства. 

 

Ж). ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Реализацијата на програмата ја врши 

Градоначалникот на Општина Вевчани, 

односно Одделението за урбанизам, 

комунални raboti, za{tita na `ivotnata 

sredina i LER на Општина Вевчани. 

Програмата може да се дополнува и 

изменува во текот на годината доколку 

има потреба od istoto. 

Оваа програма влегува во сила со денот 

на donesuvaweto, a istata }e se objavi во 

,,Службен гласник" на Општина Вевчани. 

Бр. 01-25/4 

22.12.2020 год.  

SOVET NA OP[TINA VEV^ANI 

                         Pretsedatel, 

                       Душко Ѓурчески 

 

ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 

Одделение за урбанизам, комунални работи, заштита на 

животната средина и ЛЕР 

 

   ПРОГРАМА  

za komunalno ureduvawe na 

teritorijata na Op{tina Vev~ani  

za 2021 godina 

                               Предлагач :     Градоначалник на 

Општина Вевчани 

                                                             Сашо Јанкоски 

                           Изработувач :         Одделение за 

урбанизам, комунални работи, 

                          заштита на животната средина и  

              ЛЕР на Општина Вевчани 

     Љупчо Мукоски, диа  

   

Декември, 2020 

 

 

         SODR@INA: 

A) Иme na proektot i lokacija 

B) Пostoe~ka sostojba; 

V) Пroektno-tehni~ka dokumentacija; 

G) Вid i obem na predvidenite raboti; 

D) Фinansiska konstrukcija 

\) Пlanirana dinamika na izvr{uvawe. 

Е) Преодни и завршни одредби 

Vrz osnova na ~len 36 stav 1.15 od Zakonot za lokalna 

samouprava (,,Sl. vesnik na RM,, br. 5/02) i Statutot 

na Op{tina Vev~ani, po predlog na 

Gradona~alnikot, Sovetot na Op{tina Vev~ani na 

sednicata odr`ana na den 22.12. 2020 godina,  usvoi:  

 

 PROGRAMA 

ZA KOMUNALNO UREDUVAWE ВО OP[TINA 

VEV^ANI ZA 2021 GODINA 

 

Za tekovnata 2021 godina od oblasta na komunalnoto 

ureduvawe  na teritorijata na Op{tina Vev~ani 

planirani se slednite aktivnosti povrzani so 

ureduvawe na grade`noto izgradeno i neizgradeno 

zemji{te: izgradba, rekonstrukcija i odr`uvawe na 

odredeni objekti od komunalen, infrastrukturen i 

drug karakter vo Op{tina Vev~ani.  

Programata gi sodr`i slednite karakteristiki: 

A) Ime na proektot i lokacija  

 B) Postoe~ka sostojba 

 V) Proektno-tehni~ka dokumentacija 

 G) Vid i obem na predvidenite raboti 

 D) Finansiska konstrukcija 

 \) Planirana dinamika na izvr{uvawe 

              Е) Преодни и завршни одредби 

Redosledot na objektite e daden spored nivniot 

prioritet, no istiot mo`e da se menuva vo tekot na 

godinata vo zavisnost od obezbedenite finansiski 

sredstva. 

A ) -   IME NA PROEKTOT I LOKACIJA 

  

1.   Izgradba na otvoreni sportski tereni vo ramki 

na u~ili{niot kompleks.  
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2. Izgradba na kanalizaciona linii - 

pomali neizgradeni kraci vo  naselbata 

преку средствата од ТАВ. 

3.  Izgradba na kanalizaciona linii - 

pomali neizgradeni kraci vo  naselbata 

преку програмите на БРР. 

4.  Izgradba i parterno ureduvawe na 

паркот пред “Туристичкиот центар 

Вевчани” 

5. Parterno doureduvawe so 

hortikulturno oblikuvawe na zelenite 

povr{ini (vtora faza) i postavuvawe 

(dopolnuvawe) na urbanata oprema i 

osvetluvawe vo  ramkite na u~ili{niot 

kompleks. 

6.  Izgradba na {etali{te od levata 

strana nizvodno na odredeni delovi na 

Vev~anska reka. 

7.   Izgradba i ureduvawe na mali 

povr{ini-plo{tatki i pe{a~ki zoni niz 

naselbata 

8. Odr`uvawe na uli~noto osvetluvawe 

vo Op{tina Vev~ani.(vku~eno vo posebna   

programa za izgradba , rekonstrukcija i 

odr`uvawe na javnoto osvetluvawe). 

9.   Изградба и опремување на детско 

игралиште со реквизити. 

10.  Партерно уредување на дворно место на 

детска градинка ЈОУДДГ “ПЛАНИНСКИ ЦВЕТ” -

Вевчани. 

11. Адаптација и пренамена на просториите на 

објектот детска градинка ЈОУДДГ “ПЛАНИНСКИ 

ЦВЕТ” - Вевчани. 

12. Уредување на излетничкото место Јанков 

камен и опремување на детско игралиште со 

реквизити 

 

B - POSTOE^KA SOSTOJBA NA 

PLANIRANITE OBJEKTI 

 

 1. Izgradba na otvoreni sportski tereni 

vo ramki na u~ili{niot kompleks. 

Vo ramkite na u~ili{niot kompleks so 

urbanisti~kite planovi kako 

dopolnitelna sodr`ina planirana e izgradba na 

otvoreni pove}enamenski sportski tereni - rakomet i 

ko{arka. Istite }e bidat finansirani od programite 

na Vladata preku na Agencijata za mladi isport i toa:  

 izrabotka na namenski proekt (tehni~ka 
dokumentacija) na izbrana lokacija od strana na 
op{tinata i  

 realizacija na proektot.  
Obvrskite na op{tinata da gi razre{i imotno 

pravnite raboti za zemji{teto, odnosno obezbeduvawe 

na lokacija se zavr{eni. 

 2. Izgradba na kanalizacioni liniii - pomali 

neizgradeni kraci niz naselbata. 

Odredeni objekti niz naselbata su{te ne se 

priklu~eni na kanalizacionot sistem od opravdani 

pri~ini, odnosno neizgradena glavna kanalizacija vo 

neposredna blizina na objektite poradi ote`nati  

uslovi na terenot. Za da se ovozmo`i priklu~uvawe 

na istite potrebna e izgradba na pomali 

kanalizacioni linii niz naselbata, kako i nivno 

priklu~uvawe na postoe~kiot kanalizacionen 

sistem.  

Istite }e se realiziraat od ostanatite sredstva od 

ТАВ, преку Бирото за регионален развој како  и od 

останатаите средства од Evropskata banka od strana  

na Vladata preku Ministerstvoto za transport i 

vrski.  

3. Izgradba na kanalizacioni liniii - pomali 

neizgradeni kraci niz naselbata. 

Odredeni objekti niz naselbata su{te ne se 

priklu~eni na kanalizacionot sistem od opravdani 

pri~ini, odnosno neizgradena glavna kanalizacija vo 

neposredna blizina na objektite poradi ote`nati  

uslovi na terenot. Za da se ovozmo`i priklu~uvawe 

na istite potrebna e izgradba na pomali 

kanalizacioni linii niz naselbata, kako i nivno 

priklu~uvawe na postoe~kiot kanalizacionen 

sistem.  

Istite }e se realiziraat преку програмите на 

Бирото за регионален развој како  и od останатаите 

средства од Evropskata banka od strana  na Vladata 

preku Ministerstvoto za transport i vrski. 

4. Izgradba i parterno ureduvawe na паркот 

пред “Туристичкиот центар Вевчани” 
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Изработен е основен проект со ревизија 

предвидено е партерно уредување со 

осветлување и поставувањењ на урбана 

опрема како Туристичкиот центар 

Вевчани би го добил својот вистински лик. 

Средствата се обезбедени од заштедите од 

проектот ПЛРК . 

 5. Parterno doureduvawe so 

hortikulturno oblikuvawe na zelenite 

povr{ini (vtora faza) i postavuvawe na 

urbana oprema i osvetluvawe vo  ramkite 

na u~ili{niot kompleks. 

Za U~ili{niot kompleks, so 

arhitektonsko-urbanisti~kite planovi, 

predvideno e parterno ureduvawe okolu 

u~ili{teto, sportskata sala, 

vklu~itelno i detskata gradinka  kako 

integriran  obrazoven prostor. 

Vo prvata faza, preku Svetska banka, 

odnosno Ministerstvoto za finansii  

realizirani se pove}eto aktivnosti na 

ureduvaweto soglasno tehni~kata 

dokumentacija i odobrenite finansiski 

sredstva. Bidej}i istiot ne e celosno 

realiziran, odnosno ne e izvr{eno 

ureduvawe na zelenite povr{ini, 

postavuvawe na za{titna ograda na 

odredeni delovi na parterot i ab yidovi, 

kako i celosni postavuvawe na 

potrebnata oprema i osvetluvawe 

izveduvaweto na istite }e se odviva vo 

vtorata faza. 

Za realizacija na proektot vo vtora faza 

}e se koristi postoe~kiot revidiran 

Osnoven proekt. 

 6.  Izgradba na {etali{te od leva 

strana nizvodno na odredeni delovi na 

Vev~anska reka 

Vev~anska Reka so svojata dispozicija 

pretstavuva va`en urbanisti~ko-

prostoren element koj treba da bide 

soodvetno tretiran, ureden i ekolo{ki 

za{titen.  

Za funkcionalno povrzuvawe na leviot i desniot 

breg na Vev~anska reka, odnosno naselbata, na 

odredeni mesta prete`no vo delovi kade se locirani 

pe{a~kite mostovi realizirani prethodno so 

izgradba na {etali{teto po desnata strana nizvodno, 

se planira izgradba na pomali {etali{ta na 

odredeni delovi vo zavisnost od uslovite i 

konfiguracijata na terenot. 

 7. Izgradba i ureduvawe na mali povr{ini - 

plo{tatki i pe{a~ki zoni niz naselbata 

Vo tekovnata 2020 godina se planira oformuvawe i 

parterno ureduvawe na neuredeni pomali povr{ini - 

plo{tatki i pe{a~ki zoni koi pretstavuvaat urbana 

celina ili pak se del od pro{iruvawe na odredena 

ulica i ne prestavuvaat pre~ka za odvivawe na 

soobra}ajot na istata. 

 8.  Odr`uvawe na uli~noto osvetluvawe vo 

Op{tina Vev~ani. 

Uli~noto osvetluvawe vo naselbata  e dosta 

zastareno, zna~aen del od postojnite vandermi se 

o{teteni, a vo odredeni reoni vo Vev~ani, uli~noto 

osvetluvawe ili go nema, ili pak e nedovolno i lo{o 

funkcionira.  

Vo tekot na izminatite godini pogolemiot del od 

uli~nite svetilki se zameneti so {tedlivi. 

Zamenata i postavuvawe na novi na mesta kade {to 

nema }e se odviva spored planiranata dinamika.  

Za istoto, soglasno Zakon se nosi posebna programa 

od strana na sovetot na op{tinata. 

 9.  Изградба и опремување на детско 

игралиште со реквизити. 

Со проектот се планира изградба и опремување на 

детско игралиште за разонода и игра на најмладите.  

 10. Партерно уредување на дворно место на 

детска градинка ЈОУДДГ “ПЛАНИНСКИ ЦВЕТ” - 

Вевчани. 

Со овој проект партерно се уредува дворот на 

детската градинка, се додава ново зеленило, се 

предвидуваат паркинзи за вработените и за 

родителите на децата, како и паркинзи за велосипеди. 

Се оградува целиот простор со ограда.   

11.  Адаптација и пренамена на просториите 

на објектот детска градинка ЈОУДДГ “ПЛАНИНСКИ 

ЦВЕТ” - Вевчани. 
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Со проектот се предвидува адаптација и 

пренамена на дел од постоечките 

простории, спуштање на плафонската 

конструкција со амстронг конструкција, се 

со цел подобрување на условите за работа 

и заштеди во греењето на објектот. 

             12. Уредување на излетничкото 

место Јанков камен и опремување на 

детско игралиште со реквизити 

Се предвидува средување на просторот во 

излетничкото место Јанков камен и 

опремување на детско игралиште со 

реквизити за забав при посетување на ова 

излетничко место. 

 

V.  PROEKTNO TEHNI^KA 

DOKUMENTACIJA (SOSTOJBA) 

Za realizacija na proektite od 

Programata, od strana na Op{tina 

Vev~ani za del od objektite izrabotena e 

kompletna tehni~ka dokumentacija na 

nivo na Osnoven proekt so revizija 

soglasno zakonskite propisi. 

 Za пove}enamenskoto igrali{te 
izrabotkata na tehni~kata 
dokumentacija }e bide od strana na 
Agencijata za mladi i sport. 

 Za kanalizacionite linii od 
strana na op{tinata izraboteni 

se a`urirani geodetski podlogi од 
ovlastena geodetska firma, kako i 

osnovni proektи  so revizija od 
strana na proektantska firma. ( 

аплицирани пред МТВ - ТАВ) 

 Za kanalizacionite linii od 
strana na op{tinata izraboteni 

se a`urirani geodetski podlogi од 
ovlastena geodetska firma, kako i 

osnovни proektи  so revizija od 
strana na proektantska firma. 
(аплицирани пред БРР) 

 Za izgradba i parternoto 

ureduvawe пред Туристичкиот 
centar  Vev~ani izraboten e 

Osnoven proekt so revizija (ќе се 

реализира преку заштедени 
средтва од проектот ПЛРК) 

 Za Parternoto doureduvawe so hortikulturno 
oblikuvawe na zelenite povr{ini (vtora 
faza) i postavuvawe na urbana oprema i 
osvetluvawe vo  ramkite na u~ili{niot 
kompleks kako vtora faza se koristi 
prethodno izraboteniot Osnoven proekt od 
prvata faza.  

 Za izgradba na {etali{te od leva strana 
nizvodno na Vev~anska reka potrebno e da se 
izrabotat A`urirani geodetski podlogi i 
Osnoven proekt so stru~na revizija na istiot. 

 Za izgradba i parterno ureduvawe na pomali 
povr{ini i plo{tatki niz naselbata 
potrebno e da se izrabotat A`urirani 
geodetski podlogi i Osnoven proekt so 
stru~na revizija na istiot. 

 Za изградба на детски игралишта и 
postavuvawe na  детска опрема за играње   ќе 
треба да се изработи osnovен proekt so 

revizija од страна нa општина Вевчани. 

 Za изградба на детски игралишта и 
postavuvawe na  детска опрема за играње   ќе 
треба да се изработи osnovен proekt so 

revizija од страна нa општина Вевчани. 

  За партерно уредување на дворно место на 
детска градинка ЈОУДДГ “ПЛАНИНСКИ ЦВЕТ” - 

Вевчани веќе е изработен основен проект со 
ревизија. 

  За адаптација и пренамена на просториите на 
објектот детска градинка ЈОУДДГ 
“ПЛАНИНСКИ ЦВЕТ” – Вевчани веќе е 
изработен основен проект со ревизија. 

 

G- VID I OBEM NA PREDVIDENITE RABOTI 

1. Izgradba na otvoreni sportski tereni vo ramki na 

u~ili{niot kompleks. 

 Treba da se izraboti  namenski Osnoven  
proekt od strana na Agencijata za mladi i 
sport vo ramki na godi{nite programi na 
Vladata. 

 Izvedba na objektot spored tehni~kata 
dokumentacija  
 

2. Izgradba na kanalizacioni linii - pomali 

neizgradeni kraci vo naselbata. 

 Proektot е одобрен Ministerstvoto za 

transport i vrski, а ќе биде финансиран од 

останатите средства од ТАВ. 
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 Realizacija na proektot soglasno 
dinamikata od strana na 
gorenavedenite institucii. 

3. Izgradba na kanalizacioni linii - 

pomali neizgradeni kraci vo naselbata. 

 Proektot е аплициран пред 

Бирото за развок, а ќе биде 

финансиран од средставата од 

нивните програми 

 Realizacija na proektot soglasno 
dinamikata od strana na 
gorenavedenite institucii. 

4.  Izgradba i parterno ureduvawe 

паркот пред Туристички центар 

Вевчани  

 Изработена техничка 
документација од страна на 
општина Вевчани, обезбедени 
средства преку ПЛРК.  

 Проектот трба да се реализира до 
мај идната година.  

5. Parterno doureduvawe so 

hortikulturno oblikuvawe na zelenite 

povr{ini (vtora faza) i postavuvawe na 

urbana oprema i osvetluvawe vo  ramkite 

na u~ili{niot kompleks. 

 Izraboten Osnoven proekt za 
parterno ureduvawe i postavuvawe 
na urbana oprema so stru~na 
revizija.  

 Realizirawe na proektot vo vtora 
faza spored postoe~kiot Osnoven 
proekt. 

6. Izgradba na {etali{te na Vev~anska 

reka od leva strana nizvodno 

 Vid i obem na rabotite soglasno 
tehni~kata dokumentacija. 

7. Izgradba i parterno ureduvawe na mali 

povr{ini i plo{tatki niz naselbata 

 Vid i obem na rabotite soglasno 
tehni~kata dokumentacija 

8. Odr`uvawe na uli~noto osvetluvawe 

vo Op{tina Vev~ani. 

 Nabavka i zamena na banderi (vo 
sorabotka so EVN Makedonija) 

 Nabavka i zamena na {tedlivi sijalici i 
druga potrebna elektro oprema - tekovno 
odr`uvawe 

 Postavuvawe na novi sijali~ni mesta na novi 
lokacii; 

9. Изградба и опремување на детско игралиште со 

реквизити. 

 Набавени се дел од опремата за детските 

игралишта. 

 Nabavka на тартан подлога за игралиштата 
или ситна речна песок за истите. 
 

10. Партерно уредување на дворно место на детска 

градинка ЈОУДДГ “ПЛАНИНСКИ       ЦВЕТ” - 

Вевчани. 

 Изработен основен проект за партерно 
уредување so struчна ревизија. 

 Realizirawe na proektot vo vtora faza 
spored postoe~kiot Osnoven proekt. 

11.  Адаптација и пренамена на просториите на 

објектот детска градинка ЈОУДДГ “ПЛАНИНСКИ 

ЦВЕТ” - Вевчани. 

 Изработен основен проект за партерно 
уредување so struчна ревизија. 

 Realizirawe na proektot vo vtora faza spored 
postoe~kiot Osnoven proekt. 

12. Уредување на излетничкото место Јанков камен 

и опремување на детско игралиште 

 Набавени се дел од опремата за детските 
игралишта. 

 Сумата за уредувањето ќе зависи од предмер 

пресметката. 

D - FINANSISKA KONSTRUKCIJA  

Za realizacija na planiranite proekti vo 2021 gодина 

od gorenavedenata Programa daden e tabelaren 

pregled za finansiskata konstrukcija vo zavisnost od 

objektot, osven za onie proekti za koi nema 

izraboteno tehni~ka dokumentacija od koja bi se 

videlo vkupnata vrednost na ~inewe na planiranite 

aktivnosto, odnosno vrednosta na objektot. 

Planiranite sredstva }e se obezbeduvaat soglasno 

odobrenite sredstva od strana na institucijata do 

koja e aplicirano, kako i priliv na finansiski 

sredstva na op{tinskata smetka po razni osnovi.  

Istite }e se  obezbeduvaat i od nadle`ni 

Ministerstva, Biroto za razvoj na planskite 
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regioni, odnosno Centarot za razvoj 

Jugozapadniot planski region, Razni 

agencii, Doma{ni i Nadvore{ni 

fondovi, kaj koi }e se aplicira so 

gorenavedenite proekti po obezbedena 

kompletna tehni~ka dokumentacija od 

strana na Op{tina Vev~ani. 

Prete`no, od buxetot na op{tinata se 

finansira izrabotkata na tehni~kata 

dokumentacija i odr`uvaweto na 

uli~noto osvetluvawe. 

Prioritetnosta i redosledot na 

realizacija na navedenite proekti mo`e 

da se menuva vo zavisnost od obezbedenite 

pari~ni sredstva poedine~no za sekoj 

proekt. 

 

Tabelaren pregled na potrebni finansiski 

sredstva po objekt 

 

R.br. 

 

Objekt 

Vrednost 

so ddv 

18% (mkd) 

 

Zabele{ka 

 

 

1. 

Izgradba na 

otvoreni 

sportski 

tereni vo 

ramki na 

u~ili{niot 

kompleks. 

 

 

- 

Predmer od 

osnoven 

proekt  

izraboten 

od AMS  

 

2. 

Izgradba na 

kanalizacioni 

linii - 

pomali 

neizgradeni 

kraci vo 

naselbata ( 

средства ТАВ 

). 

6.174.187,00 od 

ostanatite 

sredstva од 

ТАВ  

spored 

predmer od 

Osnoven 

proekt 

3. Izgradba na 

kanalizacioni 

linii - 

pomali 

6.711.692,00 od 

ostanatite 

sredstva од 

БРЈ 

neizgradeni 

kraci vo 

naselbata. 

(Биро за 

развој) 

spored 

predmer od 

Osnoven 

proekt 

 

4. 

Izgradba i 

parterno 

ureduvawe na 

паркот пред 

Туристички 

центар 

Вевчани 

 

3.000.000,00 

spored 

predmer od 

Osnoven 

proekt 

5. Parterno 

doureduvawe 

na 

u~ili{niot 

kompleks. 

- spored 

predmer od 

Osnoven 

proekt 

6. Izgradba na 

kejsko 

{etali{te na 

Vev~anska 

reka  

- spored 

predmer od 

Osnoven 

proekt 

7. Izgradba i 

ureduvawe na 

mali 

povr{ini i 

plo{tatki niz 

naselbata 

- spored 

predmer od 

Osnoven 

proekt 

8. Odr`uvawe na 

uli~noto 

osvetluvawe 

500.000,00 planirano 

vo buxet 

9. Изградба и 

опремување на 

детско 

игралиште со 

реквизити 

  

10. Партерно 

уредување на 

дворно место 

на детска 

градинка 

ЈОУДДГ 

“ПЛАНИНСКИ 

ЦВЕТ” - 

4.359.578, 

00 

spored 

predmer od 

Osnoven 

proekt 
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Вевчани. 

11. Адаптација и 

пренамена на 

просториите 

на објектот 

детска 

градинка 

ЈОУДДГ 

“ПЛАНИНСКИ 

ЦВЕТ” - 

Вевчани. 

1.843.023, 

00 

spored 

predmer od 

Osnoven 

proekt 

12. Уредување на 

излетничко 

место Јанков 

камен 

- spored 

predmer 

 

\ - PLANIRANA DINAMIKA NA 

IZVR[UVAWE  

Realizacijata na proektite }e se izveduva 

spored gorenavedeniot redosled po 

prioritet, no ne zna~i deka ne se mo`ni 

odredeni premestuvawa na redosledot na 

spomenatite proekti vo tekot na 

godinata {to e usloveno od odobrenite 

aplicirani proekti.  

Vo zavisnost od obezbedenite sredstva }e 

bide i dinamikata na izvr{uvawe na 

predvidenite raboti na objektite. 

 

E) - ПREODNI I ZAVR[NI ODREDBI  

Realizacijata na Programata ja vr{i 

Gradona~alnikot na Op{tina Vev~ani 

preku Oddelenieto za urbanizam, za{tita 

na `ivotnata sredina i LER. 

Programata mo`e da se izmenuva i 

nadopolnuva vo tekot na narednata godina 

dokolku ima potreba od istoto. 

Ovaa programa vleguva vo sila istiot den 

so denot na donesuvaweto, a istata }e se 

objavi vo "Slu`ben glasnik" na Op{tina 

Vev~ani. 

Бр. 01-25/5 

22.12.2020 год.  

                                                                                                               

                              SOVET NA OP[TINA VEV^ANI                                                                                                                                     

                                                         Pretsedatel,                                                                                                 

                                               Du{ko \ur~eski 

 

ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 

Одделение за урбанизам, комунални работи, заштита 

на животната средина и ЛЕР 

 

  ПРОГРАМА 

за изработка и донесување на 

Урбанистички Планови на територијата 

на Општина Вевчани за 2021 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, 2020 

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 

22.12.2021 година, донесе: 
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ПРОГРАМА 

ЗА ИЗРАБОТКА И ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА 

ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНАТА 

ВЕВЧАНИ ЗА 2021 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, 

- 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 (е-урбанизам) 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 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. 
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Како основни задачи од аспект на 

урбанистичкото планирање во 2021 

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 
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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.  

 
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.  

 
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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Планот за управување со Споменикот на 

природата “ Вевчански Извори“ е веќе 

донесен така да пречката за 

урбанизирање на оваа локација која се 

наоѓа во рамките на Споменикот на 

природата “ Вевчански Извори е 

одклонета, па  веднаш може да се 

отпочне постапка за изработка и 

донесување на урбанистичка 

документација. 

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 2021 

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 2021 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) 
- м.в. ,,Зодишта,, (вон опфат) и сл. 

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 2021 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:  

 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. 
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 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. 

 

 
 

 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 RСM soglasno javniot povik za predlog 

lokacii za urbanizirawe, односно godi{nata 

programa na Vladata na RСM. 

 

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. 
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OP[TINA  VEV^ANI 

       

Табеларен преглед на  локации за изработка на Урбанистички планови  

       

Р
. 

б
р

. 

Lokacija  (m. 

v.) 
R  (ha) 

Vid na 

plan 
Namena 

Proceneta 

vrednost       

( € ) 

Zabele{ka 

      

A.URBANISTI^KI PLAN VON  NASELENO MESTO - UPVNM 

1. 

 m.v. "Suvo 

Pole" - 

industriska 

zona 

12,1 ha 

УПВНМ, 

(ЛУПД) 

(ДУПД) 

Idustrija (lesna nezagaduva~ka 

industruja), trgovski centar, 

benziska pumpa, malo stopanstvo, 

vinarii, сервисни uslugi, комунална 

супрастуктура,  

~36.300 € 

претежно 

dr`avno 

zemji{te 

2.  

 m.v. "Suvo 

Pole"  L1- vo 

prodol`enie 

na benziska 

пумпа 

2,67,0 ha 

УПВНМ, 

(ЛУПД) 

(ДУПД) 

Idustrija (lesna nezagaduva~ka 

industruja), trgovski centar, malo 

stopanstvo, сервисни uslugi, 

комунална супрастуктура,  

~ 8.200 € 

претежно 

dr`avno 

zemji{te 

3. 
 m.v. "Tumba 

Ple{ec"  L2 
5,17 ha 

УПВНМ, 

(ЛУПД) 

(DUPD) 

Idustrija (lesna nezagaduva~ka 

industruja),trgovski centar, malo 

stopanstvo, vinarii, сервисни uslugi, 

комунална супрастуктура,  

~ 16.500 € 

претежно 

dr`avno 

zemji{te 

4. 
 m.v. "Drimski 

Livadi"  L3 
1,34 ha 

УПВНМ, 

(ЛУПД) 

(DUPD) 

Vremeno smestuvawe - vikendici, 

motel, kamp, mali komercijalni i 

delovni aktivnosti, комунална 

супрастуктура,  

~ 2.800 € 

претежно 

dr`avno 

zemji{te 

5. 
 m.v. "Jankov 

Kamen"  L4 
5,58 ha 

УПВНМ, 

(ЛУПД) 

(ДУПД) 

Vremeno smestuvawe - vikendici, 

motel, kamp, mali komercijalni i 

delovni aktivnosti, комунална 

супрастуктура,  

~ 20.900 € 

претежно 

dr`avno 

zemji{te 

 

B. DETALNI URBANISTI^KI PLANOVI - DUP 

1. 

m.v. 

"Belibreg" 

Blok 18 

6,28 ha 
ДУП 

 

Vremeno smestuvawe- vikendici,  

Ugostitelstvo i turizam -hoteli, 

moteli,  
~ 5.860 € 

dr`avno 

zemji{te +  

privatna 

sopstvenost 

2 
m.v.“Смолејца“ 

Blok 16 
0,71 ha ДУП,   

Ugostitelstvo i turizam -hoteli, 

moteli, komercija 

~ 1.800 € 

dr`avno 

zemji{te +  

privatna 

sopstvenost 

3. 

m.v. 

"Popadina" 

Blok 2 

0,92 ha ДУП 

Vremeno smestuvawe- vikendici,  

domovi ,Ugostitelstvo i turizam -

hoteli, moteli, mali komercijalni 

aktivnosti 

~ 2.000 € 
dr`avno 

zemji{te 
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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 2020 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 2020 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 НА ИЗВРШУВАЊЕ НА 

ПРОГРАМАТА 

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. 

 

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 веднаш од 

денот на објавување во ,,Службен гласник на 

Општина Вевчани“. 

Бр. 01-25/6 

22.12.2020 год.  

                                Совет на Општина Вевчани 

                                     Претседател, 

                                   Душко Ѓурчески 

 

ПРОГРАМА 

ЗА ЗИМСКО ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ 

ПАТИШТА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЈАТА 

НА ОПШТИНА ВЕВЧАН ЗА СЕЗОНА 

2020/2021                                                                                               

Предлагач: Градоначалник на Општина Вевчан 

Сашо Јанкоски 

                                    

Декември, 2020 година 

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локална самоуправа („Службен весник 

на РМ“ бр 5/02), и член 14/а став 1 точка 14 од 

Статутот на Општина Вевчани (,,Службен гласник 

на Општина Вевчани“ бр.07-1216/13 од 28.12.2007 

година), Советот на општина Вевчани на својата 

седница одржана на 22.12.2020 година ја донесе 

следната: 

 

                       П Р О Г Р А М А 

за зимско одржување на локални патишта и 

улици на територијата на општина Вевчани, за 

сезона 2020/2021 година 

ВОВЕД  

Општина Вевчани е сместена на источните падини 

на планината Јабланица, со својата местоположба 

и специфична микроклиматска положба се 

вбројува во подрачја каде се застапени доста јаки 
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зими со многу ниски температури со обилни 

врнежи на снег.  

Оваа оперативна програма зависи од повеќе 

фактори кои меѓусебно се надоврзуваат едни на  

други поради степенот на изграденоста на 

локалната патна мрежа, па поради тоа не е можно 

работните задачи да се извршуваат по утврдена 

единствена шема на организација на работењето. 

Не се можни и единствени шеми во 

технологијата на работењето, затоа што 

факторите кои имаат влијание на состојбата на 

патната мрежа во најчест случај не се појауваат 

поединечно, истовредмено делуваат повеќе 

фактори (елементи на локалниот пат, стрмни 

места, снег, мраз, снежни навеви и др.), како и 

интензитетот на паѓањето на снег кој може да 

биде со или без ветер, појава на голомразица или 

ниски температури каде што дејствувањето е 

значитело ограничено и тешко може да се стави 

под контрола. Вевчани е ридско планинско место 

со голем број на улици кои што се со  многу 

стрмен наклон, кој пак во зимскиот период во 

присуство на снежни врнежи или голомразица се 

голем проблем за нормално одвивање на 

сообраќајот како и нормално движење на самите 

пешаци. Самата местоположбата на позначајните 

објекти како што се Здравствениот дом др 

Светозар Чочороски, основното училиште, 

детската градинка, гробиштата, преставува 

големи ризици при одвивањето на сообраќајот во 

зимски услови. Кога врнежите од снег се 

долготрајни или се со ветер постои опасност од 

создавање на големи наноси од снег, постои 

потреба од ангажирање некогаш и на 

дополнителна механизација од други фирми. 

Роковите за зимско одржување се сметаат: 

 во ридско-планински делови од 16.11 до 

05.03 

 во рамничарските делови од 25.11 до 20.02.  

Во случај ако има врнежи од дожд или снег со 

ниски температури овие рокови можат да се 

продолжат. Информациите за состојбата и 

проодноста на локалните патишта и улици во 

текот на зимскиот период на корисниците им се 

соопштуваат преку средствата за јавно 

информирање и преку Центарот за управување со 

кризи.  Со редовно и навремено реагирање од 

страна на Јаното комунално претпријатие “Еремја” 

– Вевчани, кое е задолжено за одржување на јавно 

прометните површини во населбата, жителите и 

директните учесници во сообраќајот би се 

чувствувале сигурно и безбедно, а особено е 

значајно тоа што ќе се создадат потребните услови 

за непречено одвивање на стопанските и други 

дејности. 

КЛИМА 

Населбата и поширокото подрачје 

претставува најјужниоот дел од Р.Македонија и 

лежи на геогравска широчина од 41° но 

благодарение на височината на која лежат и 

најниските делови на теренот, климатските 

карактеристики во значителна мера одстапуваат од 

средоземната клима, која ова подрачје би трбало да 

ја има со оглед на својата геогравска положба. Ова 

подрачје од морската страна е оградено со високи 

планини така што многу малку се одразува 

влијанието на морето врз климатските одлики на 

теренот. 

Во ова подрачје најтопли месеци се јули и август, а 

најладни се јануари и февруари. Средната месечна 

температура во топлите месеци е 22°C, а во 

најладните се спушта и под 0°C. Средните 

годишни температури се ниски така да тие се 

задржуваат околу половина од годината и се 

некаде околу 10°C.Средните годишни врнежи се 

околу 1000мм. но тие се распределени во различни 

периоди и се редовно врзани со температурите 

така да најмногу ги има во ноември и декември, а 

најмалку во топлите летни месеци. Секако трeба да 

се спомене дека повеќе ги има во планинскиот 

предел. Висината на снежните врнежи достигнува 

и до 2м. Апсолутна минимална температура во 

зимските месеци  изнесува до -20°C. 

1. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА 

Програмата има за цел да предвиди услови за 

ефикасно спроведување на зимското одржување на 
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локалните патишта и улици на територијата на 

општина Вевчани преку:  

 одредување на обемот на работа и нивото на 

чистење на снегот и голомразиците од 

коловозните површини;  

 дефинирање на работите и задолженијата на 

учесниците во реализацијата на оваа 

Програма; 

 дефинирање на обврските на сите учесници 

во реализација на Програмата; 

 приоритетни улици за чистење; 

 финансиски средства потребни за подготовка 

и реализација на програмата. 

2. ОБЕМ, ДИНАМИКА И НИВО НА 

ОДРЖУВАЊЕ  

       2.1. Обем на одржување  

Тргнувајќи од основната цел на Програмата, 

физичкиот обем на работите е утврден согласно 

приоритетот за оспособување на коловозите за 

непречено функционирање на сообраќајот и тоа:  

 локални патишта и улици по соодветен 

приоритет, по тип на коловоз по кој се 

одвива сообраќајот, витални локални 

патишта и улици (од локален пат или 

улица до објектот) до објекти чие 

функционирање е од витално значење за 

општината и граѓаните.  

       2.2. Ниво и динамика на одржување 

Расчистување на коловозните површини се врши 

по следниот приоритет:  

 локални патишта и улици од прв приоритет, 

по кој се одвива сообраќајот по асфалтиран 

коловоз и кон објекти кои се од витално 

значење за општината и населението;  

 локални патишта и улици од втор приоритет, 

по кој се одвива сообраќајот по улици кои се 

изработени од бекатон плочки и улици 

изгработени од природен камен, поради 

малата ширина на овие улици ќе се врши 

само посипување на снегот, а кај што има 

услови и ќе се врши и машинско чистење. 

 рачно чистење на снег и мраз. 

Одстранувањето на подмрзнатиците во 

услови кога нема врнежи се врши по приоритетот 

на локалниот пат или улица по кој се одвива 

сообраќајот. 

Дежурството се обезбедува континуирано во 

зимскиот период. 

Одговорните дежурни работници одржуваат 

контакти со сите субјекти, ја спроведуваат 

Програмата и даваат потребни информации на 

надлежните субјекти и граѓани. 

Дежурството го спроведуваат вработените од 

претпријатието на кое ќе му бидат доверени 

работите, со својата ангажирана механизација и 

работна сила, и тоа според приоритетноста 

одредена со оваа Програма. 

Локалните патишта и улици од прв приоритет 

ќе бидат оспособени за функционирање на 

сообраќајот во зимски услови најдоцна до 06,30 

часот или за најмногу до 5 (пет) часа по 

престанокот на врнежите од снег. 

Локалните патишта и улици од втор 

приоритет ќе се оспособуваат за 12-24 часа по 

оспособувањето на локалните патишта и улици од 

прв приоритет. 

Предпријатието на кое му е доверена работата 

за зимско одржување на локалните патишта и 

улици на територијата на општина Вевчани, треба 

да располага минимум со следната механизација и 

работна сила: 

 комбиниран ровокопач – натоварувач 

со елементи за зимско чистење (даска 

за чистење на снег); 

 трактор; 

 рачна фреза за чистење снег 

 четири вработени (работници) 

Доколку е потребно да се вклучи и друга 

механизација, тоа го врши предпријатието на кое 

му е доверена работата, по предходна согласност 

од надзорниот орган, а по налог на нарачателот. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИСКА ПОСТАВЕНОСТ 

НА СЛУЖБАТА ЗА ЗИМСКО ОДРЖУВАЊЕ И 

ОБВРСКИ НА УЧЕСНИЦИТЕ 

 

На подрачјето на општина Вевчани, службата 

за зимско одржување ја организира Единицата на 
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локална самоуправа – Вевчани, како носител на 

сите работи и активности кои се однесуваат на 

целокупното функционирање на истата. 

Преку организациската поставеност на 

учесниците ќе бидат дефинирани работите и 

задолженијата на дирекните учесници вклучени 

во реализацијата на оваа Програма: 

3.1. Општина Вевчани: 

 Ја изготвува програмата; 

 Склучува договор со ЈКП „Еремја“ 

Вевчани за реализација на сите 

активности предвидени со 

Програмата; 

 Врши стручен надзор во 

извршувањето на Програмата; 

 Преку средствата за јавно 

информирање, информира за 

обврските на зимските служби и 

обврските на учесниците; 

 Учествува во финансирањето на 

активностите. 

 

3.2. ЈП „Еремја“ Вевчани: 

 Ја реализира програмата во целост; 

 Организира непрекинато 24 часовно 

дежурство во текот на целиот зимски 

период; 

 Врши набавка и складирање на сол и 

песок и се грижи за правилно и 

навремено расфрлање; 

 Со специјална машина, опрема и 

работна рака врши чистење на снегот 

и посипување на песок-ризла на 

коловозните површини; 

 Организира редовна приправност со 

потребна опрема алат, резервни 

делови и стручен кадар за 

обезбедување исправност на 

сопствената механизација; 

 Ги прочистува главните одводни 

канали за прифаќање на вишокот 

вода од обилни врнежи на дожд и 

снег; 

 Врши сечење и отстранување на 

паднати дрвја и гранки од коловозите 

и тротоарите. 

3.3. Други учесници: 

 

ЈП „Македонија пат“: 

 Регионалниот патен правец кој води до 

Вевчани, а е крак од магистралниот 

пат Струга-Дебар снегот го расчистува 

ЈП„Македонија пат“. 

                ЕВН Македонија – КЕЦ Струга; 

 Ги расчистува нивните објекти и 

електроинсталациите од обилни 

снегови. 

                Македонски телеком 

 Ги расчистува нивните објекти и 

телефонските инсталации. 

                Кабловски оператор 

 Ги расчистува нивните објекти и 

телефонските инсталации. 

 

Претпријатијата, училиштето, детската 

градинка, здравствениот дом и граѓаните 

сопственици или корисници на згради и простории 

(продавници, самопослуги, ресторанти, кафе 

барови и друго) должни се да превземаат мерки за 

чистење на снегот пред своите објекти. 

        

Граѓаните, сопственици на индивидуални 

станбени објекти должни се да го исчистат снегот 

и голомразицата од тротоарите и приодните места 

пред своите станбени објекти. 

4. ПРЕГЛЕД НА ПРИОРИТЕТНОТО 

ЧИСТЕЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ ПАТИШТА И 

УЛИЦИ 

Локални патишта и улици од прв приоритет: 

Ред. 

Бр. 

Патишта и улици должина 

1. Центар Вевчани – 

Фабрика „Вевчанка“ 

1.1 км 

2. Шопев мост – 

Здравствен дом Вевчани 

815 м 

3. Здравствен дом Вевчани 

– ООУ „Страшо 

Пинџур“ Вевчани – 

500 м 
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ЈОУДДГ „Планински 

цвет“ Вевчани 

4. Пазар – Гробишта – 

„Бебек фарм“ 

1.2 км 

5. Трансформатор 

(Бубаној) - Смолејца 

831 м 

6. Центар Вевчани – 

Споменик на природата 

„Вевчански извори“ 

512 м 

7. Зелен Пазар – “Ќитанво 

плевне” 
531м 

8. Даскалој - Аврамој 600 м 

9. Центар – Плушкој - 

Чочорој 

370 м 

10. Двориште кај стара 

училишна зграда (за 

паркирање на возила) 

 

 

Локални патишта и улици од втор приоритет: 

Локални патишта и улици од втор 

приоритет, по кој се одвива сообраќајот по улици 

кои се изработени од бекатон плочки и улици 

изработени од природен камен. Поради малата 

ширина на овие улици и неможноста да се чисти 

снегот машински ќе се врши само посипување со 

песок на снегот, а кај што има услови односно 

доволна ширина ќе се врши и машинско чистење. 

Рачно или со рачна фреза чистење на снег и 

мраз: 

Ред. 

Бр. 

Локации површина 

1. Околу објектот на 

општинската зграда 

480 м2 

2. Автобуска постојка 

„Бералиште“ 

240 м2 

3. Пазар 90 м2 

4. Гробишта 300 м2 

5. Споменик на 

природата „Вевчански 

извори“ 

200 м2 

 

5.           ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

ПОТРЕБНИ ЗА ПОДГОТОВКА И 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

 

Финансирањето на активностите предвидени со 

оваа Програма се врши од средствата од 

буџетот на општина Вевчани, а кои се добиваат 

од Агенцијата за државни патишта наменети за 

одржување на локални патишта и улици.  

За реализација на оваа програма општина 

Вевчани на ЈП „Еремја“ Вевчани со Решение, а 

врз основа на Договор може да му исплати 

финансиски средства во висина од 200.000 

денари. 

 

6. ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА И 

НАДЗОР 

 Извршувањето на Програмата го врши општина 

Вевчани преку ЈП „Еремја“ Вевчани со склучување 

на Договор. 

 Надзор врз извршувањето на програмата врши 

Градоначалникот на општина Вевчани. 

 

7. ЈАВНИ ОДРЕДБИ 

Оваа Програма влегува во сила веднаш по 

усвојувањето од Советот на општина Вевчани, а 

ќе се објави во „Службен гласник на општина 

Вевчани“. 

Бр. 01-25/7 

22.12.2020 год.  

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 

                        Претседател,                                                                    

                       Душко Ѓурчески 

 

 

 

 

Годишна програма за 2021 

за спроведување на планот за 

управување со Споменик на 

природата „Вевчански извори“, 

Општина Вевчани 
 

Вовед 

Локалитетот Вевчански Извори за прв пат е 

прогласен за заштитено подрачје, со Одлука 

за прогласување на локалитетот Вевчански 

Извори за Споменик на природата од страна 

на Советот на Општина Вевчани од 29.11.1999 

година. Прогласувањето на овој објект на 
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природата за заштитено подрачје е 

извршено согласно Законот за заштита на 

природните реткости ("Сл. весник на СРМ" 

бр. 41/73), кој повеќе не е во сила. 

По спроведената постапка за повторно 

прогласување на Споменикот на природата 

Вевчански Извори од страна на 

Министерството за животна средина и 

просторно планирање, Собранието на 

Република Македонија го донесе Законот за 

прогласување на Вевчански Извори за 

Споменик на природата („Сл. Весник на РМ“ 

бр. 39/12), според кој локалитетот Вевчански 

Извори заради заштита на хидролошките, 

хидрогеолошките, биолошките и другите 

научни вредности се прогласува за 

Споменик на природата. Со Споменикот на 

природата Вевчански Извори управува 

општината Вевчани, а во име на општината 

Вевчани управува градоначалникот на 

општината Вевчани. 

 

Годишна програма на активности за 2021 

година 

 

1. Предлог активности во согласност со 

планот за управување 

Согласно планот за управување со 

Споменик на природата „Вевчански извори“, 

дефинирани се 5 програми, и тоа: 

1. Програма за заштита и мониториг 

на природното наследство  

2. Програма за одржливо користење 

на природните ресурси  

3. Програма за развој на одржливиот 

туризам и рекреација  

4. Програма за подигање на јавната 

свест за природните вредности на 

подрачјето , и 

5. Програма за раководење, 

управување, финансирање и 

администрација 

Во рамки на Програмата за раководење, 

управување, финансирање и 

администрација, во текот на 2021 година 

планирани се следните активности (дадени во 

табелата подолу). 

 

Програмата за раководење, управување 

финасирање и администрација е поврзана со 

основната цел на управувањето: Да се 

воспостави и промовира одржливо 

управување со споменикот на природата 

Вевчански Извори. 

Оваа програма опфаќа: 

А. Персонал и техничка опременост 

Б. Учество и соработка на засегнатите страни 

во управувањето со споменикот на природата 

Вевчански Извори 

В. Механизми за одржливо финансирање на 

заштитеното подрачје 

Г. Мониторинг на планот за управување 

Во табелата подолу прикажани се 

активностите во рамки на оваа Програма 

планирани за 2021 год  

Активности за 2021 во рамки на Програмата за 

раководење, управување финасирање и 

администрација 
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Под-

програма 

Активност Индикатор Приор

итет 
Носител 

Персонал и 

техничка 

опременост  

 

 

Спроведување на обуки за вработените и 

идни чувари на Споменикот на природата 

Вевчански Извори  

Број на одржани 
обуки и  број на 
обучени лица од 
субјектот 
надлежен за 
управување со 
Споменикот на 
природата 
Вевчански Извори 

1 
општина 

Вевчани 

Обезбедување на канцелариска опрема 
Обезбедување на 
опрема 

1 
општина 

Вевчани 

Обезбедување на опрема за теренска 

работа и истражување 

Обезбедување на 

опрема  
1 

општина 

Вевчани 

Учество и 

соработка 

на 

засегнатите 

страни во 

управување

то со 

споменикот 

на 

природата 

Вевчански 

Извори 

Работа со Советот на засегнати страни 

Број на одржани 
состаноци годишно  

 

1 
општина 

Вевчани 

Работа со Научниот совет  

 

Број на одржани 
состаноци годишно  

 

1 
општина 

Вевчани 

Механизми 

за 

одржливо 

финансира

ње на 

заштитенот

Обезбедување на финансиски средства 

од надоместци за влез и посета, како и 

посета на посебни објекти во Споменикот 

на природата Вевчански Извори 

Обезбедување на 
финансиски 
средства  

 

1 
општина 

Вевчани 

Склучување на спогодби за регулирање 
на меѓусебните права и обврски помеѓу 
субјектот што управува со Споменикот на 

Потпишување на 
спогодби  

1 
општина 

Вевчани 
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о подрачје  

 

природата Вевчански Извори и субјекти 
кои вршат дејност или активност во 
заштитеното подрачје, со кои може да се  
обезбедат финансиски средства за 
управување  

Обезбедување на дополнителни извори за 
финансирање од национални и 
меѓународни донатори и организации  

Обезбедување на 
финансиски 
средства  

1 
општина 

Вевчани 

Мониторинг 

на планот 

за 

управување  

 

Изготвување на годишни планови за 

работа врз основа на Планот за 

управување 

Подготовка на 
потребна 
документација  

1 
општина 

Вевчани 

Изготвување на 5-годишен оперативен 

план за следниот 5-годишен период од 

важноста на Планот за управување 

Подготовка на 

потребна 

документација  

1 
општина 

Вевчани 

Разгледување, планирање и мониторинг 

на спроведувањето на Планот за 

управување, особено на спроведувањето 

на одделните програми од планот, од 

аспект на интересите на засегнатите 

страни 

Редовна проверка 
на 
спроведувањето 
на планот 

 

1 
општина 

Вевчани 

Соработка и размена на искуства со 

соодветни домашни и странски 

институции 

Број на потпишани 
договори, 
меморандуми и 
број на  
реализирани 
проекти  

1 
општина 

Вевчани 
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2. Активности за услуги за 

посетителите 

Програмата за развој на одржлив 

туризам и рекреација во Споменикот на 

природата Вевчански извори е поврзана 

со третата основна цел на управување 

која се однесува на подршка, развој и 

промоција на еко-туризамот во насока на 

локалениот економски развој. 

Таа се состои од шест под-програми: 

А. Развој на туристичка инфраструктура 

Б. Создавање на долгорочни 

партнерства 

В. Поддршка за производство на 

органска и традиционална храна 

Г. Брендирање на локални производи 

Д. Развој на услуги за туристите 

Е. Систем на мониторинг на посетители 

Во рамки на оваа програма, и 

Подпрограмите за Развој на услуги за 

туристите и Систем за мониторинг на 

посетителите во текот на 2021 година се 

планирани следните активности:  

Активности за 2021 година во рамки на 

Програмата за развој на одржлив 

туризам и рекреација 
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Под-

прогр

ама 

Активност Индикатор Приоритет Носител 

Развој 

на 

услуги 

за 

турист

ите 

 

Промоција и одржување на 

традиционалниот Вевчански Карневал 

Зголемен број на 

посетители 

1 
општина Вевчани 

 

Организирање на едукативни 

програми за групни посети на ученици 

Промоција на 

Споменикот на 

природата 

1 
општина Вевчани, 

партнерски 

организации 

 

Одбележување на значајни денови за 

природата (ден на биолошка 

разновидност, ден на води, ден на 

пролет и др.) 

Промоција на 

Споменикот на 

природата 

2 
општина Вевчани, 

партнерски 

организации 

 

Развивање на дополнителни извори 

на приходи за управувачот кои не се 

директно поврзани со користењето на 

природните ресурси  

Зголемени 

приходи 

2 
општина Вевчани 

Систе

м на 

монит

оринг 

на 

посети

тели 

Воспоставување на систем за 

евиденција и мониторинг на 

посетителите во Споменикот 

Број на 

посетители 

3 
општина Вевчани 



 

3. Активности во областа на туризмот 

и рекреацијата 

Програмата за развој на одржлив 

туризам и рекреација во Споменикот на 

природата Вевчански извори е поврзана 

со третата основна цел на управување 

која се однесува на подршка, развој и 

промоција на еко-туризамот во насока на 

локалениот економски развој. 

Таа се состои од шест под-програми: 

А. Развој на туристичка инфраструктура 

Б. Создавање на долгорочни 

партнерства 

В. Поддршка за производство на 

органска и традиционална храна 

Г. Брендирање на локални производи 

Д. Развој на услуги за туристите 

Е. Систем на мониторинг на посетители 

Во рамки на оваа програма, и 

Подпрограмите А. Развој на туристичка 

инфраструктура, Б. Создавање на 

долгорочни партнерства В. Поддршка за 

производство на органска и 

традиционална храна и Г. Брендирање 

на локални производи, во текот на 2021 

година се планирани следните 

активности: 

 Активности за 2021 во рамки на 

Програмата за развој на одржливиот 

туризам и рекреација 
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4. Активности за волонтирање 

Во текот на 2021 година Општина 

Вевчани ќе подготви План за 

ангажирање на волонтери, со цел да 

започне со вакви активности во рамки на 

годината. За таа цел ќе биде формирана 

работна група која ќе содржи членови од 

Општината, Советот на засегнати страни 

и Научниот Совет со задача да подготват 

план за ангажирање на волонтери во 

заштитата и промоцијата на заштитеното 

подрачје. 

 

5. Активности за одржување на 

посебни настани 

Во текот на 2021 година согласно Планот 

за управување се планира 

одбележување на меѓународните денови 

поврзани со заштитата на животната 

средина и биодиверзитетот. 

Одбележувањето на овие настани ќе се 

одвива во соработка со партнерски 

организации и донатори, како и во 

соработка со Министерството за животна 

средина и просторно планирање. 

За спроведување на оваа активност, 

планирани се подготвување на прес 

соопштенија и промоција на заштитеното 

Под-програма Активност Индикатор Прио

рите

т 

Носител 

Развој на 

туристичка 

инфраструктура 

Развивање на систем на патеки и 

надградување на системот со нови 

патеки 

Воспоставен 

систем на патеки 

со точен број и 

должина  

1 општина 

Вевчани, 

партнери  

Обележување и уредување на 

пешачките патеки 

Картографски 

приказ на 

пешачките патеки 

во Споменикот 

1 општина 

Вевчани, 

партнери 

Воспоставување, обележување и 

уредување на велосипедски патеки 

Картографски 

приказ на 

велосипетски 

патеки 

1 општина 

Вевчани, 

партнери 

Утврдување и уредување на места за 

параглајдинг 

Утврдени и 

обележани локации 

 

2 општина 

Вевчани, 

партнери 

Создавање на 

долгорочни 

партнерства 

 

Соодветно обучени и лиценцирани 

туристички водичи 

Број на обучени 

водичи 

1 
општина 

Вевчани 

 

Воспоставувања на партнерства и 

соработка со домашни и меѓународни 

институции и организации заради 

спроведување на дел од 

активностите содржани во Планот за 

управување 

Реализирање на 

Планот за 

управување со СП 

Вевчански извори 

2 
општина 

Вевчани 

Брендирање на 

локални 

производи 

Поддршка за брендирање и 

маркетинг на локалните производи 

Сертифизирани 

производи 

3 
општина 

Вевчани 
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подрачје на социјалите и 

традиционалните медиуми. 

 

6. Воспитно-образовни активности 

Програмата за подигање на јавната свест 

за природните вредности на подрачјето 

директно е поврзана со четвртата 

Основна цел на управување која се 

однесува на подигање на јавната свест 

кај сите целни групи за вредноста и 

значењето на Споменикот на природата 

во насока на негова заштита и 

зачувување. 

Оваа програма содржи активности кои се 

групирани во три под-програми: 

А. Инфраструктура за информирање и 

едуцирање 

Б. Соработка со локални, национални и 

меѓународни организации 

В. Издавање на едукативни материјали 

за различни целни групи 

Во рамки на оваа програма во 2021 

година предвидени се следните 

активности: 

 

Активности за 2021 во рамки на 

Програмата за подигање на јавната свест 

за природните вредности на подрачјето 
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7. Мониторинг активности 

 

Мониторинг активностите во заштитеното 

подрачје Споменик на природата 

„Вевчански извори“ ќе се одвиваат 

согласно Програмата за заштита и 

мониторинг на прирдното наследство. 

Дефинирана во Планот за управување со 

подрачјето.  

Програмата која се однесува на заштита 

и мониторинг на природното наследство 

во границите на Споменикот на 

природата Вевчански Извори е поврзана 

со првата основна цел која се однесува 

на заштита, зачувување и унапредување 

на хидролошките, геолошките и 

биолошките карактеристики на 

локалитетот за сегашните и идните 

генерации. 

Истата има четири под-програми, и тоа:  

А. Заштита и зачувување на природните 

вредности 

Б. Обезбедување на поволна состојба на 

зачуваност на значајните видови и 

живеалишта 

В. Утврдување на присуство, 

дистрибуција и состојба на популациите 

Г. Систем на мониторинг на природните 

вредности 

Под-програма Активност Индикатор Прио

ритет 

Носител 

Инфраструктур

а за 

информирање 

и едуцирање 

Програми за организирање и 

одржување на еко работилници и 

едукативни прошетки на тема: 

природните вредности на Споменикот 

на природата 

Број на корисници на 

програмите  

2 општина 

Вевчани, 

партнерски 

организации 

Соработка со 

локални, 

национални и 

меѓународни 

организации  

Одржување на постојната соработка и 

воспоставување на  нови партнерства 

со домашни и меѓународни 

организации и институции од областа 

на заштита на природата 

Влученост на 

Споменикот на 

природата во мрежата 

на домашни и 

меѓународни 

заштитени подрачја 

2 општина 

Вевчани 

Воспоставување на соработка со 

локалните и националните медиуми за 

промоција на Споменикот 

Остварена соработка 

и подобрена 

промоција на 

Споменикот 

3 општина 

Вевчани 

Воспоставување и подобрувавање на 

соработката со невладиниот и бизнис 

секторот 

Финансиска подршка и 

реализација на 

програми 

3 општина 

Вевчани 

Издавање на 

едукативни 

материјали за 

различни целни 

групи 

 

Издавање на материјали за едукација 

на различни целни групи 

Број на материјали по 

целни групи 

2 
општина 

Вевчани 

Партнерски 

организации 

Систем за информирање за 

воспоставените зоните во паркот и 

дозволените и забранетите активности 

Зголемена заштита и 

зачувување на 

природните вредности 

2 општина 

Вевчани 

Издавање на материјали со 

туристичката понуда во Споменикот и 

општината 

Број на материјали по 

услуга 

3 општина 

Вевчани 

Ажурирање на службен вебсајт со 

едукативни содржини за Споменикот 

Воспоставен и 

достапен вебсајт 

2 општина 

Вевчани 
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Под-програма Активност Индикатор Приоритет Носител 

Заштита и 

зачувување на 

природните 

вредности  

Посебен режим на 

заштита на сливното 

подрачје над изворите 

до највисоките делови на 

планината кон Црн 

Камен 

Воспоставен режим 

на заштита особено 

при спроведување 

на сите активности 

во сливното 

подрачје 

1 Надворешни 

експерти, 

општина 

Вевчани 

Воведување на забрана 

за интервенции на сите 

постојни и повремени 

извори и водотеци кои се 

наоѓаат во природна 

состојба 

Воведена забрана 1 општина 

Вевчани 

Заштита на Вевчанските 

Извори со истоимената 

пештера и двете помали 

пештери (Маркова и 

Мала пештера) 

 

Заштитени 

карстните извори 

кои имаат сифонски 

карактер  

1 Надворешни 

експерти, 

општина 

Вевчани 

Обезбедување 

на поволна 

состојба на 

зачуваност на 

значајните 

видови и 

живеалишта 

Утврдување на норми за 

собирање на диви 

растителни видови на 

територијата на 

Споменикот, за лична 

употреба и комерцијални 

цели  

Утврдени норми и 

информирање на 

собирачите 

1 Надворешни 

експерти, 

општина 

Вевчани 

Утврдување на 

присуство, 

дистрибуција и 

состојба на 

популациите 

 

 

Воспоставување на строг 

режим на заштита на 

старата вакафска шума 

од бука, даб горун и 

горски јавор во 

околината на манастирот 

с.Спас 

Заштитена и 

зачувана старата 

шума која се 

карактеризира со 

прашумски карактер 

1 Надворешни 

експерти 

Инвентаризација и 

валоризација на стари 

вековни дрвја од даб и 

костен 

Заштитени енклави 

од стари дабови и 

костенови дрвја 

2 Надворешни 

експерти 

Изготвување на 

акционен план за 

подобрување на 

природната обнова на 

питомиот костен 

Зачувувана и 

подобрена 

состојбата со 

питомиот костен 

2 Надворешни 

експерти 

Систем на 

мониторинг на 

природните 

вредности  

Изработка на Програма 

за долгорочен и 

континуиран мониторинг 

пред сè на хидролошките 

и биолошките 

карактеристики на 

Споменикот и набавка на 

опрема за мониториг 

Донесена Програма 

за мониторинг со 

протоколи 

1 Надворешни 

експерти, 

општина 

Вевчани 
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Во рамки на оваа програма во текот на 

2021 година планирани се следните 

активности (прикажани во табелата 

подолу). 

Активности за 2021 во рамки на 

Програмата за заштита и мониторинг на 

природното наследство 

 

8. Активности за истражување 

 

Програмата која се однесува на заштита 

и мониторинг на природното наследство 

во границите на Споменикот на 

природата Вевчански Извори содржи и 

активности кои се однесуваат на 

истражувачката работа, во рамки на 

подпрограмите дефинирани во табелата 

подолу. Со цел остварување на овие 

активности Општина вевчани планира да 

соработува со научни институции и 

организации како и со Министерството за 

животна средина и просторно 

планирање.  

Активности за 2021 во рамки на 

Програмата за заштита и мониторинг на 

природното наследство 

 

9. Начин и услови на давање на 

делови од заштитеното подрачjе на 

физички и правни чица за вршење 

услужни дејности 

Во текот на 2021 година Општина 

Вевчани планира да ги продолжи 

партнерствата и соработката со 

партнерски организации и други 

чинители со цел регулирање на 

вршењето на услужни и други дејности 

во интерес на заштитеното подрачје. 

Согласно тоа, планирано е доделување 

на дејноста за информирање на јавноста, 

едукација и промовирање на природните 

вредности на заштитеното подрачје на 

партнерска организација со 

долгогодишно искуство во оваа сфера, 

како начин за подобро и поефикасно  

спроведување на овие активности, 

имајќи ги предвид сегашните капацитети 

на Општината.   

Под-

програма 

Активност Индикатор При

орит

ет 

Носител 

Заштита и 

зачувување 

на 

природните 

вредности  

 

Валоризација на хидролошките и 

геоморфолошките вредности и 

утврдување на мерки за заштита 

Подобрена сотојба на 

изворите и реките, 

зачувување на 

глацијалниот и 

периглацијалниот релјеф  

1 Надвореш

ни 

експерти 

Научни истаражувања за потеклото 

на водата во изворите 

Утврдено потекло на 

водата во изворите 

1 Научна 

институциј

а и 

експерти     

Утврдување 

на 

присуство, 

дистрибуциј

а и состојба 

на 

популациите 

 

 

Утврдување на присуство, 

дистрибуција и состојба на 

популациите на видовите: 

(балкански рис, кафеава мечка) 

Утврдена состојба и 

дистрибуција на  

2 Надвореш

ни 

експерти 

Инвентаризација и валоризација на 

стари вековни дрвја од даб и костен 

Заштитени енклави од 

стари дабови и костенови 

дрвја 

2 Надвореш

ни 

експерти 
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10. Други услуги предвидени за 

заштитеното подрачје и негово 

одржување 

Во Планот за управување е дефинирана 

Програмата за одржливо користење на 

природните ресурси во заштитеното 

подрачје Споменикот на природата 

Вевчански извори и таа е поврзана со 

втората основна цел која се однесува на 

одржливото користење на природните 

ресурски како основна придобивка на 

локалното насесление. 

Истата има три под-програми, и тоа: 

А. План за одржливо користење на 

шумските екосистеми 

Б. Процена и определување на норми за 

собирање на диви растителни видови за 

комерцијални цели 

В. Одржливо користење на 

високопланински те пасишта 

Активностите кои се планирани за 2021 

година во рамки на оваа прогртама се 

прикажани во табелата подолу. 

 

Активности за 2021 во рамки на 

Програмата за одржливо користење на 

природните ресурси 
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Контакт информации за Споменик на 

природата Вевчански извори 

Лице за контакт: Сашо Јанкоски - 

Градоначалник 

       Менка Кукоска - Помлад 

соработник за ЛЕР 

Телефон:  

Е-маил: contact@vevcani.gov.mk 

Веб страница www.vevcani.mk  

 

 ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА 

ПРОГРАМАТА 

Годишна програма за 2021 за 

спроведување на планот за управување 

со Споменик на природата „Вевчански 

извори“, согласно Закон ќе се финансира 

од буџетот на општината за 2021 година, 

од разни донации, грантови и проекти и 

донатори. 

 

 ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА 

ПРОГРАМАТА 

Динамиката на извршувањето ќе зависи 

создадените правни, технички и други 

услови, како и од приливот на средства 

од дотации, донации и други средства. 

 

 ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Годишна програма за 2021 за 

спроведување на планот за управување 

со Споменик на природата „Вевчански 

извори“ е од отворен тип и 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 како 

и преку другите одделенија. 

Оваа програма влегува во сила веднаш 

од денот на објавување во ,,Службен 

гласник на Општина Вевчани“. 

Бр. 01-25/27 

22.12.2020 год. 

Совет на Општина Вевчани                                                       

  Претседател, 

                      Душко Ѓурчески 

Врз основа на член 99, став 1, 
алинеја 1 од Законот за градежно 
земјиште („Сл. Весник на РМ“ бр. 
15/2015, 98/2015, 193/2015, 226/2015, 
31/2016, 142/2016 и 190/16), член 36 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл. 
весник на РМ“, број 5/2002), Советот на 
Општина Вевчани на седницата 
одржана на ден 22.12..2021  година, 
донесе: 

 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА 

ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТO СО 

ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА 

ОПШТИНА ВЕВЧАНИ ЗА 2021 ГОДИНА 

Под-програма Активност Индикатор Приорите

т 

Носител 

Процена и 

определување на 

норми за 

собирање на диви 

растителни 

видови за 

комерцијални 

цели 

Воспоставување на систем на 

дозволи за собирање на диви 

видови 

Контролиран 

систем на 

собирање на диви 

видови 

2 општина Вевчани 

Одржливо 

користење на 

високопланинскит

е пасишта 

Изготвување на План за одржливо 

користење на високопланинските 

пасишта 

Карта на пасишта и 

определени мерки 

за дозволени и 

забранети 

активности  

3 општина Вевчани 

http://www.vevcani.mk/
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Со донесувањето на новиот Закон за 

градежно земјиште (Сл. Весник на РМ бр. . 

15/2015, 98/2015, 193/2015, 226/2015, 

31/2016, 142/2016 и 190/16), градежното 

земјиште може да биде во сопственост на 

РМ, општините, општините во градот Скопје 

и градот Скопје, домашни и странски правни 

и физички лица. 

Сопственоста на градежното земјиште 

создава права и обврски. Сопственоста на 

градежното земјиште вклучува и право на 

градење на земјиштето. Одлука за 

стекнување на сопственост на градежното 

земјиште за општина Вевчани донесува 

Советот на Општина Вевчани. 

Сопственоста на општините им ги 

овозможува следните права: на градење, 

користење, пренесување на правото на 

градење на други лица и отуѓување на 

градежното земјиште. 

Со градежното земјиште на РСМ управува 

Владата на РСМ. 

Градежното земјиште наменето за општа 

употреба можат да го користат сите правни и 

физички лица, општините, општините во 

Градот Скопје и градот Скопје. Правото на 

користење Владата на РСМ може да го 

пренесе на општините. 

Сопственоста на градежното земјиште ја 

опфаќа неговата површина и се она што е со 

него трајно поврзано, а се наоѓа над или под 

површината. 

Градежното земјиште е добро од општ 

интерес за РСМ, а уредувањето на градежно 

земјиште е од јавен интерес. 

Градежното земјиште може да биде 

изградено и неизградено, уредено и 

неуредено. Изградено градежно земјиште на 

кое  е изграден објект од траен карактер и 

земјиштето што служи за редовна употреба 

на објектот во граници на градежната 

парцела. 

Уредено градежно земјиште е земјиште 

опремено со комунална инфраструктура, 

додека неуредено е земјиште на кое нема 

изградено комунална инфраструктура. 

Градежно земјиште е земјиште кое е 

планирано со урбанистички план или 

урбанистичка планска документација. 

Градежна парцела е дел од градежното 

земјиште, чии граници се утврдени со 

урбанистички план или урбанистичка 

планска документација и може да се состои 

од една, од дел или од повеќе катастарски 

парцели. 

Објект од траен карактер е објект поставен 

со документација (одобрение) и заведен во 

јавните книги за недвижности. 

Објект од привремен карактер е објект 

поставен со одобрение за поставување до 

реализација на урбанистички план или 

урбанистичка документација. Времените 

објекти не се дел од градежното земјиште и 

врз основа на нив не може да се стекне 

сопственост на градежното земјиште. 

Инфраструктурен објект е подземна или 

надземна градба за инсталации од 

комуналната инфраструктура. 

Прометот со градежното земјиште е 

слободен. 

Градежното земјиште сопственост на 

Република Северна Македонија може да се 

отуѓи, даде на користење (концесија или 

јавно партнерство), даде под долготраен или 

краткотраен закуп, разменува или да се 

востановат други стварни права. 

ПРОСТОРЕН ОПФАТ И ПРЕДМЕТ НА 

ПРОГРАМАТА 

Предмет на Програмата е менаџирање со 

градежното земјиште во сопственост на 

Република Северна Македонија што се наоѓа 

на територијата на Општина Вевчани, 

дефинирана според територијалната 

организација на РСМ за време на 

календарската 2021 год. 

Просторниот опфат на Програмата е 

дефиниран со опфатот на важечките 

урбанистички планови за Општина Вевчани 

„Урбанистички план за село (ГУП) донесен 
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од страна на Советот на општина Вевчани со 

Одлука бр. 07-183/10 од јуни 1999 година“, 

согласно чл.2 точка 1 и чл.4 точка 1 од Закон 

за градежно земјиште (Сл. Весник на РМ бр. 

. 15/2015, 98/2015, 193/2015, 226/2015, 

31/2016, 142/2016 и 190/16), – Градежно 

земјиште е земјиште изградено и 

неизградено кое е планирано со 

урбанистички план или урбанистичка 

планска документација согласно Законот за 

просторно и урбанистичко планирање. 

Предмет на Програмата за менаџирање на 

градежно земјиште во сопственост на 

Република Северна Македонија се 

дефинираните градежни парцели кои се 

наоѓаат во и вон населеното места и 

локалитети кои се опфатени со урбанистички 

планови приложени во Програмата. 

ОСНОВИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОГРАМАТА 

Законски основ за изработка на програмата 

Законски основа на Програмата за 

управување со градежно земјиште се: 

Закон за локална самоуправа (Сл. Весник на 

РМ бр.5/2002) 

Закон за градежно земјиште (Сл. Весник на 

РМ бр.15/2015) 

Oсновни плански документи 

Локален еколошки акционен план (Зелена 

агенда) на Општина Вевчани 2006 

Урбанистички планови за села (УПС), 

Урбанистички планови вон населени места 

(УПВНМ), Локална урбанистичка планска 

документација (ЛУПД) и Архитектонско-

урбанистички проект. 

Програма за изработка на урбанистички 

планови 2021 г. 

Лица вклучени во изработката на 

Програмата 

Сашо Јанкоски,  градоначалник 

Љупчо  Мукоски, дипл. инж. арх. 

 

ПРОГРАМА 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

Општи цели на програмата 

Севкупниот социо-економски развој на 

Општината се обезбедува со донесување на 

Стратегии за развој и Акциони планови за 

работа од општ и посебен карактер, 

базирани на претходно изработени проценка 

и анализа на заедницата во сите тематски 

области во кои општината има надлежности. 

Со Законот за градежно земјиште дадена е 

можност на Општината, спроведувањето на 

Акционите планови за развој најсоодветно 

да ги реализира согласно потребите од 

простор за организирана дејност на 

заедницата со цел да се постигне одржлив 

економски пораст, кој носи економска корист 

и социјална рамнотежа во Општината. 

Програмата ги поставуваат основите за 

правилно управувањесо градежното 

земјиште со обезбедување услови на 

заедницата за долгорочен и одржлив социо-

економски развој. 

Конкретни цели на програмата 

Управувањето на градежното земјиште е 

условено од потребите на одредени субјекти 

за реализација на својата дејност, а во 

согласност со Акционите планови на 

Општината. 

Конкретните програмски определби за 

управувањето со градежното земјиште, 

придонесуваат за населените места, 

локалитети, користење на локални ресурси , 

вработување на лица и сл. 

Со враќање на приливот на средствата од 

продажбата на градежното земјиште во 

општинскиот буџет се зголемуваат 

можностите на општината да инвестира во 

инфраструктурни објекти за потребита на 

граѓаните на општината . 

 

ОБЕМ И ПРЕГЛЕД НА ГРАДЕЖНОТО 

ЗЕМЈИШТЕ ШТО Е ПРЕДМЕТ НА 

ПРОГРАМАТА 

Согласно Законот за градежно земјиште, 

управувањето ќе биде спроведено преку 

следните модалитети на правото на 

градежно земјиште во сопственост на РМ: да 



___________2020 година           СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ          бр.13/ 2020Стр,71 

71 

 

се отуѓува, да се даде на користење заради 

давање на концесија или јавно приватно 

партнерство, да се даде под долготраен 

закуп, да се даде под краткотраен закуп, да 

се разменува. 

 

2.1 Детален преглед на градежни парцели 

групирани по предвидена активност се 

дадени во табеларните прегледи во 

Програмата 

Градежни парцели кои се опфатени со УПС 

Вевчани (ГУП), КО Вевчани, Општина 

Вевчани, донесен од страна на Советот на 

општина Вевчани со Одлука бр. 07-183/10 

од јуни 1999 година“. 

- Градежни парцели кои се предмет на 

отуѓување по пат на непосредна спогодба 

(табела 1, 2) 

 

Табеларен преглед бр. 1 со графички 

прилози 
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Табеларен преглед бр. 2 со графички прилози 
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- Градежни парцели кои се предмет на отуѓување по пат на јавно наддавање (табела 3) 
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Табеларен преглед бр. 3  со графички прилози 

Р
ед

ен
 б

р
. 

Б
р

о
ј н

а 

Гр
ад

еж
н

а 
п

ар
ц

е
л

а 

Б
р

о
ј 

н
а 

ка
та

ст
ар

ск
а 

п
ар

ц
е

л
а 

К
О

 В
ев

ча
н

и
 

П
о

вр
ш

и
н

а 
н

а 
гр

ад
еж

н
а 

п
ар

ц
е

л
а 

(м
2

) 

П
о

вр
ш

и
н

а 
н

а 
гр

ад
б

а 

(м
2

) 

П
р

о
ц

е
н

т 
н

а 
и

зг
р

ад
ен

о
ст

 

(%
) 

К
о

еф
и

ц
и

ен
т 

н
а 

и
ск

о
р

и
ст

ен
о

ст
 

М
ак

си
м

ал
н

а 
д

о
зв

о
л

ен
а 

ви
со

чи
н

а 
д

о
 

ве
н

ец
 

и
 

ка
тн

о
ст

 

П
о

че
тн

а 
/ 

У
тв

р
д

ен
а 

Ц
е

н
а 

п
о

 м
2

 

В
ку

п
н

о
 

п
о

че
тн

а/
ут

вр
д

ен
а 

ц
е

н
а 

(д
ен

ар
и

) 

Н
ам

ен
а 

н
а 

зе
м

ји
ш

те
 

(к
о

м
п

ат
и

б
и

л
н

а 
кл

ас
а)

 

 О
сн

о
вн

ан
ам

ен
а 

н
а 

зе
м

ји
ш

те
 (

о
п

и
с)

 

Б
р

ут
о

 р
аз

ви
ен

а 
п

о
вр

ш
и

н
а 

3. ГП-6 498/2 788 214,

22 

27,20 1,40 8,50 м 

В+П+1 

  А1 

(А4) 

(Б1) 

А
1

 
–

 
д

о
м

ув
ањ

е
 

во
 

ст
ан

б
ен

и
 

ку
ќи

  

214,22 

 

 

 
 

- Градежни парцели кои се предмет на 

давање на користење заради давање на  

концесија или јавно приватно партнерство 

се: не се предвидуваат. 

 

- Градежни парцели кои се предмет на 

издавање под краткотраен закуп по пат на 

јавно наддавање се: не се предвидуваат.  

 

- Градежни парцели кои се предмет на 

издавање под долготраен закуп по пат на 

јавно наддавање: не се предвидуваат 

 

3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА 

НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ШТО Е 

ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА 

Стратегијата преставува план на акции за 

остварување на поставените цели. 

Промоција на градежното земјиште во 

сопственост на РСМ кое ќе биде на 

располагање на подрачјето на Општина 

Вевчани, ќе биде согласно стратегијата која 

како средство за исполнување на бизнис 

целите преку Акционите планови за развој на 

Општина Вевчани ќе овозможи одржлив 

економски пораст, кој носи економска корист 

и социјална рамнотежа во општината. 

Дефинирање на целни групи на градежни 

парцели 

Определувањето на маркетинг стратегијата 

започнува со дефинирање односно 

претпоставување на заинтересирани страни 

за купување на одредени делови на 

градежно земјиште. Заинтересираните 
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страни се всушност потенцијални купувачи  

на градежното земјиште и идни инвеститори. 

Со оглед на различната намена и 

местоположба на градежното земјиште што 

ќе биде понудено, логично е целните групи 

за одделни локации да биде различнi.  

Согласно тоа идентификувањето на 

целните групи ќе биде по спроведените 

анкети, форуми, консултации со 

заинтересирани субјектипретходно 

изработени процени и анализи на 

заедницата во сите тематски области во кои 

општината има надлежности 

Дефинирање на најефикасните маркетинг 

пристапи, алатки и канали 

Во зависност од идентификуваните целни 

групи односно заинтересираните субјекти ќе 

се постават најефикасните маркетинг 

пристапи за комуницирање односно 

промовирање на понудата до 

заинтересираните страни, бидејќи само така 

ќе се обезбеди испраќање на вистинска, 

навремена и прецизна информација на 

вистинска адреса. 

Дефинирање на временска рамка за 

имплементација на маркетинг стратегијата 

Маркетинг стратегијата ќе се врши 

континуирано се до реализација на 

Програмата. 

ДИНАМИКА НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 

ПРОГРАМАТА 

Турнуси за објавување оглас, временски 

период за објавување на огласите и 

распределба на градежните парцели по 

турнуси 

Со цел минимизирање на финансиските 

трошоци поврзани со објавата на огласи за 

отуѓување, односно давање под закуп на 

градежното земјиште се предвидува 

градежните парцели што се предмет на 

годишната програма да се објават во 

турнуси. 

Секој турнус ќе опфати објава на огласи за 

градежните парцели што се наоѓаат во состав 

на одредени населени маста, урбани 

блокови и локалитети. 

Динамиката на реализација ќе се одвива 

согласно интересите и плановите на 

реализацијата на Буџетот на општина 

Вевчани, односно реализацијата до крајот на 

годината ќе се одвива по потреба. 

Пропишување на условите за наддавање 

Се пропишуваат односно се определуваат 

следниве параметри: 

Висина на депозит за учество  

Јавното наддавање ќе се врши на следната 

интернет страна www.gradezno-zemjiste.mk 

Услови за учество на електронско јавно 

наддавање: 

Заинтересираните физички и правни лица 

поднесуваат пријава за учество на јавното 

наддавање по електронски пат, преку 

информацискиот систем поставен на 

страницата www.gradezno-zemjiste.mk, при 

што потребната документација се доставува 

во скенирана копија (воPDF.) или 

фотографија од документите во (jpg. или 

jpeg.). Подносителот кој учествувал на 

јавното надавање и понудил највисока 

понуда е должен документите кои ги 

доставил во електронска форма согласно 

погоре наведеното, да ги достави и во 

оргинал пред склучување на договори 

солемнизација на истиот пред нотар: 

  

1. Пријава од подносителот, во која се 

наведени податоците за што се однесува 

истата, како и што се доставува во прилог на 

пријавата (кои документи); 

2.  Доказ за платен депозит; 

3.  За физичките лица уверение за 

државјанство; 

4.  За правните лица доказ за регистрација на 

правното лице од соодветен регистер; 

5. Уредно полномошно за полномошникот 

што го претставува правното лице, односно 

доказ за својството овластено одговорно 

лице на правното лице и 

http://www.gradezno-zemjiste.mk/
http://www.gradezno-zemjiste.mk/
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6. Е-mail адреса на подносителот на 

пријавата, преку која ќе се врши постапката 

на регистрирање за учество на електронското 

јавно наддавање, односно ќе му бидат 

испратени корисничко име и шифра за 

пристап на интернет страницата на која што 

ќе се одвива електронското јавно 

наддавање. 

7.  Фотокопија од лична трансакциона сметка 

на која ќе може да им биде вратен 

депозитот за учество на јавното наддавање. 

 

Пријавите кои не се комплетирани со овие 

докази нема да учествуваат на 

електронското јавно наддавање, зашто 

подносителите на некомплетни пријави ќе 

бидат електронски известени. 

 

Постапка 

1. Комисијата ги известува подносителите на 

пријавите за комплетираноста на истите по 

електронски пат, во рок од три дена од денот 

на поднесувањето на истите, при што на 

подносителите на пријавите кои доставиле 

комплетна документација им доставува и 

корисничко име и шифра за учество на 

електронското јавно наддавање, а на 

подносителите на пријавите кои не 

доставиле комплетна документација им 

доставува известување со образложение 

дека истите нема да учествуваат на јавното 

наддавање. 

2. На денот на одржување на електроското 

јавно наддавање учесниците пристапуваат на 

интернет страната со корисничкото име и 

шифрата која ја добиле на e-mail адресата 

доставена во прилог на пријавата за учество 

на јавното наддавање. 

3. Електронското јавно наддавање може да 

отпочне со најмалку еден учесник во јавното 

наддавање за секоја градежна парцела 

посебно. 

4.Електронското јавно наддавање го следи 

Комисија, формирана од Градоначалникот на 

Општина Вевчани. 

5. Електронското јавно наддавање започнува 

со објавување на почетна цена на 

земјиштето по метар квадратен, а се 

спроведува по пат на наддавање од страна 

на учесниците. 

6.  Наддавањето се врши “чекорно” со 

зголемување на вредноста со секој “чекор”. 

Висината на минималниот чекор на 

зголемување на вредноста по метар 

квадратен на градежното земјиште изнесува 

10% од минималната почетна цена по метар 

квадратен за отуѓување на градежно 

земјиште, но не помалку од 10 денари, со 

заокружување до наблискиот цел број во 

случаи кога висината на минималниот чекор 

преставува децимален број. 

7.  Електронското јавно наддавање се смета 

за завршено во моментот на истекот на 

времето определено во објавата, при што 

доколку во истекот на последните две 

минути од страна на учесниците е дадена 

понуда, крајниот рок за завршување на 

јавното наддавање се продолжува за уште 

две минути, а ќе заврши кога за период од 

следните две минути нема нова дадена 

понуда. 

8. Јавното наддавање продолжува 

неограничено се додека во временски 

интервал од две минути има нова понуда 

9.  Електронското јавно наддавање може да 

трае и пократко од предвидениот временски 

рок, доколку учесниците на јавното 

наддавање се откажале од натамошно 

наддавање и останал само еден учесник кој 

се смета за најповолен понудувач. 

10. Учесникот на јавното наддавање кој 

понудил најголема цена се стекнува со 

статусот најповолен понудувач. 

11. Комисијата  по   завршувањето   на  

јавното   наддавање   изготвува  записник  за 

спроведеното јавно наддавање и 

електронски го доставува до сите учесници 

на јавното наддавање. 

12. Најповолниот понудувач е должен во рок 

од 15 дена од денот на завршување на 
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постапката за јавно наддавање да ги уплати 

средствата согласно постигнатата крајна цена 

од наддавањето и до Комисијата да достави 

доказ за извршената уплата со целокупната 

документација потребна за учество на 

јавното надавање. 

13. Доколку најповолниот понудувач не ги 

уплати средства во утврдениот рок, ќе се 

смета дека градежното земјиште не е 

отуѓено, нема да се пристапи кон склучување 

на договор за отуѓување и депонираните 

средства на најповолниот понудувач нема да 

му бидат вратени, а истиот нема да може да 

учествува на секое идно јавно наддавање за 

предметната градежна парцела. 

14. По извршената уплата во утврдениот рок 

Градоначалникот на Општина Вевчани 

склучува  договор  со најповолниот 

понудувач за отуѓување на градежното 

земјиште сопственост  на  Република  

Северна Македонија.  Со  договорот  

најповолниот  понудувач (купувачот) се 

обврзува во рок од 30дена од давањето, 

односно недавањето на мислењето од 

Државното правобранителство на Република 

Северна Македонија истиот да го достави кај 

нотар заради солемнизација. По 

солемнизација на договорот купувачот, 

односно закупецот ед олжен, да прибави 

одобрение за градење на предвидениот 

објект од надлежниот орган во рок од девет 

месеци од извршената солемнизација на 

договорот каде што предмет на договорот е 

градежна парцела со површина до 5.000 м2, 

односно во рок од 12 месеци од извршената 

солемнизација на договорот каде што 

предмет на договорот е градежна парцела 

над 5.000м2 и да ги изгради објектите со 

гласно урбанистичкиот план по кој 

земјиштето е отуѓено, во рок не подолг од 2 

(две) години од добивање на правосилно 

одобрение за градење за објекти со бруто 

изградена површина до1000 м2, односно во 

рок од 4 (четири) години од добивање на 

правосилно одобрение за градење за објекти 

со бруто изградена површина над 1000 м2, 

согласно добиеното одобрение за градење. 

Воспротивно договорната казна за 

непочитување на роковите е во висина од 

1,5% од вкупно постигнатата цена на јавното 

наддавање на предметното земјиште за 

секој изминат месец во првата година од 

предметното земјиште за секој изминат 

месец во втората година од истекот на рокот, 

односно 4.5% од вкупно постигнатата цена на 

јавното наддавање на предметното земјиште 

за секој изминат месец во третата и секоја 

наредна година од истекот на рокот. 

 

15. Најповолниот понудувач се обврзува да 

го плати данокот на промет што ќе произлезе 

како обврска по склучениот договор за 

оттуѓување на градежното земјиште. 

16. Во цената на градежното земјиште не е 

вклучен надоместокот за уредување на 

градежното земјиште. 

17. Трошоците за нотарската процедура

 и воведувањето во

 евиденцијата  

на недвижностите во Агенцијата за катастар 

за недвижности паѓаат на товар на купувачот 

на градежното земјиште. 

18. Незадоволните учесници на   јавното   

наддавање  можат   да  изјават приговор до 

Комисијата во рокод 3 дена од одржаното 

електронско јавно наддавање. По 

приговорот со решение Комисијата е должна 

да одлучи во рок од пет дена од приемот на 

истиот. 

ЕЛЕМЕНТИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ СОДРЖИ 

ОБЈАВАТА 

 

Објавата за отуѓување, односно за давање 

под долготраен закуп на градежно земјиште 

сопственост на Република Северна 

Македонија за должително ги содржи 

следните податоци за: 

 

- градежното земјиште кое е предмет на 

отуѓување или долготраен закуп (намена, 
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површина на градежна парцела, катастарски 

парцели кои се опфатени со градежната 

парцела, површина за градба, бруто 

изградена површина, коефициент на 

искористеност, процент на изграденост, 

катности/или висина, и друго), 

- почетната цена по метар квадратен за 

градежното земјиште кое е предмет на 

отуѓување, односно почетна цена по метар 

квадратен за годишна закупнина за 

градежното земјиште кое се дава под 

долготраен закуп, 

- рокот за поднесување и начинот на 

поднесување на пријавите за учество на 

јавното наддавање, 

- времето наз апочнување и времетраењето 

на јавното наддавање, 

- условите за учество на јавното наддавање 

за странските физички и правни лица, 

- депозитот за учество на јавното наддавање 

кој изнесува од 10% до 30% од вкупната 

почетна цена за отуѓување, односно од 10% 

до 30% од вкупната почетна годишна 

закупнина кога земјиштето се дава под 

долготраен закуп, како и сметка на која се 

уплатува депозитот, 

- обврската на најповолниот понудувач да ги 

уплати средствата во рок од 15 дена од денот 

на приемот на известување за избор по 

електронски пат, во спротивно нема да се 

пристапи кон склучување на договор, а 

депонираните средства на најповолниот 

понудувач нема да му бидат вратени и 

истиот нема да може да учествува на секое 

идно јавно наддавање за предметната 

градежна парцела, 

- рокот за прибавување на одобрение за 

градење, како и рокот за изградба на 

објектот, 

- начинот и постапката за спроведување на 

наддавањето (начин на легитимирање на 

учесниците на јавното наддавање, потребен 

број на учесници согласно со закон, 

минималниот чекор на зголемување на 

вредноста пометар квадратен на градежното 

земјиште, дефинирање на почетокот и крајот 

на јавното наддавање, рокот за уплата на 

најповолната понуда, рокот за враќање на 

уплатениот депозит, обврски за исплата на 

данокот на промет, обврска за трошоци за 

солемнизација на договорот и право на 

приговор) - интернет страницата на која ќе се 

врши јавното наддавање и 

- другио бврски што треба да ги исполни 

најповолниот понудувач, кои би биле 

утврдени со договорот за отуѓување, односно 

давање под долготраен закуп. 

Објавата ја изготвува и ја дава за објавување 

Комисијата согласно закон и конкретната 

програма. 

Пропишување на други обврски и останати 

релевантни информации во врска со 

наддавањето. 

Надлежности за реализација на Програмата 

Надлежност за спроведување на постапките 

за отуѓување или давање под закуп на 

градежно земјиште сопственост на РСМ, има 

Комисијата за спроведување на постапките 

за јавно наддавање која ќе биде формирана 

од страна на Градоначалникот на Општина 

Вевчани согласно Законот за градежно 

земјиште. 

ПРОЦЕНКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПРИЛИВИ 

ПО ОСНОВ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 

ПРОГРАМАТА   (Приходна страна на 

Програмата) 

Проценка на финансиските приходи 

кумулативно за секое населено место 

одделно, споредпросечната пазарна цена за 

м2 градежно земјиште по зони ќе биде 

определена. 

ПРОЦЕНКА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА 

ПОТРЕБНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 

ПРОГРАМАТА   (Расходна страна на 

Програмата) 

Финансиските средства потребни за 

реализација на програмите ги опфаќа 

проценетите финансиски средства потребни 

за реализирање на следниве активности: 
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- Трошоци по основ на администрирање на 

постапките за отуѓување 

- Трошоци по основ на експропријација 

- Трошоци по основ на купување на градежно 

земјиште од физички и правни лица 

- Трошоци за промовирање, односно 

рекламирање на градежните парцели што ќе 

бидат предмет на отуѓување, односно 

давање под закуп на градежното земјиште 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Програмата ја усвојува Советот на општината 

Програмата може да се изменува и 

дополнува на начин и постапка по која и се 

донесува 

За спроведување на оваа Програма 

надлежен е Градоначалникот на Општината 

Програмата влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавување во Службен гласник на 

општината. 

Број01-25/28                               

22.12.2020 год.                                                                            

  СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 

                            Претседател,                                                                                        

                        Душко Ѓурчески 

 

ПРОГРАМА  
ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И 

ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНОТО 
ОСВЕТЛУВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА 

НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ ЗА 2021 
ГОДИНА 

 
 

Предлагач :    Градоначалник на 

Општина Вевчани             

   Сашо Јанкоски 

Врз основа на  член 36 став 1 точка 

6 од Законот за локалната самоуправа 

(„Службен весник на РМ“ бр. 05/2002), а 

во врска со член 22 став 1 точка 4 од 

Законот за локалната самоуправа 

(„Службен весник на РМ“ бр. 05/2002), 

член 5 и член 7 од Законот за комунални 

дејности („Службен весник на РМ“ бр. 

95/12,163/13,42/14,44/15,147/15 и 31/16), 

Советот на општина Вевчани на 

седницата одржана на ден 

22.12.2020година  ја донесе следната:  

ПРОГРАМА  

ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И 

ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНОТО 

ОСВЕТЛУВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА 

НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ ЗА 2021 

ГОДИНА 

 

I 

Со оваа програма се утврдува 

начинот, условите и постапката за 

распределба на средства од Буџетот на 

Општина Вевчани за 2021 година, 

програма Ј30 - Јавно осветлување, 

наменети за изградба и одржување на 

јавното осветлување на територијата на 

Општина Вевчани. 

II 

Вкупните планирани средства во 

буџетот на Општина Вевчани за 2021 

година за реализација на оваа програма 

изнесуваат 1 050 000,00 денари. 

Средствата за реализација на 

програмата се обезбедуваат од 

комуналнатa такса за користење и 

одржување на јавното осветлување. 

III 

Средствата од дел II на оваа 

програма се распределуваат за следните 

намени: 

 

 

 

 

 

Р.б. Намена Износ (во денари) 

1 

Електрична 
енергија за јавно 
осветлување  на 
територијата на 
општина Вевчани 

700 000,00 

2 

Набавка на 
материјали за 
одржување на 
јавното 
осветлување на 
територијата на 
општина Вевчани 

300 000,00 

3 
Поправки и тековно 
одржување на 

50 000,00 
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системот за јавно 
осветлувањед на 
територијата на 
општина Вевчани 

В К У П НО  
1 050 
000,00 

 

IV 

Програмата за изградба и 

одржување на јавното осветлување на 

територијата на Општина Вевчани ќе се 

извршува согласно динамиката на 

прилив на средства по основ на 

комунална такса за користење и 

одржување на уличното осветлување и 

реалните годишни потреби од 

одржување или изградба на системот за 

јавно осветлување, со цел обезбедување 

на постојана и квалитетна комунална 

услуга за јавно осветлување за граѓаните 

на Општина Вевчани.  

V 

Оваа програма влегува на сила со 

денот на објавување во Службен гласник 

на општина Вевчани. 

Бр. 01-25/29 

22.12.2020 год. 

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 

                        Претседател                                                                                                  

                      Душко Ѓурчески 

Врз основа на член 23 став 2 и 3 од 

Законот за јавните претпријатија 

(Сл.весник на РМ бр.38/96, 06/02, 

40/03, 49/06, 23/07, 83/09, 97/10, 

06/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 

61/15, 39/16, 64/2018, 35/19 и 275/19) 

и член 50 став  1 точка 9 од Законот 

за локалната самоуправа (Сл.весник 

на РМ бр.05/2002), Градоначалникот 

на општина Вевчани го донесе 

следното : 

Р Е Ш Е Н И Е 

за избор на директор на 

ЈП‘‘Еремја‘‘Вевчани 

 

1. За директор  на ЈП‘‘Еремја‘‘ 

Вевчани СЕ ИЗБИРА Сузана 

Ќушкоска од Вевчани за период од 4 

години, сметајќи од денот на 

влегување во сила на ова Решение.  

2.Решението за избор влегува во 

сила на ден 09.11.2020 година и ќе се 

објави во Службен гласник на 

Општина Вевчани. 

Образложение: 

Градоначалникот на општина 

Вевчани донесе одлука за објавување 

на оглас за избор за директор на 

ЈП‘‘Еремја‘‘Вевчани согласно 

Законот, со оглед дека 

претпријатието досега имаше вд 

директор. 

По објавениот оглас во трите дневни 

весници пријавени се двајца 

кандидати. 

Врз основа на Законот за јавните 

претпријатија и Законот за локалната 

самоуправа, спроведена е постапката 

во сите фази од објавување оглас до 

доставување на записник од 

одржаната седница на комисијата за 

разгледување на документација по 

јавен оглас и доставување до 

градоначалникот. 

По спроведеното  интервју со двата 

кандидати и по разгледувањето на 

доставените програми за работа, 

Градоначалникот на општина 

Вевчани му даде предност на горе 

наведениот кандидат и  одлучи како 

во диспозитивот на ова Решение. 

              ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 

                    Градоначалник, 

                      Сашо Јанкоски 

Доставено: 

-именуваните 

-архива 

-ЈП‘‘Еремја‘‘ Вевчани 

Бр. 09-751/13 

29.10.2020 год.  
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Врз основа на член 23 став 4 од 

Законот за јавните претпријатија 

(Сл.весник на РМ бр.38/96, 06/02, 

40/03, 49/06, 23/07, 83/09, 97/10, 

06/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 

61/15, 39/16, 64/2018, 35/19 и 275/19) 

и член 50 став  1 точка 16 од Законот 

за локалната самоуправа (Сл.весник 

на РМ бр.05/2002), Градоначалникот 

на општина Вевчани го донесе 

следното : 

Р Е Ш Е Н И Е 

за разрешување  на ВД директор на 

ЈП‘‘Еремја‘‘Вевчани 

1.СЕ РАЗРЕШУВА Стефан Радиноски  

од функцијата  ВД директор на 

ЈП‘‘Еремја‘‘ Вевчани.  

2.Решението за разрешување 

влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во 

Службен гласник на Општина 

Вевчани. 

 

 

Образложение: 

Градоначалникот на општина 

Вевчани донесе одлука за објавување 

на оглас за избор на директор на 

ЈП‘‘Еремја‘‘Вевчани, со оглед дека со 

претпријатието раководеше вд 

директор, именуван со Решение за 

именување бр.09-268/1 од 05.03.2020 

година. 

Со Решението за именување бр.09-

268/1 од 05.03.2020 година беше 

предвидено дека важност на истото 

ќе биде до завршувањето на 

Предвремените Парламентарни 

избори 2020 година. 

По завршувањето на изборите 

Градоначалникот објави јавен оглас 

за избор на директор на ЈП‘‘ 

Еремја‘‘Вевчани. 

По спроведената  постапка 

Градоначалникот изврши избор 

помеѓу двајца пријавени кандидати, 

со што одлучи да изврши 

разрешување на вд директорот на 

ЈП‘‘Еремја‘‘ Вевчани.  

ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 

Градоначалник, 

Сашо Јанкоски 

Доставено: 

-именуваните 

-архива 

-ЈП‘‘Еремја‘‘ Вевчани 

 

Бр. 09-885/1 

09.11.2020 год.  

Врз основа на член 36 од 

Законот за локална самоуправа 

(„Службен весник на РМ“ бр.05/02), а 

согласно со член 106 став 2 од 

Законот за основно образование 

(„Службен весник на РСМ“ бр.161/19 

), Советот на општина Вевчани на 

днаесет и седмата седница одржана 

на 22.12.2020 година, го донесе 

следново: 

 Р Е Ш Е Н И Е 

за разрешување и 

именување на претставник од 

Општина Вевчани за членов во 

Училишниот одбор на ООУ„Страшо 

Пинџур“ Вевчани 

 

1. Од член на Училишниот одбор во 

ООУ„Страшо Пинџур“ Вевчани , 

именуван од страна на Совет на 

Општина Вевчани, поради 

истекување на мандатот СЕ 

РАЗРЕШУВА: 

 1. Ангела Мурџеска 

           

2. За нов член на Училишниот одбор 

во ООУ„Страшо Пинџур“ Вевчани, од 
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страна на Совето на Општина 

Вевчани, СЕ ИМЕНУВА: 

 1. Фросина Велкоска 

  

3. Ова решение влегува во сила со денот 

на објавување во „Службен гласник на 

Општина Вевчани“. 

Бр. 08-25/8 

22.12.2020 год.  

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 

                              Претседател, 

                             Душко Ѓурчески 

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: 

Р Е Ш Е Н И Е 

 за објавување на Одлука 

за утврдување на денарски 

благајнички максимум за 2021 година 

 

1. Се објавува, Одлуката за 
утврдување на денарски 
благајнички максимум 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. 09-982/1 

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:  

Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлука за давање 

согласност за усвојување на 

тримесечниот финансиски извештај на 

јавното претпријатие “Еремја” 

Вевчани за период од 01.07.2020 

година до 30.09.2020 година 

 

1. Се објавува, Одлуката за давање 
согласност за усвојување на 
тримесечниот финансиски 
извештај на јавното претпријатие 
“Еремја” Вевчани за период од 
01.07.2020 година до 30.09.2020 
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. 09-982/2 

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: 

Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлука  

за проширување на средства во 

Буџетот на Општина Вевчани за 2020 

година 

 

1. Се објавува, Одлуката за 
проширување на средства во 
Буџетот на Општина Вевчани за 
2020 година, донесена на дваесет 
и седмата седница на Советот на 
Општина Вевчани, одржана на 
ден 22.12.2020 година. 
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2. Решението влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе се 
објави во „Службен гласник на 
Општина Вевчани“. 
Бр. 09-982/3 

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: 

Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлука  

за усвојување на годишен извештај за 

работа на ЈОУДДГ „Планински цвет“ 

Вевчани за учебната 2019/2020 година 

 

1. Се објавува, Одлуката за 
усвојување на годишен извештај за 
работа на ЈОУДДГ „Планински цвет“ 
Вевчани за учебната 2019/2020 
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. 09-982/4 

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: 

Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлука  

за усвојување на Годишна програма за 

2021 за спроведување на планот за 

управување со Споменик на 

природата „Вевчански извори“ 

 

1. Се објавува, Одлуката за 
усвојување на Годишна програма 
за 2021 за спроведување на 
планот за управување со 
Споменик на природата 
„Вевчански извори“, 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. 09-982/5 

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: 

Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлука  

за усвојување на Програма за работа 

во областа на располагањето со 

градежно земјиште во сопственост на 

Република Северна Македонија, на 

подрачјето на Општина Вевчани за 

2021 година 

 

1. Се објавува, Одлуката за 
усвојување на Програма за работа 
во областа на располагањето со 
градежно земјиште во сопственост 
на Република Северна 
Македонија, на подрачјето на 
Општина Вевчани за 2021 година, 
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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. 09-982/6 

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: 

Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлука  

за усвојување на Програма за 

изградба и одржување на јавното 

осветлување на територијата на 

општина Вевчани за 2021 година 

 

1. Се објавува, Одлуката за 
усвојување на Програма за 
изградба и одржување на јавното 
осветлување на територијата 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. 09-982/7 

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: 

Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлука  

за усвојување на Програма за 

комунално уредување на територијата 

на општина Вевчани за 2021 година 

 

1. Се објавува, Одлуката за 
усвојување на Програма за 
комунално уредување на 
територијата 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. 09-982/8 

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: 

Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлука  

за усвојување на Програма за 

изградба, реконструкција, одржување 

и заштита на локалните патишта и 

улици на територијата на општина 

Вевчани за 2021 година 

 

1. Се објавува, Одлуката за 
усвојување на Програма за 
изградба, реконструкција, 
одржување и заштита на 
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локалните патишта и улици на 
територијата 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. 09-982/9 

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: 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлука  

за усвојување на Програма за 

изработка и донесување на 

урбанистички планови на 

територијата на општина Вевчани 

за 2021 година 

 

1. Се објавува, Одлуката за 
усвојување на Програма за 
изработка и донесување на 
урбанистички планови на 
територијата 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. 09-982/10 

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: 

Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлука  

за утврдување на почетокот и 

завршетокот на работното време на 

Општинска јавна установа за деца – 

Детска градинка „Планински цвет“ 

Вевчани 

 

1. Се објавува, Одлуката за 
утврдување на почетокот и 
завршетокот на работното време 
на Општинска јавна установа за 
деца – Детска градинка 
„Планински цвет“ Вевчани, 
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. 09-982/11 

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: 

Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлука  

за усвојување на Програмата за 

зимско одржување на улици и патишта 
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во општина Вевчани за сезона 

2020/2021 година 

 

1. Се објавува, Одлуката за 
усвојување на Програмата за 
зимско одржување на улици и 
патишта во општина Вевчани за 
сезона 2020/2021 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. 09-982/12 

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 

Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлука  

за усвојување Квартален извештај за 

извршување на Буџетот на општина 

Вевчани за трети квартал 2020  година 

(образец К1), Квартален извештај за 

доспеани ненамирени обврски за 

трети квартал 2020 година (образец 

К2) и Квартален извештај за промените 

на состојбата на секое задолжување 

на општините и јавните претпријатија 

основани од општините за трети 

квартал 2020 година (образец К3) 

 

1. Се објавува, Одлуката за усвојување 
Квартален извештај за извршување 
на Буџетот на општина Вевчани 
за трети квартал 2020  година 
(образец К1), Квартален извештај за 
доспеани ненамирени обврски за 
трети квартал 2020 година (образец 
К2) и Квартален извештај за 

промените на состојбата на секое 
задолжување на општините и јавните 
претпријатија основани од општините 
за трети квартал 2020 година 
(образец К3), 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. 09-982/13 

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: 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

 за објавување на Одлука 

за утврдување на вредноста на бодот 

за платите на државните службеници 

за 2021 година 

 

1. Се објавува, Одлуката за 
утврдување на вредноста на 
бодот за платите на државните 
службеници 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. 09-982/14 

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: 

Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Решение  

за разрешување и именување на 

претставник од Општина Вевчани за 

член во Училишниот одбор на 

ООУ„Страшо Пинџур“ Вевчани 

 

1. Се објавува, Решението за 
разрешување и именување на 
претставник од Општина Вевчани 
за член во Училишниот одбор на 
ООУ„Страшо Пинџур“ Вевчани, 
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. 09-982/15 

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: 

Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Одлука  

за усвојување на Годишна програма за 

работа на ЈОУДДГ „Планински цвет“ – 

Вевчани за учебната година 2020/2021 

година 

1. Се објавува, Одлуката за 
усвојување на Годишна програма 
за работа на ЈОУДДГ „Планински 
цвет“ – Вевчани за учебната 

година 2020/2021 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. 09-982/16 

29.12.2020 год.  

                            ОПШТИНА ВЕВЧАНИ                                            

                            Градоначалник, 

                                    Сашо Јанкоски 

  

 

 

 

  

 

 


