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ЈАВНА ОБЈАВА
за уредно доставување на решенија за
комунална такса за
истакната фирма/назив за 2021 година
1.ЛИСТА
НА
ОГЛАСЕНИ
РЕШЕНИЈА
ЗА
КОМУНАЛНА
ТАКСА
ЗА
ИСТАКНАТА
ФИРМА/НАЗИВ ЗА 2021 ГОДИНА
ГОДИНА РЕШЕНИЕ БРОЈ
ОБВРЗНИК НАЗИВ МЕСТО
2021 РЕШ- 12/21-84 ЖИТО СТРУГА АД
ВО СТЕЧАЈ СТРУГА
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2021 РЕШ- 12/21-48 МЕДИКРОПС ДООЕЛ
ВЕВЧАНИ
Се повикуваат обврзниците за
комунална
такса
за
истакната
фирма/назив, да се јават во Одделението
за финансиски прашања при Општина
Вевчани, за да го примат решението за
комунална
такса
за
истакната
фирма/назив за 2021 година , во рок од 10
дена од денот на објавувањето на оваа
објава.
Списокот
со
недоставени
решенија е објавен на огласната табла
во просториите на Општина Вевчани,
како и на официјалната веб страна:
https://vevcani.gov.mk/
Јавната објава ќе се изврши и во
службено гласило на Општина Вевчани.
Со оваа објава се предупредуваат
даночните обврзници, дека ваквиот начин
на доставување се смета за уредна
достава и дека негативните последици
кои можат да настанат/произлезат од
неподигањето на решенијата, ќе ги
сносат самите даночни обврзници.
Бр.12-266/2
22.03.2021 година

Општина Вевчани
Градоначалник,
Сашо Јанкоски
Врз основа на член 36 став 1
точка 9 од Законот за локална
самоуправа (Службен Весник на РМ
бр.5/2002), Советот на општина
Вевчани
вонредната
седница
одржана на ден 15.03.2021 ја донесе:
ОДЛУКА
за усвојување на Годишен
финансиски план на
ЈП „Еремја“ Вевчани за 2021
година
Член 1
Се
усвојува
Годишниот
финансиски план на ЈП „Еремја“
Вевчани за 2021 година.
Член 2
Составен дел на оваа Одлука е
Годишниот финансиски план на ЈП
„Еремја“ Вевчани за 2021 година.
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Член 3
Оваа Одлука влегува во сила
наредниот
ден
од
денот
на
објавувањето во „Службен гласник на
Општина Вевчани“.
Бр. 08-13/4
15.03.2021 година
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 вонредната
седница одржана на 15.03.2021
година, донесе:
ОДЛУКА
за давање согласност за
усвојување на тримесечниот
финансиски извештај на јавното
претпријатие “Еремја” Вевчани
за период од 01.10.2020 година до
31.12.2020 година
Член 1
Со оваа Одлука се дава
согласност
за
усвојување
на
тримесечниот финансиски извештај
на јавното претпријатие "Еремја"
Вевчани за период од 01.10.2020
година до 31.12.2020 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила
со денот на објавување на “Службен
Гласник на Општина Вевчани”.
Бр. 08-13/5
15.03.2021 година
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ
Претседател,
Душко Ѓурчески
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Врз основа на член 36 став 1
точка 9 од Законот за локална
самоуправа (Службен Весник на РМ
бр.5/2002), Советот на општина
Вевчани на вонредната седница
одржана на ден 15.03.2021 година, ја
донесе следната:
ОДЛУКА
за усвојување на Годишниот
финансиски извештај за 2020 година
на ЈП „Еремја„ Вевчани
Член 1
СЕ УСВОЈУВА Годишниот
финансиски извештај на ЈП „Еремја„
Вевчани за 2020 година.
Член 2
Составен дел на оваа Одлука е
Годишниот финансиски извештај на
ЈП „Еремја„ Вевчани за 2020 година.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила
наредниот
ден
од
денот
на
објавувањето во „Службен гласник на
Општина Вевчани“.
Бр. 08-13/6
15.03.2021 година
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ
Претседател,
Душко Ѓурчески
Врз основа на член 36 став 1
точка 9 од Законот за локалната
самоуправа (“Службен весник на РМ”
број 5/02), Советот на општина
Вевчани на вонредната седница
одржана на ден 15.03.2021 година,
донесе:
ОДЛУКА
за усвојување на Годишна
завршна сметка на ЈП „Еремја“
Вевчани за 2020 година
Член 1
Со оваа Одлука се усвојува
Годишната завршна сметка на ЈП
„Еремја“ Вевчани за 2020 година.
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Член 2
Завршната сметка на ЈП
„Еремја“ Вевчани за 2020 година е
составен дел на оваа Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот
ден
од
денот
на
донесувањето и ќе се објави во
„Службен
Гласник
на
општина
Вевчани“.
Бр. 08-13/7
15.03.2021 година
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ
Претседател,
Душко Ѓурчески
Врз основа на член 36 став 1
точка 9 од Законот за локалната
самоуправа (“Службен весник на РМ”
број 5/02), Советот на општина
Вевчани на вонредната седница,
одржана на 15.03.2021 година,
донесе:
ОДЛУКА
за усвојување на годишна
завршна сметка на ЈОУДДГ
„Планински цвет„ Вевчани за 2020
година
Член 1
Се
усвојува
годишната
завршна
сметка
на
ЈОУДДГ
„Планински цвет„ Вевчани за 2020
година.
Член 2
Годишната завршна сметка на
ЈОУДДГ „Планински цвет„ Вевчани за
2020 година е составен дел на оваа
Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила
осмиот
ден
од
денот
на
донесувањето и ќе се објави во
„Службен
Гласник
на
општина
Вевчани“.
Бр. 08-13/8
15.03.2021 година
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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:
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука
за давање согласност за
усвојување на тримесечниот
финансиски извештај на јавното
претпријатие “Еремја” Вевчани
за период од 01.10.2020 година до
31.12.2020 година
1. Се објавува, Одлуката за давање
согласност за усвојување на
тримесечниот
финансиски
извештај на јавното претпријатие
“Еремја” Вевчани за период од
01.10.2020 година до 31.12.2020
година, донесена на вонредната
седница на Советот на Општина
Вевчани,
одржана
на
ден
15.03.2021 година.
2. Решението влегува во сила со
денот на донесувањето, а ќе се
објави во „Службен гласник на
Општина Вевчани“.
Бр. 09-265/1
19.03.2021 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:
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РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука
за усвојување на Годишниот
финансиски извештај за 2020
година на ЈП „Еремја„ Вевчани
1. Се
објавува,
Одлуката
за
усвојување
на
Годишниот
финансиски извештај за 2020
година на ЈП „Еремја„ Вевчани,
донесена на вонредната седница
на Советот на Општина Вевчани,
одржана на ден 15.03.2021 година.
2. Решението влегува во сила со
денот на донесувањето, а ќе се
објави во „Службен гласник на
Општина Вевчани“.
Бр. 09-265/2
19.03.2021 год.
ОПШТИНА ВЕВЧАНИ
Градоначалник,
Сашо Јанкоски
Врз основа на член 50, став 1,
точка 3 од Законот за локална
самоуправа ("Службен весник на РМ"
број 05/02), и врз основа на член 73
од Статутот на општина Вевчани,
Градоначалникот
на
Општина
Вевчани, донесе:
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука
за усвојување на Годишен
финансиски план на ЈП „Еремја“
Вевчани за 2021 година
1. Се
објавува,
Одлуката
за
усвојување
на
Годишен
финансиски план на ЈП „Еремја“
Вевчани за 2021 година, донесена
на
вонредната
седница
на
Советот на Општина Вевчани,
одржана на ден 15.03.2021 година.
2. Решението влегува во сила со
денот на донесувањето, а ќе се
објави во „Службен гласник на
Општина Вевчани“.
Бр. 09-265/3
19.03.2021 год.
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ОПШТИНА ВЕВЧАНИ
Градоначалник,
Сашо Јанкоски
Врз основа на член 50, став 1,
точка 3 од Законот за локална
самоуправа ("Службен весник на РМ"
број 05/02), и врз основа на член 73
од Статутот на општина Вевчани,
Градоначалникот
на
Општина
Вевчани, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука
за усвојување на годишна
завршна сметка на
ЈОУДДГ „Планински цвет„ Вевчани
за 2020 година
1. Се
објавува,
Одлуката
за
усвојување на годишна завршна
сметка на ЈОУДДГ „Планински
цвет„ Вевчани за 2020 година,
донесена на вонредната седница
на Советот на Општина Вевчани,
одржана на ден 15.03.2021 година.
2. Решението влегува во сила со
денот на донесувањето, а ќе се
објави во „Службен гласник на
Општина Вевчани“.
Бр. 09-265/4
19.03.2021 год.
ОПШТИНА ВЕВЧАНИ
Градоначалник,
Сашо Јанкоски
Врз основа на член 50, став 1,
точка 3 од Законот за локална
самоуправа ("Службен весник на РМ"
број 05/02), и врз основа на член 73
од Статутот на општина Вевчани,
Градоначалникот
на
Општина
Вевчани, донесе:
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука
за усвојување на Годишна
завршна сметка на
ЈП „Еремја“ Вевчани за 2020
година
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1. Се
објавува,
Одлуката
за
усвојување на Годишна завршна
сметка на ЈП „Еремја“ Вевчани за
2020
година,
донесена
на
вонредната седница на Советот
на Општина Вевчани, одржана на
ден 15.03.2021 година.
2. Решението влегува во сила со
денот на донесувањето, а ќе се
објави во „Службен гласник на
Општина Вевчани“.
Бр. 09-265/5
19.03.2021 год.
ОПШТИНА ВЕВЧАНИ
Градоначалник,
Сашо Јанкоски

