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Врз основа на членот 36 став 1 точка 10 од 
Законот за локална самоуправа (Сл.весник на 
Република Македонија  бр.05/02) и член 42 од 
Законот за користење и располагање со стварите 
во државна сопственост и со стварите во 
општинска сопственост („Службен весник на 
Република Македонија брoj 78/15, 106/15, 153/15, 
190/16, 21/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“брoj 101/19 и 275/19), 
Советот на општина Вевчани на втората седница, 
одржана на ден 15.12.2021 година, ја донесе 
следната: 

Одлука 
за отпис на движни ствари сопственост на 

општина Вевчани 
Член 1 

Се отпишуваат од книговодствената евиденција 
следните движни ствари: 
-канцелариско столче со инвентарен број 181, со 
набавна вредност 6.991,00 денари,  отпишаната 
вредност 6.991,00 денари и сегашната вредност 
0,00 денари, поради својата дотраеност и 
неупотребливост, а се наведени во Одлуката за 
усвојување на Извештајот за попис со состојба на 
31.12.2014 година, заведен под архивски број 08-
132/10 од 06.02.2015 година; 
 
-светлечка реклама  со инвентарен број 89, со 
набавна вредност 1.067,00 денари, отпишаната 
вредност 1.067,00 денари и сегашната вредност 
0,00 денари, поради својата дотраеност и 
неупотребливост, а се наведени во Одлуката за 
усвојување на Извештајот за попис со состојба на 
31.12.2018 година, заведен под архивски број 08-
104/9 од 31.01.2019 година; 
 
-6  (шест) стола со инвентарен број 3 со набавна 
вредност од 2.400,00 денари или вкупно 14.400,00 
денари, отпишаната вредност 2400,00 денари или 
вкупно 14.400,00 денари и сегашната вредност 
0,00 денари, поради својата дотраеност и 
неупотребливост, а се наведени во Одлуката за 
усвојување на Извештајот за попис со состојба на 
31.12.2011 година, заведен под архивски број 07-
115/4 од 06.02.2012 година; 

Член 2 
Општина Вевчани ја определува ЈКП‘‘Еремја‘‘ 
Вевчани, претпријатије за собирање, транспорт и 
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депонирање на отпад да изврши одлагање на 
движните ствари наведени ва членот 1 од ова 
Одлука на соодветна локација. 

Член 3 
Примопредавањето на движните ствари наведени 
во членот 1 на ова Одлука се врши врз основа на 
записник кој го потпишуваат  членовите на 
Комисијата и одговорното лице на ЈКП‘‘Еремја‘‘ 
Вевчани. 

Член 4 
Записникот  од став 3 од ова одлука  претставува 
основ за бришење на движни ствари од 
внатрешната евиденција на правното лице 
општина Вевчани, согласно сметководствените 
прописи. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето , а ќе се објави во „Службен гласник 
на општина Вевчани“. 
Бр. 08-39/4 
15.12.2021 год.  
                                     СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 
                                                          Претседател, 
                                                     Леон Даскалоски 
 
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 втората седница 
одржана на 15.12.2021 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 01.07.2021 година до 30.09.2021 
година 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се дава согласност за 
усвојување на тримесечниот финансиски 
извештај на јавното претпријатие "Еремја" 
Вевчани за период од 01.07.2021 година до 
30.09.2021 година. 
 
 
 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
објавување на “Службен Гласник на Општина 
Вевчани”. 
Бр. 08-39/5 

15.12.2021 год.                                                                                                
                          СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ                                                                                                                        
                                         Претседател,                                                                                                          
                                   Леон Даскалоски 

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за 
определување на имиња на улици, плоштади, 
мостови и други инфраструктурни објекти 
(„Службен весник на Република Македонија“  бр. 
66/04, 55/07, 145/07, 136/11, 163/13 и 147/15), 
Советот на општина Вевчани на втората седница 
одржана на 15.12.2021 година, донесе: 

ОДЛУКА 
за определување на име на објект - стара 

училишна зграда во Вевчани 
Член 1 

 Со оваа Одлука се определува име на 
објектот - стара училишна зграда во општина 
Вевчани. 

Член 2 
 Објектот на старата училишна зграда е во 
сопственост на општина Вевчани, се наоѓа на КП 
бр. 1119 КО Вевчани, запишано во имотен лист бр.  
100124. 

Член 3 
 Името на објектот на старата училишна 
зграда ќе гласи: 
 Мултикултурен центар „Коста Србакоски“ - Вевчани. 

Член 4 
 Со оваа Одлука се задолжува 
Градоначалникот на општина Вевчани на објектот 
да постави табла со следниов натпис:  
 
„МУЛТИКУЛТУРЕН ЦЕНТАР КОСТА СРБАКОСКИ 
Коста Србакоски (16.9.1943 – 26.8.2020), 
Вевчанец, но пред сé човек – светилник. 
Заштитник на природата. Идеолошки водач на 
Вевчанското движење на отпорот и на 
вевчанскиот сепаратизам од злото и неубавото. 
Неговата посветеност против сите 
манифестации на тоталитаризам беше и остана 
побистра и од најбистрите вевчански води. 
Посветено на неговата мисија. Вечна слава и 
сеќавање!“ 

Член 5 
Оваа Одлука влегува на сила со денот на 
објавување во „Службен гласник на општина 
Вевчани“. 
Бр. 08-39/11 
15.12.2021 год.  
                                     СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 
                                                   Претседател, 
                                            Леон Даскалоски 
Врз основа на член 29-а и 29-б од Законот за плата 
и другите надоместоци на пратениците во 
Собранието на Република Македонија и другите 
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избрани и менувани лица во Република 
Македонија („Службен лист на СФРЈ“ бр. 36/1990, 
44/1990, 11/1991 и 38/1991 и „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 23/1997, 37/2005, 
84/2005, 121/2007, 161/2008, 92/2009, 42/2010, 
97/2010, 162/2010, 11/2012, 145/2012, 170/2013, 
139/2014, 45/2018, 233/2018)  и врз основа на 
член 45 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
5/2002), Советот на општина Вевчани на својата 
втора седница, одржава на ден 15.12.2021 година, 
донесе: 

О Д Л У К А 
за утврдување на месечен надоместок на 
членовите на Совет на општина Вевчани 

 
Член 1 

 Со оваа одлука се утврдува месечен 
надоместок на членовите на советот на Општина 
Вевчани за присуство на седниците на Советот. 

Член 2 
 Месечен надоместок за присуство на 
седници на Советот се утврдува во износ од 10% 
од просечната месечна нето плата во Републиката 
исплатена претходната година. 

Член 3 
 Оваа Одлука за висината на месечниот 
надомест за присуство на седниците ќе биде 
составен дел на Одлуката за извршување на 
Буџетот на општина Вевчани за 2022 година. 

Член 4 
 Со денот на влегувањето во сила на оваа 
Одлука, престанува да важи претходната Одлука 
за утврдување на месечен надоместок на 
членовите на советот на општина Вевчани. 

Член 5 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник 
на општина Вевчани“. 
Бр. 08-39/12 
15.12.2021 год.  
                                     СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 
                                                    Претседател, 
                                                  Леон Даскалоски 
Врз основа на член 36 став 1 точка 3 од Законот за 
локална самоуправа (Службен весник на РМ 
бр.5/02), а во врска со член 6 став 6, член 16 став 3 
и член 22 став 2  од Законот за даноците на имот 
(Службен весник на РМ бр.61/04, 92/07, 102/08, 
35/11, 53/11, 84/12, 188/13, 154/15, 192/15, 23/16 
и Службен весник на Република Северна 
Македонија бр.151/21), Советот на Општина 
Вевчани на втората седница, одржана на 
15.12.2021 година,донесе: 

О Д Л У К А 

за утврдување на висината на стапките на 
даноците на имот на 

општина Вевчани 
Чл.1 

Со оваа Oдлука Општина Вевчани ги  утврдува 
висините на стапките за пресметување на : 
данокот на имот; 
данок на наследство и подарок; и  
данок на промет на недвижност 
како сопствени извори на приходи, во рамките 
утврдени со Законот за даноците на имот. 

Чл.2 
Стапка на данок на имот 
Висината на стапката за пресметување на данокот 
на имот за подрачјето на Општина Вевчани е 
пропорционална и изнесува 0,15%. 
Висината на стапката за пресметување на данокот  
на имот  за земјоделско земјиште  кое не се 
користи за земјоделско производство, на 
подрачјето на Општина Вевчани, изнесува 0,45%. 
Висината  на  стапката  за  пресметување  на  
данокот  на  имот  за  недвижен  имот -  земјишта 
(земјоделски, градежни, шумски и пасишта), 
едностанбени и повеќестанбени објекти за 
домување, гаражи, деловни згради и деловни 
простории, други објекти како и инсталации 
подигнати врз нив или под нив и трајно споени со 
нив,  кој е во сопственост на државата или на 
општините како и во сопственост на физички и 
правни лица, а  кој не се користи од сопственикот 
или не се издава под закуп подолго од шест 
месеци во текот на една година, изнесува 0,45%. 
Државата, општината како и физичките и правни 
лица кои нема да пријават дека не користат 
недвижен имот кој е во нивна сопственост, ќе 
платат данок по стапка од 0,75%. 

Чл.3 
Стапка на данок на наследство и подарок 
Висината на стапките за пресметување на данокот 
на наследство и подарок за подрачјето на 
Општина Вевчани се пропорционални и  различни 
во зависност од наследниот ред. 
Висината на стапката за   данокот на наследство и 
подарок за обврзник од втор наследен ред ќе се 
пресметува по стапка од 2%. 
Висината на стапката за   данокот на наследство и 
подарок за обврзникот од трет наследен ред или 
обврзник кој не е во сродство со оставителот ќе се 
пресметува по стапка од 4%. 

Чл.4 
Стапка на данок на промет на недвижност 
Висината на стапката за пресметување на данокот 
на промет на недвижности  за подрачјето на 
Општина Вевчани е пропорционална и изнесува 
3%. 
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Чл.5 

Со донесувањето на оваа Одлука престанува да 
важат  Одлуката за утврдување на стапките на 
даноците на имот на општина Вевчани бр.07-
228/6 од 30.09.2005 година и Одлуката за 
изменување и дополнување на Одлуката за 
утврдување на висината на стапките на даноците 
на имот на општина Вевчани бр.1216/11 од 
28.12.2007 година. 
Чл.10 
Оваа Oдлука влегува во сила на ден 01.01.2022 
година, а ќе се објави во Службен гласник на 
Општина Вевчани. 
Бр. 08-39/13 
15.12.2021 год.  
                                     СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 
                                                       Претседател, 
                                               Леон Даскалоски 
Врз основа член 20 а и 20 б од Законот за 
вработените во јавниот сектор („Службен весник 
на РМ“ број 27/14, 199/14 и 27/16), член 32 од 
Законот за административни службеници 
(„Службен весник на РМ“ број 27/14, 199/2014, 
48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016), Советот на 
Општина Вевчани на втората седница одржана на 
15.12.2021 година, донесе: 

ОДЛУКА 
за давање Согласност на Измена на Годишен 

план за вработување на 
општина Вевчани за 2022 година 

Член 1 
Со Одлуката се дава Согласност на Измената на 
Годишниот план за вработување на Општина 
Вевчани за 2022 година. 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Вевчани“. 
Бр. 08-39/14 
15.12.2021 год.  
                                  СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 
                                                     Претседател, 
                                                Леон Даскалоски 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот 
за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002), а согласно 
поднесено барање од страна на Мултиетничко 
здружение за сеопфатен развој и интеграција 
АЛЕССА21 с. Ташмаруништа - Струга, Советот 
на општина Вевчани на втората седница 
одржана на 15.12.2021 година, донесе: 

О Д Л У К А 
за давање согласност за соработка 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се дава Согласност за 
соработка со Мултиетничко здружение за 
сеопфатен развој и интеграција АЛЕССА21 с. 
Ташмаруништа -  Струга за потребите при 
апликација во CIVIKAMOBILITAS на повикот за 
грантови за зајакнување на капацитетите на 
Комисијата за еднакви можности на општина 
Вевчани. 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
објавување на “Службен Гласник на Општина 
Вевчани”. 
Бр. 08-39/15 
15.12.2021 год.  
                          СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ                                                                                                           
                                              Претседател, 
                                Леон Даскалоски 
Врз основа на член 20 од Законот за платен 

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

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

Вевчани на својата 2 седница одржана на ден  

15.12.2021 година донесе : 

ОДЛУКА 

за утврдување на благајнички максимум за 2022 

година 

член 1 

Со оваа одлука се утврдува денарски благајнички 

максимум за 2022 година во износ од 20.000,00 

денари. 

член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето 

во ,,Службен гласник на Општина Вевчани ,,а ќе се 

применува од 01 јануари 2022 година. 

Бр. 08-39/25 

15.12.2021 год.  

                           СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 

                                          Претседател, 

                                    Леон Даскалоски 

Врз основа на член 36 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02),а во 
врска со член 14 став 5 од Законот за еднакви 
можности на жените и мажите(Службен весник на 
РМ бр.201/2015), Советот на Општина Вевчани на 
втората седница, одржана на 15.12.2021 година  
донесе: 

ОДЛУКА 
за формирање на Комисија за еднакви 

можности на жените и мажите 
 

Член 1 
Со оваа одлука се формира Комисијата за еднакви 
можности на жените и мажите,со цел 
разгледување прашања и утврдување на предлози 
кои што се однесуваат  на еднаквите можности и 
недискриминацијата на жените и мажите на 
подрачјето на општина Вевчани. 
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Член 2 

Комисијата се формира како постојано тело на 
Советот на општина Вевчани и истата се состои од 
3 члена,избрани од редовите на Советот на 
општина Вевчани. 
Мандатот на членовите на Комисијата е 4 
години,односно додека трае мандатот на 
членовите на Советот на општина Вевчани,од чиј 
состав е извршен изборот. 

Член 3 
За членови на Комисијата за еднакви можности на 
жените и мажите,се избираат: 
1.Слаѓана Топузоска Алулоска - претседател 
2.Христина Попеска - член 
3.Кристијан Илиески - член 

Член 4 
Со донесувањето на оваа Одлука престанува да 
важи претходно донесената Одлука за формирање 
на Комисијата за еднакви можности на жените и 
мажите и Решенијата за разрешување и 
именување на член на Комисијата за еднакви 
можности на жените и мажите на општина 
Вевчани. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на  
донесувањето,а ќе се објави во Службен гласник 
на општина Вевчани. 
Бр. 08-39/29 
15.12.2021 год.  
                                     СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 
                                                    Претседател, 
                                             Леон Даскалоски 
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 2 
седница одржана на 15.12.2021година, донесе: 

ОДЛУКА 
за утврдување на вредност на бодот за платите 

на државните службеници  за 2022 година 
 

Член 1 
Вредноста на бодот за пресметување на платите 
на државните службеници за периодот од 
01.01.2022 година до 31.12.2022 година изнесува 
81,60  денари.  
 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Вевчани“. 
Бр. 08-39/30 
15.12.2021 год.  

                                     СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ                                                                                                                    
                                                    Претседател,                                                                                                                         
                                               Леон Даскалоски 
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 

15.12.2021  година, донесе: 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА 

ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТO СО 

ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА 

ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ ЗА 

2022 ГОДИНА 

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. 

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 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 

државата, 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. 



17.12.2021 година           СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ          бр.18/ 2021Стр,7 

 
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 државна сопственост што се наоѓа на 

територијата на Општина Вевчани, дефинирана 

според територијалната организација на РМ за време 

на календарската 2022 год. 

Просторниот опфат на Програмата е дефиниран со 

опфатот на важечките урбанистички планови за 

Општина Вевчани „Урбанистички план за село 

(ГУП) донесен 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 државна сопственост 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) и 

Урбанистички проект (УП). 

Програма за изработка на урбанистички планови 2022 

г 

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 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. 
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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) 

 

Табеларен преглед бр. 3  со графички прилози 
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- 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 

 

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 државна 

сопственост 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 субјекти претходно 

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 

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 

http://www.gradezno-zemjiste.mk/
http://www.gradezno-zemjiste.mk/
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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 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 м
2

, односно во рок од 12 месеци 

од извршената солемнизација на договорот каде што 

предмет на договорот е градежна парцела над 5.000м
2 

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 до 

1000 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 во државна 

сопственост за должително ги содржи следните 

податоци за: 

- градежното земјиште кое е предмет на отуѓување 

или долготраен закуп (намена, површина на градежна 
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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: 

- 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. 

Бр. 01-39/17 

15.12.2021 год.                                                        

               СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 

                              Претседател,                                                                                                  

                          Леон Даскалоски 

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 2022 година 
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                                  Предлагач :      
Градоначалник на Општина Вевчани 
 Спасе Кочовски 
 Изработувач:  
 Одделение за урбанизам, комунални работи,  
 заштита на животната средина и ЛЕР, 
Советник за урбанистичко планирање,  
Љупчо Мукоски, диа 
Декември, 2021 
Врз основа на член 40 став (1) од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање 
(,,Сл.весник на РМ “ бр. 32/2020), 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, на предлог на Градоначалникот, 
Советот на Општина Вевчани на седницата 
одржана на 15.12.2021 година, донесе: 
ПРОГРАМА 
ЗА ИЗРАБОТКА И ДОНЕСУВАЊЕ НА 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА 
ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНАТА ВЕВЧАНИ 
ЗА 2022 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 новиот Закон за Просторно и урбанистичко 
планирање од 2020 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  
Детални урбанистички планови - ДУП  
Урбанистички проект  
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 за 
Законот за просторно и урбанистичко 
планирање. 
Со истиот Закон овозможено е и урбанистичко 
проектирање, односно подетална разработка на 
една или неколку парцели  од мал опфат во и 
вон границите на ГУП-от односно 
Урбанистичкиот план за село на ниво 
урбанистички проект. 
Со програмата за урбанистичко планирање на 
територијата на Општина Вевчани се уредуваат : 
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 
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на пошироката околина на целата Општина 
Вевчани. 
Со спроведување на горе споменатите поставки 
локалната самоуправа ќе обезбеди уредување и 
хуманизација на просторот, економски развој, 
како и заштита и унапредување на животната 
средина и природата. 
Како основни задачи од аспект на 
урбанистичкото планирање во 2022 година би 
требало да се реализираат следните активности: 
Продолжување и завршување на постапката за 
донесување на УПС Вевчани 
Изработка на Урбанистички Планови вон 
Населено Место.  
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  
Изработка на Урбанистички проекти по 
иницијатива на општината или правни и физички 
лица. 
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 фаза на 
обновување на постапката за негово донесување 
согласно Законот за просторно и урбанистичко 
планирање. 
Б). УРБАНИСТИЧКИ  ПЛАНОВИ  ВОН 
НАСЕЛЕНО МЕСТО  
Урбанистички план вон населено место согласно 
чл.16 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 УПС 
Вевчани и кои треба да се усогласат со Законот 
за просторно и урбанистичко планирање, 
односно потребно е да се изврши ревидирање и 
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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.  
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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.  

 
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 одстранета, 
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. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ 
Согласно новиот Законот за просторно и 
урбанистичко планирање од 2020 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 2022 
година во зависност од потребите на општината 
и по барање на заинтересирани правни и 
физички лица. 
Планирани површини за урбанизација со 
Урбанистички проект од страна на општината за 
2022 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, како и 
изработка на урбанистички проекти за 
инфраструктура. 
Г. ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 
Според чл. 13 став 1 од законот за просторно и 
урбанистичко планирање (,,Сл.весник на РМ,, бр. 
32/2020), 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 2022 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 

RM soglasno javniot povik za predlog 

lokacii za urbanizirawe, односно 
godi{nata programa na Vladata na RM. 

 

Vo долната tabela se dadeni planiranite  
lokacii za izrabotka na urbanisti~ki 

planovi, povr{inata na opfat, vid na 

planot, namenata, sopstvenost na 

zemji{teto kako i pribli`na procenka 

na ~inewe na planot. 
 

OP[TINA  VEV^ANI 

       

Табеларен преглед на  локации за изработка на Урбанистички планови  

       

Р
. 
б

р
.
 Lokacija  (m. 

v.) 

R  

(ha) 

Vid na 

plan 
Namena 

Procene

ta 

vrednos

t       

( € ) 

Zabele{ka 

 
      

A.URBANISTI^KI PLAN VON  NASELENO MESTO - UPVNM 
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1. 

 m.v. "Suvo 

Pole" - 

industriska 

zona 

12,1 

ha 

УПВНМ 
(УП) 
 
 

Idustrija (lesna nezagaduva~ka 

industruja), trgovski centar, 

benziska pumpa, malo stopanstvo, 

vinarii, сервисни uslugi, комунална 

супрастуктура,  

~12.000 
€ 

претежно 
dr`avno 

zemji{te 

2.  

 m.v. "Suvo 

Pole"  L1- vo 

prodol`enie na 

benziska пумпа 

2,7 ha 
УПВНМ 
(УП) 

Idustrija (lesna nezagaduva~ka 

industruja), trgovski centar, malo 

stopanstvo, сервисни uslugi, комунална 

супрастуктура,  

~ 2.700 € 
претежно 
dr`avno 

zemji{te 

3. 
 m.v. "Tumba 

Ple{ec"  L2 
5,2 ha 

УПВНМ 
(УП) 
 

Idustrija (lesna nezagaduva~ka 

industruja),trgovski centar, malo 

stopanstvo, vinarii, сервисни uslugi, 

комунална супрастуктура,  

~ 5.200 € 
претежно 
dr`avno 

zemji{te 

4. 
 m.v. "Drimski 

Livadi"  L3 

1,3 

ha 

УПВНМ 
(УП) 
 

Vremeno smestuvawe - vikendici, 

motel, kamp, mali komercijalni i 

delovni aktivnosti, комунална 

супрастуктура,  

~ 1.800 € 
претежно 
dr`avno 

zemji{te 

5. 
 m.v. "Jankov 

Kamen"  L4 

5,6 
ha 

УПВНМ 
(УП) 
 

Vremeno smestuvawe - vikendici, 

motel, kamp, mali komercijalni i 

delovni aktivnosti, комунална 

супрастуктура,  

~ 5.600 € 
претежно 
dr`avno 

zemji{te 

 
 
B. DETALNI URBANISTI^KI PLANOVI - DUP 

1. 

m.v. 

"Belibreg" 

Blok 18 

6,2h

a 

ДУП 
 

Vremeno smestuvawe- vikendici,  

Ugostitelstvo i turizam -hoteli, 

moteli,  

~ 3.100 € 

dr`avno 

zemji{te +  

privatna 

sopstvenos

t 

2 
m.v.“Смолејца“ 
Blok 16 

0,7 

ha 
ДУП,   

Ugostitelstvo i turizam -hoteli, 

moteli, komercija 

~ 1.800 € 

dr`avno 

zemji{te +  

privatna 

sopstvenos

t 

3. 

m.v. 

"Popadina" 

Blok 2 

0,9 

ha 
ДУП 

Vremeno smestuvawe- vikendici,  

domovi ,Ugostitelstvo i turizam -

hoteli, moteli, mali komercijalni 

aktivnosti 

~ 2.000 € 
dr`avno 

zemji{te 

*Напомена: Чинењето на изработката на 
поединечните планови во табелата  се дадени 
со приближна вредност. Истата се 
пресметува од страна на изработивачот на 
планот согласно тарифникот за изработка на 
урбанистички планови. 
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 2022 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 РМ, односно 
Минстерството за транспорт и врски.  
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 
2022 година во износ од 600.000,00 денари. 
Трошоците за изработка на Урбанистичкиот 
проект, односно финансирањето на истиот 
паѓаат на терет на иницијаторот. 
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 изработка на урбанистички планови 
или урбанистички проекти може да се измени и 
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дополни со нови предлози  за изработка на 
урбанистичка документација со финансирање од 
страна на иницијаторите односно правните 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. 01-39/18 
15.12.2021 год.  
         Совет на Општина Вевчани 
                                         Претседател, 
                                      Леон  Даскалоски 
Врз основа на  член 36 став 1 точка 6 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 

5/02), а во врска со член 22 став 1 точка 4 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ 

бр. 5/02), 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, 31/16, 64/18, 302/20), Советот на 

општина Вевчани на втората седница одржана на ден 

15.12.2021 година  ја донесе следната: 

ПРОГРАМА 

ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И 

ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНОТО ОСВЕТЛУВАЊЕ 

НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 

ЗА 2022 ГОДИНА 

I 

Со оваа програма се утврдува начинот, условите и 

постапката за распределба на средства од Буџетот на 

Општина Вевчани за 2022 година, програма Ј30 - 

Јавно осветлување, наменети за изградба и 

одржување на јавното осветлувањена територијата на 

Општина Вевчани. 

II 

Вкупните планирани средства во буџетот на Општина 

Вевчани за 2022 година за реализација на оваа 

програма изнесуваат 350.000,00 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 

200 

000,00 

општина Вевчани 

2 

Набавка на материјали за одржување 

на јавното осветлување на 

територијата на општина Вевчани 

150 

000,00 

В К У П НО  
350 

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. 08-39/19 

15.12.2021 год. 

                        СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 

                                             Претседател, 

                                      Леон Даскалоски  

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локалната 

самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 

7 став 1 од Законот за комуналните дејности 

(„Службен весник на РМ“ бр. 95/12, 163/13, 42/14, 

44/15, 147/15, 31/16, 64/18, 302/20), Советот на 

општина Вевчани на втората седница одржана на ден 

15.12.2021 година, донесе: 

ПРОГРАМА  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБА И 

ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ НА 

КОМУНАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ВО 

ОПШТИНА ВЕВЧАНИ ЗА 2022 ГОДИНА 

 I  

Со оваа програма се планираат мерки и активности за 

изградба на нови и одржување на постоечките објекти 

на комуналната инфраструктура на територијата на 

општина Вевчани за 2022 година со цел обезбедување 

на услови за континуирано извршување како и 

унапредување на квалитетот на испорака на 

комуналните услуги за задоволување на 

индивидуалната и заедничката потрошувачка во 

општина Вевчани.  

Реализацијата на мерките и активностите предвидени 

со програмата, односно финансирањето и изградбата 

на објектите од комуналната инфраструктура ќе се 

врши согласно динамиката на обезбедени средства во 

буџетот на општина Вевчани од следните извори на 

финансирање: надоместок (цена) за дадена комунална 

услуга за индивидуална комунална потрошувачка 

утврдена со закон; надоместок за користење на 

објекти и дадена комунална услуга за заедничка 
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комунална потрошувачка утврден со закон; 

комунална такса утврдена со закон; надоместок за 

уредување на градежното земјиште утврден со закон; 

средства од буџетите на државата, фондовите и 

буџетот на општина Вевчани; и средства обезбедени 

од донации, грантови и други извори на финанирање 

определени со закон.  

II 

Со програмата за финансирање на изграба и 

одржување на објектите на комуналната 

инфрастурктура за 2022 година се планира 

превземање на следните мерки и активности: 
Р.б Планирана 

активност 

Опис на активноста 

1 

Партерно уредување 

на просторот околу 

Туристичкиот 

центар во Вевчани 

Во рамките на Програмата за 

рамномерен регионален 

развој за 2021 година со 

индикативно планирани 

средства за 2022 година на 

Министерството за локална 

самоуправа – Биро за 

регионален разој, во 

соработка со Центарот за 

развој на Југозападниот 

плански период во текот на 

2022 година планирано е 

реализација на проект за 

партерно уредување на 

просторот околу 

туристичкиот центар во 

Вевчани. Со проектот е 

превидено комлетно 

уредување на просторот 

околу туристичкиот центар со 

изградба на пристапни 

пешачки патеки, пристапни 

рампи за лица со физички 

хендикеп, парковско 

зеленило, партерно 

уредување на просторот, 

осветлување  и поставување 

на урбана опрема.  

2 

Партерно 

доуредување со 

хортикултурно 

обликување на 

зелените површини 

и поставување на 

урбана опрема и 

осветлување во 

рамките на спортско 

училишниот 

комплекс (втора 

фаза) 

Согласно архитектонско-

урбанистичките планови 

предвидено е партерно 

уредување околу училиштето, 

спортската сала, тениското 

игралиште и детската 

градинка како интегриран 

образовен простор. Во првата 

фаза, преку Светска банка, 

односно Министерството за 

финансии се реализираа 

повеќето планирани 

активности за уредување на 

просторот. Потребни се 

дополнителни активности за 

доуредување на просторот 

околу тениското игралиште, 

уредување на зелени 

површини, изградба на 

потпорни ѕидови и заштитни 

огради, партерно и 

хортикултурно уредување на 

просторот околу детската 

градинка, поставување на 

дополнителна урбана опрема 

и осветлување во комплексот. 

Дел од овие активности ќе 

продолжат во текот на 2022 

година, согласно динамиката 

на обезбедување на средства 

во буџетот на општина 

Вевчани. 

3 

Изградба на 

повеќенаменско 

отворено игралиште 

во рамките на 

спортско 

образовниот 

комплекс во Вевчани 

Во рамките на спортско 

образовниот комплекс во 

општина Вевчани планирана 

е изградба на повеќенаменско 

игралиште во соработка со 

Агенцијата за млади и спорт. 

Општина Вевчани има 

обезбедено предлог локација 

за изградба на 

повеќенаменското игралиште 

и ја извести Агенцијата за 

млади и спорт да ја планира 

реализацијата на проектот во 

програмата на агенцијата за 

2022 година. 

4 

Реконструкција на 

постоечките и 

изградба на нови 

канализациони 

линии на 

територијата на 

општина Вевчани 

Во рамките на Програмата за 

инвестирање во животната 

средина на Министерството 

за животна средина и 

просторно планирање во тек е 

процесот на изработка на 

техничка документација за 

изградба на канализациони 

линии на територијата на 

општина Вевчани и тоа за 

следните краци: крак 20; крак 

21; крак 22; крак 23; крак 24; 

и крак 25. 

Во текот на 2022 година ќе 

продолжи изградбата на нови 

канализациони линии на 

територијата на општина 

Вевчани преку проектот за 

изградба на канализациони 

линии во општина Вевчани – 

II фаза, како дел од третиот 

пакет од Програмат за 

прераспределба на средства 

од концесијата на ТАВ. 

Министертвото за животна 

средина и просторно 

планирање започна со 

подготвителни активности за 

реализација проектот 

“Водоснабдување и 

одведување на отпадни води“ 

кој ќе се финансира со 
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дополнителен заем на 

Владата од Евроспката 

Инвестициона Банка (ЕИБ) во 

рамките на кој е планирано 

реализација на приориретни 

инвестиции за 

водоснабителни и 

канализациони системи во 

општините. Општина 

Вевчани во соработка со 

Министерството за животна 

средина и просторно 

планирање активно учествува 

во подготвителните 

активности и подготовката на 

потребната документација со 

цел обезбедување на средства 

за реконструкција на 

постоечки и изградба на нови 

канализациони линии на 

територијата на општина 

Вевчани.  

5 

Изградба, 

реконструкцја, 

одржување и 

чистење на 

отворените одводни 

канали во урбаниот 

опфат на општина 

Вевчани 

Активноста опфаќа чистење и 

одржување на постоечките 

бетонирани отворени канали 

за одведување на 

амтосферските води.  

Еден од главните приоритети 

на општина Вевчани е 

реконструкција, односно 

бетонирање на отворените 

одводни канали во урбаниот 

опфат кои не се бетонирани, а 

предизвикуваат проблеми со 

излевање на вода низ улиците 

за при поинтезивни врнежи 

на дожд. Општина Вевчани 

веќе отпочна активност за 

изработка на ажурирана 

геодетска подлога со цел 

изработка на основен проект 

за изградба бетонирање на 

отворените одводни канали 

со цел обезбедување на 

средства за реализација на 

градежните активности.  

6 

Доизградба на 

пречистителната 

станица на 

канализациот систем 

во општина Вевчани  

Со финансиска поддршка на 

УНДП, на територијата на 

општина Вевчани, во м.в. 

„Зодишта“ се изгради 

пречистителна станица за 

отпадните води од 

канализациониот систем, која 

сеуште не е во функција. 

Потребни се дополнителни 

градежни активности за 

комплетирање на објектот на 

пречистителната станица и  

тестирање на системот со цел 

ставање на пречистителната 

станица во целосна функција.  

7 

Уредување, 

одржување и 

чистење на 

парковите, зелените 

и рекреативните 

површини и другиот 

јавен простор 

Континуирно во текот на 

2022 година ќе се 

реализирааат мерки и 

активности за уредување, 

одржување и чистење на 

парковите, зелените и 

рекреативните површини и 

другиот јавен  простор на 

територијата на општина 

Вевчани. 

8 

Изградба и 

одржување на 

јавното осветлување 

на територијата на 

општина Вевчани 

Оваа активност опфаќа 

тековно одржување на 

системот за јавно 

осветлување, односно 

континуиран замена на 

дотраените постоечки 

светилки со нови, замена на 

дотраените бандери со нови и 

поставување на нови бандери 

и светилки за осветлување на 

нови места согласно 

утврдената потреба.  

 

III 

Реализацијата на годишната програма за 

финансирање на изградба и одржување на објектите 

на комуналната инфраструктура на општина Вевчани 

за 2022 година ќе се одвива согласно динамиката на 

обезбедување на средства во буџетот на општина 

Вевчани за 2022 година. 

Реализацијата на програмата ја врши 

градоначалникот на oпштина Вевчани, односно 

Одделението за урбанизам, комунални работи, 

заштита на животната средина и ЛЕР на општина 

Вевчани. 

IV 

Оваа програма влегува во сила соденот на објавување 

во „Службен гласник на општина Вевчани“ 

Бр. 01-39/20 

15.12.2021 год.  

                       СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 

                                         Претседател 

                                  Леон Даскалоски 

Врз основа на член 7 став 3 од Законот за култура 

(„Службен весник на РМ“ број 31/98, 49/03, 82/05, 

24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 

44/14, 06/15, 154/15, 39/16 и 11/18), член 36 став 1 од 

Законот за локална самоуправа („Службен весник на 

РМ“ број 05/02) и член 14-a од Статутот на општина 

Вевчани, Советот на Општина Вевчани на втората 

седница одржана на 15.12.2021 година донесе: 

 

ПРОГРАМА 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ОД 

ЛОКАЛЕН ИНТЕРЕС ВО КУЛТУРАТА ВО 

ОПШТИНА ВЕВЧАНИ ЗА 2022 ГОДИНА 

 

I 
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Со оваа програма ќе се реализираат активности од 

локален интерес во културата во општина Вевчани за 

2022 година. Целта напрограмата е институционална 

и финансиска поддршка на културни проекти, 

негување на фолклорот, обичаите, старите занаети и 

слични културни вредности, организирање на 

културни манифестации, како и поотикнување на 

разновидни специфични форми на творештво на 

територијата на општина Вевчани. 

Средствата за реализација на оваа програма се 

утврдени во Буџетот на oпштина Вевчани за 2022 

година, Програма К4 – Културни манифестации и 

творештво, планирани во Буџетот на општина 

Вевчани за 2022  година.  

 

II 

Средствата од делот I од оваа програма ќе се користат 

за следните активности: 

 

Р.б

. 
Активност 

Носител на 

активноста 

Извори на 

финансирањ

е 

ЕЛС 

Друг

и 

извор

и 

1 

Организација 

на забавен 

дел, 

медиумска и 

техничка 

поддршка на 

настанот 

Вевчански 

карневал 

2022 година1 

Општина 

Вевчани 
 

1 800 

000,0

0 

2 

Поддршка на 

василичарски

те друштва за 

реализација 

на нивната 

годишна 

програма 

Василичарски 

друштва од 

горна и долна 

мала 

60 

000,0

0 

 

3 

Поддршка за 

учество на 

локалните 

здруженија 

на граѓани, 

уметници, 

автори и 

други 

културни 

Локални 

здруженија на 

граѓани,уметни

ци, автори и 

други 

индивиудални 

културни 

работници 

20 

000,0

0 

 

                                                 
1Поради ситуацијата со КОВИД -19 пандемијата проектот не се реализира 

во текот на 2021 година,а неизвесно е реализацијата на проектот и во 

текот на 2022 година 

работници за 

учество на 

домашни и 

меѓународни 

културни 

настани 

4 

Фолклорен 

фестивал 

ПОБРАЖЕЊ

Е Вевчани  

Здружение 

Културно 

уметничко 

друштво 

ДРИМКОЛ 

Вевчани 

40 

000,0

0 

 

5 

Вевчанско 

културно 

лето 

Општина 

Вевчани, 

локални 

здруженија на 

граѓани, 

уметници, 

автори и други 

индивиудални 

културни 

работници 

40 

000,0

0 

 

6 

Поддршка за 

меѓународна 

ликовна 

колонија 

Вевчански 

видувања  

Здружение 

ЛИКОВНА 

КОЛОНИЈА 

ВЕВЧАНСКИ 

ВИДУВАЊА 

Вевчани 

10 

000,0

0 

 

7 

Поттикнувањ

е на различни 

форми на 

творештво  

Локални 

уметници, 

автори и други 

индивиудални 

културни 

работници 

60 

000,0

0 

 

8 

Поддршка на 

активностина  

патувачкиот 

театар 

„Поклони се 

и падни“  

Здружение 

Културно 

уметничко 

друштво 

ДРИМКОЛ 

Вевчани 

30 

000,0

0 

 

 
ВКУПНО ПЛАНИРАНИ 

СРЕДСТВА: 

260 

000,0

0 

1 800 

000,0

0 

 

III 

Реализацијата на годишната програма за 

финансирање проекти од локален интерес во 

културата за 2022 година ќе се одвива согласно 

динамиката на обезбедување на средства во буџетот 

на општина Вевчани за 2022 година. 

За реализација на планираните активности кои се дел 

од оваа програма носителите на активностите 

поднесуваат барање за користење на финансиска 

поддршка со образложение за планираната активност 

до градоначалникот на општина Вевчани.  

IV 
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Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавување во „Службен гласник на општина 

Вевчани“. 

Бр. 01-39/21 

15.12.2021 год.  

                        СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 

                                          Претседател 

                                    Леон Даскалоски 

Врз основа член 36 став 1 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02), 
член 14-a од Статутот на општина Вевчани, а во 
врска со член 14 став 4 од Законот за јавните 
патишта („Службен весник на РМ“ број 84/08, 
52/09, 114/09, 160/09, 39/10, 124/10, 23/11, 
53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 35/14, 
42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 
71/16, 163/16 и 174/21), советот на Општина 
Вевчани на седницата одржана на ден  15.12.2021 
година  донесе 

ПРОГРАМА 
ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, ЗАШТИТА И 

ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ УЛИЦИ И ПАТИШТА 
ВО ОПШТИНА ВЕВЧАНИ ЗА 2022 ГОДИНА 

I 
Со оваа годишна програма се предлагаат мерки и 
активности за изградба, реконструкција, заштита 
и одржување на одредени патни правци, локални 
улици и патишта на територијата на општина 
Вевчани за 2022 година со што значително ќе се 
подобри состојбата и квалитетот на 
сообраќајниците, а со тоа и комуникацијата и 
безбедноста на корисниците на овие 
инфраструктурни градби. 
Средствата за реализација на оваа програма 
планирано е да е обезбедат од повеќе извори на 
финансирање меѓу кои позначајни се следните: 
Буџет на општина Вевчани за 2022 година 
Трансфери од ЈПДП до ЕЛС за одржување на 
општински патишта 
Министерство за транспорт и врски – Проект за 
поврзување на локални патишта 
Агенција за финансиска поддршка во 
земјоделството и руралниот развој 
Министерство за локална самоуправа - Биро за 
регионален развој  
Центар за развој на Југозападниот плански 
регион  
 
II 
Со програмата за изградба, реконструкција, 
заштита и одржување на локалните патишта на 
територијата на општина Вевчани за 2022 година, 
согласно динамиката на обезбедени средства во 
буџетот планирана е реализација на следните 
следните активности и проекти: 

Р.б 
Планирана 
активност 

Опис на активноста 

1 

Изработка на 
техничка 
документација за 
изградба на нови и 
реконструкција на 
постоечки 
локални улици и 
патишта  

Како дел од оваа 
активност предвидено е 
изработка на комплетна 
техничка 
документација за 
изградба на нови и 
реконструкција на 
постоечки локални 
улици и тоа: изработка 
на елаборати за 
геотехнички истражни 
работи; изработка на 
основни проекти и 
ревизија на основни 
проекти за изградба и 
реконструкција на 
локални улици со 
вклучена ревизија; 
изработка на основни 
сообраќајни проекти со 
вклучена ревизија; 
изработка на елаборати 
за влијание на 
проектите врз 
животната средина и 
друга потребни 
елаборати и проекти.  

2 

Проект за 
поврзување на 
локални патишта  
 
 

Министерство за 
транспорт и врски 
започна со реализација 
на проектот за 
поврзување на 
локалните патишта 
финансиран со заем од 
Светска банка кој има за 
цел реконструкција, 
рехабилитација и 
надградба на локалните 
патишта во општините. 
Како дел од проектот 
општина Вевчани има 
на располагање 541 
313,00 евра кои може да 
се искористат за 
инвестиции во 
локалната патна 
инфраструктура. 
Општина Вевчани во 
текот на 2022 година 
активно ќе работи на 
изработката на 
потребната техничка 
документација соглано 
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барањата на Светска 
банка која треба да се 
достави до проектната 
канцеларија со цел 
повлекување на 
средства за 
реконструкција на 
неколку локални 
патишта. Како дел од 
овој проект се 
планирано е 
реконструкција на 
главни локални улици и 
изградба на нови 
локални улици на 
територијата на 
општина Вевчани кои се 
значително оштетени 
меѓу кои: Шопев мост- 
Здравствен дом; Трафо-
Бубаној-Смолејца; 
Попој-Млака; Воденица-
Смолејца; Св.Димитрија-
Варвара и сл.  

3 

Реконструкција на 
локални улици и 
патишта на 
територијата на 
општина Вевчани  

Со финансиска 
поддршка од 
Министерство за 
локална самоуправа – 
Биро за регионален 
развој во тек е 
реализацијата на два 
проекти кој имаат за 
цел реконструкција на 
постоечки и изградба на 
неколку нови локални 
улици:Радини 1; Млака-
Ветерник; Даскалој – 
Обиколница 1;  Пупини-
Ќежој; Каланој 1; 
Бебекој кошари; 
Попаѓини-Кукој; Мурџеј 
дрење; и Плушкој. Дел 
од локалните улици се 
веќе завршени во текот 
на 2021 година, а дел 
поради лошите 
временски услови ќе 
продолжат со изградба 
и реконструкција во 
текот на 2022 година.  

4 
Реконструкција на 
мостови на 
Вевчанска река 

Како дел од оваа 
активност планирано е 
превземање на мерки и 
активности за 
изработка на техничка 

документација и 
реализација на 
градежни работи за 
реконструкција на 
мостовите по 
должината на 
Вевчанска река. Со оваа 
активност предвидено е 
реконструкција на 
мостовите „Костојчини“ 
и „Русеј“ како и 
реконструкција на 
мостовите по 
должината на 
шеталиштетот на 
Вевчанска река.  

5 

Подобрување на 
инфраструктурата 
за пристап до 
земјоделското 
земјиште во 
атарот на општина 
Вевчани 

Зголемениот интерес за 
обработување на 
земјоделските 
површини и отсуството 
на инвестиции за 
одржување и 
унапредување на 
инфраструктурата за 
пристап до 
земјоделското земјиште 
ја наметнува потребата 
од превземање на 
градежни работи за 
чистење, пробивање, 
насипување, 
прамнување и 
тампонирање на 
пристапните патишта 
до земјоделските 
површини меѓу кои 
позначајни се 
пристапните патишта: 
Вердани; Средни пат; 
Пелвец-Стредорци; Св. 
Димитрија- Вердани; 
Јанков камен; и др. 

6 

Реконструкција на 
потпорни ѕидови 
на локални улици 
и патишта 

Со цел заштита и 
одржување во функција 
на локалните улици и 
патишта, поради 
дотраеноста и 
целосната 
амортиризраност 
потребно е 
реконструкција на 
потпорни ѕидови на 
одредени локални 
патишта. 

7 Реконструкција на Одведувањето на 
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отворени канали 
за одведување на 
површинските 
води од локалните 
улици 

површинските води од 
локалните улици во 
општина Вевчани се 
одвива преку 
отворените бетонски 
канали. Дел од овие 
канали како резултат на 
дотраеноста се во лоша 
состојба и 
предизвикуваат 
проблеми особено за 
време на интензивните 
врнежи. Потребна  е 
нивна реконструкција 
со цел подобрување на 
нивната 
функционалност. Со 
оваа активност 
приоритет ќе се даде на 
одредени отворени 
канали кои во 
континуитет 
предзвикуваат 
проблеми на одредени 
места. 

8 
 
 
 
 
 
 
 

Тековно 
одржување на 
локални улици и 
патишта 

Континиурано во текот 
на 2022 година ќе се 
превземаат мерки за 
одржување на 
локалнита улици и 
патишта. Одржувањето 
на локалните улици и 
патишта ќе опфаќа 
крпење на ударни дупки 
на улиците, чистење на 
сливниците, одводните 
канали и пропустите, 
расчистување на 
страниците од улиците 
од грмушки и треви и 
сл. 
Хоризонталната и 
вертикалната 
сигнализација ќе се 
одржува редовно со 
обележување на 
осовини на главните 
улици, пешаќки 
преимини, како и 
поставување на нови и 
замена на дотраените 
оштетени сообраќајни 
знаци и патокази пред 
се на главните 
сообраќајни правци. 

Одржувањето на 
улиците за време на 
зимкиот период ќе се 
врши соглано 
програмата за зимско 
одржување на 
локалните улици и 
патишта на општина 
Вевчани за 2022 година. 

 
III 
Реализацијата на годишната програма за изградба, 
реконструкција, заштита и одржување на 
локалните патишта на територијата на општина 
Вевчани за 2022 година ќе се одвива согласно 
динамиката на обезбедување на средства во 
буџетот на општина Вевчани за 2022 година. 
Реализацијата на програмата ја врши 
градоначалникот на oпштина Вевчани, односно 
Одделението за урбанизам, комунални работи,  
заштита на животната средина и ЛЕР на општина 
Вевчани 
IV 
Оваа програма влегува во сила соденот на 
објавување во „Службен гласник на општина 
Вевчани“. 
Бр. 01-39/22 
15.12.2021 год.  

           СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 

                                Претседател 

                          Леон Даскалоски 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот 
за локална самоуправа („Сл.Весник на РМ“ бр.5/02 
) и член 28 од Законот за заштита и благосостојба 
на животните („Сл.Весник на РМ“ бр.113/7, 149/15 
и 53/16 ) Советот на општина Вевчани на втората 
седница одржана на 15.12.2021 година, донесе: 

Програма за здравствена заштита, 
стерилизација и вакцинација на бездомни 

кучиња за 2022 година 
 
1.Цел на Програмата 
Надлежност на Општина Вевчани  е  заштита и 
благосостојба на бездомните животни – кучиња. 
Оваа Програма има за цел да ги утврди 
активностите во рамки на таа надлежност,  за 
третирање на животните скитници, условите, 
организацијата како и начинот на финансирањето 
на  програмските активности. 
За решавање на проблемот поврзан со 
зголеменото присуство на бездомните животни, 
односно за контрола на нивниот број, од страна на 
Светската здравствена организација, и според 
законот за заштита и благосостојба на животните, 
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како единствено можен е препорачан хуманиот 
начин на третирање на овие животни. 
Тоа од насока на почитување на законските и 
морални начела и принципи во третманот на 
бездомните кучиња. 
Хуманиот начин на третирање на животните 
скитници подразбира стерилизација на здравите 
животни и создавање на услови за нивен хуман 
понатамошен третман и еутаназија на оние 
животни кои ги исполнуваат критериумите 
препорачани од Светската организација за 
заштита на животните и Законот за заштита и 
благосотојба на животните. 
 
Овој програма има за цел воспоставување на 
правила за начинот на кој ќе се постапува со 
бездомните кучиња, во услови кога за тоа не се 
обезбедени стационар или прифатилиште. 
 
Имено, со стерилизацијата/кастрацијата, 
вакцинацијата, обележување и повторното 
враќање на животните на територијата од која 
што биле заловени и е метода од суштинска 
важност за контрола на прекумерната бројност. Се 
превенираат несакани раѓања, нема непотребни 
трошоци за долготрајно стационирање на 
животните во прифатилиштата, се избегнува 
нехуманото усмртување. Ефикасна програма е 
дејствување во функција на превенција како 
најдобро решение и хуман третман – за 
добросостојба на луѓето, околината и на 
животните. Залови – стерилизирај - вакцинирај - 
врати е востановена како еднинствена ефикасна 
стратегија која ние ја предвидуваме. 
 
2. Овластувања и одговорности   
 Од причина што до моментот на 
донесување на овој Правилник, во Општина 
Вевчани нема стационар или пак прифатилиште 
за времено чување на бездомните животни, 
произлегува дека единствен начин на 
оставарување на обврските во насока на заштита 
како на бездомните животни, така и на месното 
насление е склучување на Договор со правно лице 
од областа на ветеринарството, кој ги исполнува 
условите согласно законот за благосотојба и 
заштита на животните. 
 
 Програмата за решавање на проблемот со 
животните скитници на подрачјето на Општина 
Вевчани е заснована на нивна перманентна 
контрола (во текот на една година) на 
територијата на цела општина,а не во 
организирани повремени активности и ги 
предвидува следните активности:         

заловување на животните, 
нивен транспорт до ветеринарната станица 
(амбулнта), 
прием и клинички преглед, 
идентификација и водење евиденција, 
стерилизација, 
постоперативно сместување, 
вакцинација и дехелментација, 
обележување со ушна маркица или микро чип; 
еутаназија на болни и опасни по средината 
животни. 
можност за вдомување на веќе обележаните и 
вакцинирани животни. 
4.Финансирање 
Потребните сретства за реализација на оваа 
програма ќе се обезбедат од Буџетот на Општина 
Вевчани за 2022 година . 
5. Надзор  
Надзор над извршувањето на Програмата врши 
одделението за комунални работи, во соработка со 
Агенцијата за храна и ветеринарство 
(надлежности кои произлегуваат од Законот за 
заштита и благосостојба на животните) и 
Здруженијата за заштита на животните.  
 
6.Завршни одредби и Заклучок 
 Оваа програма се носи тргнувајќи од 
хумани, човечки побуди, и има цел да обезбеди 
живот на бездомните кучиња, без притоа тие да 
предизвикуваат пречка во животот на граѓаните. 
Програмата ќе се достави до Агенцијата за храна и 
ветеринарство на увид и нејзино одобрување. 
 Активностите согласно оваа програма,ќе 
престанат во оној момент кога на територијата на 
Општина Вевчани ќе се отвори прифатилиште или 
стационар. 
Оваа Програма влегува во сила три дена по 
објавувањето во „Службен гласник на Општина 
Вевчани“. 
Бр. 01-39/23 
15.12.2021 год.  
                                     СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 
                                                          Претседател,  
                                                       Леон Даскалоски 
Врз основа на член 114 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, и „Службен весник на РСМ“ бр. 104/2019, 
146/2019, 275/2019 и 311/2020), Советот на 
општина Вевчани на втората седница одржана на 
ден 15.12.2021 година, го донесе следново: 

Р е ш е н и е 
за разрешување и именување членови на 
Управниот одбор на Јавната општинска 
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установа за деца - детска градинка „Планински 

цвет “ Вевчани претставници од основачот – 
Општина Вевчани 

 
1. Од членови на Управен одбор на Јавната детска 
установа за деца - детска градинка „Планински 
цвет“ Вевчани, претставници од основачот – 
Општина Вевчани поради изминување на мандат 
СЕ РАЗРЕШУВААТ,: 
1.Стојан Галичароски; 
2. Рената Богоеска 
2. За членови на Управниот одбор на Јавната 
општинска установа за деца -детска градинка 
„Планински цвет“ Вевчани, како претставници од 
основачот – Општина Вевчани СЕ ИМЕНУВААТ: 
1. Рената Пешиноска 
2. Драгана Бебекоска Костојчиноска 
3. Крсте Шутиноски 
3. Ова решение влегува во сила со денот на 
неговото објавување во “Службен гласник на 
Општина Вевчани”. 
Бр. 08-39/3 
15.12.2021 год.  
                                     СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 
                                                          Претседател, 
                                                    Леон Даскалоски 
Врз основа на член 17 Законот за јавните 
претпријатија („Сл.весник на РМ“ бр. 38/96, 9/97, 
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 
и 35/19 и „Службен весник на РСМ“ бр. 275/19),  
член 36, став 1, точка 5 од Законот за локалната 
самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.05/02), Советот 
на Општина Вевчани на седницата одржана на 
15.12.2021 година, донесе: 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување претставници на 
Општина Вевчани за членови во Управен одбор 

на ЈП „Еремја“ Вевчани 
 
1. Од членови на Управен одбор на ЈП „Еремја“ 
Вевчани, СЕ РАЗРЕШУВААТ: 
Витомир Костојчиноски 
Науме Размоски 
Анастас Плушкоски 
2.  За членови на Управниот одбор на ЈП „Еремја“ 
Вевчани, СЕ ИМЕНУВААТ: 
Даниел Мурџески 
Витомир Димитријески 
Александра Велкоска 
Наташа Кукоска 
Трпе Русески 
3. Оваа решение влегува во сила со денот на 
објавување во „Службен гласник на Општина 
Вевчани“. 

Бр. 08-39/8 
15.12.2021 год.  
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 
                                                Претседател, 
                                     Леон Даскалоски 
 
Врз основа на член 114 став 17 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, и „Службен весник на РСМ“ бр. 
104/2019, 146/2019, 275/2019 и 311/2020), 
Советот на општина Вевчани на втората седница 
одржана на ден 15.12.2021 година, го донесе 
следново: 

Р е ш е н и е 
за разрешување и именување членови на 
Управниот одбор на Јавната општинска 

установа за деца - детска градинка „Планински 
цвет “ Вевчани претставници од Совет на 

родители 
 
1. Од членови на Управен одбор на Јавната детска 
установа за деца - детска градинка „Планински 
цвет“ Вевчани, претставници од Совет на 
родители – СЕ РАЗРЕШУВА: 
Климентина Јанкоска 
2. За членови на Управниот одбор на Јавната 
општинска установа за деца -детска градинка 
„Планински цвет“ Вевчани, Советот на родители 
предлага да СЕ ИМЕНУВА : 
 
Маја Анѓеличиноска 
3. Ова решение влегува во сила со денот на 
неговото објавување во “Службен гласник на 
Општина Вевчани”. 
Бр. 08-39/9 
15.12.2021 год.  
                                     СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 
                                                          Претседател, 
                                                      Леон Даскалоски 
 
Врз основа на член 26 Законот за јавните 
претпријатија („Сл.весник на РМ“ бр. 38/96, 9/97, 
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 
и 35/19 и „Службен весник на РСМ“ бр. 275/19),  
член 36, став 1, точка 5 од Законот за локалната 
самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.05/02), Советот 
на Општина Вевчани на седницата одржана на 
15.12.2021 година, донесе: 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување претставници на 

Општина Вевчани за членови во Надзорен 
одбор на ЈП„Еремја“ Вевчани 
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1. Од членови на Надзорен одбор на ЈП „Еремја“ 
Вевчани, СЕ РАЗРЕШУВААТ: 
Милутин Мурџески 
Антонио Лешоски 
Митко Србакоски 
Томислав Костојчиноски 
Зоран Иваноски 
2.  За членови на Надзорен одбор на ЈП „Еремја“ 
Вевчани, СЕ ИМЕНУВААТ: 
Симона Ѓорѓиеска 
Дарко Пешиноски 
Ристе Костојчиноски 
Ленче Коруноска 
Жарко Бебекоски 
3. Оваа решение влегува во сила со денот на 
објавување во „Службен гласник на Општина 
Вевчани“. 
Бр. 08-39/10 
15.12.2021 год.  
                                     СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 
                                                     Претседател, 
                                              Леон Даскалоски 
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 втората седница 
одржана на 15.12.2021 година, го донесе следново: 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување на претставник 
од Општина Вевчани за член 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, СЕ РАЗРЕШУВА: 
 1. Фросина Велкоска 
2. За нов член на Училишниот одбор во 
ООУ„Страшо Пинџур“ Вевчани, од страна на Совет 
на Општина Вевчани, СЕ ИМЕНУВА: 
 1.Наташа Мурџеска 
3. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавување во „Службен гласник на Општина 
Вевчани“. 
Бр. 08-39/16 
15.12.2021 год.  
 
                                     СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 
                                                         Претседател, 
                                                     Леон Даскалоски 
Врз основа на член 14/а став 1 точка 19 од 
Статутот на општина Вевчани („Службен гласник 
на општина Вевчани“ бр. 07-1216/13 од 28.12.2007 

година), Советот на општина Вевчани на втората 
седница одржана на 15.12.2021 година, донесе: 

Р е ш е н и е 
за избор на претседател и членови на 

Комисијата за доделување на парична помош 
Во Комисијата за доделување на парична помош 
на Советот на општина Вевчани, се избираат 
членовите на Советот:  
За претседател: 
Ивица Костојчиноски 
За членови:  
Николина Шутиноска 
Александра Чочороска 
Ова Решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник 
на општина Вевчани“. 
Бр. 08-39/28 
15.12.2021 год.  
                                     СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 
                                                      Претседател, 
                                             Леон Даскалоски 
Врз основа на член 50 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 05/02) и член 24-а став 1 алинеа 3 
и 6 и став 2 од Законот за јавните претпријатија 
(“Службен весник на РМ“ бр.38/96, 9/97, 6/02, 
19/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 
35/19 и „Службен весник на РСМ“ бр. 275/19), а 
согласно член 18 од Статутот на Јавното 
претпријатије за комунални дејности и 
облагородување на природните ресурси ЕРЕМЈА 
Вевчани, Градоначалникот на општина Вевчани на 
ден 06.12.2021 година,  донесе: 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување од должноста Директор на 

Јавното претријатије за комунални дејности и 
облагородување на природните ресурси 

ЕРЕМЈА Вевчани пред истек на мандат 
 
Се разрешува од должност Сузана Ќушкоска 
директор на Јавното претријатије за комунални 
дејности и облагородување на природните 
ресурси ЕРЕМЈА Вевчани, пред истекот на 
мандатот, заклучно со 06.12.2021 година. 
 
Се задолжува разрешениот Директор со 
именуваниот ВД Директор веднаш да изврши 
примопредавање на правата и обврските во сé 
согласно закон. 
Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник 
на општина Вевчани“. 
 

Образложение 



17.12.2021 година           СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ          бр.18/ 2021Стр,29 

 
Врз основа на добиени сознанија за извршени 
набавки во Јавното претпријатије за комунални 
дејности и облагородување на природните 
ресурси “ЕРЕМЈА“ – Вевчани (во понатамошниот 
текст: ЈП ЕРЕМЈА Вевчани) во текот на 2021 година 
спротивно на одредбите на Законот за јавните 
набавки („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 24/19 и „Службен вескик на РСМ“ 
бр. 87/21), а со цел проверка на наводите и 
утврдување на фактичката состојба, 
градоначалникот на општина Вевчани од 
директорот на ЈП ЕРЕМЈА Вевчани побара да 
достави годишен план за јавни набавки на ЈП 
ЕРЕМЈА Вевчани за 2021 година и фактури за 
извршени набавки за автоделови и потрошен 
материјал за моторни возила, специјални возила и 
трактори во текот на 2021 година за потребите на 
јавното претпријатије.  
Директорот на ЈП ЕРЕМЈА Вевчани до 
градоначалникот достави годишен план за јавни 
набавки и измена на годишен план за јавни 
набавки за 2021 година и фактури за извршени 
набавки за автоделови и потрошен материјал за 
моторни возила, специјални возила и трактори во 
текот на 2021 година за потребите на јавното 
претпријатије.   
Од увидот во доставениот годишен план за јавни 
набавки за 2021 година се констатира дека во 
годишниот план за јавни набавки за 2021 година 
планирана е постапка за набавка од мала вредност 
за доделување на договор за јавна набавка на 
автоделови и потрошен материјал за моторни 
возила, специјални возила и трактори со 
проценета вредност од 300.000,00 денари без ДДВ 
и очекуван период за спроведување на постапка во 
месец февруари 2021 година. До моментот на 
доставување на бараната документација, 
директорот како одоговорно лице на договорниот 
орган не донел Oдлука за јавна набавка согласно 
член 77 од Законот за јавните набавки, односно 
договорниот орган ЈП ЕРЕМЈА Вевчани не ја 
спровел планираната постапка со набавка од мала 
вредност за доделување на договор за јавна 
набавка на автоделови и потрошен материјал за 
моторни возила, специјални возила и трактори. 
Од увидот во доставените фактури и испратници 
за извршени набавки на автоделови и потрошен 
материјал за моторни возила, специјални возила и 
трактори се констатира дека директорот во текот 
на 2021 година извршил вкупно 11 (единаесет) 
сукцесивни набавки на автоделови и потрошен 
материјал за моторни возила, специјални возила и 
трактори со вкупна вредност од 157.938,00 
денари.  

Со неспроведувањето на планираната постапка за 
јавна набавка од годишниот план за јавни набавки 
за 2021 година и извршените сукцесивни набавки 
во вкупен износ од 157.938,00 денари без примена 
на одредбите од Законот за јавните набавки, 
односно со превземање на дејствија за делење на 
набавките на повеќе посебни набавки со вредност 
под 1000,00 евра во денарска противвредност со 
цел да се избегне примената на Законот за јавните 
набавки, директорот на ЈП ЕРЕМЈА Вевчани сторил 
директна повреда на член 40 став 1,2,3 и 4 од 
Законот за јавните набавки во кој е јасно наведено 
дека: „одредбите од Законот за јавните набавки се 
применуваат на постапките за јавни набавки и на 
конкурсите за избор на идејно решение чија 
проценета вредност без данокот на додадена 
вредност (во натамошниот текст: ДДВ) е еднаква 
или поголема од 1.000 евра во денарска 
противвредност за стоки или услуги или за 
конкурс за избор на идејно решение; договорниот 
орган не смее да користи методи за пресметување 
на проценетата вредност на договорите за 
добивање пониска вредност од реалната вредност 
на набавката, со цел да се избегне одредена 
постапка утврдена со овој закон; договорниот 
орган не смее да врши делење на набавките на 
повеќе посебни набавки со пониска вредност со 
цел да се избегне примената на овој закон; во 
случај на потреба од набавка за која веќе е 
спроведена постапката за јавна набавка во 
тековната година, а која не можела да се предвиди 
во моментот на нејзиното спроведување, 
договорниот орган ја зема предвид вкупната 
проценета вредност на соодветната потреба при 
избор на видот на постапка. “ 
Согласно член 24-а став 1 алинеа 3 директорот на 
јавното претпријатие се разрешува пред истекот 
на мандатот ако не работи и постапува според 
закон, статут и актите на јавното претпријатие 
или неоправдано не ги спроведува одлуките на 
управниот одбор или постапува во спротивност со 
нив. 
Исто така, согласно член 23-а од Законот за 
јавните претпријатија директорот е должен секои 
шест месеца да доставува извештај за работата на 
јавното претпријатије до градоначалникот на 
општината.  Во извештајот директорот е должен 
особено да достави податоци за видот и обемот на 
работите извршени при обавување на дејноста на 
јавното претпријатие, како и податоци за 
финансиското работење. Ако од извештајот за 
работа се утврдат недостатоци и/или загуби во 
финансиското работење, директорот е должен 
истите да ги отстрани во наредните шест месеца. 
Од увидот во архивата на општина Вевчани, 
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директорот на ЈП ЕРЕМЈА Вевчани нема доставено 
шест месечен извештај за работа до 
градоначалникот на општина Вевчани за 
периодот од 01.07.2020 до 31.12.2020 година и за 
периодот од 01.01.2021 до 30.06.2021 година и 
истите не се објавени на веб страницата на јавното 
претпријатие или веб страницата на општината.  
Директорот доставил и објавил само тримесечен 
финансиски извештај и завршна сметка, но не и и 
шест месечен извештај за работа што е спротивно 
на членот 23-а став 1 од Законот за јавните 
претпријатија. Бидејќи шестмесечниот извештај  
за работа од член 23-а став 1 со податоците за 
видот и обемот на работите извршени при 
обавување на дејноста на јавното претпријатие, 
како и податоци за финансиското работење не е 
доставен, а заради согледување на работењето на 
директорот се изврши  увид во завршната сметка 
на ЈП ЕРЕМЈА Вевчани за деловната 2020 година 
(Биланс на успех) од кој се констатира дека за 
деловната  2019 година јавното претпријатие 
имало остварено добивка од работењето во износ 
од 176.875,00 денари, додека за деловната 2020 
година јавното претпријатије остварило загуба во 
износ од 229.045,00 која би требало да е нотирана 
во шестмесечниот извештај за работа кој 
директорот не го доставил до градоначалникот. 
Согласно член 23-а став 3 од Законот за јавните 
претпријатија ако од извештајот за работа се 
утврдат недостатоци и/или загуби во 
финансиското работење, директорот е должен 
истите да ги отстрани во наредните шест месеца. 
Меѓутоа, со оглед на фактот дека директорот не 
доставува шестмесечни извештаи за работа, не 
може да се утврди дали во наредните шест месеци 
јавното претријатие ги отстранил загубите во 
финансиското работење што е особено значајнот 
затоа што согласно 24-а став 1 алинеа 7 од 
Законот за јавните претприајтија ако и по истекот 
на рокот определен во членот 23-а став 3 од 
Законот за јавните претријатија директорот не ги 
отстрани недостатоците или и во тој рок повторно 
има недостатоци и/или загуби во финансиското 
работење настанува основ за разрешување на 
директорот на јавното претпријатије. 
Оттука, согласно член 24-а став 1 алинеа 6 од 
Законот за јавните претпријатија,  директорот на 
јавното претпријатије се разрешува пред истекот 
на мандатот ако не достави шестмесечен извештај 
согласно со членот 23-а став 1 Законот за јавните 
претпријатија.  
 
Имајќи го во предвид горенаведеното, како и 
фактот дека согласно член 22 од Статутот на ЈП 
ЕРЕМЈА Вевчани одговорноста за резултатите од 

работењето и законитоста на работењето е на 
директорот на јавното претријатие. 
При што, врз основа на изнесеното се одлучи како 
во диспозитивот на Решението. 
 
Упатство за ПРАВНО СРЕДСТВО: Незадоволната 
странка против ова Решение има право да поднесе 
жалба во рок од 8 дена од приемот на истото до 
Државна комисија за одлучување во управна 
постапка и постапка од работен однос во втор 
степен. 
Бр. 09-902/1 
06.12.2021 год.  

ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 
     Градоначалник, 
      Спасе Кочовски 
 

Примерок од Решениево да се достави до: 
Разрешениот Директор; 
Архивата на општина Вевчани; 
Архива на ЈП Еремја Вевчани. 
 
Врз основа на член 50 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 05/02) и член 24-а став 3 од 
Законот за јавните претпријатија  (“Службен 
весник на РМ“ бр.38/96, 9/97, 6/02, 19/02, 40/03, 
49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 
138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и 
„Службен весник на РСМ“ бр. 275/19), а по 
донесувањето на Решението за разрешување на 
Директор на Јавното претпијатие за комунални 
дејности и облагородување на природните 
ресурси ЕРЕМЈА Вевчани, бр.09-902/1 од 
06.12.2021 година, Градоначалникот на општина 
Вевчани на ден 06.12.2021 година,  донесе: 

Р Е Ш Е Н И Е 
за именување вршител на должноста директот 
на Јавното претпијатие за комунални дејности 

и облагородување на природните ресурси 
ЕРЕМЈА Вевчани 

 
За вршител на должноста директор на Јавното 
претријатије за комунални дејности и 
облагородување на природните ресурси ЕРЕМЈА 
Вевчани, се именува Јасмина Бебекоска со 
завршено ВСС Дипломиран економист од Вевчани, 
сметано од 06.12.2021 година. 
 
ВД Директор се именува за време додека се 
изврши избор на Директор на јавното 
претпијатие, но не подолго од шест месеци. 
 
Се задолжува именуваниот ВД Директор со 
разрешениот Директор веднаш да изврши 
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примопредавање на правата и обврските во сé 
согласно закон. 
 
Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник 
на општина Вевчани“. 

О б р а з л о ж е н и е 
 Согласно член 50 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 05/02), член 24-а од Законот за 
јавните претпријатија  (“Службен весник на РМ“ 
бр.38/96, 9/97, 6/02, 19/02, 40/03, 49/06, 22/07, 
83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 
61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и „Службен весник на 
РСМ“ бр. 275/19), а заради обезбедување на 
континуитет и непреченост во работата на ЈП 
ЕРЕМЈА Вевчани по донесувањето на Решението за 
разрешување на Директор на Јавното претпијатие 
за комунални дејности и облагородување на 
природните ресурси ЕРЕМЈА Вевчани пред истекот 
на мандат бр.09-902/1 од 06.12.2021 година, 
Градоначалникот на општината именува ВД 
Директор на Јавното претпријатие. 
При што, врз основа на изнесеното се одлучи како 
во диспозитивот на Решението. 
Бр. 09-904/1 
06.12.2021 год.  

ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 
Градоначалник, 
Спасе Кочовски 

 
Примерок од Решениево да се достави до: 
Именуваниот ВД Директор; 
Архивата на општина Вевчани; 
Архива на ЈП Еремја Вевчани. 
 
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за 
локалната самоуправа (,,Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002), како и врз 
основа на член 120 став 9, а во врска со член 124 
став 1 алинеја 7 од Законот за заштита на децата 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 
192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен 
весник на РСМ“ бр. 104/19, 146/19, 275/19 и 
311/2020), Градоначалникот на Општина Вевчани 
на ден 14.12.2021 година,  донесе: 
 
 

РЕШЕНИЕ 
за разрешување од должноста Директор на 
Јавна општинска установа за деца – детска 
градинка „Планински цвет“ Вевчани пред 

истекот на мандатот 
 

СЕ РАЗРЕШУВА од должност Виолете Баткоска 
од директор на Јавна општинска установа за деца 
– детска градинка „Планински цвет“ Вевчани, пред 
истекот на мандатот. 
 
Се задолжува разрешениот Директор со 
именуваниот ВД Директор веднаш да изврши 
примопредавање на правата и обврските во сé 
согласно закон. 
 
Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник 
на општина Вевчани“. 
 

О б р а з л о ж е н и е: 
 Согласно член 50, став 1, точка 9 од 
Законот за локалната самоуправа (,,Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/2002), како 
и врз основа на член 120 став 9 од Законот за 
заштита на децата („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 
10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 
21/18, 198/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 
104/19, 146/19, 275/19 и 311/2020) , 
Градоначалникот на општина Вевчани смета дека 
се исполнети условите член од 124 став 1 алинеја 
7 од Законот за заштита на децата („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 23/13, 12/14, 
44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 
27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на 
РСМ“ бр. 104/19, 146/19, 275/19 и 311/2020). 
При што, врз основа на изнесеното се одлучи како 
во диспозитивот на Решението. 
Упатство за ПРАВНО СРЕДСТВО: Незадоволната 
странка против ова Решение има право да поднесе 
жалба во рок од 8 дена од приемот на истото до 
Државна комисија за одлучување во управна 
постапка и постапка од работен однос во втор 
степен. 
Бр. 09-932/1 
14.12.2021 год.  

ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 
      Градоначалник, 
     Спасе Кочовски 

 
Примерок од Решениево да се достави до: 
Разрешениот Директор; 
Архивата на општина Вевчани; 
Архива на ЈОУДДГ „Планински цвет“ Вевчани. 
 

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за 
локалната самоуправа (,,Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002), како и врз 
основа на член 126, („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 23/13, 12/14, 44/14, 
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144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 
163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на РСМ“ 
бр. 104/19, 146/19, 275/19 и 311/2020), 
Градоначалникот на Општина Вевчани на ден 
14.12.2021 година,  донесе: 

РЕШЕНИЕ 
за именување вршител на должноста директот 
на Јавна општинска установа за деца – детска 

градинка „Планински цвет“ Вевчани 
 
За вршител на должноста Директор на Јавна 
општинска установа за деца – детска градинка 
„Планински цвет“ Вевчани, СЕ ИМЕНУВА Даниела 
Мурџеска. 
 
ВД Директор се именува од редот на вработените 
на установата кој ги исполнува условите за 
директор и кој ќе ги врши работите на директор 
до именување на нов директор за време додека се 
изврши избор на Директор на Јавна општинска 
установа за деца – детска градинка „Планински 
цвет“ Вевчани, но не подолго од шест месеци. 
 
Се задолжува именуваниот ВД Директор со 
разрешениот Директор веднаш да изврши 
примопредавање на правата и обврските во сé 
согласно закон. 
 
Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник 
на општина Вевчани“. 

О б р а з л о ж е н и е: 
 Согласно член 50 став 1 точка 9 од Законот 
за локалната самоуправа (,,Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002), како и врз 
основа на член 126 од Законот за заштита на 
децата („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 
10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 
21/18, 198/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 
104/19, 146/19, 275/19 и 311/2020) , 
Градоначалникот на општина Вевчани, заради 
обезбедување на континуитет и непреченост во 
работата на Јавна општинска установа за деца – 
детска градинка „Планински цвет“ Вевчани по 
донесувањето на Решението за разрешување на 
Директор на Јавна општинска установа за деца – 
детска градинка „Планински цвет“ Вевчани пред 
истекот на мандат бр. 09-932/1 од 14.12.2021 
година, Градоначалникот на општината именува 
ВД Директор на Јавната општинска установа за 
деца – детска градинка „Планински цвет“ Вевчани. 
При што, врз основа на изнесеното се одлучи како 
во диспозитивот на Решението. 
Бр. 09-933/1 

14.12.2021 год.  
ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 
Градоначалник, 
Спасе Кочовски 

 
Примерок од Решениево да се достави до: 
Именуваниот ВД Директор; 
Архивата на општина Вевчани; 
Архива на ЈОУДДГ „Планински цвет“ Вевчани. 

 
 

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на РМ" број 05/02), и врз основа на член 
73 од Статутот на општина Вевчани, 
Градоначалникот на Општина Вевчани, донесе: 

Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на Решението за разрешување 
и именување членови на Управниот одбор на 
Јавната општинска установа за деца - детска 

градинка „Планински цвет “ Вевчани 
претставник од Совет на родители 

 
1. Се објавува, Решението за разрешување 

и именување членови на Управниот одбор 
на Јавната општинска установа за деца - 
детска градинка „Планински цвет “ 
Вевчани претставник од Совет на 
родители, донесена на втората седница 
на Советот на Општина Вевчани, одржана 
на ден 15.12.2021 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Вевчани“. 
Бр. 09-957/1 
16.12.2021 год.  

                             ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 
                                       Градоначалник, 

                           Спасе Кочовски 
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 Решението за разрешување 
и именување членови на Управниот одбор на 
Јавната општинска установа за деца - детска 

градинка „Планински цвет “ Вевчани 
претставници од основачот – Општина 

Вевчани 
 

1.Се објавува, Решението за разрешување и 
именување членови на Управниот одбор на 
Јавната општинска установа за деца - детска 
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градинка „Планински цвет “ Вевчани 
претставници од основачот – Општина 
Вевчани, донесена на втората седница на 
Советот на Општина Вевчани, одржана на 
ден 15.12.2021 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Вевчани“. 

Бр. 09-957/2 
16.12.2021 год.  

                                   ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 
                                         Градоначалник, 

                              Спасе Кочовски 
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 Решението за разрешување 
и именување претставници на Општина 

Вевчани за членови во Управен одбор на 
ЈП„Еремја“ Вевчани 

 
1. Се објавува, Решението за разрешување 

и именување претставници на Општина 
Вевчани за членови во Управен одбор на 
ЈП„Еремја“ Вевчани, донесена на втората 
седница на Советот на Општина Вевчани, 
одржана на ден 15.12.2021 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Вевчани“. 

Бр. 09-957/3 
16.12.2021 год.  

                                     ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 
                                            Градоначалник, 

                               Спасе Кочовски 
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 Решението за разрешување 
и именување претставници на Општина 

Вевчани за членови во Надзорен одбор на 
ЈП„Еремја“ Вевчани 

 
1. Се објавува, Решението за разрешување 

и именување претставници на Општина 
Вевчани за членови во Надзорен одбор на 
ЈП„Еремја“ Вевчани, донесена на втората 
седница на Советот на Општина Вевчани, 
одржана на ден 15.12.2021 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Вевчани“. 

Бр. 09-957/4 
16.12.2021 год.  

                                       ОПШТИНА ВЕВЧАНИ                                                                   
                                     Градоначалник, 

                               Спасе Кочовски 
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 Решението 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 втората седница на Советот на 
Општина Вевчани, одржана на ден 
15.12.2021 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Вевчани“. 

Бр. 09-957/5 
16.12.2021 год.  

                                     ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 
                                         Градоначалник, 

                              Спасе Кочовски 
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 Решението за избор на 
претседател и членови на Комисијата за 

доделување на парична помош 
 

1. Се објавува, Решението за избор на 
претседател и членови на Комисијата за 
доделување на парична помош, донесена 
на втората седница на Советот на 
Општина Вевчани, одржана на ден 
15.12.2021 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Вевчани“. 

Бр. 09-957/6 
16.12.2021 год.  

                                    ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 
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                                         Градоначалник, 

                             Спасе Кочовски 
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 Програмата за 
финансирање на проекти од локален интерес 

во културата во општина Вевчани за 2022 
година 

1. Се објавува, Програмата за финансирање 
на проекти од локален интерес во 
културата во општина Вевчани за 2022 
година, донесена на втората седница на 
Советот на Општина Вевчани, одржана на 
ден 15.12.2021 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Вевчани“. 

Бр. 09-957/7 
16.12.2021 год.  

                                     ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 
                                            Градоначалник, 

                              Спасе Кочовски 
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 Програмата за 
финансирање на изградба и одржување на 

објектите на комуналната инфраструктура во 
општина Вевчани за 2022 година 

 
1. Се објавува, Програмата за финансирање 

на изградба и одржување на објектите на 
комуналната инфраструктура во општина 
Вевчани за 2022 година, донесена на 
втората седница на Советот на Општина 
Вевчани, одржана на ден 15.12.2021 
година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Вевчани“. 

Бр. 09-957/8 
16.12.2021 год.  
 

                                    ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 
                                            Градоначалник, 

                               Спасе Кочовски 
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 Програмата за здравствена 
заштита, стерилизација и вакцинација на 

бездомни кучиња за 2022 година 
 

1. Се објавува, Програмата за здравствена 
заштита, стерилизација и вакцинација на 
бездомни кучиња за 2022, донесена на 
втората седница на Советот на Општина 
Вевчани, одржана на ден 15.12.2021 
година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Вевчани“. 

Бр. 09-957/9 
16.12.2021 год.  

                                     ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 
                                            Градоначалник, 

                               Спасе Кочовски 
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 Одлуката за определување 
на име на објект - стара училишна зграда во 

Вевчани 
1. Се објавува, Одлуката за определување 

на име на објект - стара училишна зграда 
во Вевчани, донесена на втората седница 
на Советот на Општина Вевчани, одржана 
на ден 15.12.2021 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Вевчани“. 

Бр. 09-957/10 
16.12.2021 год.  

                                     ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 
                                            Градоначалник, 

                                Спасе Кочовски 
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 Одлуката за утврдување на 
вредноста на бодот за платите на државните 

службеници за 2022 година 
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1. Се објавува, Одлуката за утврдување на 

вредноста на бодот за платите на 
државните службеници за 2022 година, 
донесена на втората седница на Советот 
на Општина Вевчани, одржана на ден 
15.12.2021 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Вевчани“. 

Бр. 09-957/11 
16.12.2021 год.  

                                  ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 
                                          Градоначалник, 

                              Спасе Кочовски 
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 Одлуката за утврдување на 
висината на стапките на даноците на имот на 

општина Вевчани 
1. Се објавува, Одлуката за утврдување на 

висината на стапките на даноците на имот 
на општина Вевчани, донесена на втората 
седница на Советот на Општина Вевчани, 
одржана на ден 15.12.2021 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Вевчани“. 

Бр. 09-957/12 
16.12.2021 год.  

                                      ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 
                                            Градоначалник, 

                               Спасе Кочовски 
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 Одлуката за отпис на 
движни ствари сопственост на општина 

Вевчани 
1. Се објавува, Одлуката за отпис на движни 

ствари сопственост на општина Вевчани, 
донесена на втората седница на Советот 
на Општина Вевчани, одржана на ден 
15.12.2021 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Вевчани“. 

Бр. 09-957/14 
16.12.2021 год.  

                                       ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 

                                            Градоначалник, 
                                 Спасе Кочовски 
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 Одлуката за давање 

Согласност на Измена на Годишен план за 
вработување на општина Вевчани за 2022 

година 
1. Се објавува, Одлуката за давање 

Согласност на Измена на Годишен план 
за вработување на општина Вевчани за 
2022 година, донесена на втората 
седница на Советот на Општина Вевчани, 
одржана на ден 15.12.2021 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Вевчани“. 

Бр. 09-957/17 
16.12.2021 год.  

                                ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 
                                          Градоначалник, 
                                          Спасе Кочовски 

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 Одлуката за давање 

согласност за соработка 
1. Се објавува, Одлуката за давање 

согласност за соработка, донесена на 
втората седница на Советот на Општина 
Вевчани, одржана на ден 15.12.2021 
година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Вевчани“. 

Бр. 09-957/18 
16.12.2021 год.  

                                      ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 
                                           Градоначалник, 

                              Спасе Кочовски 
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 Одлуката 

за утврдување на денарски благајнички 
максимум за 2022 година 
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1. Се објавува, Одлуката за утврдување на 
денарски благајнички максимум за 2022 
година, донесена на втората седница на 
Советот на Општина Вевчани, одржана на 
ден 15.12.2021 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Вевчани“. 

Бр. 09-957/19 
16.12.2021 год.  

                                     ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 
                                          Градоначалник, 

                              Спасе Кочовски 
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 Одлуката за формирање на 
Комисија за еднакви можности на жените и 

мажите 
1. Се објавува, Одлуката за формирање на 

Комисија за еднакви можности на жените 
и мажите, донесена на втората седница 
на Советот на Општина Вевчани, одржана 
на ден 15.12.2021 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Вевчани“. 

Бр. 09-957/20 
16.12.2021 год.  

                                      ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 
                                            Градоначалник, 

                               Спасе Кочовски 
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 Одлуката за давање 
согласност за усвојување на тримесечниот 

финансиски извештај на јавното претпријатие 
“Еремја” Вевчани за период од 01.07.2021 

година до 30.09.2021 година 
 

 
1. Се објавува, Одлуката за давање 

согласност за усвојување на 
тримесечниот финансиски извештај на 
јавното претпријатие “Еремја” Вевчани за 
период од 01.07.2021 година до 
30.09.2021 година, донесена на втората 

седница на Советот на Општина Вевчани, 
одржана на ден 15.12.2021 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Вевчани“. 

Бр. 09-957/21 
16.12.2021 год.  

                                      ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 
                                            Градоначалник, 

                              Спасе Кочовски 
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 Програмата за изградба, 
реконструкција, заштита и одржување на 

локални улици и патишта  
во општина Вевчани за 2022 година 

 
1. Се објавува, Програмата за изградба, 

реконструкција, заштита и одржување на 
локални улици и патишта во општина 
Вевчани за 2022 година, донесена на 
втората седница на Советот на Општина 
Вевчани, одржана на ден 15.12.2021 
година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Вевчани“. 

Бр. 09-957/22 
16.12.2021 год.  

                             ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 
                                       Градоначалник, 

                           Спасе Кочовски 
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 Програмата за работа во 
областа на располагањето со градежно 
земјиште во сопственост на Република 
Македонија, на подрачјето на Општина 

Вевчани за 2022 година 
 
 

1. Се објавува, Програмата за работа во 
областа на располагањето со градежно 
земјиште во сопственост на Република 
Македонија, на подрачјето на Општина 
Вевчани за 2022 година, донесена на 
втората седница на Советот на Општина 
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Вевчани, одржана на ден 15.12.2021 
година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Вевчани“. 

Бр. 09-957/23 
16.12.2021 год.  

                                     ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 
                                          Градоначалник, 

                             Спасе Кочовски 
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 Програмата за изработка и 
донесување на урбанистички планови на 
територијата на општина Вевчани за 2022 

година 
1. Се објавува, Програмата за изработка и 

донесување на урбанистички планови на 
територијата на општина Вевчани за 2022 
година, донесена на втората седница на 
Советот на Општина Вевчани, одржана на 
ден 15.12.2021 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Вевчани“. 
Бр. 09-957/24 
16.12.2021 год.  

                                   ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 
                                          Градоначалник, 

                             Спасе Кочовски 
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 Програмата за изградба, 
реконструкција, заштита и одржување на 

локални улици и патишта  
во општина Вевчани за 2022 година 

 
1. Се објавува, Програмата за изградба, 

реконструкција, заштита и одржување на 
локални улици и патишта во општина 
Вевчани за 2022 година, донесена на 
втората седница на Советот на Општина 
Вевчани, одржана на ден 15.12.2021 
година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Вевчани“. 

Бр. 09-957/25 

16.12.2021 год.  
                                     ОПШТИНА ВЕВЧАНИ 

                                            Градоначалник, 
                                           Спасе Кочовски 
  
 


