
                     СЛУЖБЕН  ГЛАСНИК 
       НА ОПШТИНА ВИНИЦА 

 
  ГОДИНА     LIX   Бр. 1 
 

 
   Виница  03 Ноември 2021г. 
 

 
     ИЗЛЕГУВА ПО ПОТРЕБА 

  

1 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа (Сл.весник на 
РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на 
општина Виница („Сл.гласник на општина 
Виница бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), 
Градоначалникот на Општина Виница,  донесе: 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Заклучок за повлекување  

на 12-та точка од Дневен ред 
 

1.Се објавува Заклучокот за повлекување на 
12-та точка од Дневниот ред: Барање 
Согласност на измена на Годишен план за 
вработување на општина Виница за 2022 
година, донесен на 5-та седница на Советот на 
општина Виница одржана на 28.01.2022 
година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-119/2 
28.01.2022 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник 
на РМ број 5/02“) и член 21 став 1 точка 43 од 
Статутот на општина Виница („Сл. гласник на 
општина Виница број  8/2010, 12/2014, 
4/2019“), Советот на општина Виница на 5-та 
седница одржана на ден 28.01.2022 година, 
донесе: 

ЗАКЛУЧОК 
За повлекување на 12-та точка од Дневен 

ред 
 
 

 
 
1.12-та точка од Дневниот ред: Барање 
Согласност на измена на Годишен план за 
вработување на општина Виница за 2022 
година, се повлекува од Дневниот ред на 5-та 
седница на Советот. 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на општина Виница“. 
 

Број 09-119 
28.01.2022 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател, 

       Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски_ __ 
     2 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот 
за локалната самоуправа („Сл.  весник на 
РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на 
општина Виница („Сл.гласник на општина 
Виница бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), 
Градоначалникот на Општина Виница,  донесе: 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Одлука за констатирање на 
писмената Оставка на членот на Советот на 

општина Виница Тања Лазарова Арсова 
 

1.Се објавува Одлуката за констатирање на 
писмената Оставка на членот на Советот на 
општина Виница Тања Лазарова Арсова, 
донесена на 5-та седница на Советот на 
општина Виница одржана на 28.01.2022 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-120/2 
28.01.2022 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р 



Страна 2  бр. 1                                                 СЛУЖБЕН 
 
Врз основа на член 46 став 1 алинеа 1 и  став 2 
алинеа 1 од Законот за локалната самоуправа 
(„Сл.весник на РМ број 5/2002“), член 21 став 
1 точка 43 од Статутот на општина Виница 
(„Сл.гласник на општина Виница број 8/2010, 
12/2014, 4/2019“), по поднесена Оставка број 
09-60 од 17.01.2022 година, Советот на 
општина Виница на 5-та седница одржана на 
ден 28.01.2022 година, донесе: 
 

ОДЛУКА 
За констатирање на писмената Оставка на 

членот на Советот на општина Виница 
Тања Лазарова Арсова 

 
Член 1 

Се констатира писмената Оставка на членот на 
Советот на општина Виница, Тања Лазарова 
Арсова од с.Јакимово, Виница, од Листата на 
ВМРО-ДПМНЕ и Коалиција „Обнова на 
Македонија“ предводена од ВМРО-ДПМНЕ. 

Мандатот за член на Советот на општина 
Виница на лицето од став 1 на овој член, му 

престанува од денот на одржувањето на 
седницата на Советот. 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на општина Виница“. 
 

Број 09-120 
28.01.2022 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател, 

       Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски_ __ 
     3 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот 
за локалната самоуправа („Сл.  весник на 
РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на 
општина Виница („Сл.гласник на општина 
Виница бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), 
Градоначалникот на Општина Виница,  донесе: 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Одлука за Верификација 

на мандатот на член на Советот на општина 
Виница  
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1.Се објавува Одлуката за Верификација на 
мандатот на членот на Советот на општина 
Виница, Ратко Даневски, донесена на 5-та 
седница на Советот на општина Виница 
одржана на 28.01.2022 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-121/2 
28.01.2022 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р 
 
Врз основа на член 7 од Деловникот на 
Советот на општина Виница („Сл. гласник на 
општина Виница број 10/2005, 10/2010, 
4/2019“),  Советот на општина Виница на  5-та 
седница одржана на ден 28.01.2022 година, 
донесе: 

 ОДЛУКА 
За Верификација на мандатот на  

член на Советот на општина Виница 
 

Член 1 
Се верифицира мандатот на членот на Советот 
на општина Виница и тоа: 
1.Ратко Даневски (ВМРО-ДПМНЕ и Коалиција 
„Обнова на Македонија“ предводена од 
ВМРО-ДПМНЕ) 

Член 2 
Со верификацијата на мандатот, членот на 
Советот се стекнува со права и должности 
утврдени со Закон, Статутот и Деловникот на 
Советот на општина Виница. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на општина Виница“. 
                                                           

Број 09-121 
28.01.2022 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател, 

       Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски_ __ 
     4 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот 
за локалната самоуправа („Сл.  весник на 
РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на 
општина Виница („Сл.гласник на општина 
Виница бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), 
Градоначалникот на Општина Виница,  донесе: 
 



Страна 3  бр. 1                                                 СЛУЖБЕН 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Решение за измена на 

Решение за избор на Комисија за урбанизам, 
комунални дејности, заштита на  

животната средина и природата, број 09 - 808 
од 02.11.2021 година 

 
1.Се објавува Решението за измена на Решение 
за избор на Комисија за урбанизам, комунални 
дејности, заштита на животната средина и 
природата, број 09-808 од 02.11.2021 година, 
донесено на 5-та седница на Советот на 
општина Виница одржана на 28.01.2022 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-122/2 
28.01.2022 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р 
 

Врз основа на член член 21 став 1 точка 38 од 
Статутот на општина Виница („Сл. гласник на 
општина Виница број 8/2010,12/2014, 4/2019“), 
Советот на општина Виница на  5-та седница 
одржана на ден 28.01.2022 година, донесе: 

 
РЕШЕНИЕ 

За измена на Решение за избор на Комисија 
за урбанизам, комунални дејности, заштита 

на животната средина и природата 
 број 09 - 808 од 02.11.2021 година 

 
Член 1 

Се врши измена на Решението за избор на 
Комисија за урбанизам, комунални дејности, 
заштита на животната средина и природата 
број 09 - 808 од 02.11.2021 година, за 
разрешување и избор на член по констатирана 
оставка на советникот Тања Лазарова Арсова. 

Член 2 
Се разрешува членот на Комисијата за 
урбанизам, комунални дејности, заштита на 
животната средина и природата Тања Лазарова 
Арсова, а на нејзино место се избира  Ратко 
Даневски. 

Член 3 
Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави  во „Службен 
гласник на општина Виница“. 
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Број 09-122 
28.01.2022 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател, 

       Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски_ __ 
     5 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот 
за локалната самоуправа („Сл.  весник на 
РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на 
општина Виница („Сл.гласник на општина 
Виница бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), 
Градоначалникот на Општина Виница,  донесе: 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Решение за измена на 

Решение за избор на Комисија за 
општествени дејности, број 09 - 809 од  

02.11.2021 година 
 

1.Се објавува Решението за измена на Решение 
за избор на Комисија за општествени дејности, 
број 09-809 од 02.11.2021 година, донесено на 
5-та седница на Советот на општина Виница 
одржана на 28.01.2022 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-123/2 
28.01.2022 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р 
 
Врз основа на член член 21 став 1 точка 38 од 
Статутот на општина Виница („Сл. гласник на 
општина Виница број 8/2010,12/2014, 4/2019“), 
Советот на општина Виница на  5-та седница 
одржана на ден 28.01.2022 година, донесе: 
 

 РЕШЕНИЕ 
За измена на Решение за избор на Комисија  

 за општествени дејности  број 09 - 809 од  
02.11.2021 година 

 
Член 1 

Се врши измена на Решението за избор на 
Комисија за општествени дејности, број 09 - 
809 од 02.11.2021 година, за разрешување и 
избор на член по констатирана оставка на 
советникот Тања Лазарова Арсова. 
 
 



Страна 4  бр. 1                                                 СЛУЖБЕН 
 

Член 2 
Се разрешува членот на Комисијата за 
општествени дејности Тања Лазарова Арсова, 
а на нејзино место се избира Ратко Даневски. 

Член 3 
Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави  во „Службен 
гласник на општина Виница“. 
 

Број 09-123 
28.01.2022 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател, 

       Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски_ __ 
     6 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот 
за локалната самоуправа („Сл.  весник на 
РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на 
општина Виница („Сл.гласник на општина 
Виница бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), 
Градоначалникот на Општина Виница,  донесе: 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Решение за измена на 

Решение за избор на Комисија за мандатни 
прашања, избори и именувања, 

 број 09 - 806 од 02.11.2021 година 
 

1.Се објавува Решението за измена на Решение 
за избор на Комисија за општествени дејности, 
број 09-806 од 02.11.2021 година, донесено на 
5-та седница на Советот на општина Виница 
одржана на 28.01.2022 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-124/2 
28.01.2022 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р 
 
Врз основа на член член 21 став 1 точка 38 од 
Статутот на општина Виница („Сл. гласник на 
општина Виница број 8/2010,12/2014, 4/2019“), 
Советот на општина Виница на  5-та седница 
одржана на ден 28.01.2022 година, донесе: 
 

РЕШЕНИЕ 
За измена на Решение за избор на Комисија  
 за мандатни прашања, избори и именувања 

  број 09 - 806 од 02.11.2021 година 
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Член 1 
Се врши измена на Решението за избор на 
Комисија за мандатни прашања, избори и 
именувања, број 09 - 806 од 02.11.2021 година, 
за разрешување и избор на член по 
констатирана оставка на советникот Тања 
Лазарова Арсова. 

Член 2 
Се разрешува членот на Комисијата за 
мандатни прашања, избори и именувања Тања 
Лазарова Арсова, а на нејзино место се избира 
Ратко Даневски. 

Член 3 
Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави  во „Службен 
гласник на општина Виница“. 
 

Број 09-124 
28.01.2022 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател, 

       Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски_ __ 
     7 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот 
за локалната самоуправа („Сл.  весник на 
РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на 
општина Виница („Сл.гласник на општина 
Виница бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), 
Градоначалникот на Општина Виница,  донесе: 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Решение за измена на 

Решение за избор на Комисија за еднакви 
можности на жените и мажите, број 09 - 856 

од 15.11.2021 година 
 

1.Се објавува Решението за измена на Решение 
за избор на Комисија за еднакви можности на 
жените и мажите, број 09-856 од 15.11.2021 
година, донесено на 5-та седница на Советот на 
општина Виница одржана на 28.01.2022 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-125/2 
28.01.2022 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р 
 
 
 
 



Страна 5  бр. 1                                                 СЛУЖБЕН 
 
Врз основа на член член 21 став 1 точка 38 од 
Статутот на општина Виница („Сл. гласник на 
општина Виница број 8/2010,12/2014, 4/2019“), 
Советот на општина Виница на  5-та седница 
одржана на ден 28.01.2022 година, донесе: 
 

РЕШЕНИЕ 
За измена на Решение за избор на Комисија  
 за еднакви можности на жените и мажите 

  број 09 - 856 од 15.11.2021 година 
Член 1 

Се врши измена на Решението за избор на 
Комисија за еднакви можности на жените и 
мажите, број 09 - 856 од 15.11.2021 година, за 
разрешување и избор на член по констатирана 
оставка на советникот Тања Лазарова Арсова. 

Член 2 
Се разрешува членот на Комисијата за еднакви 
можности на жените и мажите Тања Лазарова 
Арсова, а на нејзино место се избира Ратко 
Даневски. 

Член 3 
Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави  во „Службен 
гласник на општина Виница“. 
 

Број 09-125 
28.01.2022 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател, 

       Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски_ __ 
     8 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот 
за локалната самоуправа („Сл.  весник на 
РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на 
општина Виница („Сл.гласник на општина 
Виница бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), 
Градоначалникот на Општина Виница,  донесе: 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Решение за измена на 

Решение за овластување на советници на 
Советот на општина Виница за склучување 

на брак, број 09-811 од 02.11.2021 година 
 

1.Се објавува Решението за измена на 
Решението за овластување на советници на 
Советот на општина Виница за склучување на 
брак, број 09-811 од 02.11.2021 година, 
донесено на 5-та седница на Советот на 
општина Виница одржана на 28.01.2022 година. 
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2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-126/2 
28.01.2022 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р 
 
Врз основа на член 21 став 1 точка 44 од 
Статутот на општина Виница („Сл.гласник на 
општина Виница број 8/2010,12/2014, 4/2019“), 
Советот на општина Виница на 5-та седница 
одржана на ден 28.01.2022 година, донесе: 

 
РЕШЕНИЕ 

За измена на Решение за овластување на 
советници на Советот на општина Виница 

за склучување на брак, број 09 - 811 од 
02.11.2021 година 

 
Член 1 

Се врши измена на Решението за овластување 
на советници на Советот на општина Виница 
за склучување на брак, број 09 - 811 од 
02.11.2021 година, за разрешување и 
овластување на член по констатирана оставка 
на советникот Тања Лазарова Арсова. 

Член 2 
Се разрешува членот овластен за склучување 
на брак Тања Лазарова Арсова, а на нејзино 
место се овластува Ратко Даневски. 

Член 3 
Предлог-Решението влегува во сила со денот 
на донесувањето, а ќе се објави  во „Службен 
гласник на општина Виница“. 
 

Број 09-126 
28.01.2022 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател, 

       Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски_ __ 
     9 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник 
на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот 
на општина Виница („Сл.гласник на општина 
Виница бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), 
Градоначалникот на Општина Виница,  донесе: 
 
 
 
 



Страна 6  бр. 1                                                 СЛУЖБЕН 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Решение за разрешување 
член на Управен одбор на ЈОУ Библиотека 

„Ванчо Прке“ - Виница 
 

1.Се објавува Решението за разрешување член 
на Управен одбор на ЈОУ Библиотека „Ванчо 
Прке “ - Виница,  донесено на 5-та седница на 
Советот на општина Виница одржана на ден 
28.01.2022 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-127/2 
28.01.2022 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ број 5/2002“) и член 21 став 1 точка 28 
од Статутот на општина Виница („Сл. гласник 
на општина Виница број 8/2010,12/2014, 
4/2019“), а по Известување од ЈОУ Библиотека 
„Ванчо Прке“-Виница,  број 03-02 од 
04.01.2022 година, Наш број 09-13 од 
04.01.2022 година,Советот на општина Виница 
на 5-та седница одржана на ден 28.01.2022 
година, донесе: 
 

РЕШЕНИЕ 
За разрешување член на Управен обор  
 на ЈОУ Библиотека  „Ванчо Прке“ - 

Виница 
 

Член 1 
Членот на Управниот одбор на ЈОУ 
Библиотека „Ванчо Прке“ - Виница Трајче 
Николов од Виница, од редот на вработените 
во Библиотеката, именуван со Решение број 
09-1051 од 27.12.2021 година, се разрешува од 
функцијата, бидејќи е кривично осуден со 
Пресуда К-44/21 за кривично дело „Несовесно 
работење во службата“ (од член 353-в ст.2 ст.1 
од КЗ). 

Член 2 
Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави  во „Службен 
гласник на општина Виница“. 
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Број 09-127 
28.01.2022 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател, 

       Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски_ __ 
     10 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот 
за локалната самоуправа („Сл.  весник на 
РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на 
општина Виница („Сл.гласник на општина 
Виница бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), 
Градоначалникот на Општина Виница,  донесе: 

РЕШЕНИЕ 
За објавување  на Решение за именување 

член на Управен одбор на ЈОУ Библиотека 
„Ванчо Прке“- Виница 

 
1.Се објавува Решението за именување член на 
Управен одбор на ЈОУ Библиотека „Ванчо 
Прке“ - Виница, донесено на 5-та седница на 
Советот на општина Виница одржана на ден 
28.01.2022 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-128/2 
28.01.2022 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ број 5/2002“) и член 21 став 1 точка 28 
од Статутот на општина Виница („Сл. гласник 
на општина Виница број 8/2010,12/2014, 
4/2019“), Советот на општина Виница на 5-та 
седница одржана на ден 28.01.2022 година, 
донесе: 

РЕШЕНИЕ 
За именување член на Управен одбор на 

  ЈОУ Библиотека „Ванчо Прке“ - Виница 
 

Член 1 
За член на Управниот одбор на ЈОУ 
Библиотека „Ванчо Прке“ -Виница, преставник 
од редот на вработените во Библиотеката, се 
именува: 
-Снежана Гаврилова од с.Блатец, вработена во 
Библиотека во Блатец 
 



Страна 7  бр. 1                                                 СЛУЖБЕН 
 

Член 2 
Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави  во „Службен 
гласник на општина Виница“.  

 
Број 09-128 

28.01.2022 година 
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 

Претседател, 
       Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски_ __ 
     11 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот 
за локалната самоуправа („Сл.  весник на 
РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на 
општина Виница („Сл.гласник на општина 
Виница бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), 
Градоначалникот на Општина Виница,  донесе: 

РЕШЕНИЕ 
За објавување  на Одлука за воспоставување 

намеѓуопштинска соработка помеѓу 
општина Виница и општина Кочани 

 
1.Се објавува Одлуката за воспоставување на 
меѓуопштинска соработка помеѓу општина 
Виница и општина Кочани, донесена на 5-та 
седница на Советот на општина Виница 
одржана на ден 28.01.2022 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-129/2 
28.01.2022 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р 
 
Врз основа на член 4 став 3 и член 7 од 
Законот за меѓуопштинска соработка 
(„Сл.весник на РМ број 79/2009“), член 14 од 
законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ број 5/2002“), Советот на општина 
Виница на 5-та седница одржана на ден 
28.01.2022 година, донесе: 
 

ОДЛУКА 
За воспоставување на меѓуопштинска 
соработка помеѓу општина Виница и 

општина Кочани 
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Член 1 
Се воспоставува меѓуопштинска соработка 
помеѓу општина Виница и општина Кочани за 
вршење на определени работи од областа на  
внатрешна ревизија од страна на општина 
Кочани во корист и за сметка на општина 
Виница. 

Член 2 
Надлежност за која се поднесува предлогот за 
воспоставување на меѓуопштинска соработка: 
Предлогот за воспоставување на 
меѓуопштинска соработка помеѓу општина 
Виница и општина Кочани, се поднесува врз 
основа на член 29 од законот за 
меѓуопштинска соработка („Сл.весник на РМ 
број 79/2009“), член 14 од законот за локалната 
самоуправа („Сл.весник на РМ број 5/2002“). 

Член 3 
Можни финансиски импликации од 
соработката: За работното ангажирање на 
лицето од општина Кочани ќе се склучи 
посебен Договор во кој ќе бидат уредени 
правата и обврските на општините Виница и 
Кочани. 

Член 4 
Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на општина Виница“.  
  

Број 09-129 
28.01.2022 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател, 

       Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски_ __ 
     12 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот 
за локалната самоуправа („Сл.  весник на 
РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на 
општина Виница („Сл.гласник на општина 
Виница бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), 
Градоначалникот на Општина Виница,  донесе: 

РЕШЕНИЕ 
За објавување  на Решение за именување 

членови во заедничката Комисија за 
подготовка на актите за воспоставување на 

меѓуопштинска соработка помеѓу 
 општина Виница и општина Кочани 

 
 
 
 



 
Страна 8  бр. 1                                                 СЛУЖБЕН 

 
1.Се објавува Решението за именување членови 
во заедничката Комисија за подготовка на 
актите за воспоставување на меѓуопштинска 
соработка помеѓу општина Виница и општина 
Кочани, донесено на 5-та седница на Советот на 
општина Виница одржана на ден 28.01.2022 
година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-130/2 
28.01.2022 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р 
 
Врз основа на член 8 од Законот за 
меѓуопштинска соработка („Сл.весник на РМ 
број 79/2009“), Советот на општина Виница на 
5-та седница одржана на ден 28.01.2022 
година, донесе: 
 

 РЕШЕНИЕ 
За именување членови во заедничката 
Комисија за подготовка на актите за 
воспоставување на меѓуопштинска 

соработка помеѓу општина Виница и 
општина Кочани 

 
Член 1 

За членови во заедничката Комисија за 
подготовка на актите за воспоставување на 
меѓуопштинска соработка-Договор за 
остварување на меѓуопштинска соработка 
помеѓу општина Виница и општина Кочани, се 
именуваат: 
-Виолета Михајлова - Раководител на Сектор 
за нормативно правни, општи работи и јавни 
дејности 
-Благица Ристова - Помлад соработник за 
имотно-правни работи 

Член 2 
Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на општина Виница“. 
 

Број 09-130 
28.01.2022 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател, 

       Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски_ __ 
     13 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот 
за локалната самоуправа („Сл.  весник на 
РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот на 
општина Виница („Сл.гласник на општина 
Виница бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), 
Градоначалникот на Општина Виница,  донесе: 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Одлука за склучување на 

Договор за купопродажба на недвижна ствар 
КП бр.7391 КО Блатец 

 
1.Се објавува Одлуката за склучување на 
Договор за купопродажба на недвижна ствар 
КП бр.7391 КО Блатец, донесена на 5-та 
седница на Советот на општина Виница 
одржана на ден 28.01.2022 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-131/2 
28.01.2022 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ број 5/02“), член 97 став 1 од Статутот 
на општина Виница („Сл.гласник на општина 
Виница број 8/2010, 12/2014, 4/2019“) и член 
16 од Законот за користење и располагање со 
стварите во државна сопственост и стварите во 
општинска сопственост („Сл.весник на РМ 
78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и Службен 
весник на РСМ број 101/19 и 275/19“), Советот 
на општина Виница на 5-та седница одржана 
на ден 28.01.2022 година,  донесе: 

 
ОДЛУКА 

За склучување на Договор за купопродажба 
на недвижна ствар КП бр.7391 КО Блатец 

 
Член 1 

Општина Виница преку Градоначалникот да 
склучи Договор за купопродажба на недвижен 
имот со лицето Ефтимова Магдалена од 
с.Блатец, сопственик на КП бр.7391 
м.в.„Село“, со површина од 1273 м2, запишанa 
во Имотен лист број 335 за КО Блатец. 
 

 



Страна 8  бр. 1                                                 СЛУЖБЕН 
 

Член 2 
Недвижноста опишана во член 1 да се купи по 
цена од 61,5 денари за метар квадратен или за 
вкупен износ од  78.290,00 денари. 
Трошоците за солемнизација и реализација на 
Договорот да ги сноси купувачот  -  Општина 
Виница. 
Недвижноста ќе се користи за проширување на 
православните гробишта во село Блатец. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) дена од 
денот на објавувањето во „Службен гласник на 
општина Виница“. 
 

Број 09-131 
28.01.2022 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател, 

       Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски_ __ 
     14 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник 
на РМ број 5/02“) и член 40 став 1 од Статутот 
на општина Виница („Сл.гласник на општина 
Виница бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), 
Градоначалникот на Општина Виница,  донесе: 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Заклучок за усвојување 

Квартален извештај за извршување на 
Буџетот на општина Виница за 

извештајниот период (кумулативно) за 
квартал од 01.01.2021 - 31.12.2021 година 

 
1.Се објавува Заклучокот за усвојување 
Квартален извештај за извршување на Буџетот 
на општина Виница за извештајниот период 
(кумулативно) за квартал од 01.01.2021 - 
31.12.2021 година, донесен на 5-та седница на 
Советот на општина Виница одржана на 
28.01.2022 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-132/2 
28.01.2022 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за 
локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 
5/02“) и член 56 од Статутот на општина Виница 
(„Сл. гласник на општина Виница број 8/2010, 
12/2014, 4/2019“), Советот на општина Виница на 5-
та седница одржана на ден 28.01.2022 година, 
донесе: 

ЗАКЛУЧОК 
За усвојување Квартален извештај за 

извршување на Буџетот на општина Виница 
за извештајниот период (кумулативно) за 
квартал од 01.01.2021 - 31.12.2021 година 

 
1.Се усвојува Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на општина Виница за 
извештајниот период (кумулативно) за квартал 
од 01.01.2021 - 31.12.2021 година (четврти 
квартал). 
2.Заклучокот влегува во сила 8 (осмиот) ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник на 
општина Виница“. 
 

Број 09-132 
28.01.2022 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател, 

       Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски_ __ 
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