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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 Заклучок за повлекување  

на 1-ва точка од Дневен ред 
 
 
1.Се објавува Заклучокот за повлекување на 1-
та точка од Дневниот ред: Предлог-Одлука за 
дообезбедување на финансиски средства за 
проект „,Доградба на филтер станица Виница и 
реконструкција на водоводна мрежа Виница 
Лески, согласно Договор за финансирање 
СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република 
Македонија и Европска инвестициона банка за 
Проект: “Водоснабдување и одведување на 
отпадни води“ во врска со Законот за 
задолжување на Република Македонија со заем 
кај Европската инвестициона банка по 
Договорот за заем по Проектот 
„Водоснабдување и одведување отпадни води“ 
(“Службен весник на Република Македонија“ 
број 83/10) и Одлуката за распределба на 
средства согласно договорот за заем по 
проектот „Водоснабдување и одведување на 
отпадни води“ (“Службен весник на Република 
Македонија“ број 154/2010), меѓу Општина 
Виница и Министерство за транспорт и врски 
на Република Македонија, донесен на 6-та 
седница на Советот на општина Виница 
одржана на 25.02.2022 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 
 
 

 
 

Број 10-234/2 
25.02.2022 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 6-та 
седница одржана на ден 25.02.2022 година, 
донесе: 

ЗАКЛУЧОК 
За повлекување на 1-ва точка од Дневен ред 
 
1.1-та точка од Дневниот ред: Предлог-Одлука 
за дообезбедување на финансиски средства за 
проект „,Доградба на филтер станица Виница и 
реконструкција на водоводна мрежа Виница 
Лески, согласно Договор за финансирање 
СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република 
Македонија и Европска инвестициона банка за 
Проект: “Водоснабдување и одведување на 
отпадни води“ во врска со Законот за 
задолжување на Република Македонија со заем 
кај Европската инвестициона банка по 
Договорот за заем по Проектот 
„Водоснабдување и одведување отпадни води“ 
(“Службен весник на Република Македонија“ 
број 83/10) и Одлуката за распределба на 
средства согласно договорот за заем по 
проектот „Водоснабдување и одведување на 
отпадни води“ (“Службен весник на Република 
Македонија“ број 154/2010), меѓу Општина 
Виница и Министерство за транспорт и врски 
на Република Македонија, се повлекува од 
Дневниот ред на 6-та седница на Советот. 
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2.Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на општина Виница“. 
 

Број 09-234 
25.02.2022 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател, 

       Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски_ __ 
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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  Програма за работа во 
областа на располагањето со градежно 
земјиште во сопственост на Република 
Македонија на подрачјето на општина 

Виница 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 Виница за 2022 година, 
донесена на 6-та седница на Советот на 
општина Виница одржана на 25.02.2022 
година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-235/2 
25.02.2022 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р 
 
Врз основа на член  99  од Законот за градежно 
земјиште („Сл.весник на РМ бр.15/2015, 
98/2015, 193/2015, 226/2015, 31/2016, 142/2016, 
190/2016, 275/2019, 90/2020 и 101/2021 “), член 
21 став 1 точка 8 од Статутот на Општина 
Виница („Сл.гласник на Општина Виница 
бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“) и Одлуката за 
вршење на работите за располагање со градежо 
земјиште сопственост на Република 
Македонија за општина Виница број 51-7009/1 
од 20.11.2011 година (Сл.весник на РМ 
бр.164/2011), Советот  на општина Виница на  
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6-та седница одржана на ден 25.02.2022 година  
донесе:   
 

 ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА 
НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА 

ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА  ВИНИЦА  
ЗА 2022 ГОДИНА 

Содржина и теми во Програмата 
 
ВОВЕД: 
Општ дел  
Со донесување на новиот закон за градежно 
земјиште (Сл.весник на РМ бр.15/2015, 
98/2015, 193/2015, 226/2015, 31/2016, 142/2016, 
190/2016, 275/2019, 90/2020 и 101/2021), 
градежното земјиште може да биде во 
сопственост на Република Македонија, 
општините, општините во градот Скопје и 
градот Скопје, домашни и странски правни и 
физички лица. 
Сопственоста на градежното земјиште создава 
права и обврски. Сопстевноста на градежното 
земјиште вклучува и право на градење на 
земјиштето. Одлука за стекнување на 
сопственост на градежното земјиште за 
општините, општините во градот Скопје и 
градот Скопје донесува Советот. 
Сопственоста на општините им ги овозможува 
следните права: на градење, користење, 
пренесување на правото на градење на други 
лица и отуѓување на градежното земјиште.  
Со градежното земјиште сопственост на 
Република Македонија управува Владата на 
Република Македонија.  
Градежното земјиште наменето за општа 
употреба можат да го користат сите правни и 
физички лица, општините, општините во 
градот Скопје и градот Скопје. Правото на 
користење Владата на Република Македонија 
може да го пренесе на општините. 
Сопственоста на градежното земјиште ја 
опфаќа неговата површина и се она шето е со 
него трајно поврзано, а се наоѓа над или под 
површината.  
Градежното земјиште е добро од општ интерес 
за Република Македонија, а уредувањето на 
градежното земјиште е од јавен интерес. 
Градежното земјиште може да биде изградено 
и неизградено, уредено и неуредено. 
Изградено градежно земјиште е земјиште на 
кое е изграден објект од траен карактер и  
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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 
изграедно комунална инфраструктура.  
Градежно земјиште е земјиште кое е 
планирано со урбанистички план или 
урбанистичка планска документација. 
Градежна парцела е дел од градежното 
земјиште, чии граници се утврдени со 
урбанистички план или урбанистичка планска 
документација и може да се состои од една, од 
дел или од повеќе катастарски парцели.  
Објект од траен карактер е објект изграден со 
дoкументација(одобрение) и заведен во јавните 
книги за недвижности.  
Објект од времен 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 Македонија може да се отуѓи, даде 
на користење (концесија или јавно приватно 
партнерство), даде под долготраен и 
краткотраен закуп, разменува или да се 
востановат други стварни права.  
А) Просторен опфат и предмет на 
Програмата 
Предмет на Програмата е менаџирање со 
градежното земјиште во сопственост на 
Република Македонија што се наоѓа на 
територијата на Општина Виница, 
дефинирана според територијалната 
организација на Република Македонија, за 
време на календарска 2022 година. 
За да може да се врши отуѓување, давање под 
закуп, на градежното земјиште потребно е да 
се изработи мапа на државното градежно 
земјиште во општината со сите нумерички 
податоци за истото. 
Важен фактор во оваа постапка е и 
категоријата урбанистички план, односно 
урбанистичките планови врз основа на кои 
може да се издаде одобрение за градење. 
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Во содржината на годишната  Програма се 
предвидува предмет на менаџирање со 
градежното земјиште во сопственост на 
Република Македонија да бидат градежните 
парцели што се наоѓаат на териториите на 
следните населени места и локалитети:  
1. Населено место Виница, Локалитет „Видое 
Смилески“ , ДУП за Блок „15“ дел 2 во градот 
Виница 09-432 од 28.04.2015 година. 
2.Населено место Виница, Локалитет „Видое 
Смилески“ , ДУП за Блок „15“ дел 1 и дел 4  во 
градот Виница 09-89 од 26.01.2017 година. 
3. Населено место Виница , Локалитет ,,Јане 
Сандански“, ДУП за Блок 16 дел 2 во градот 
Виница 09-932 од 14.12.2016 година. 
4.Населено место Виница , Локалитет ,,Јане 
Сандански“ , ДУП за Блок 16 дел3 во градот 
Виница 09-627 од 18.07.2015година. 
5.Населено место Виница , Локалитет ,,Ила“ , 
ДУП за Блок 2 дел 2 и дел 3 во градот Виница 
09-583 од 30.05.2018 година. 
6.Населено место Виница, Локалитет,, Убаво 
поле,, за Блок 4 во градот Виница 07-453 од 
13.06.2013 год. 
Б) Основи за изработка на Програмата 
 Законски основ 
Законски основ на програмата за управување 
со градежното земјиште се: Закон за локалната 
самоуправа (Сл. Весник на РМ 5/2002), Закон 
за градежно земјиште (15/2015, 98/2015, 
193/2015, 226/2015, 31/2016 , 142/2016 
,190/2016 , 275/2019. 90/2020 и 101/2021)  и 
чл.21 став 1 точка 43 од Статутот на Општина 
Виница  (Сл. Гласник бр. 8/2010). 
 Основни плански документи 
Други документи потребни за  изработка на 
Програмата се следните стратешки, развојни и 
плански документи донесени на локално ниво: 
o Планирање на локалниот развој , 
подобрување на развојот и структурните 
приоритети, водење на локална економска 
политикаи развој на локална мрежа на 
институции и агенции и промовирање на 
партнерство. 
o Просторен план на Општина Виница 
за плански период од 1991 година. 
o Генерален урбанистички план на 
Град Виница за плански период од 2012 до 
2022 година . 
o Парцијална измена на ГУП за Блок 4 
плански период 2019-2029 година 
o  
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o Урбанистички планови за населените 
места: 
-ДУП за Блок „15“ дел 2 во градот Виница, 09-
432 од 28.04.2015 година. 
-ДУП за Блок „15“ дел 1 и дел 4 во градот 
Виница, 09-89 од 26.01.2017 година 
-ДУП за Блок „16“ дел 2 во градот Виница, 09-
932 од 14.12.2016 година 
-ДУП за Блок „16“ дел 3 во градот Виница, 09-
627 од 18.07.2015 година 
-ДУП за Блок „2“ дел 2  и дел 3 во градот 
Виница, 09-583 од 30.05.2018 година 
 -ДУП за Блок ,,4,, во градот Виница,07-453 од 
13.06.2013 година. 
o Програма за уредување на градежно 
земјиште , улици и патишта во Општина 
Виница за 2022 година бр.09-1046 од 
27.12.2021 година. 
o Плански програми  за изработка на 
урбанистичка документација во Општина 
Виница: 
- за Град Виница: изработка на 
ДУП Виница, по урбани блокови; 
- УПВНМ: за м.в.Скараница 
КО Блатец;  за м.в.Горна Осојница КО Блатец; 
за м.в.Ила КО Виница; 
УПС: за село Градец, село Лески , село 
Истибања и село Блатец 
В) Лица вклучени во изработка на 
Програмата: 
. Виолета Михајлова , дипломиран правник , 
Раководител на Сектор за    нормативно-
правни, општи работи и јавни дејности;  
. Јована Јанева, магистер  инженер архитект, 
Советник за просторно и урбанистичко 
планирање  во Одделение за урбанизам  и 
урбанистичко планирање. 
• Благица Ристова, дипломиран правник, 
Помлад соработник за имотно правни работи 
во Оделението за нормативно правни и општи 
работи. 
• Марина Костадинова,дипломиран 
градежен инженер, Советник, издавање на 
изводи,решенија за локациски услови за градба 
и одобренија за употреба  во Одделение за 
урбанизам  и урбанистичко планирање.  
• Мирко Ристов, дипломиран градежен 
инженер, Советник за комунални работи во 
Одделението за комунални работи,  ЗЖС и 
ЛЕР. 
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ГЛАВИ НА ПРОГРАМАТА: 
 
1. Цели на Програмата 
 Општи цели на Програмата 
Обезбедување на услови за социо-економски 
развој на општината, преку правење просторни 
услови за развој. 
 Конкретни цели на Програмата по 
населени места, урбани блокови и 
локалитети 
Заинтерсираните граѓани за изградба на 
сопствени простори за обавување на дејност 
можат да ја реализираат својата потреба, а со 
тоа да придонесат за развој на населеното 
место/локалитет, користење на локалните 
ресурси, вработување на лица, обезбедување 
на подобри услови за живеење. 
2. Обем и преглед на градежно земјиште 
што е предмет на Програмата 
 Графички прилог со одбележани 
градежни парцели што ќе бидат предмет на 
менаџирање во тоа населено место/локалитет, 
идентификувани со број на градежните 
парцели 
 Детален преглед на градежни 
парцели (по населено место и по 
урбанистички план) 
А. Градежни парцели што ќе бидат предмет 
на отуѓување по пат на јавно надавање 
Табела со следните информации: 
-   Во градотВиница 
1.Б2– Големи трговски единици (со 
компатабилност А2, А3, Б3, Б4, Б5, В3 ,В4) 
 -    Број на градежна парцела:  2.79 /Блок „2“  
дел 2 и дел 3 
-    Вкупна површина на градежната парцела: 
20189 м2 
-    Намена на земјиштето:  
-    Намена на земјиштето: Слободно, Градежно 
неизградено земјиште 
-    Броеви на катастарските парцели во состав 
на градежната парцела: 8075/1, 8075/2,  
                            8075/3,  
-    Површина за градба: 13500 м2 
-    Бруто развиена површина: 40500 м2 
-    Процент на изграденост: 66,87 % 
-    Коефициент на искористеност на 
земјиштето: 1,34 
-    Максимална дозволена висина: 
-    Катност: П+2 
-    Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
1.600 денари по м2  и 
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-    Вкупна почетна/утврдена цена: 32.302.400 
денари 
2. А1 – Домување во станбени куќи 
- Број на градежна парцела: 1.26/Блок „15“ дел 
2 
- Вкупна површина на градежната парцела: 417 
м2    
- Намена на земјиштето: 
-  Намена на земјиштето: Слободно, Градежно 
неизградено земјиште 
-  Броеви на катастарските парцели во состав 
на градежната парцела: 7915/5  
-  Површина за градба: 163 м2 
-  Бруто развиена површина: 651 м2 
-  Процент на изграденост: 38,38 % 
-  Коефициент на искористеност на 
земјиштето: 1,53 
-  Максимална дозволена висина: 10,20 м1 
-  Катност: П+2+пк 
-  Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
61,00 денари 
-  Вкупна почетна/утврдена цена:  25.437 
денари 
3.  А1 – Домување во станбени куќи 
- Број на градежната парцела: 1.27/Блок „15“ 
дел 2 
- Вкупна површина на градежната парцела: 335 
м2 
- Намена на земјиштето: 
-  Намена на земјиштето: Слободно, Градежно 
неизградено земјиште 
-  Броеви на катастарските парцели во состав 
на градежната парцела: 7915/6 
-  Површина за градба: 141 м2 
-  Бруто развиена површина: 563 м2 
-  Процент на изграденост: 42,14 % 
-  Коефициент на искористеност на 
земјиштето: 1,68 
-  Максимална дозволена висина: 10,20 м1 
-  Катност: П+2+пк 
-  Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
61,00 денари 
-  Вкупна почетна/утврдена цена: 20.435 
денари   
4.  А1 – Домување во станбени куќи 
- Број на градежната парцела: 1.28/Блок „15“ 
дел 2 
- Вкупна површина на градежната парцела: 321 
м2 
- Намена на земјиштето: 
-  Намена на земјиштето: Слободно, Градежно 
неизградено земјиште 
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-  Броеви на катастарските парцели во состав 
на градежната парцела:7915/7 
-  Површина за градба: 140 м2 
-  Бруто развиена површина: 560 м2 
-  Процент на изграденост: 43,65 % 
-  Коефициент на искористеност на 
земјиштето: 1,75 
-  Максимална дозволена висина: 10,20 м1 
-  Катност: П+2+пк 
-  Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
61,00 денари 
-  Вкупна почетна/утврдена цена: 19.581 
денари   
5.  А1 – Домување во станбени куќи 
- Број на градежната парцела: 4.72 Блок „15“ 
дел 1 и дел 4 
- Вкупна површина на градежната парцела: 399 
м2 
-  Намена на земјиштето: Слободно, Градежно 
неизградено земјиште 
-  Броеви на катастарските парцели во состав 
на градежната парцела:7915/1  
-  Површина за градба: 195 м2 
-  Бруто развиена површина: 781 м2 
-  Процент на изграденост: 48,95 % 
-  Коефициент на искористеност на 
земјиштето: 1,96 
-  Максимална дозволена висина: 10,20 м1 
-  Катност: П+2+пк 
-  Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
61,00 денари 
-  Вкупна почетна/утврдена цена: 24.339 
денари   
6.  А1 – Домување во станбени куќи 
- Број на градежната парцела: 4.73 Блок „15“ 
дел 1 и дел 4 
- Вкупна површина на градежната парцела: 417 
м2 
-  Намена на земјиштето: Слободно, Градежно 
неизградено земјиште 
-  Броеви на катастарските парцели во состав 
на градежната парцела:7915/1  
-  Површина за градба: 206 м2 
-  Бруто развиена површина: 827 м2 
-  Процент на изграденост: 49,59 % 
-  Коефициент на искористеност на 
земјиштето: 1,98 
-  Максимална дозволена висина: 10,20 м1 
-  Катност: П+2+пк 
-  Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
61,00 денари 
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-  Вкупна почетна/утврдена цена: 25.437 
денари   
7.  А1 – Домување во станбени куќи 
- Број на градежната парцела: 4.74 Блок „15“ 
дел 1 и дел 4 
- Вкупна површина на градежната парцела: 466 
м2 
-  Намена на земјиштето: Слободно, Градежно 
неизградено земјиште 
-  Броеви на катастарските парцели во состав 
на градежната парцела:7915/1  
-  Површина за градба: 213 м2 
-  Бруто развиена површина: 852 м2 
-  Процент на изграденост: 45,69 % 
-  Коефициент на искористеност на 
земјиштето: 1,83 
-  Максимална дозволена висина: 10,20 м1 
-  Катност: П+2+пк 
-  Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
61,00 денари 
-  Вкупна почетна/утврдена цена: 28.426 
денари   
8.  А1 – Домување во станбени куќи 
- Број на градежната парцела: 4.75 Блок „15“ 
дел 1 и дел 4 
- Вкупна површина на градежната парцела: 
567,50 м2 
-  Намена на земјиштето: Слободно, Градежно 
неизградено земјиште 
-  Броеви на катастарските парцели во состав 
на градежната парцела:7444/1  
-  Површина за градба: 207 м2 
-  Бруто развиена површина: 830 м2 
-  Процент на изграденост: 36,58 % 
-  Коефициент на искористеност на 
земјиштето: 1,46 
-  Максимална дозволена висина: 10,20 м1 
-  Катност: П+2+пк 
-  Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
61,00 денари 
-  Вкупна почетна/утврдена цена: 34.617  
денари   
9.  А1 – Домување во станбени куќи 
- Број на градежната парцела: 4.76 Блок „15“ 
дел 1 и дел 4 
- Вкупна површина на градежната парцела: 590 
м2 
-  Намена на земјиштето: Слободно, Градежно 
неизградено земјиште 
-  Броеви на катастарските парцели во состав 
на градежната парцела:7444/1  
-  Површина за градба: 203 м2 
-  Бруто развиена површина: 814 м2 
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-  Процент на изграденост: 34,45 % 
-  Коефициент на искористеност на 
земјиштето: 1,38 
-  Максимална дозволена висина: 10,20 м1 
-  Катност: П+2+пк 
-  Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
61,00 денари 
-  Вкупна почетна/утврдена цена: 35.990 
денари   
10.  А1 – Домување во станбени куќи 
- Број на градежната парцела: 4.77 Блок „15“ 
дел 1 и дел 4 
- Вкупна површина на градежната парцела: 508 
м2 
-  Намена на земјиштето: Слободно, Градежно 
неизградено земјиште 
-  Броеви на катастарските парцели во состав 
на градежната парцела:7444/1  
-  Површина за градба: 248 м2 
-  Бруто развиена површина: 994 м2 
-  Процент на изграденост: 48,94 % 
-  Коефициент на искористеност на 
земјиштето: 1,96 
-  Максимална дозволена висина: 10,20 м1 
-  Катност: П+2+пк 
-  Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
61,00 денари 
-  Вкупна почетна/утврдена цена: 30.988 
денари   
11.  А1 – Домување во станбени куќи 
- Број на градежната парцела: 4.78 Блок „15“ 
дел 1 и дел 4 
- Вкупна површина на градежната парцела: 462 
м2 
-  Намена на земјиштето: Слободно, Градежно 
неизградено земјиште 
-  Броеви на катастарските парцели во состав 
на градежната парцела:7444/1  
-  Површина за градба: 211 м2 
-  Бруто развиена површина: 847 м2 
-  Процент на изграденост: 45,85 % 
-  Коефициент на искористеност на 
земјиштето: 1,83 
-  Максимална дозволена висина: 10,20 м1 
-  Катност: П+2+пк 
-  Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
61,00 денари 
-  Вкупна почетна/утврдена цена: 28.182  
денари   
12.  А1 – Домување во станбени куќи 
- Број на градежната парцела: 4.79 Блок „15“ 
дел 1 и дел 4 
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- Вкупна површина на градежната парцела: 591 
м2 
-  Намена на земјиштето: Слободно, Градежно 
неизградено земјиште 
-  Броеви на катастарските парцели во состав 
на градежната парцела:7444/1  
-  Површина за градба: 290 м2 
-  Бруто развиена површина: 1162 м2 
-  Процент на изграденост: 49,17 % 
-  Коефициент на искористеност на 
земјиштето: 1,97 
-  Максимална дозволена висина: 10,20 м1 
-  Катност: П+2+пк 
-  Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
61,00 денари 
-  Вкупна почетна/утврдена цена: 36.051  
денари  ` 
13.  А1 – Домување во станбени куќи 
- Број на градежната парцела: 4.80 Блок „15“ 
дел 1 и дел 4 
- Вкупна површина на градежната парцела: 400 
м2 
-  Намена на земјиштето: Слободно, Градежно 
неизградено земјиште 
-  Броеви на катастарските парцели во состав 
на градежната парцела:7444/1  
-  Површина за градба: 196 м2 
-  Бруто развиена површина: 784 м2 
-  Процент на изграденост: 49,00 % 
-  Коефициент на искористеност на 
земјиштето: 1,96 
-  Максимална дозволена висина: 10,20 м1 
-  Катност: П+2+пк 
-  Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
61,00 денари 
-  Вкупна почетна/утврдена цена: 24.400 
денари 
14.  А1 – Домување во станбени куќи 
- Број на градежната парцела: 4.81 Блок „15“ 
дел 1 и дел 4 
- Вкупна површина на градежната парцела: 400 
м2 
-  Намена на земјиштето: Слободно, Градежно 
неизградено земјиште 
-  Броеви на катастарските парцели во состав 
на градежната парцела:7444/1  
-  Површина за градба: 196 м2 
-  Бруто развиена површина: 784 м2 
-  Процент на изграденост: 49,01 % 
-  Коефициент на искористеност на 
земјиштето: 1,96 
-  Максимална дозволена висина: 10,20 м1 
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-  Катност: П+2+пк 
-  Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
61,00 денари 
-  Вкупна почетна/утврдена цена: 24.400 
денари   
15.  А1 – Домување во станбени куќи 
- Број на градежната парцела: 4.82 Блок „15“ 
дел 1 и дел 4 
- Вкупна површина на градежната парцела: 400 
м2 
-  Намена на земјиштето: Слободно, Градежно 
неизградено земјиште 
-  Броеви на катастарските парцели во состав 
на градежната парцела:7444/1 и 7915/1  
-  Површина за градба: 196 м2 
-  Бруто развиена површина: 784 м2 
-  Процент на изграденост: 49,01 % 
-  Коефициент на искористеност на 
земјиштето: 1,96 
-  Максимална дозволена висина: 10,20 м1 
-  Катност: П+2+пк 
-  Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
61,00 денари 
-  Вкупна почетна/утврдена цена: 24.400 
денари   
16.  А1 – Домување во станбени куќи 
- Број на градежната парцела: 4.83 Блок „15“ 
дел 1 и дел 4 
- Вкупна површина на градежната парцела: 400 
м2 
-  Намена на земјиштето: Слободно, Градежно 
неизградено земјиште 
-  Броеви на катастарските парцели во состав 
на градежната парцела: 7915/1  
-  Површина за градба: 196 м2 
-  Бруто развиена површина: 784 м2 
-  Процент на изграденост: 49,01 % 
-  Коефициент на искористеност на 
земјиштето: 1,96 
-  Максимална дозволена висина: 10,20 м1 
-  Катност: П+2+пк 
-  Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
61,00 денари 
-  Вкупна почетна/утврдена цена: 24.400 
денари   
17.  А1 – Домување во станбени куќи 
- Број на градежната парцела: 4.84 Блок „15“ 
дел 1 и дел 4 
- Вкупна површина на градежната парцела: 400 
м2 
-  Намена на земјиштето: Слободно, Градежно 
неизградено земјиште 
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-  Броеви на катастарските парцели во состав 
на градежната парцела:7915/1  
-  Површина за градба: 196 м2 
-  Бруто развиена површина: 784 м2 
-  Процент на изграденост: 49,01 % 
-  Коефициент на искористеност на 
земјиштето: 1,96 
-  Максимална дозволена висина: 10,20 м1 
-  Катност: П+2+пк 
-  Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
61,00 денари 
-  Вкупна почетна/утврдена цена: 24.400 
денари   
18.  А1 – Домување во станбени куќи 
- Број на градежната парцела: 4.85 Блок „15“ 
дел 1 и дел 4 
- Вкупна површина на градежната парцела: 400 
м2 
-  Намена на земјиштето: Слободно, Градежно 
неизградено земјиште 
-  Броеви на катастарските парцели во состав 
на градежната парцела:7915/1  
-  Површина за градба: 196 м2 
-  Бруто развиена површина: 784 м2 
-  Процент на изграденост: 49,00 % 
-  Коефициент на искористеност на 
земјиштето: 1,96 
-  Максимална дозволена висина: 10,20 м1 
-  Катност: П+2+пк 
-  Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
61,00 денари 
-  Вкупна почетна/утврдена цена: 24.400 
денари   
19.  А1 – Домување во станбени куќи 
- Број на градежната парцела: 4.88 Блок „15“ 
дел 1 и дел 4 
- Вкупна површина на градежната парцела: 566 
м2 
-  Намена на земјиштето: Слободно, Градежно 
неизградено земјиште 
-  Броеви на катастарските парцели во состав 
на градежната парцела:7915/1 2 
-  Површина за градба: 161 м2 
-  Бруто развиена површина: 647 м2 
-  Процент на изграденост: 28,60 % 
-  Коефициент на искористеност на 
земјиштето: 1,14 
-  Максимална дозволена висина: 10,20 м1 
-  Катност: П+2+пк 
-  Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
61,00 денари 
-  Вкупна почетна/утврдена цена: 34.526 
денари   
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20.  А1 – Домување во станбени куќи 
- Број на градежната парцела: 4.89 Блок „15“ 
дел 1 и дел 4 
- Вкупна површина на градежната парцела: 551 
м2 
-  Намена на земјиштето: Слободно, Градежно 
неизградено земјиште 
-  Броеви на катастарските парцели во состав 
на градежната парцела:7915/11 
-  Површина за градба: 152 м2 
-  Бруто развиена површина: 609 м2 
-  Процент на изграденост: 27,62 % 
-  Коефициент на искористеност на 
земјиштето: 1,10 
-  Максимална дозволена висина: 10,20 м1 
-  Катност: П+2+пк 
-  Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
61,00 денари 
-  Вкупна почетна/утврдена цена: 33.66 денари   
 
 
21. Б1 – Мали комерцијални и деловни намени 
- Број на градежната парцела: 4.92 Блок „15“ 
дел 1 и дел 4 
- Вкупна површина на градежната парцела: 738 
м2 
-  Намена на земјиштето: Слободно, Градежно 
неизградено земјиште 
-  Броеви на катастарските парцели во состав 
на градежната парцела:7444/1 и 11242/1 и 7441 
-  Површина за градба: 236 м2 
-  Бруто развиена површина: 708м2 
-  Процент на изграденост: 31,96 % 
-  Коефициент на искористеност на 
земјиштето: 0,96 
-  Максимална дозволена висина: 10,20 м1 
-  Катност: П+2 
-  Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
1100,00 денари 
-  Вкупна почетна/утврдена цена: 811.800 
денари   
22.  А1 – Домување во станбени куќи 
- Број на градежната парцела: 1.37 Блок „16“ 
дел 2 
- Вкупна површина на градежната парцела: 352 
м2 
-  Намена на земјиштето: Слободно, Градежно 
неизградено земјиште 
-  Броеви на катастарските парцели во состав 
на градежната парцела: 9454/2  
-  Површина за градба: 133 м2 
-  Бруто развиена површина: 307 м2 
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-  Процент на изграденост: 37,95 % 
-  Коефициент на искористеност на 
земјиштето: 1,52 
-  Максимална дозволена висина: 10,20 м1 
-  Катност: П+2+пк 
-  Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
61,00 денари 
-  Вкупна почетна/утврдена цена: 21.472 
денари   
23.  А1 – Домување во станбени куќи 
- Број на градежната парцела: 1.32 Блок „16“ 
дел 2 
- Вкупна површина на градежната парцела: 295 
м2 
-  Намена на земјиштето: Слободно, Градежно 
неизградено земјиште 
-  Броеви на катастарските парцели во состав 
на градежната парцела: 9458 
-  Површина за градба: 111 м2 
-  Бруто развиена површина: 445 м2 
-  Процент на изграденост: 37,68 % 
-  Коефициент на искористеност на 
земјиштето: 1,51 
-  Максимална дозволена висина: 10,20 м1 
-  Катност: П+2+пк 
-  Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
61,00 денари 
-  Вкупна почетна/утврдена цена: 17.995 
денари  
24.  А1 – Домување во станбени куќи 
- Број на градежната парцела: 2.24 Блок „16“ 
дел 3 
- Вкупна површина на градежната парцела: 300 
м2 
-  Намена на земјиштето: Слободно, Градежно 
неизградено земјиште 
-  Броеви на катастарските парцели во состав 
на градежната парцела:10773/9 
-  Површина за градба: 170 м2 
-  Бруто развиена површина: 680 м2 
-  Процент на изграденост: 56,67 % 
-  Коефициент на искористеност на 
земјиштето: 2.27 
-  Максимална дозволена висина: 10,20 м1 
-  Катност: П+2+Пк 
-  Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
61,00 денари 
-  Вкупна почетна/утврдена цена: 18.300 
денари   
  25.   Г2,Г3,Г4 – Лесна и незагадувачка 
индустрија, сервиси и стоваришта 
- Број на градежната парцела: 1.2  Блок „4“  
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- Вкупна површина на градежната парцела: 948 
м2 
-  Намена на земјиштето: Слободно, Градежно 
неизградено земјиште 
-  Броеви на катастарските парцели во состав 
на градежната парцела:3984/1 
-  Бруто развиена површина: 900 м2 
-  Процент на изграденост: 47.47  % 
-  Коефициент на искористеност на 
земјиштето: 0.95 
-  Максимална дозволена висина: 10,20 м1 
-  Катност: П+1 
-  Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
61,00 денари 
-  Вкупна почетна/утврдена цена: 57.828 
денари   
  26.Г2,Г3,Г4 – Лесна и незагадувачка 
индустрија, сервиси и стоваришта 
- Број на градежната парцела: 1.51 Блок „4“  
- Вкупна површина на градежната парцела: 
8749 м2 
-  Намена на земјиштето: Слободно, Градежно 
неизградено земјиште 
-  Броеви на катастарските парцели во состав 
на градежната парцела: 3984/1 
-  Бруто развиена површина: 8900 м2 
-  Процент на изграденост: 50.86  % 
-  Коефициент на искористеност на 
земјиштето: 1.02 
-  Максимална дозволена висина: 10,20 м1 
-  Катност: П+1 
-  Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
61,00 денари 
-  Вкупна почетна/утврдена цена: 533.689 
денари   
27.Г2,Г3,Г4 – Лесна и незагадувачка 
индустрија, сервиси и стоваришта 
- Број на градежната парцела: 1.52 Блок „4“  
- Вкупна површина на градежната парцела: 
8542 м2 
-  Намена на земјиштето: Слободно, Градежно 
неизградено земјиште 
-  Броеви на катастарските парцели во состав 
на градежната парцела: 3984/1 
-  Бруто развиена површина: 8360 м2 
-  Процент на изграденост: 48,93  % 
-  Коефициент на искористеност на 
земјиштето: 0.98 
-  Максимална дозволена висина: 10,20 м1 
-  Катност: П+1 
-  Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
61,00 денари 
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-  Вкупна почетна/утврдена цена: 521.062 
денари   
6. Маркетинг стратегија за промоција 
на градежното земјиште што е предмет на 
оваа Програма 
 Дефинирање на целни групи за 
оделни групи на градежни парцели 
 Дефинирање на најефикасните 
маркетинг пристапи, алатки и канали 
 Дефинирање на опфатот и трошоците 
поврзани со имплементација на маркетинг 
стратегијата 
 Дефинирање на временската рамка 
за имплементација на маректинг 
стратегијата 
 Лица задолжени за имплементација 
на маркетинг стратегијата 
Определувањето на маркетинг стратегијата 
започнува со дефинирање/претпоставување на 
заинтересираните страни за 
купување/изнајмување на одредени делови од 
градежното земјиште. Заинтересираните 
страни се всушност потенцијалните 
купувачи/изнајмувачи на земјиштето и идни 
инвеститори, односно претставуваат целна 
групата на активностите од маркетинг 
стратегијата. 
Со оглед на различната намена и 
местоположба на градежното земјиште што ќе 
биде понудено, логично е целните групи за 
одделни локации да бидат различни.Следен 
чекор е идентификување на најефикасните 
маркетинг пристапи, алатки и канали за 
комуницирање/промовирање на понудата до 
заинтересираните страни. Маркетинг 
пристапот, алатките и каналите за 
комуницирање/промовирање се лимитирани од 
повеќе аспекти, но главно од финансиската 
моќ на општината. Како и да е, маркетинг 
стратегијата мора да обезбеди испраќање на 
вистинска, навремена и прецизна информација 
на вистинска адреса. 
7. Динамика на реализација на 
Програмата 
 Број на турнуси за објавување оглас, 
временски период за објавување на огласите 
и распределба на градежните парцели по 
турнуси 
Со цел минимизирање на финасиските 
трошоци поврзани со објавата на огласи за 
отуѓување,  се предвидува градежните парцели 
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 што се предмет на годишната Програма да се 
објават во еден  турнус. 
 Динамиката на реализација ќе се реализира во 
два турнуса:   
во текот на цела 2022 година. 
 Пропишување на условите за 
надавање 
Се пропишуваат/определуваат следните 
параметри: висината на банкарската гаранција 
за учество во постапката за секоја парцела 
пооделно,  интернет страница на која ќе се 
врши надавањето.  
 Услови за учество: 
- поднесување на пријава во електронска  
- доказ за обезбедена банкарска гаранција ( во 
оригинал) 
- Доказ за регистрација на правното лице од 
соодветен  регистер 
- За физички лица уверение за државјанство  
- Полномошно за лицето кое го застапува 
правното или физичкото лице   
Лица надлежни за реализацијата на 
Програмата 
. Виолета Михајлова , дипломиран правник , 
Раководител на Сектор за    нормативно-
правни, општи работи и јавни дејности;  
. Јована Јанева,  магистер  инженер архитект, 
Советник за просторно и урбанистичко 
планирање   во Одделение за урбанизам  и 
урбанистичко планирање. 
Благица Ристова, дипломиран правник, 
Помлад соработник за имотно правни работи 
во Оделението за нормативно правни и општи 
работи. 
Марина Костадинова, дипломиран градежен 
инженер, Советник, издавање на 
изводи,решенија за локациски услови за градба 
и одобренија за употреба   во Одделение за 
урбанизам  и урбанистичко планирање.  
Мирко Ристов, дипломиран градежен инженер, 
Советник за комунални работи во Одделението 
за комунални работи,  ЗЖС и ЛЕР. 
Проценка на финансискитеприливи по 
основ на реализација на Програмата 
(приходна страна на Програмата) 
Проценката на финансиските приходи се прави 
кумулативно за секое населено место одделно, 
според просечната пазарна цена за метар 
квадратен градежно земјиште по зони во тоа 
населено место или локалитет. 
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Проценка на финансиските средства 
потребни за реализација на Програмата 
(расходна страна на Програмата) 
Финансиските средства потребни за 
реализација на програмате се состојат од збир 
на проценетите финансиски средства потребни 
за реализирање на селдните активности: 
Трошоци по основ на администрирање на 
постапките за отуѓување ( 250.000,00 денари) 
Трошоци за промовирање, односно 
рекламирање на градежните локации што ќе 
бидат предмет на отуѓување ( 60.000,00 
денари) 
Преодни и завршни одредби 
Програмата ја усвојува Советот на општина 
Виница. 
Програмата може да се изменува и дополнува 
на начин и постапка иста, по која и се 
донесува. 
За спроведувањето на оваа Програма надлежен 
е Градоначалникот на општината. 
Програмата влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во Службен гласник на 
општина Виница. 
 

Број 09-235 
25.02.2022 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател, 

       Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски_ __ 
     54 
 
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 на  
Извештај за работа на Полициска станица 

Виница за второто полугодие на 2021 година 
 

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на 
Извештај за работа на Полициска станица 
Виница за второто полугодие на 2021 година, 
донесен на 6-та седница на Советот на 
општина Виница одржана на 25.02.2022 
година. 
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2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-236/2 
25.02.2022 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 5/2002“) 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 6-та седница одржана 
на ден 25.02.2022 година, донесе: 
 

ЗАКЛУЧОК 
За усвојување на  Извештај за работа на  
Полициска станица Виница за второто 

полугодие на 2021 година 
 
 1.Се усвојува Извештајот за работа на 
Полициска станица  Виница за второто 
полугодие на 2021 година. 
2.Заклучокот влегува во сила 8 (осмиот) ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник на 
општина Виница“. 

Број 09-236 
25.02.2022 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател, 

       Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски_ __ 
     55 
 
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 давање 

Согласност на Завршна сметка на ЈП за 
комунално-производни и услужни работи 

„Кале“-Блатец за 2021 година 
 

1.Се објавува Одлуката за давање Согласност 
на Завршна сметка на ЈП за комунално-
производни и услужни работи „Кале“-Блатец за 
2021 година, донесена на 6-та седница на 
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 Советот на општина Виница одржана на ден 
25.02.2022 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-237/2 
25.02.2022 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р 
 
Врз основа на член 11 став 1 точка 7 од  
Законот за јавните претпријатија („Сл. весник 
на РМ број 38/96, 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 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 6-та седница одржана на ден 25.02.2022 
година, донесе: 

ОДЛУКА 
За давање Согласност на Завршна сметка на 

 ЈП за комунално-производни и услужни 
работи „Кале“-Блатец за 2021 година 

 
Член 1 

Се дава Согласност на Завршната сметка на ЈП 
за комунално-производни и услужни работи 
„Кале“-Блатец за 2021 година. 

Член 2 
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник на 
општина Виница“. 
 

Број 09-237 
25.02.2022 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател, 

       Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски_ __ 
     56 
 
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: 
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РЕШЕНИЕ 
За објавување на Заклучок за усвојување на  
Полугодишен извештај за работата на  ООУ 

„Гоце Делчев“ - Виница за учебната 
2021/2022 година 

 
1.Се објавува Заклучокот за усвојување на 
Полугодишен извештај за работата на ООУ 
„Гоце Делчев“ - Виница за учебната 2021/2022 
година, донесен на 6-та седница на Советот на 
општина Виница одржана на 25.02.2022 
година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-238/2 
25.02.2022 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник 
на РМ број 5/02“) и член 21 став 1 точка 31 од 
Статутот на општина Виница („Сл. гласник на 
општина Виница број 8/2010, 12/2014, 
4/2019“), Советот на општина Виница на 6-та 
седница одржана на ден 25.02.2022 година, 
донесе: 

З АКЛУЧОК 
За усвојување на Полугодишен извештај за 

работата на ООУ „Гоце Делчев“ - Виница за  
учебната  2021/2022 година 

 
1.Се усвојува Полугодишниот извештај за 
работата на ООУ „Гоце Делчев“ - Виница за 
учебната 2021/2022 година. 
2.Заклучокот влегува во сила 8 (осмиот) ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник на 
општина Виница“. 
 

Број 09-238 
25.02.2022 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател, 

       Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски_ __ 
     57 
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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 усвојување на 

Годишна сметка за 2021 година на ООУ 
„Гоце Делчев“ - Виница за сметка за 

Сопствени приходи, сметка за Наменски 
дотации и Донаторска сметка 

 
1.Се објавува Одлуката за усвојување на 
Годишна сметка за 2021 година на ООУ „Гоце 
Делчев“ - Виница за сметка за Сопствени 
приходи, сметка за Наменски дотации и 
Донаторска сметка, донесена на 6-та седница на 
Советот на општина Виница одржана на 
25.02.2022 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-239/2 
25.02.2022 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот 
за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ 
број 5/02“) и член 21 став 1 точка 31 од 
Статутот на општина Виница („Сл. гласник на 
општина Виница број 8/2010, 12/2014, 4/2019“), 
Советот на општина Виница на 6-та седница 
одржана на ден 25.02.2022 година, донесе: 
 

ОДЛУКА 
За усвојување на Годишна сметка за 2021 
година на ООУ „Гоце Делчев“- Виница, за 
сметка за Сопствени приходи,  сметка за 
Наменски дотации и Донаторска сметка 

 
Член 1 

Се усвојува Годишната сметка за 2021 година 
на ООУ „Гоце Делчев“ - Виница, за сметка за 
Сопствени приходи, сметка за Наменски 
дотации и Донаторска сметка. 
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Член 2 
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник на 
општина Виница“. 
 

Број 09-239 
25.02.2022 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател, 

       Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски_ __ 
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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 Заклучок за усвојување на 
Полугодишен извештај за работата на ООУ 
„Славчо Стојменски“ - Виница за учебната  

2021/2022 година 
  

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на 
Полугодишен извештај за работата на ООУ 
„Славчо Стојменски“ - Виница за учебната 
2021/2022 година, донесен на 6-та седница на 
Советот на општина Виница одржана на 
25.02.2022 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-240/2 
25.02.2022 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник 
на РМ број 5/02“) и член 21 став 1 точка 31 од 
Статутот на општина Виница („Сл. гласник на 
општина Виница број 8/2010, 12/2014, 
4/2019“), Советот на општина Виница на 6-та 
седница одржана на ден 25.02.2022 година, 
донесе: 
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ЗАКЛУЧОК 
За усвојување на Полугодишен извештај за 
работата на ООУ „Славчо Стојменски“ - 

Виница за учебната  2021/2022 година 
 

1.Се усвојува Полугодишниот извештај за 
работата на ООУ „Славчо Стојменски“ - 
Виница за учебната 2021/2022 година. 
2.Заклучокот влегува во сила 8 (осмиот) ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник на 
општина Виница“. 
 

Број 09-240 
25.02.2022 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател, 

       Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски_ __ 
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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 Заклучок за усвојување на 
Извештај од спроведена самоевалуација на 

ООУ „Славчо Стојменски“ - Виница во 2021 
година 

  
1.Се објавува Заклучокот за усвојување на 
Извештај од спроведена самоевалуација на 
ООУ „Славчо Стојменски“ - Виница во 2021 
година, донесен на 6-та седница на Советот на 
општина Виница одржана на 25.02.2022 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-241/2 
25.02.2022 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник 
на РМ број 5/02“) и член 21 став 1 точка 31 од 
Статутот на општина Виница („Сл. гласник на 
општина Виница број 8/2010,12/2014, 4/2019“), 
Советот на општина Виница на 6-та седница 
одржана на ден 25.02.2022 година, донесе: 

ГЛАСНИК                            28 Февруари          2022 год.  
 

ЗАКЛУЧОК 
За усвојување на Извештај од спроведена 

самоевалуација на ООУ „Славчо 
Стојменски“ - Виница во 2021 година 

 
1.Се усвојува Извештајот од спроведена 
самоевалуација на ООУ „Славчо Стојменски“ - 
Виница во 2021 година. 
2.Заклучокот влегува во сила 8 (осмиот) ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник на 
општина Виница“. 
 

Број 09-241 
25.02.2022 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател, 

       Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски_ __ 
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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 усвојување на 

Годишна сметка за 2021 година на 
ООУ„Славчо Стојменски“-Виница за сметка 

  за Сопствени приходи и сметка за 
Наменски дотации 

  
1.Се објавува Одлуката за усвојување на 
Годишна сметка за 2021 година на 
ООУ„Славчо Стојменски“-Виница за сметка за 
Сопствени приходи и сметка за Наменски 
дотации, донесена на 6-та седница на Советот 
на општина Виница одржана на 25.02.2022 
година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-242/2 
25.02.2022 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот 
за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ 
број 5/02“) и член 21 став 1 точка 31 од 
Статутот на општина Виница („Сл. гласник на  
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општина Виница број 8/2010, 12/2014, 4/2019“), 
Советот на општина Виница на 6-та седница 
одржана на ден   25.02.2022 година, донесе: 
 

ОДЛУКА 
За усвојување на Годишна сметка за 2021 

година на ООУ „Славчо Стојменски“- 
Виница, за сметка за Сопствени приходи и 

сметка за Наменски дотации 
 

Член 1 
Се усвојува Годишната сметка за 2021 година 
на ООУ „Славчо Стојменски“- Виница, за 
сметка за Сопствени приходи и сметка за 
Наменски дотации. 

Член 2 
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од 
денот на објавувањето  во „Службен гласник на 
општина Виница“. 

Број 09-242 
25.02.2022 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател, 

       Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски_ __ 
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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 давање 

Согласност на дополна на Годишен план за 
вработување за 2022 година на  ООУ 

„Славчо Стојменски“- Виница  
 

1.Се објавува Одлуката за  давање Согласност 
на дополна на Годишен план за вработување 
за 2022 година на ООУ „Славчо Стојменски“- 
Виница, донесена на 6-та седница на Советот 
на општина Виница одржана на ден 25.02.2022 
година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Виница“. 

Број 10-243/2 
25.02.2022 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р 
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Врз основа на член 20-б став 1 и став 2 од 
Законот за вработените во јавниот сектор 
(„Сл.весник на РМ број 27/2014, 199/2014, 
27/2016, 35/2018 и 198/2018“ и Службен 
весник на Р.С.Македонија број 143/2019, 
14/2020“) 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 6-та 
седница одржана на ден 25.02.2022 година, 
донесе: 

ОДЛУКА 
За давање Согласност на дополна на 

Годишен план за вработување за 2022 
година на ООУ „Славчо Стојменски“- 

Виница  
 

Член 1 
Се дава Согласност на дополната на 
Годишниот план за вработување за 2022 
година на ООУ „Славчо Стојменски“ - 
Виница, број 03-91/2 од 18.03.2021 година - 
07.02.2022 година. 

Член 2 
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник на 
општина Виница“. 
 

Број 09-243 
25.02.2022 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател, 

       Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски_ __ 
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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 Заклучок за усвојување на 
Полугодишен извештај за работата на ООУ 

„Кочо Рацин“ - с.Блатец, Виница за 
учебната 2021/2022 година 

 
1.Се објавува Заклучокот за усвојување на 
Полугодишен извештај за работата на ООУ 
„Кочо Рацин“ - с.Блатец, Виница за учебната 
2021/2022 година, донесен на 6-та седница на  
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Советот на општина Виница одржана на 
25.02.2022 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-244/2 
25.02.2022 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник 
на РМ број 5/02“) и член 21 став 1 точка 31 од 
Статутот на општина Виница („Сл. гласник на 
општина Виница број 8/2010, 12/2014, 
4/2019“), Советот на општина Виница на 6-та 
седница одржана на ден 25.02.2022 година, 
донесе: 
 

ЗАКЛУЧОК 
За усвојување на Полугодишен извештај за  
работата на ООУ „Кочо Рацин“ - с.Блатец, 

Виница, за учебната  2021/2022 година 
 

1.Се усвојува Полугодишниот извештај за 
работата на ООУ „Кочо Рацин“- с.Блатец, 
Виница, за  учебната 2021/2022 година. 
2.Заклучокот влегува во сила 8 (осмиот) ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник на 
општина Виница“. 
 

Број 09-244 
25.02.2022 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател, 

       Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски_ __ 
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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 усвојување на 

Годишна сметка за 2021 година на ООУ 
„Кочо Рацин“- с.Блатец, Виница за сметка  

за Сопствени приходи и сметка за Наменски 
дотации 

  

ГЛАСНИК                            28 Февруари          2022 год.  
 

1.Се објавува Одлуката за усвојување на 
Годишна сметка за 2021 година на ООУ „Кочо 
Рацин“ - с.Блатец, Виница за сметка за 
Сопствени приходи и сметка за Наменски 
дотации, донесена на 6-та седница на Советот 
на општина Виница одржана на 25.02.2022 
година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-245/2 
25.02.2022 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот 
за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ 
број 5/02“) и член 21 став 1 точка 31 од 
Статутот на општина Виница („Сл. гласник на 
општина Виница број 8/2010, 12/2014, 4/2019“), 
Советот на општина Виница на 6-та седница 
одржана на ден  25.02.2022 година, донесе: 
 

ОДЛУКА 
За усвојување на Годишна сметка за 2021 
година на ООУ „Кочо Рацин“- с.Блатец, 

Виница за сметка за Сопствени приходи и 
сметка за Наменски дотации 

 
Член 1 

Се усвојува Годишната сметка за 2021 година 
на ООУ „Кочо Рацин“- с.Блатец, Виница, за 
сметка за Сопствени приходи и сметка за 
Наменски дотации. 

Член 2 
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден  од 
денот на објавувањето во „Службен гласник на 
општина Виница“. 

Број 09-245 
25.02.2022 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател, 

       Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски_ __ 
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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: 
 



 
Страна 17 бр. 2                                                 СЛУЖБЕН 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Заклучок за усвојување на 
Полугодишен извештај за работата на ООУ 

„Никола Парапунов“ - с.Драгобраште, 
Виница во учебната 2021/2022 година 

 
1.Се објавува Заклучокот за усвојување на 
Полугодишен извештај за работата на ООУ 
„Никола Парапунов“ - с.Драгобраште, Виница, 
во учебната 2021/2022 година, донесен на 6-та 
седница на Советот на општина Виница 
одржана на 25.02.2022 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-246/2 
25.02.2022 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник 
на РМ број 5/02“) и член 21 став 1 точка 31 од 
Статутот на општина Виница („Сл. гласник на 
општина Виница број 8/2010, 12/2014, 
4/2019“), Советот на општина Виница на 6-та 
седница одржана на ден 25.02.2022 година, 
донесе: 

ЗАКЛУЧОК 
За усвојување на Полугодишен извештај за 

работата на ООУ „Никола Парапунов“ - 
с.Драгобраште, Виница, во учебната  

2021/2022 година 
 

1.Се усвојува Полугодишниот извештај за 
работата на ООУ „Никола Парапунов“- 
с.Драгобраште, Виница, во учебната 2021/2022 
година. 
2.Заклучокот влегува во сила 8 (осмиот) ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник на 
општина Виница“. 
 

Број 09-246 
25.02.2022 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател, 

       Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски_ __ 
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ГЛАСНИК                            28 Февруари          2022 год.  
 
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 усвојување на 

Годишна сметка за 2021 година на ООУ 
„Никола Парапунов“- с.Драгобраште, 

Виница за сметка за Сопствени приходи и 
сметка за Наменски дотации 

 
1.Се објавува Одлуката за усвојување на 
Годишна сметка за 2021 година на ООУ 
„Никола Парапунов“ - с.Драгобраште, Виница 
за сметка за Сопствени приходи и сметка за 
Наменски дотации, донесена на 6-та седница 
на Советот на општина Виница одржана на 
25.02.2022 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-247/2 
25.02.2022 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за 
локалната самоуправа („Сл. весник на РМ број 
5/02“) и член 21 став 1 точка 31 од Статутот на 
општина Виница („Сл. гласник на општина Виница 
број 8/2010, 12/2014, 4/2019“), Советот на општина 
Виница на 6-та седница одржана на ден  25.02.2022 
година, донесе: 

ОДЛУКА 
За усвојување на Годишна сметка за 2021 

година на ООУ „Никола Парапунов“- 
с.Драгобраште, Виница, за сметка за 

Сопствени приходи и сметка за Наменски 
дотации 

 
Член 1 

Се усвојува Годишната сметка за 2021 година на 
ООУ „Никола Парапунов“- с.Драгобраште, Виница 
за сметка за Сопствени приходи и сметка за 
Наменски дотации. 

 
 
 
 



Страна 18 бр. 2                                                 СЛУЖБЕН 
 

Член 2 
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник на 
општина Виница“. 

Број 09-247 
25.02.2022 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател, 

       Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски_ __ 
     66 
 
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 на 
Полугодишен извештај за работата на СОУ 

„Ванчо Прке“ - Виница за учебната 
2021/2022 година 

 
 1.Се објавува Заклучокот за усвојување на 
Полугодишен извештај за работата на СОУ 
„Ванчо Прке“- Виница за учебната 2021/2022 
година, донесен на 6-та седница на Советот на 
општина Виница одржана на 25.02.2022 
година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-248/2 
25.02.2022 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл. весник 
на РМ број 5/02“) и член 21 став 1 точка 31 од 
Статутот на општина Виница („Сл. гласник на 
општина Виница број 8/2010, 12/2014, 
4/2019“), Советот на општина Виница на 6-та 
седница одржана на ден  25.02.2022 година, 
донесе: 

ЗАКЛУЧОК 
За усвојување на Полугодишен извештај за  
работата на СОУ „Ванчо Прке“- Виница за 

учебната  2021/2022 година 
 
 

ГЛАСНИК                            28 Февруари          2022 год.  
 
1.Се усвојува Полугодишниот извештај за 
работата на СОУ „Ванчо Прке“- Виница за 
учебната 2021/2022 година. 
2.Заклучокот влегува во сила 8 (осмиот) ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник на 
општина Виница“. 
 

Број 09-248 
25.02.2022 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател, 

       Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски_ __ 
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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 усвојување на 

Годишна сметка за 2021 година на СОУ 
„Ванчо Прке“ - Виница, за сметка за 

 Сопствени приходи, сметка за Наменски 
дотации и сметка за донации 

 
1.Се објавува Одлуката за усвојување на 
Годишна сметка за 2021 година на СОУ 
„Ванчо Прке“ - Виница, за сметка за 
Сопствени приходи, сметка за Наменски 
дотации и сметка за донации, донесена на 6-та 
седница на Советот на општина Виница 
одржана на 25.02.2022 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-249/2 
25.02.2022 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот 
за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ 
број 5/02“) и член 21 став 1 точка 31 од 
Статутот на општина Виница („Сл. гласник на 
општина Виница број 8/2010, 12/2014, 4/2019“), 
Советот на општина Виница на 6-та седница 
одржана на ден 25.02.2022 година, донесе: 
 
 



Страна 19 бр. 2                                                 СЛУЖБЕН 
 

ОДЛУКА 
За усвојување на Годишна сметка за 2021 
година на СОУ „Ванчо Прке“- Виница, за 
сметка за Сопствени приходи, сметка за 
Наменски дотации и сметка за донации 

 
Член 1 

Се усвојува Годишната сметка за 2021 година 
на СОУ „Ванчо Прке“- Виница, за сметка за 
Сопствени приходи, сметка за Наменски 
дотации и сметка за донации. 

Член 2 
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник на 
општина Виница“. 
 

Број 09-249 
25.02.2022 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател, 

       Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски_ __ 
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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 неусвојување на 
Годишна сметка за 2021 година на ОУ Дом 

на културата „Тошо Арсов“ - Виница, за  
сметка за Сопствени приходи и сметка за 

Наменски дотации  
 

1.Се објавува Одлуката за неусвојување на 
Годишна сметка за 2021 година на ОУ Дом на 
културата „Тошо Арсов“ - Виница, за сметка за 
Сопствени приходи и сметка за Наменски 
дотации, донесена на 6-та седница на Советот 
на општина Виница одржана на 25.02.2022 
година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-250/2 
25.02.2022 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р 
 

ГЛАСНИК                            28 Февруари          2022 год.  
 
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 6-та седница 
одржана на ден  25.02.2022 година, донесе: 
 

ОДЛУКА 
За неусвојување на Годишна сметка за 2021 

година на ОУ Дом на културата „Тошо 
Арсов“  Виница, за сметка за Сопствени 
приходи и сметка за Наменски дотации 

 
Член 1 

Не се усвојува Годишната сметка за 2021 
година на ОУ Дом на културата „Тошо Арсов“ 
- Виница, за сметка за Сопствени приходи и 
сметка за Наменски дотации. 

Член 2 
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник на 
општина Виница“. 

Број 09-250 
25.02.2022 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател, 

       Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски_ __ 
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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 неусвојување на 

Годишна сметка за 2021 година на ЈОУ 
Библиотека „Ванчо Прке“ - Виница за  

сметка за Сопствени приходи, сметка за 
Наменски дотации и Општинска буџетска 

сметка 
 

 1.Се објавува Одлуката за неусвојување на 
Годишна сметка за 2021 година на ЈОУ 
Библиотека „Ванчо Прке“ - Виница за сметка 
за Сопствени приходи, сметка за Наменски 
дотации и Општинската буџетска сметка, 
донесена на 6-та седница на Советот на 
општина Виница одржана на 25.02.2022 
година. 



 
Страна 20 бр. 2                                                 СЛУЖБЕН 
 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-251/2 
25.02.2022 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 6-та седница 
одржана на ден  25.02.2022 година, донесе: 
 

ОДЛУКА 
За неусвојување на Годишна сметка за 2021 
година на ЈОУ Библиотека „Ванчо Прке“- 
Виница за сметка за Сопствени приходи,  

сметка за Наменски дотации и Општинска 
буџетска сметка 

 
Член 1 

Не се усвојува Годишната сметка за 2021 
година на ЈОУ Библиотека „Ванчо Прке“- 
Виница за сметка за Сопствени приходи,  
сметка за Наменски дотации и Општинска 
Буџетска сметка. 

Член 2 
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник на 
општина Виница“. 
 

Број 09-251 
25.02.2022 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател, 

       Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски_ __ 
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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: 
 
 
 
 
 

 
ГЛАСНИК                            28 Февруари          2022 год.  

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Одлука за усвојување на 
Годишна сметка за 2021 годинана Локален 
Археолошки и историски Музеј „Теракота“ 
– Виница, за сметка за Сопствени приходи и 

сметка на основен Буџет 
 
1.Се објавува Одлуката за усвојување на 
Годишна сметка за 2021 година на Локален 
Археолошки и историски Музеј „Теракота“ - 
Виница, за сметка за Сопствени приходи и 
сметка на основен Буџет, донесена на 6-та 
седница на Советот на општина Виница 
одржана на 25.02.2022 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-252/2 
25.02.2022 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот 
за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ 
број 5/02“) и член 21 став 1 точка 31 од 
Статутот на општина Виница („Сл. гласник на 
општина Виница број 8/2010, 12/2014, 4/2019“), 
Советот на општина Виница на 6-та седница 
одржана на ден 25.02.2022 година, донесе: 
 

ОДЛУКА 
За усвојување на Годишна сметка за 2021 

година на Локален Археолошки и историски 
Музеј „Теракота“ - Виница, за сметка за 
Сопствени приходи и сметка на основен 

буџет 
 

Член 1 
Се усвојува Годишната сметка за 2021 година 
на Локален Археолошки и историски Музеј 
„Теракота“ - Виница, за  сметка за Сопствени 
приходи и сметка на основен буџет. 

Член 2 
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник на 
општина Виница“. 

Број 09-252 
25.02.2022 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател, 

       Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски_ __ 
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Страна 21 бр. 2                                                 СЛУЖБЕН 
 
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 усвојување на 
Годишна сметка за 2021 година на ОЈУДГ 
Детска градинка „Гоце Делчев“ - Виница,  
за сметка за Сопствени приходи, сметка за  

Наменски дотации, сметка за донации и 
сметка  на основен буџет 

 
1.Се објавува Одлуката за усвојување на 
Годишна сметка за 2021 година на ОЈУДГ 
Детска градинка „Гоце Делчев“ - Виница, за 
сметка за  Сопствени приходи, сметка за 
Наменски дотации, сметка за донации и сметка  
на основен буџет, донесена на 6-та седница на 
Советот на општина Виница одржана на 
25.02.2022 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-253/2 
25.02.2022 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот 
за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ 
број 5/02“) и член 21 став 1 точка 31 од 
Статутот на општина Виница („Сл. гласник на 
општина Виница број 8/2010, 12/2014, 4/2019“), 
Советот на општина Виница на 6-та седница 
одржана на ден  25.02.2022 година, донесе: 
 

ОДЛУКА 
За усвојување на Годишна сметка за 2021 
година на ОЈУДГ Детска градинка „Гоце 
Делчев“ - Виница за сметка за Сопствени 

приходи, сметка за Наменски дотации, 
 сметка за донации и сметка  на основен 

буџет 
 

Член 1 
Се усвојува Годишната сметка за 2021 година 
на  ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“ - 
Виница за сметка за  Сопствени приходи,  
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сметка за Наменски дотации, сметка за донации 
и сметка  на основен буџет. 

Член 2 
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник на 
општина Виница“. 
 

Број 09-253 
25.02.2022 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател, 

       Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски_ __ 
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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 давање 

Согласност за примена на Правилник за 
составот и начинот на работата на  

Комисијата за прием на деца и утврдување 
на критериуми за прием на деца во ОЈУДГ 

„Гоце Делчев“ - Виница 
 
1.Се објавува Одлуката за давање Согласност за 
примена на Правилник за составот и начинот на 
работата на Комисијата за прием на деца и 
утврдување на критериуми за прием на деца во 
ОЈУДГ „Гоце Делчев“ - Виница, донесена на 6-
та седница на Советот на општина Виница 
одржана на ден 25.02.2022 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-254/2 
25.02.2022 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р 
 
Врз основа на член 60 став 3 од Законот за 
заштита на децата („Сл. весник на РМ број 
23/2013, 12/2104, 44/2014, 144/2014, 10/2015,  
25/2015, 150/2015, 192/2015, 27/2016, 163/2017, 
21/2018, 198/2018 и Сл.весник на РСМ број 
104/2019, 146/2019, 275/2019, 311/2020 и 
294/2021“) и член 21 став 1 точка 43 од  
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Статутот на општина Виница („Сл. гласник на 
општина Виница број 8/2010, 12/2014, 
4/2019“), Советот на општина Виница на 6-та 
седница одржана на ден 25.02.2022 година, 
донесе: 

ОДЛУКА 
За давање Согласност за примена на 

Правилник за составот и начинот 
 на работата на Комисијата за прием на 

деца и утврдување на критериуми за прием 
на деца во ОЈУДГ „Гоце Делчев“ - Виница 

 
Член 1 

Се дава Согласност за примена на Правилник 
за составот и начинот на работата на 
Комисијата за прием на деца и утврдување на 
критериуми за прием на деца во ОЈУДГ „Гоце 
Делчев“ - Виница, број 01-344/1 од 15.12.2021 
година, донесен од Управниот одбор на ОЈУДГ 
Детска градинка „Гоце Делчев“ - Виница на 
седницата одржана на ден 15.12.2021 година. 

Член 2 
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник на 
општина Виница“. 
 

Број 09-254 
25.02.2022 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател, 

       Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски_ __ 
    73 
 
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 давање 

Согласност за примена на Правилник за 
изменување и дополнување на Правилникот 

за систематизација на работните места   
во ОЈУДГ „Гоце Делчев“ - Виница 

 
1.Се објавува Одлуката за давање Согласност за 
примена на Правилник за изменување и 
дополнување на Правилникот за 
систематизација на работните места во ОЈУДГ 
„Гоце Делчев“ - Виница, донесена на 6-та  
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седница на Советот на општина Виница 
одржана на ден 25.02.2022 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-255/2 
25.02.2022 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р 
 
Врз основа на член 116 став 1 алинеа 8 од 
Законот за заштита на децата („Сл. весник на 
РМ број 23/2013, 12/2104, 44/2014, 144/2014, 
10/2015,  25/2015, 150/2015, 192/2015, 27/2016, 
163/2017, 21/2018, 198/2018 и Сл.весник на 
РСМ број 104/2019, 146/2019, 275/2019, 
311/2020 и 294/2021“) 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 6-та 
седница одржана на ден 25.02.2022 година, 
донесе: 

ОДЛУКА 
За давање Согласност за примена на 

Правилник за изменување и дополнување 
на Правилникот за  систематизација на 

работните места во ОЈУДГ „Гоце Делчев“ - 
Виница 

 
Член 1 

Се дава Согласност за примена на Правилник 
за изменување и дополнување на Правилникот 
за систематизација на работните места во 
ОЈУДГ „Гоце Делчев“ - Виница, број 01-37/1 
од 07.02.2022 година, донесен од Управниот 
одбор на ОЈУДГ Детска градинка „Гоце 
Делчев“ - Виница на седницата одржана на ден 
07.02.2022 година. 

Член 2 
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник на 
општина Виница“. 
 

Број 09-255 
25.02.2022 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател, 

       Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски_ __ 
    74 
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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 Заклучок за усвојување на 

Извештај за здравствена безбедност на 
водата за пиење во с.Лаки 

 
1.Се објавува Заклучокот за усвојување на 
Извештај за здравствена безбедност на водата 
за пиење во с.Лаки, донесен на 6-та седница на 
Советот на општина Виница одржана на ден 
25.02.2022 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-256/2 
25.02.2022 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 („Службен 
весник на РМ бр.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 6-та седница одржана 
на ден 25.02.2022 година, донесе: 
 

ЗАКЛУЧОК 
За усвојување на Извештај за здравствена 
безбедност на водата за пиење во с.Лаки 

  
1.Се усвојува Извештајот за здравствена 
безбедност на водата за пиење во с.Лаки. 
2.Заклучокот влегува во сила 8 (осмиот) ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник на 
општина Виница“. 
 

Број 09-256 
25.02.2022 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател, 

       Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски_ __ 
    75 
 
 

 
ГЛАСНИК                            28 Февруари          2022 год.  
 
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 утврдување на 
потреба од донесување на Урбанистичко-

планска документација за бесправно 
изграден објект надвор од плански опфат на 

 К.П.бр.289 К.О.Истибања, Виница 
 

1.Се објавува Одлуката за утврдување на 
потреба од донесување на Урбанистичко-
планска документација за бесправно изграден 
објект надвор од плански опфат на К.П.бр.289, 
И.Л. бр.1665, на земјиште во сопственост на 
Ивица Стоименов, К.О.Истибања, Виница, а по 
Барање од Ивица Стоименов од с.Истибања, 
Виница, донесена на 6-та седница на Советот на 
општина Виница одржана на ден 25.02.2022 
година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-257/2 
25.02.2022 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р 
 
Врз основа на Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти („Сл.весник на 
РМ број 23/11, 54/11,155/12, 53/13, 72/13, 
44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 
31/16, 190/17 и „Сл.весник на Р.С.Македонија 
број 174/21“) 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 6-та седница 
одржана на ден 25.02.2022 година, донесе: 

 
ОДЛУКА 

За утврдување на потреба од донесување на  
Урбанистичко-планска документација за  

бесправно изграден објект надвор од 
плански опфат на К.П.бр.289 К.О.Истибања, 

Виница 
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Член 1 
Се утврдува потреба од донесување на 
Урбанистичко-планска документација за 
проширување на плански опфат на 
с.Истибања, Виница, за вклопување на 
бесправно изграден објект  Индивидуална 
станбена куќа (зграда 1), со намена А1 
Индивидуално домување, на К.П.бр.289, И.Л. 
бр.1665 К.О.Истибања, Виница, со адреса 
м.в.„Село“, на земјиште во сопственост на 
Ивица Стоименов, изградена во опфат без 
важечка планска документација, а по Барање 
од Ивица Стоименов од с.Истибања, Виница, 
заведено под број УП 1 бр.09-1783 од 
26.08.2011 година. 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 09-257 
25.02.2022 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател, 

       Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски_ __ 
    76 
 
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 утврдување на 
потреба од донесување на Урбанистичко-

планска документација за бесправно 
изграден објект надвор од плански опфат на 

 К.П.бр.668/1 на ГУП на град Виница 
 

1.Се објавува Одлуката за утврдување на 
потреба од донесување на Урбанистичко-
планска документација за бесправно изграден 
објект надвор од плански опфат на К.П.бр.668/1 
на ГУП на град Виница, на земјиште во 
сопственост на Р.С.Македонија, К.О.Градец, 
Виница а по Барање од Ерѓул Асанов од 
Виница, донесена на 6-та седница на Советот на 
општина Виница одржана на ден 25.02.2022 
година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

ГЛАСНИК                            28 Февруари          2022 год.  
 

Број 10-258/2 
25.02.2022 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р 
 
Врз основа на Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти („Сл.весник на 
РМ број 23/11, 54/11,155/12, 53/13, 72/13, 
44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 
31/16, 190/17 и „Сл.весник на Р.С.Македонија 
број 174/21“) 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 6-та седница 
одржана на ден 25.02.2022 година, донесе: 

 
ОДЛУКА 

За утврдување на потреба од донесување на  
Урбанистичко-планска документација за  

бесправно изграден објект надвор од 
плански опфат на К.П.бр.668/1 на ГУП на 

град Виница 
 

Член 1 
Се утврдува потреба од донесување на 
Урбанистичко-планска документација за 
проширување на плански опфат на Виница, за 
вклопување на бесправно изграден објект  
Индивидуална станбена куќа, со намена А1 
Индивидуално домување, на К.П.бр.668/1 
К.О.Градец, Виница, со адреса м.в.„Драгица“, 
на земјиште во сопственост на Р.С.Македонија, 
изградена надвор од опфат на ГУП на град 
Виница, а по Барање од Ерѓул Асанов од 
Виница, заведено под број УП 1 бр.11-334 од 
17.02.2016 година. 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 09-258 
25.02.2022 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател, 

       Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски_ __ 
    77 
 
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  
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Виница бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), 
Градоначалникот на Општина Виница,  донесе: 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Одлука за утврдување на 
потреба од донесување на Урбанистичко-

планска документација за бесправно 
изграден објект надвор од плански опфат на 

 К.П.бр.668/1 на ГУП на град Виница 
 

1.Се објавува Одлуката за утврдување на 
потреба од донесување на Урбанистичко-
планска документација за бесправно изграден 
објект надвор од плански опфат на К.П.бр.668/1 
на ГУП на град Виница, на земјиште во 
сопственост на Р.С.Македонија, К.О.Градец, 
Виница, а по Барање од Фирус Исмаилов од 
Виница, донесена на 6-та седница на Советот на 
општина Виница одржана на ден 25.02.2022 
година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-259/2 
25.02.2022 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р 
 
Врз основа на Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти („Сл.весник на 
РМ број 23/11, 54/11,155/12, 53/13, 72/13, 
44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 
31/16, 190/17 и „Сл.весник на Р.С.Македонија 
број 174/21“) 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 6-та седница 
одржана на ден 25.02.2022 година, донесе: 

 
ОДЛУКА 

За утврдување на потреба од донесување на  
Урбанистичко-планска документација за  

бесправно изграден објект надвор од 
плански опфат на К.П.бр.668/1 на ГУП на 

град Виница 
 

Член 1 
Се утврдува потреба од донесување на 
Урбанистичко-планска документација за 
проширување на плански опфат на Виница, за  
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вклопување на бесправно изграден објект  
Индивидуална станбена куќа, со намена А1  
Индивидуално домување, на К.П.бр.668/1 
К.О.Градец, Виница, со адреса м.в.„Драгица“, 
на земјиште во сопственост на Р.С.Македонија, 
изградена надвор од опфат на ГУП на град 
Виница, а по Барање од Фирус Исмаилов од 
Виница, заведено под број УП 1 бр.11-139 од 
05.01.2016 година. 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 09-259 
25.02.2022 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател, 

       Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски_ __ 
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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 утврдување на 
потреба од донесување на Урбанистичко-

планска документација за бесправно 
изграден објект надвор од плански опфат на 

 К.П.бр.3135 К.О.Виница 
 

1.Се објавува Одлуката за утврдување на 
потреба од донесување на Урбанистичко-
планска документација за бесправно изграден 
објект надвор од плански опфат на К.П.бр.3135, 
на земјиште во сопственост на Звонко 
Стаменков, К.О.Виница, а по Барање од Звонко 
Стаменков од Скопје, донесена на 6-та седница 
на Советот на општина Виница одржана на ден 
25.02.2022 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-260/2 
25.02.2022 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р 
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Врз основа на Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти („Сл.весник на 
РМ број 23/11, 54/11,155/12, 53/13, 72/13, 
44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 
31/16, 190/17 и „Сл.весник на Р.С.Македонија 
број 174/21“) 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 6-та седница 
одржана на ден 25.02.2022 година, донесе: 

 
ОДЛУКА 

За утврдување на потреба од донесување на  
Урбанистичко-планска документација за  

бесправно изграден објект надвор од 
плански опфат на К.П.бр.3135 К.О.Виница 

 
Член 1 

Се утврдува потреба од донесување на 
Урбанистичко-планска документација за 
проширување на плански опфат на Виница, за 
вклопување на бесправно изграден објект  
Викенд куќа, со намена А4-3, на К.П.бр.3135 
К.О.Виница, со адреса м.в.„Казанџика“, на 
земјиште во сопственост на Звонко Стаменков, 
изградена надвор од опфат на Урбанистички 
план за Виница, а по Барање од Звонко 
Стаменков од Скопје, заведено под број УП 1 
бр.09-942 од 12.08.2011 година. 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 09-260 
25.02.2022 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател, 

       Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски_ __ 
    79 
 
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: 
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РЕШЕНИЕ 
За објавување на Одлука за утврдување на 
потреба од донесување на Урбанистичко-

планска документација за бесправно 
изграден објект надвор од плански опфат на 
 К.П.бр.8257/1, К.П.бр.8257/2, К.П.бр.8256 и 

К.П.бр.6648/1 К.О.Блатец, Виница 
 

1.Се објавува Одлуката за утврдување на 
потреба од донесување на Урбанистичко-
планска документација за бесправно изграден 
објект надвор од плански опфат на 
К.П.бр.8257/1, К.П.бр.8257/2, К.П.бр.8256 и 
К.П.бр.6648/1, на земјиште во сопственост на 
Тодорчо Костадинов и Р.С.Македонија, 
К.О.Блатец, Виница, а по Барање од Тодорчо 
Костадинов од Виница, донесена на 6-та 
седница на Советот на општина Виница 
одржана на ден 25.02.2022 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-261/2 
25.02.2022 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р 
 
Врз основа на Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти („Сл.весник на 
РМ број 23/11, 54/11,155/12, 53/13, 72/13, 
44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 
31/16, 190/17 и „Сл.весник на Р.С.Македонија 
број 174/21“) 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 6-та седница 
одржана на ден 25.02.2022 година, донесе: 

 
ОДЛУКА 

За утврдување на потреба од донесување на  
Урбанистичко-планска документација за  

бесправно изграден објект надвор од 
плански опфат на К.П.бр.8257/1, 

К.П.бр.8257/2, К.П.бр.8256 и К.П.бр.6648/1  
К.О.Блатец, Виница 

 
Член 1 

Се утврдува потреба од донесување на 
Урбанистичко-планска документација за 
проширување на плански опфат на с.Блатец,  
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Виница, за вклопување на бесправно изграден 
објект Индивидуална станбена куќа (зграда  
1),со намена А1-индивидуално домување, на 
К.П.бр.8257/1, 8257/2, К.П.бр.8256 и 
К.П.бр.6648/1 К.О.Блатец, Виница, со адреса 
м.в.„Село“, на земјиште во сопственост на 
Тодорчо Костадинов и Р.С.Македонија, 
изградена во опфат без важечка планска 
документација за с.Блатец, а по Барање од 
Тодорчо Костадинов од Виница, заведено под 
број УП 1 бр.09-688 од 04.08.2011 година. 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 09-261 
25.02.2022 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател, 

       Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски_ __ 
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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 одобрување 

финансиски средства на Марија Јованова 
од с.Блатец, Виница, за лекување 

 
1.Се објавува Одлуката за одобрување 
финансиски средства на Марија Јованова од 
с.Блатец, Виница, за лекување, донесена на 6-
та седница на Советот на општина Виница 
одржана на ден 25.02.2022 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-262/2 
25.02.2022 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 21 став 1 точка 43 од 
Статутот на општина Виница („Сл. гласник на 
општина Виница број 8/2010, 12/2014,  
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4/2019“), а по Барање број 09-47 од 12.01.2022 
година, Советот на општина Виница на 6-та 
седница одржана на ден 25.02.2022 година, 
донесе: 

ОДЛУКА 
За одобрување финансиски средства на 

Марија Јованова од с.Блатец, Виница, за 
лекување 

 
Член 1 

На Марија Јованова од с.Блатец, Виница, со 
ЕМБГ 0110962497004, се одобруваат 
финансиски средства во висина од 25.000,00 
денари, за лекување. 

Член 2 
Финансиските средства да се преведат на 
сметка:   200003112550833 Стопанска банка.  

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

Број 09-262 
25.02.2022 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател, 

       Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски_ __ 
    81 
 
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 одобрување 

финансиски средства  на Анѓела Јанчева од 
с.Јакимово, Виница, за лекување 

 
1.Се објавува Одлуката за одобрување 
финансиски средства на Анѓела Јанчева од 
с.Јакимово, Виница, за лекување, донесена на 
6-та седница на Советот на општина Виница 
одржана на ден 25.02.2022 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-263/2 
25.02.2022 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа  („Сл. весник 
на РМ број 5/02“),  член 21 став 1 точка 43 од 
Статутот на општина Виница („Сл. гласник на 
општина Виница број 8/2010, 12/2014, 4/2019“), 
а по Барање број 09-68 од 18.01.2022 година, 
Советот на општина Виница на 6-та седница 
одржана на ден 25.02.2022 година, донесе: 
 

ОДЛУКА 
За одобрување финансиски средства на 

Анѓела Јанчева од с.Јакимово, Виница, за 
лекување 

 
Член 1 

На Анѓела Јанчева од с.Јакимово, Виница, со 
ЕМБГ 2111980498003, се одобруваат 
финансиски средства во висина од 25.000,00 
денари, за лекување. 

Член 2 
Финансиските средства да се преведат на 
сметка:   290500019052960 ТТК банка.  

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

Број 09-263 
25.02.2022 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател, 

       Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски_ __ 
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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 одобрување 

финансиски средства  на Миле Ефтимов од 
с.Градец, Виница, за школување на децата 

Кирчо и Никола Ефтимов 
 

1.Се објавува Одлуката за одобрување 
финансиски средства на Миле Ефтимов од 
с.Градец, Виница, за школување на децата 
Кирчо и Никола Ефтимов, донесена на 6-та 
седница на Советот на општина Виница 
одржана на ден 25.02.2022 година. 
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2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-264/2 
25.02.2022 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 21 став 1 точка 43 од 
Статутот на општина Виница („Сл. гласник на 
општина Виница број 8/2010, 12/2014, 4/2019“), 
а по Барање број 09-74 од 20.01.2022 година, 
Советот на општина Виница на 6-та седница 
одржана на ден 25.02.2022 година, донесе: 

 
ОДЛУКА 

За одобрување финансиски средства на 
Миле Ефтимов  од с.Градец, Виница, за 

школување на децата Кирчо и 
 Никола Ефтимов 

 
Член 1 

На Миле Ефтимов од с.Градец, Виница, со 
ЕМБГ 2002976492013, се одобруваат 
финансиски средства во висина од 25.000,00 
денари, за школување на децата Кирчо и 
Никола Ефтимов на неговиот покоен брат 
Дончо Ефтимов, а кој се грижи за нив. 

Член 2 
Финансиските средства да се преведат на 
сметка:   200002758990198 Стопанска банка.  

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

Број 09-264 
25.02.2022 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател, 

       Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски_ __ 
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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: 
 



 
Страна 29 бр. 2                                                 СЛУЖБЕН 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Заклучок за повлекување  

на 31-та точка од Дневен ред 
 
1.Се објавува Заклучокот за повлекување на 
31-та точка од Дневниот ред: Барање од Јаја 
Алиов од Виница на финансиска помош за 
лекување, донесен на 6-та седница на Советот 
на општина Виница одржана на 25.02.2022 
година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-265/2 
25.02.2022 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 6-та 
седница одржана на ден 25.02.2022 година, 
донесе: 

ЗАКЛУЧОК 
За повлекување на 31-та точка од Дневен 

ред 
 
1.31-та точка од Дневниот ред: Барање од Јаја 
Алиов од Виница, на финансиска помош за 
лекување, се повлекува од Дневниот ред на 6-
та седница на Советот, заради доставување на 
дополнителна документација. 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на општина Виница“. 
 

Број 09-265 
25.02.2022 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател, 

       Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски_ __ 
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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  
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Виница бр.8/2010, 12/2014, 4/2019“), 
Градоначалникот на Општина Виница,  донесе: 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Одлука за одобрување 

финансиски средства  на Бедрие Рашидова 
од Виница, за лекување 

 
1.Се објавува Одлуката за одобрување 
финансиски средства на Бедрие Рашидова од 
Виница, за лекување, донесена на 6-та седница 
на Советот на општина Виница одржана на ден 
25.02.2022 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-266/2 
25.02.2022 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 21 став 1 точка 43 од 
Статутот на општина Виница („Сл. гласник на 
општина Виница број 8/2010, 12/2014, 
4/2019“), а по Барање број 09-102 од 25.01.2022 
година, Советот на општина Виница на 6-та 
седница одржана на ден 25.02.2022 година, 
донесе: 

ОДЛУКА 
За одобрување финансиски средства на 

Бедрие Рашидова од Виница, за лекување 
 

Член 1 
На Бедрие Рашидова од Виница, со ЕМБГ 
0603968465046, се одобруваат финансиски 
средства во висина од 6.000,00 денари, за 
лекување. 

Член 2 
Финансиските средства да се преведат на 
сметка:   200002780334078 Стопанска банка.  

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

Број 09-266 
25.02.2022 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател, 

       Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски_ __ 
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Страна 30 бр. 2                                                 СЛУЖБЕН 
 
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 одобрување 

финансиски средства  на Марјан 
Анастасовски за издавање на книга по 

НИНЏУЦУ на македонски јазик 
 

1.Се објавува Одлуката за одобрување 
финансиски средства на Марјан Анатсасовски, 
за издавање на книга по НИНЏУЦУ на 
македонски јазик, донесена на 6-та седница на 
Советот на општина Виница одржана на ден 
25.02.2022 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-267/2 
25.02.2022 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 21 став 1 точка 43 од 
Статутот на општина Виница („Сл. гласник на 
општина Виница број 8/2010, 12/2014, 4/2019“), 
а по Барање број 09-186 од 10.02.2022 година, 
Советот на општина Виница на 6-та седница 
одржана на ден 25.02.2022 година, донесе: 

 
ОДЛУКА 

За одобрување финансиски средства на 
Марјан Анастасовски за издавање на книга 

по НИНЏУЦУ на македонски јазик 
 

Член 1 
На Марјан Анастасовски, со ЕМБГ 
0507968492508, се одобруваат финансиски 
средства во висина од 6.000,00 денари, за  
издавање на книга по НИНЏУЦУ на 
македонски јазик. 

Член 2 
Финансиските средства да се преведат на 
сметка:   200003420051503 Стопанска банка.  
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Член 3 
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник на 
општина Виница“. 
 

Број 09-267 
25.02.2022 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател, 

       Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски_ __ 
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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 дообезбедување  

на сопствено учество за проектот 
„Енергетско ефикасни, пристапни и 
безбедни јавни површини за сите“ 

 
1.Се објавува Одлуката за обезбедување на 
сопствено учество за проектот „Енергетско 
ефикасни, пристапни и безбедни јавни 
површини за сите“, донесена на 6-та седница на 
Советот на општина Виница одржана на ден 
25.02.2022 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-268/2 
25.02.2022 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р 
 
Врз основа на член 62 став 1 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 6-та седница одржана 
на ден 25.02.2022 година, донесе:  
 

 ОДЛУКА 
За дообезбедување  на сопствено учество за 
проектот „Енергетско ефикасни, пристапни 

и безбедни јавни површини  
за сите“ 



 Страна 31 бр. 2                                                 СЛУЖБЕН 
 

Член 1 
Општина Виница учествуваше на повикот за 
прибирање на предлог проекти за 2021 година 
до Бирото за регионален развој. Предмет на 
јавниот повик беше доделување на средства за 
финансирање на проекти за развој на урбаните 
подрачја и одржлив урбан развој. 

Член 2 
Одобрени средства од страна на БРР за 
проектот „Енергетско ефикасни, пристапни и 
безбедни јавни површини за сите“, се 900.000 
денари. 

Член 3 
За да се реализира проектот потребно е да се 
дообезбедат средства од страна на општина 
Виница во висина од 200.000 денари. 

Член 4 
Одлуката влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 09-268 
25.02.2022 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател, 
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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 измена на 

распоредот на средствата на Буџетот на 
Општина Виница за 2022 година 

 
1.Се објавува Одлуката за измена на распоредот 
на средствата на Буџетот на Општина виница за 
2022 година, донесена на 6-та седница на 
Советот на општина Виница одржана на ден 
25.02.2022 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-269/2 
25.02.2022 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.геодет Миле Петков с.р 
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                 Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник
на РМ бр.5/2002), а во врска со член 33 од Законот за Буџетите (Сл.весник на РМ бр.64/05,
4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12,192/15, 167/16  и Сл.весник на РСМ бр.79/2020 и 
151/2021 и член 21 од Статутот на Општина Виница (Сл.гласник на Општина Виница бр.08/2010, 
12/2014 и 4/2019) Советот на Општина  Виница на 6-та седница одржана на ден 25.02.2022 г.
донесе

                                    О Д Л У К А
за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Виница 

          за 2022 година

член 1
          Со оваа Одлука се врши измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина  
Виница за 2022 година , на следниот начин:

Потпрограма                                  БУЏЕТ   САМОФИН.   ДОТАЦИИ  ДОНАЦИИ  КРЕДИТИ

Потставка

ЈД0     ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ
           ПАТИШТА , УЛИЦИ И МОСТОВИ

482120 Изградба на улици, патишта и автопати -2,000,000 0 0 0 0
КА0     КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ВО КУЛТУРАТА

482930 Реконструкција на други објекти 2,000,000 0 0 0 0

0 0 0 0 0

член 2
      Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и станува составен дел на Буџетот 
на Општина Виница за 2022 година а ќе се објави во Службен гласник на Општина Виница.

Број 09-269
25.02.2022 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА
Претседател,

       Дипл.геолошки инг.Ацо Ѓорѓиевски_ __  
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Страна 32  бр. 2                                               СЛУЖБЕН 
 
1.......Заклучок за повлекување на 1-ва точка од 
         Дневен ред. 
         Решение за објавување. 
2.......Програма за работа во областа на располагањето 
         со градежно земјиште во сопственост на Репу- 
         блика Македонија на подрачјето на општина 
         Виница за 2022 година. 
         Решение за објавување. 
11.....Заклучок за усвојување на Извештај за работа на 
         Полициска станица Виница за второто полугодие 
          на 2021 година. 
         Решение за објавување. 
12.....Одлука за давање Согласност на Завршна сметка 
         на ЈП за комунално-производни и услужни  
        работи „Кале“- Блатец за 2021 година. 
         Решение за објавување. 
12.....Заклучок за усвојување на Полугодишен извеш- 
         тај за работата на ООУ „Гоце Делчев“- Виница 
         за учебната 2021/2022 година. 
         Решение за објавување. 
13......Одлука за усвојување на Годишна сметка за 
          2021 година на ООУ „Гоце Делчев“- Виница, за 
          сметка за Сопствени приходи, сметка за Намен- 
          ски дотации и Донаторска сметка. 
          Решение за објавување. 
14.....Заклучок за усвојување на Полугодишен извеш- 
          тај за работата на ООУ „Славчо Стојменски“- 
          Виница за учебната 2021/2022 година. 
          Решение за објавување. 
14......Заклучок за усвојување на Извештај од спрове- 
          дена самоевалуација на ООУ „Славчо Стојмен- 
          ски “-Виница во 2021 година. 
          Решение за објавување. 
15......Одлука за усвојување на Годишна сметка за 
          2021 година на ООУ „Славчо Стојменски“- 
          Виница, за сметка за Сопствени приходи и 
          сметка за Наменски дотации. 
          Решение за објавување. 
15......Одлука за давање Согласност на дополна на 
          Годишен план за вработување за 2022 година на 
          ООУ „Славчо Стојменски“- Виница. 
          Решение за објавување. 
16.....Заклучок за усвојување на Полугодишен извеш- 
         тај за работата на ООУ „Кочо Рацин“- с.Блатец, 
          Виница, за учебната 2021/2022 година. 
          Решение за објавување. 
16......Одлука за усвојување на Годишна сметка за 
          2021 година на ООУ „Кочо Рацин“- с.Блатец, 
          Виница за сметка за Сопствени приходи и 
          сметка за Наменски дотации. 
          Решение за објавување.  
17.....Заклучок за усвојување на Полугодишен извеш- 
          тај за работата на ООУ „Никола Парапунов“- 
          с.Драгобраште, Виница, во учебната 2021/2022г. 
          Решение за објавување. 
17......Одлука за усвојување на Годишна сметка за 
          2021 година на ООУ „Никола Парапунов“-  
          с.Драгобраште, Виница, за сметка за Сопствени 
          приходи и сметка за Наменски дотации. 
          Решение за објавување. 
18.....Заклучок за усвојување на Полугодишен извеш- 
          тај за работата на СОУ „Ванчо Прке“- Виница 
          за учебната 2021/2022 година. 
          Решение за објавување. 
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19......Одлука за усвојување на Годишна сметка за 
        за 2021 година на СОУ „Ванчо Прке“- Виница, 
          за сметка за Сопствени приходи, сметка за 
          Наменски дотации и сметка за донации. 
          Решение за објавување. 
19......Одлука за неусвојување на Годишна сметка за  
          2021 година на ОУ Дом на културата „Тошо 
         Арсов“ Виница, за сметка за Сопствени приходи 
          и сметка за Наменски дотации. 
          Решение за објавување.  
20......Одлука за неусвојување на Годишна сметка за 
         2021 година на ЈОУ Библиотека „Ванчо Прке“- 
         Виница за сметка за Сопствени приходи, сметка 
          за Наменски дотации и Општинска буџетска 
          сметка. 
          Решение за објавување. 
20......Одлука за усвојување на Годишна сметка за  
          2021 година на Локален Археолошки и истори- 
          ски Музеј „Теракота“- Виница, за сметка за 
          Сопствени приходи и сметка на основен буџет. 
          Решение за објавување. 
21......Одлука за усвојување на Годишна сметка за 
          2021 година на ОЈУДГ Детска градинка „Гоце  
          Делчев“- Виница за сметка за Сопствени при- 
          ходи, сметка за Наменски дотации, сметка за 
          донации и сметка на основен буџет. 
          Решение за објавување. 
22......Одлука за давање Согласност за примена на 
          Правилник за составот и начинот на работата 
          на Комисијата за прием на деца и утврдување  
          на критериуми за прием на деца во ОЈУДГ 
          „Гоце Делчев“- Виница. 
         Решение за објавување. 
22......Одлука за давање Согласност за примена на  
          на Правилник за изменување и дополнување  
          на Правилникот за систематизација на работ- 
          ните места во ОЈУДГ „Гоце Делчев“- Виница. 
          Решение за објавување. 
23......Заклучок за усвојување на Извештај за здрав- 
          ствена бесбедност на водата за пиење во с.Лаки. 
          Решение за објавување. 
23......Одлука за утврдување на потреба од донесување 
          на Урбанистичко-планска документација за 
          бесправно изграден објект надвор од плански 
          опфат на КП бр.289 КО Истибања, Виница. 
          Решение за објавување. 
24......Одлука за утврдување на потреба од донесување 
          на Урбанистичко-планска документација за 
          бесправно изграден објект надвор од плански 
          опфат на КП бр.668/1 на ГУП на град Виница. 
          Решение за објавување. 
25......Одлука за утврдување на потреба од донесување 
          на Урбанистичко-планска документација за 
          бесправно изграден објект надвор од плански 
          опфат на КП бр.668/1 на ГУП на град Виница. 
          Решение за објавување. 
26......Одлука за утврдување на потреба од донесување 
          на Урбанистичко-планска документација за 
          бесправно изграден објект надвор од плански 
          опфат на КП бр.3135 КО Виница. 
          Решение за објавување. 
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26......Одлука за утврдување на потреба од донесување 
          на Урбанистичко-планска документација за 
          бесправно изграден објект надвор од плански 
          опфат на КП бр.8257/1, 8257/2, 8256 и 6648/1 КО 
          Блатец, Виница. 
          Решение за објавување. 
27......Одлука за одобрување финансиски средства на 
          Марија Јованова од с. Блатец, Виница, за  
          лекување. 
          Решение за објавување. 
28......Одлука за одобрување финансиски средства на 
          Ангела Јанчева од с. Јакимово, Виница за  
          лекување. 
          Решение за објавување. 
28......Одлука за одобрување финансиски средства на 
          Миле Ефтимов од с.Градец, Виница, за школу- 
          вање на децата Кирчо и Никола Ефтимов. 
          Решение за објавување.   
29......Заклучок за повлекување на 31-ва точка од 
          Дневен ред. 
          Решение за објавување. 
29......Одлука за одобрување финансиски средства на 
          Бедрие Рашидова од Виница, за лекување. 
          Решение за објавување. 
30......Одлука за одобрување финансиски средства на 
          Марјан Анастасовски за издавање на книга по 
          НИНЏУЦУ на македонски јазик. 
          Решение за објавување. 
30......Одлука за дообезбедување на сопствено учество 
          за проектот „Енергетско ефикасни, пристапни  
          и безбедни јавни површини за сите“. 
          Решение за објавување. 
32.....Одлука за измена на распоредот на средствата 
         на Буџетот на Општина Виница за 2022 година. 
         Решение за објавување. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЛАСНИК                            28 Февруари          2022 год.  
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