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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“), Градоначалникот 
на Општина Виница,  донесе: 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Заклучок за усвојување на 

Програма за работа на Локалниот 
археолошки и историски  Музеј „Теракота“ 

– Виница за 2018 година 
 

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на 
Програма за работа на Локалниот археолошки 
и историски Музеј „Теракота“ – Виница за 
2018 година, донесен на 4-та седница на 
Советот на општина Виница одржана на 
27.12.2017 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-947/2 
27.12.2017 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот 
за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ 
број 5/02“) и член 21 став 1 точка 29 од 
Статутот на општина Виница („Сл. гласник на 
општина Виница број 8/2010, 12/2014“), 
Советот на општина Виница на 4-та седница 
одржана на ден 27.12.2017 година, донесе: 
 

ЗАКЛУЧОК 
За усвојување на Програма за работа на 

Локалниот археолошки и историски Музеј 
 „Теракота“ - Виница за 2018 година 

 
 

 
 
1.Се усвојува Програмата за работа на 
Локалниот археолошки и историски Музеј 
„Теракота“ - Виница за 2018 година. 
2.Заклучокот влегува во сила 8 (осмиот) ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник на 
општина Виница“. 
 
                          Број 09-947 

27.12.2017 година 
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 

Претседател 
                    М-р Тони Велков___________  
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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“), Градоначалникот 
на Општина Виница,  донесе: 
 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Програма за работа на  

Советот на општина Виница за 2018 година 
 

1.Се објавува Програмата за работа на Советот 
на општина Виница за 2018 година, донесена 
на 4-та седница на Советот на општина Виница 
одржана на 27.12.2017 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-948/2 
27.12.2017 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р 
 
Врз основа на член 21 став 1 точка 3 од 
Статутот на општина Виница („Сл.гласник на 
општина Виница број 8/2010, 12/2014“) и член 
100 од Деловникот на Советот на општина 
Виница („Сл.гласник на општина Виница  
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бр.10/2005, 10/2010“), Советот на општина 
Виница на 4-та седница одржана на ден 
27.12.2017 година, донесе: 
 

ПРОГРАМА 
За работа на Советот на општина Виница за 

2018 година 
 

Член 1 
Се донесе Програма за работа на Советот на 
општина  Виница за 2018 година. 

Член 2 
Советот на општина Виница во текот на 2018 
година ќе одржи 11 (единаесет)  работни 
седници и тоа во следните месеци: Јануари, 
Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Август, 
Септември, Октомври, Ноември и Декември и 
2 (две) свечени седници и тоа: Празник на 
општина Виница 30-ти Август и Празник на 
градот Виница 13-ти јули-Павловден.  

Член 3 
Предмет на расправа на работните седници на 
Советот на општина Виница ќе биде како што 
следува по седници и предлози на Дневен ред: 
I - ЈАНУАРИ 
1.Финансов извештај за извршување на 
Буџетот на општина Виница за 2017 година 
(четврти квартал); 
Предлагач и изготвувач:Градоначалник   и 
Одделение за финансиски прашања                                                                                                                      
2.Извештај за реализирање на Програмата за 
работа на ЈП за комунално-производни и 
услужни работи  „Кале“- Блатец за 2017 
година;                                                            
Предлагач: ЈП „Кале“ - Блатец 
3.Информација за спроведување на есенската 
сеидба на подрачјето на општина Виница за 
2017 година; 
Предлагач: ПЕ на МЗШВ Виница 
4.Извештај за реализирање на Програмата за 
работа на ЈП за стопанисување со спортски 
објекти на територијата на општина Виница 
„ВИН СПОРТ“ - Виница за 2017 година;           
Предлагач: ЈП „ВИН СПОРТ“ – Виница 
5.Програма за работа на ЈП за стопанисување 
со спортски објекти на територијата на 
општина Виница „ВИН СПОРТ“ - Виница за 
2018 година;           
 Предлагач: ЈП „ВИН СПОРТ“ - Виница 
6.Извештај за реализирање на Програмата за 
работа на ЈОУ Библиотека „Ванчо Прке“-
Виница за 2017 година; 
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Предлагач: ЈОУ Библиотека „Ванчо Прке“-
Виница                                                                                                                                                                       
7.Извештај за реализирање на Програмата за 
работа на Дом на културата „Тошо Арсов“- 
Виница за 2017 година;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Предлагач: Дом на културата „Тошо Арсов“-
Виница                                                                                 
8.Извештај за реализирање на Програмата за 
работа на Локалниот археолошки и историски 
музеј „ТЕРАКОТА“ - Виница за 2017 година; 
 Предлагач: Музеј „Теракота“ - Виница 
9.Извештај за безбедносната состојба во 
Полициска станица Виница во текот на 2017 
година; 
 Предлагач: Полициска станица-Виница 
II - ФЕВРУАРИ 
1.Завршна сметка на ЈП за комунални работи 
„Солидарност“ - Виница за 2017 година;                                                               
  Предлагач: ЈП „Солидарност“ - Виница  
2.Завршна сметка на ЈП за комунално-
производни и услужни работи „Кале“ - Блатец 
за 2017 година; 
 Предлагач: ЈП „Кале“ - Блатец 
3.Завршна сметка на ЈП за стопанисување со 
спортски објекти на територијата на општина 
Виница „ВИН СПОРТ“ - Виница за 2017 
година; 
Предлагач: ЈП „ВИН СПОРТ“ - Виница 
4.Завршна сметка на Основните и Средното 
училиште на територијата на општина Виница 
за 2017 година 
Предлагач: Основни и Средно училиште-
Виница                                                                                         
5.Завршна сметка на ОЈУДГ Детска градинка 
„Гоце Делчев“ - Виница за 2017 година; 
Предлагач: ОЈУДГ „Гоце Делчев“ - Виница                                                                                                   
6.Завршна сметка на ЈОУ Библиотека „Ванчо 
Прке“ - Виница за 2017 година; 
Предлагач: ЈОУ Библиотека „Ванчо Прке“-
Виница 
7.Завршна сметка на Дом на културата „Тошо 
Арсов“ - Виница за 2017 година; 
Предлагач: Дом на културата „Тошо Арсов“-
Виница                                                                 
8.Завршна сметка на Локален археолошки и 
историски музеј „Теракота“ Виница за 2017 
година; 
 Предлагач: Музеј „Теракота“ - Виница 
9.Извештај за работа на Општинскиот Совет за 
безбедност на сообраќајот на патиштата 
Виница за 2017 година; 
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Предлагач: Општински Совет за безбедност на                                                                             
сообраќајот на патиштата Виница                                                         
10.Годишен извештај за работа на ТППЕ - 
Виница за 2017 година; 
Предлагач: ТППЕ - Виница 
11.Програма за работа на ТППЕ - Виница за 
2018 година;      
Предлагач: ТППЕ - Виница 
III - МАРТ 
1.Годишна сметка на Буџетот на ЕЛС Виница 
за 2017 година; 
Предлагач и изготвувач:Градоначалник и 
Одделение за финансиски прашања                                                                                                                                                                                                            
2.Информација за безбедноста и квалитетот на 
водата од градскиот водовод и другите јавни 
водоснабдителни објекти во општина Виница 
во 2017 година; 
Предлагач: ЈЗУ Центар за јавно здравје - 
Кочани 
3.Информација за квалитетот и безбедноста на 
храната во 2017 година; 
Предлагач: ЈЗУ Центар за јавно здравје - 
Кочани  
IV - АПРИЛ 
1.Финансов извештај за извршување на 
Буџетот на општина Виница за 2018 година 
(прв квартал); 
Предлагач и изготвувач: Градоначалник и 
Одделение за финансиски прашања                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2.Извештај за работа на Општинската 
организација на Црвениот крст - Виница за 
2017 година; 
Предлагач: ОО на Црвен крст - Виница 
3.Предлог-Програма за работа на Комисијата 
за еднакви можности на жените и мажите за 
2018 година;  
Предлагач: Комисија за еднакви можности на                                                                             
жените и мажите 
4.Информација за узурпација на државното 
земјиште во општина Виница за 2017 година; 
 Предлагач: Државен правобранител  
V - МАЈ 
1.Информација за експлоатираноста, заштита, 
одгојот и обновувањето на шумскиот фонд на 
подрачјето на општина Виница во 2017 година; 
Предлагач: ЈП Македонски шуми – 
Подружница Виница 
2.Извештај за јавната безбедност на патиштата 
на подрачјето на општина Виница за 2018 
година; 
 Предлагач: Полициска станица - Виница                                                                                                                                                                                                                                                               
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VI - ЈУНИ 
1.Информација за спроведување на пролетната 
сеидба во општина Виница во 2018 година; 
 Предлагач: МЗШВ-Подрачна единица  
Виница 
2.Информација за состојбата со 
невработеноста во општина Виница за 2017 
година; 
Предлагач: Агенција за вработување - Виница 
3.Информација за снабденоста со вода за 
пиење и одржување на водоводите во општина 
Виница со предлог мерки за решавање на 
проблемите од тој аспект; 
Предлагач: ЈП „Солидарност“ - Виница 
4.Информација за снабденоста со вода за 
пиење и одржување на водоснабдување во 
с.Блатец со предлог мерки за решавање на 
проблемите од тој аспект; 
Предлагач: ЈП „Кале“ - Блатец 
VII - АВГУСТ 
1.Финансов извештај за извршување на 
Буџетот на општина Виница за 2018  година 
(втор квартал); 
 Предлагач и изготвувач: Градоначалник и 
Одделение за финансиски прашања                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2.Информација за состојбите со јавната 
хигиена и одржувањето на зеленилото во 
градот Виница;                                 Предлагач: 
ЈП „Солидарност“ - Виница 
3.Информација за состојбите со јавната 
хигиена и одржување на јавното зеленило и 
површини во с.Блатец; 
Предлагач: ЈП „Кале“ - с.Блатец 
4.Информација за состојбите со јавната 
хигиена во населените места во општина 
Виница; 
Предлагач: Комунален инспектор во ЕЛС 
Виница 
5.Информација за одржување на 
православните гробишта во градот Виница; 
 Предлагач: ЈП „Солидарност“ - Виница 
6.Информација за одржување на 
православните гробишта во с.Блатец; 
Предлагач: ЈП „Кале“ - с.Блатец 
7.Информација за распределба на средства на 
лица приматели на социјална помош  во 
општина Виница; 
Предлагач: ЈУ Центар за социјална работа-
Виница 
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8.Годишен Извештај за работата на Основните 
училишта на територијата на општина Виница 
за учебната 2017/2018 година; 
Предлагач: Основните училишта 
VIII - СЕПТЕМВРИ 
1.Годишен Извештај за работата на ОЈУДГ 
Детска градинка „Гоце Делчев“ - Виница за 
2017/18 година; 
Предлагач: ОЈУДГ „Гоце Делчев“ - Виница 
2.Годишна Програма за работа на ОЈУДГ 
Детска градинка „Гоце Делчев“ Виница за 
2018/19 година; 
Предлагач: ОЈУДГ „Гоце Делчев“ - Виница 
3.Информација за склучување на бракови за 
2017 година; 
Предлагач: Подрачна канцаларија за матично                                                                                                                                                                              
работење - Виница       
4.Годишна Програма за работа на Основните 
училишта на територијата на општина Виница 
за учебната 2018/19 година; 
Предлагач: Основните училишта 
5.Годишен Извештај за работата на Средно 
општинско училиште „Ванчо Прке“ - Виница 
за учебната 2017/2018 година; 
Предлагач: Средно општинско училиште                                                                               
„Ванчо Прке“ - Виница 
IX  - ОКТОМВРИ 
1.Годишна Програма за работа на Средно 
општинско училиште „Ванчо Прке“ - Виница 
за учебната 2018/19 година; 
Предлагач: Средно општинско училиште                                                                               
„Ванчо Прке“ - Виница 
2.Финансов извештај за извршување на 
Буџетот на општина Виница за 2018 година 
(трет квартал); 
Предлагач и изготвувач: Градоначалник и 
Одделение за финансиски прашања                                                                                                                                                             
X  -  НОЕМВРИ  
1.Предлог-Решение за формирање на Комисија 
за изготвување на Предлог-Програма за работа 
на Советот на општина Виница за 2019 година; 
Предлагач: Комисија за мандатни прашања, 
избори и именувања при Советот на Виница                                                                               
2.Предлог-Програма за организирање на 
свечен дочек за Новата 2019 година; 
Предлагач: Градоначалник 
3.Извештај за работата на „Истибанско 
здравоживо ФА Китка“- с.Истибања за 2018 
година; 
 Предлагач: ФА „Китка“ - с.Истибања 
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4.Извештај за реализирање на Програмата  на 
ФА „Китка“- с.Истибања за 2018 година 
Предлагач: ФА „Китка“ - с.Истибања   
5.Предлог-Програма за работа на ФА „Китка“ - 
с.Истибања за 2019 година; 
Предлагач: ФА „Китка“ - с.Истибања 
XI  - ДЕКЕМВРИ 
1.Предлог-Буџет на општина Виница за 2019 
година; 
Предлагач и изготвувач: Градоначалник и 
Одделение за финансиски прашања 
2.Предлог-Одлука за извршување на Буџетот 
на општина Виница за 2019 година; 
Предлагач и изготвувач: Градоначалник и 
Одделение за финансиски прашања                                         
3.Извештај за реализирање на Програмата за 
уредување на градежно земјиште, улици и 
патишта  во општина Виница во 2018 година;                                               
Предлагач: Сектор за урбанизам, ЗЖС, 
комунални дејности и ЛЕР 
4.Предлог-Програма за уредување на 
градежно земјиште, улици и патишта во 
општина Виница за 2019 година; 
Предлагач: Сектор за урбанизам, ЗЖС, 
комунални дејности и ЛЕР 
5.Информација за спроведување на есенската 
сеидба на подрачјето на општина  Виница за 
2018 година;                                 
Предлагач: МЗШВ-Подрачна единица Виница 
6.Извештај за работата на Невладините 
организации и Здруженија во општина Виница 
за 2018 година;  
Предлагач: Невладини организации и 
Здруженија                                                                                      
7.Програма за работа на Невладините 
организации и Здруженија во општина Виница 
за 2019 година;  
Предлагач: Невладини организации и 
Здруженија  
8.Програма за работа на ЈП за комунални 
работи „Солидарност“ - Виница за 2019 
година;                    
Предлагач: ЈП „Солидарност“ - Виница 
9.Предлог-Програма за одржување на јавна 
чистота на територијата на градот Виница за 
2019 година;                                                                                                 
Предлагач: Градоначалник во соработка со                                                                            
ЈП „Солидарност“ - Виница 
10.Програма за работа на ЈП за комунално-
производни и услужни работи „Кале“ - Блатец 
за 2019 година; 
 Предлагач: ЈП „Кале“ - Блатец 
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11.Програма за работа на ЈП за стопанисување 
со спортски објекти на територијата на 
општина Виница  „ВИН СПОРТ“ - Виница  за 
2019 година; 
Предлагач: ЈП „ВИН СПОРТ“ - Виница 
12.Програма за работа на ЈОУ Библиотека 
„Ванчо Прке“  - Виница за 2019 година;  
Предлагач: ЈОУ Библиотека „Ванчо Прке“ - 
Виница 
13.Програма за работа на Дом на културата 
„Тошо Арсов“ Виница за 2019 година; 
Предлагач: Дом на култура „Тошо Арсов“ - 
Виница                                                                                                                                                                                                      
14.Програма за работа на Локалниот 
Археолошки и историски музеј „Теракота“ - 
Виница за 2019 година; 
Предлагач: Музеј „Теракота“ - Виница                                                                                           

Член 4 
Свечените седници на Советот на општина 
Виница немаат карактер на работни и истите 
ќе се одржат во чест на денот по кој повод е и 
самата седница и кој со Статутот е прогласен 
за празник како на градот така и на општината 
Виница пошироко. 

Член 5 
На дневен ред на работните седници на 
Советот на општина Виница ќе се најдат и 
други прашања односно предлози на овластени 
предлагачи и заинтересирани субјекти како и 
Барања на граѓани, граѓанско правни лица или 
здруженија на граѓани. 

Член 6 
Програмата влегува во сила 8 (осмиот) ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник на 
општина Виница“.                   
 
                          Број 09-948 

27.12.2017 година 
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 

Претседател 
                    М-р Тони Велков___________  
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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“), Градоначалникот 
на Општина Виница,  донесе: 
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РЕШЕНИЕ 
За објавување на Заклучок за неусвојување 

на Информација за реализација на 
Програмата за уредување на градежно 

земјиште и патишта во општина Виница во 
2017 година 

 
1.Се објавува Заклучокот за неусвојување на 
Информација за реализација на Програмата за 
уредување на градежно земјиште и патишта во 
општина Виница во 2017 година, донесен на 4-
та седница на Советот на општина Виница 
одржана на 27.12.2017 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-949/2 
27.12.2017 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров 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“), Советот на 
општина Виница на 4-та седница одржана на ден 
27.12.2017 година, донесе: 
 

ЗАКЛУЧОК 
За неусвојување на Информација за 

реализација на Програмата за уредување на 
градежно земјиште и патишта во општина 

Виница во 2017 година 
 

1.Не се усвојува Информацијата за реализација на 
Програмата за уредување на градежно земјиште и 
патишта во општина Виница во 2017 година. 
2.Заклучокот влегува во сила 8 (осмиот) ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник на 
општина Виница“. 
 
                          Број 09-949 

27.12.2017 година 
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 

Претседател 
                    М-р Тони Велков___________  
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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“), Градоначалникот 
на Општина Виница,  донесе: 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Одлука за сопствено 

финансиско учество/кофинансирање за 
реализирање на проекти за рурални 

подрачја 
 

1.Се објавува Одлуката за сопствено 
финансиско учество/ кофинансирање за 
реализирање на проекти за рурални подрачја, 
донесена на 4-та седница на Советот на 
општина Виница одржана на 27.12.2017 
година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-950/2 
27.12.2017 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р 
 
Врз основа на член 62 став 1 од Законот за 
локална самоуправа („Сл.весник на РМ број 
5/2002“) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот 
на општина Виница („Сл.гласник на општина 
Виница број 8/2010, 12/2014“), Советот на 
општина Виница на 4-та седница одржана на 
ден 27.12.2017 година,  донесе: 
 

ОДЛУКА  
За сопствено финансиско 

учество/кофинансирање за реализирање на 
проекти за рурални подрачја 

  
Член 1 

Се одобруваат финансиски средства во висина 
од 7.742.986,00 денари за реализација на 
проекти во рурални подрачја и тоа : 
-   Изградба на филтер станица во с.Трсино 
- Поставување на фотоволтаични системи на 
училиште во с.Трсино 
-   Изградба на локален пат во с.Грљани 
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Член 2 

Средствата ќе се исплатат од Буџетот на 
општина Виница за 2018 година.  

Член 3 
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник на 
општина Виница“. 
 
                          Број 09-950 

27.12.2017 година 
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 

Претседател 
                    М-р Тони Велков___________  
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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“), Градоначалникот 
на Општина Виница,  донесе: 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Одлука за давање 

Согласност на Годишен план 
 за вработување за 2018 година на ЕЛС 

Виница 
 

1.Се објавува Одлуката за давање Согласност 
на Годишен план за вработување за 2018 
година на ЕЛС Виница, донесена на 4-та 
седница на Советот на општина Виница 
одржана на 27.12.2017 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-951/2 
27.12.2017 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р 
 

Врз основа на член 32 од Законот за 
административни службеници „Сл.весник на РМ 
број 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16 и 142/16“) и 
член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина 
Виница („Сл. гласник на општина Виница број 
8/2010, 12/2014“), Советот на општина Виница на 
4-та седница одржана на ден 27.12.2017 година, 
донесе: 
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ОДЛУКА 
За давање Согласност на Годишен план за 

вработување за 2018 година на ЕЛС Виница 
 

Член 1 
Се дава Согласност на Годишниот план за 
вработување за 2018 година на ЕЛС Виница. 

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

                          Број 09-951 
27.12.2017 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател 

                    М-р Тони Велков___________  
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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“), Градоначалникот 
на Општина Виница,  донесе: 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Одлука за определување 

единствен износ на надоместокот на 
Членовите на ОИК Виница и Избирачките 
одбори во Општина Виница за извршената 
работа во подготовката и спроведувањето 

на Локалните избори 2017 година 
 

1.Се објавува Одлуката за определување 
единствен износ на надоместокот на 
Членовите на ОИК Виница и Избирачките 
одбори во Општина Виница за извршената 
работа во подготовката и спроведувањето на 
Локалните избори 2017 година, донесена на 4-
та седница на Советот на општина Виница 
одржана на 27.12.2017 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 
 

Број 10-952/2 
27.12.2017 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р 
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Врз основа на член  88 став 4 од Изборниот 
законик („Сл.весник на РМ број 40/2006, 
136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 
44/2011, 51/2011, 54/2011, 142/2012, 31/2013, 
34/2013, 14/2014, 30/2014, 196/2015, 35/2016, 
97/2016, 99/2016, 136/2016, 142/2016, 67/2017 и 
125/2017“), член 21 став 1 точка 43 од Статутот 
на општина Виница („Сл.гласник на општина 
Виница број 8/2010, 12/2014“) и член 18, член 
20, член 21, член 24 и член 25  од Правилникот 
за критериумите за определување на 
надоместок на членовите на изборните органи 
и изборната администрација за спроведување 
на Локалните избори 2017 година за избор на 
Членови на Советите на општините и Советот 
на градот Скопје и за избор на 
Градоначалници на општините и 
Градоначалник на градот Скопје, број 08-
2786/1 од 14.11.2017 година, донесен од 
Државната изборна комисија, Советот на 
општина Виница на 4-та седница одржана на 
ден 27.12.2017 година,  донесе: 
 

ОДЛУКА 
За определување единствен износ на 

надоместокот на Членовите на ОИК Виница 
и Избирачките одбори во Општина Виница 

за извршената работа во подготовката и 
спроведувањето на Локалните избори 2017 

година 
 

Член 1 
На членовите на Општинската изборна 
комисија Виница и Избирачките одбори во 
општина Виница им се определува единствен 
износ на надоместокот за извршена работа во 
подготовката и спроведувањето на Локалните 
избори 2017 година. 
Надоместокот од став 1 на овој член, се 
исплаќа на секој член од изборниот орган, 
поединечно, на неговата трансакциска сметка. 

Член 2 
Членови на изборни органи кои имаат право на 
надоместок се: 
- Претседателот, неговиот заменик, 
Членовите и нивните заменици на 
Општинската изборна комисија Виница, 
- Секретарот и неговиот заменик на 
Општинската изборна комисија Виница, 
- Претседателите, нивните заменици, 
членовите и нивните заменици на Избирачките 
одбори во општина Виница. 
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Член 3 

- На Претседателот на Општинската 
изборна комисија Виница му се определува 
надоместок во висина од  30.000,00 денари, 
- На Заменик Претседателот на 
Општинската изборна комисија Виница му се 
определува надоместок во висина од 25.000,00 
денари, 
- На Секретарот на Општинската изборна 
комисија Виница му се определува надоместок 
во висина од 25.000,00 денари, 
- На Членот на Општинската изборна 
комисија Виница му се определува надоместок 
во висина од 20.000,00 денари, 
- На Заменик членот на Општинската 
изборна комисија Виница и на Заменик 
Секретарот на Општинската изборна комисија 
Виница му се определува надоместок од 50 % 
од надоместокот утврден за членот, односно 
секретарот. 

Член 4 
На Претседателите, нивните заменици, 
членовите и нивните заменици на Избирачките 
одбори во општина Виница им се определува 
надоместок во висина од: 
- на Претседателот на Избирачкиот 
одбор во општина Виница му се определува 
надоместок во висина од 3.000,00 денари, 
- На Заменикот Претседател на 
Избирачкиот одбор во општина Виница му се 
определува надоместок во висина од 2.500,00 
денари, 
- На Членот и Заменик членот на 
Избирачкиот одбор во општина Виница му се 
определува надоместок во висина од 2.000,00 
денари, 
На Претседателите, нивните заменици, 
Членовите и нивните заменици на 
Избирачките одбори, кои спровеле гласање на 
болни и немоќни лица, кое гласање се 
спроведува еден ден пред денот на одржување 
на изборите им се определува дополнителен 
надоместок за овој дополнителен ангажман во 
висина од 50 % од висината определена во 
член 4 од оваа Одлука. 

Член 5 
Доколку Избирачкиот одбор спровел гласање и 
во прв и во втор изборен круг, му се 
пресметува и исплатува надоместок за секое 
спроведено гласање. 
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Член 6 
За вториот круг на гласање, износот на 
надоместокот на Претседателот, заменикот на 
Претседателот, членовите, Секретарот и 
нивните заменици на Општинските изборни 
комисии од член 3 на оваа Предлог Одлука се 
зголемува за 20 %. 

Член 7 
Финансиските средства определени во оваа 
Одлука да се исплатат од Буџетот на општина 
Виница за 2018 година. 

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

                          Број 09-952 
27.12.2017 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател 

                    М-р Тони Велков___________  
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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“), Градоначалникот 
на Општина Виница,  донесе: 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Одлука за усвојување на 

Програма за работа ЗЖЗ  
„Агро-Винка“ – Виница и одобрување 

финансиски средства  
за 2018 година 

 
1.Се објавува Одлуката за усвојување на 
Програма за работа ЗЖЗ „Агро-Винка“ – 
Виница и одобрување финансиски средства за 
2018 година, донесена на 4-та седница на 
Советот на општина Виница одржана на 
27.12.2017 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-953/2 
27.12.2017 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров 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), 
Советот на општина Виница на 4-та седница 
одржана на ден 27.12.2017 година, донесе: 
 

ОДЛУКА 
 За усвојување на Програма за работа ЗЖЗ 

„Агро-Винка“ - Виница и одобрување 
финансиски средства за 2018 година 

 
Член 1 

Се усвојува Програмата за работа на ЗЖЗ 
„Агро-Винка“- Виница за 2018 година. 

Член 2 
За реализирање на активности предвидени во 
Програмата за работа за 2018 година, се 
одобруваат финансиски средства во висина од 
30.000,00 денари. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник на 
општина Виница“. 
 
                          Број 09-953 

27.12.2017 година 
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 

Претседател 
                    М-р Тони Велков___________  
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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“), Градоначалникот 
на Општина Виница,  донесе: 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Одлука за усвојување на 

Програма на Мониторинг  
група за реализација на мерки за 

спроведување на стратегија за  
климатски промени на општина Виница и 
одобрување финансиски средства за 2018 

година 
 
 

 
 

 

ГЛАСНИК                              28  Декември       2017 год.  
 
1.Се објавува Одлуката за усвојување на 
Програма на Мониторинг група за реализација 
на мерки за спроведување на стратегија за 
лиматски промени на    општина Виница и 
одобрување финансиски средства за 2018 
година, донесена на 4-та седница на Советот на 
општина Виница одржана на 27.12.2017 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-954/2 
27.12.2017 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров 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), 
Советот на општина Виница на 4-та седница 
одржана на ден 27.12.2017 година, донесе: 
 

ОДЛУКА 
 За усвојување на Програма на Мониторинг 

група за реализација на мерки за 
спроведување на стратегија за климатски 

промени на општина Виница  и одобрување 
финансиски средства за 2018 година 

 
Член 1 

Се усвојува Програмата на Мониторинг група 
за реализација на мерки за спроведување на 
стратегија за климатски промени на општина 
Виница за 2018 година 

Член 2 
За реализирање на активности предвидени во 
Програмата за 2018 година, се одобруваат 
финансиски средства во висина од 30.000,00 
денари. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник на 
општина Виница“. 
 
                          Број 09-954 

27.12.2017 година 
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 

Претседател 
                    М-р Тони Велков___________  
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Страна 10 бр. 4                                                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“), Градоначалникот 
на Општина Виница,  донесе: 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Решение за именување на 
членови во Мониторинг група за следење и 

реализација на мерки од Стратегијата за 
климатски промени 

 
1.Се објавува Решението за именување на 
членови во Мониторинг група за следење и 
реализација на мерки од Стратегијата за 
климатски промени, донесено на 4-та седница 
на Советот на општина Виница одржана на 
27.12.2017 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-955/2 
27.12.2017 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локална самоуправа („Сл.весник на 
РМ број 5/2002“) и член 21 став 1 точка 42 од 
Статутот на општина Виница („Сл.гласник на 
општина Виница број 8/2010, 12/2014“), а по 
Барање од ЗЖЗ „Агро-Винка“-Виница, број 
0302-26/2/2017 година од 30.11.2017 година, 
Советот на општина Виница на 4-та седница 
одржана на ден 27.12.2017 година,  донесе: 
 

РЕШЕНИЕ 
За именување на членови во Мониторинг 

група за следење и реализација на мерки од 
Стратегијата за климатски промени 

  
Член 1 

За членови во Мониторинг групата за следење 
и реализација на мерки од Стратегијата за 
климатски промени од членовите на Советот 
на општина Виница се именуваат: 
 
1.Тони Велков 
2.Билјана Иванова  
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Член 2 
Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на општина Виница“. 
 
                          Број 09-955 

27.12.2017 година 
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 

Претседател 
                    М-р Тони Велков___________  
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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“), Градоначалникот 
на Општина Виница,  донесе: 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Одлука за усвојување на 

Програма за работа на асоцијација за 
интернационална мобилизација за  

2018 година и одобрување на финансиски 
средства 

 
1.Се објавува Одлуката за усвојување на 
Програма за работа на асоцијација за 
интернационална мобилизација за 2018 година 
и одобрување на финансиски средства, 
донесена на 4-та седница на Советот на 
општина Виница одржана на 27.12.2017 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-956/2 
27.12.2017 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров 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), 
Советот на општина Виница на 4-та седница 
одржана на ден 27.12.2017 година, донесе: 
 

 
 
 



Страна 11 бр. 4                                                СЛУЖБЕН 
 

ОДЛУКА 
 За усвојување на Програма за работа на 

асоцијација   за итернационална 
мобилизација за 2018 година и  

одобрување на финансиски средства 
 

Член 1 
Се усвојува Програмата за работа на 
асоцијација за интернационална мобилизација 
за 2018 година. 

Член 2 
За реализирање на активности предвидени во 
Програмата за работа за 2018 година, се 
одобруваат финансиски средства во висина од 
30.000,00 денари. 

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

Број 09-956 
27.12.2017 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател 

                    М-р Тони Велков___________  
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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“), Градоначалникот 
на Општина Виница,  донесе: 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Одлука за одобрување 
финансиски средства на Здружение за 

планински спортови „Чупино“ – Виница, за 
организирање и спроведување на 

Меѓународна трка во планинско трчање 
 

1.Се објавува Одлуката за одобрување 
финансиски средства на Здружение за 
планински спортови „Чупино“ – Виница, за 
организирање и спроведување на Меѓународна 
трка во планинско трчање, донесена на 4-та 
седница на Советот на општина Виница 
одржана на 27.12.2017 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 
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Број 10-957/2 
27.12.2017 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров 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), а по 
Барање од Здружение за планински спортови 
„Чупино“-Виница, Советот на општина 
Виница на 4-та седница одржана на ден 
27.12.2017 година, донесе: 
 

ОДЛУКА 
 За одобрување финансиски средства на 

Здружение за планински спортови 
„Чупино“-Виница, за организирање и  
спроведување на Меѓународна трка во 

планинско трчање 
 

Член 1 
На Здружението за планински спортови 
„Чупино“-Виница, се одобруваат финансиски 
средства во висина од 50.000,00 денари, за 
организирање и спроведување на Меѓународна 
трка во планинско трчање Лисец 60 К. 

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

Број 09-957 
27.12.2017 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател 

                    М-р Тони Велков___________  
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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“), Градоначалникот 
на Општина Виница,  донесе: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Страна 12 бр. 4                                                СЛУЖБЕН 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Одлука за усвојување 
Програма за работа на Меѓуопштинско 

здружение на лица со телесен инвалидитет 
на Општините Кочани, Виница,  Берово и 
Делчево МОБИЛНОСТ– Кочани за 2018 

година со Финансова Програма 
 

1.Се објавува Одлуката за усвојување Програма 
за работа на Меѓуопштинскоздружение на лица 
со телесен инвалидитет на Општините Кочани, 
Виница,  Берово и Делчево МОБИЛНОСТ – 
Кочани за 2018 година со Финансова Програма, 
донесена на 4-та седница на Советот на општина 
Виница одржана на 27.12.2017 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-958/2 
27.12.2017 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров 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“), 
Советот на општина Виница на 4-та седница 
одржана на ден 27.12.2017 година, донесе: 
 

ОДЛУКА 
За усвојување Програма за работа на 
Меѓуопштинско здружение на лица со 
телесен инвалидитет на Општините 
Кочани, Виница, Берово и Делчево 

МОБИЛНОСТ - Кочани  за 2018 година со 
Финансова Програма 

 
Член 1 

Се усвојува Програмата за работа на 
Меѓуопштинско здружение на лица со телесен 
инвалидитет на Општините Кочани, Виница, 
Берово и Делчево МОБИЛНОСТ - Кочани  за 
2018 година. 

Член 2 
За реализирање на Програмата се одобруваат 
финансиски средства во висина од 60.000,00 
денари. 
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Член 3 
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник на 
општина Виница“. 
 

Број 09-958 
27.12.2017 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател 

                    М-р Тони Велков___________  
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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“), Градоначалникот 
на Општина Виница,  донесе: 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Буџет на Општина Виница 

за 2018 година 
 

1.Се објавува Буџетот на Општина Виница за 
2018 година, донесен на   4-та седница на 
Советот на општина Виница одржана на 
27.12.2017 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-959/2 
27.12.2017 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Страна 54 бр. 4                                                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“), Градоначалникот 
на Општина Виница,  донесе: 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Одлука за извршување на 
Буџетот на Општина Виница за 2018 година 

 
1.Се објавува Одлуката за извршување на 
Буџетот на Општина Виница за 2018 година, 
донесена на 4-та седница на Советот на 
општина Виница одржана на 27.12.2017 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-960/2 
27.12.2017 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р 
 

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 
od Zakonot za lokalna samouprava 
("Slu`ben vesnik na R.M." br.5/2002) ,~len 
23 to~ka 8 od Zakonot za finansirawe na 
edinicite na lokalnata samouprava 
(Sl.vesnik na RM 
br.61/04,96/04,22/07,67/07,156/09 i 47/11) i 
~len 21 stav 1 od Statutot na Op{tina 
Vinica ("Slu`ben glasnik na Op{tina 
Vinica br. 8/2010 ), Sovetot  na Op{tina  
Vinica na 4-ta sednicata odr`ana na den 
27.12.2017 godina donese: 
 

ODLUKA 
za izvr{uvawe na Buxetot na Op{tina 

Vinica za 2018 godina 
 

^len 1 
Buxetot na Op{tina Vinica za 2018 godina 
(vo ponatamo{niot tekst Buxetot), se 
izvr{uva spored odredbite na ovaa Odluka. 

^len 2 
Buxetot na op{tinata se sostoi od : 
osnoven buxet, buxet na samofinansira~ki 
aktivnosti, buxet na donacii, buxet na 
dotacii i buxet na zaemi. 
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^len 3 

Korisnicite na sredstvata na Buxetot se 
dol`ni utvrdenite sredstva vo Buxetot da 
gi koristat namenski, racionalno i 
ekonomi~no vo soglasnost so zakon.        

^len 4 
Rashodite utvrdeni so Buxetot se 
maksimalni iznosi nad koi ne mo`at da se 
prezemaat obvrski. 
Za da se prezemat novi obvrski do Sovetot 
na op{tinata mora da se predlo`i nov 
izvor na sredstva ili da se predlo`i 
namaluvawe na  drugite rashodi vo 
srazmeren iznos. 

^len 5 
Gradona~alnikot na op{tinata ja sledi 
realizacijata na planot na prihodi i drugi 
prilivi na osnovniot buxet na op{tinata. 
Dokolku vo tekot na godinata planiranite 
prihodi i rashodi ne se ostvarat kako {to 
e planirano vo buxetot na op{tinata 
Gradona~alnikot mu predlaga na Sovetot  
na op{tinata izmeni i dopolnuvawa na 
Buxetot  . 
Sovetot na op{tinata  na predlog na 
Gradona~alnikot gi donesuva izmenite i 
dopolnuvawata na Buxetot najdocna do 15-
ti noemvri vo tekovnata godina. 

^len 6 
Buxetskite korisnici vo slu~ai koga vo 
buxetot na donacii,buxetot na zaemi, 
buxetot na dotacii i/ili buxetot na  
samofinansira~ki aktivnosti 
planiranite prihodi i drugi prilivi ne se 
realiziraat odnosno se realiziraat nad 
planiraniot iznos, dostavuvaat barawe za 
namaluvawe/zgolemuvawe na planot na 
prihodi i drugi prilivi i planot na 
odobrenite sredstva vo ovie buxeti.   
Preraspredelbata na planiranite rashodi 
vo tekot na fiskalnata godina ja odobruva 
Sovetot na Op{tina Vinica, vo ramkite 
na vkupno utvrdeniot limit na prihodite 
vo buxetot. 
Odobrenite sredstva so buxetot na nivo na 
stavka vo ramkite na potprograma i buxet, 
ne mo`at da bidat namaleni pove}e od 20% 
so preraspredelbi vo tekovnata fiskalna 
godina  a odobrenite sredstva za plati i 
nadomestoci  vo ramkite na buxetot ne 



mo`e da se zgolemat so preraspredelbi 
pove}e od 10%. 
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^len 7 
Isplatata na platite na vrabotenite }e se 
izvr{uva vo ramkite na obezbedenite 
sredstva vo buxetot, soglasno zakonskite 
propisi. 
-za izbranite i imenuvanite lica  platata 
}e se isplatuva soglasno utvrdeniot 
koeficient spored brojot na `itelite vo 
op{tinata  primenet na osnova  od 26.755 
denari ; 
-za vrabotenite koi imaat status na 
dr`avni slu`benici vrednosta na bodot za 
utvrduvawe na bruto plata se utvrduva so 
Odluka za utvrduvawe na vrednost na bodot 
za platite na dr`avnite slu`benici koja 
ja donesuva Sovetot na op{tinata;  
-za vrabotenite koi nemaat status na 
dr`avni slu`benici  vrednosta na bodot за 
утврдување на бруто плата iznesuva 15,60  
denari;  
-za vrabotenite vo Teritorijalnata 
protivpo`arna edinica Vinica , vrednosta 
na bodot iznesuva  28,50 denari.                                                            

^len 8 
Isplatata na plati na lokalnite javni 
ustanovi koi se finansiraat so blok 
dotacii od op{tinskiot buxet ja 
kontrolira i odobruva Ministerstvoto za 
finansii . 
Buxetskite korisnici se dol`ni tri dena 
pred isplatata na plati do op{tinata da 
dostavat barawe za odobruvawe na sredstva 
za plati kon koe }e gi prilo`at obrascite 
PDD-MP i MP-1, kopija od rekapitulacija 
za presmetani plati, obrazec F1 za brojot 
na vrabotenite po ime i prezime kako i 
drugi podatoci vo pi{ana i elektronska 
verzija  (na CD, disketa, e-mail i dr.) za 
odnosniot mesec za koj se odnesuva 
isplatata. 
Po izvr{enata kontrola soglasno 
planiranite sredstva vo buxetot na 
op{tinata, gradona~alnikot oddelnite 
presmetki na lokalnite javni ustanovi gi 
dostavuva do resornoto ministerstvo od 
koe se transferira blok dotacijata. 

^len 9 
Buxetskite korisnici mo`at da 
vrabotuvaat novi rabotnici i da 
popolnuvaat isprazneti rabotni mesta 

samo ako za toa se obezbedeni sredstva vo 
buxetot na op{tinata i ako vrabotuvawata  
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se vr{at soglasno aktite za organizacija i 
sistematizacija na op{tinata. 
Vo slu~aj na novi vrabotuvawa , buxetskite 
korisnici od lokalnite javni ustanovi koi 
se finansiraat so blok dotacii se dol`ni 
da dostavat izvestuvawe za obezbedeni 
finansiski sredstva i da prilo`at 
obrazec M-1. 
Soglasnost za novi vrabotuvawa vo 
lokalnite javni ustanovi koi }e se 
finansiraat so blok dotacii }e se dava za: 
-vrabotuvawa za koi se obezbedeni sredstva 
vo Buxetot na RM za tekovnata fiskalna 
godina za {to pismeno izvestuvawe }e dade 
Ministerstvoto za finansii vrz osnova na 
barawe na gradona~alnikot do nadle`noto 
ministerstvo za potrebata od vrabotuvawe 
, so soodvetna propratna dokumentacija 
(re{enie za penzionirawe, re{enie za 
prestanok na raboten odnos po osnov na 
smrt/ili po sopstveno barawe, ili po bilo 
koj drug praven osnov). 
-vrabotuvawa za koi se obezbedeni sredstva 
vo buxetot na op{tinata za tekovnata 
fiskalna godina, za {to soglasno ~len 51 
od Zakonot za buxetite pismeno 
izvestuvawe }e dade gradona~alnikot na 
op{tinata. 

~len 10 
Dnevnici za slu`beno patuvawe vo 
Republikata ne se isplatuvaat. 
Dnevnici za slu`beno patuvawe vo 
stranstvo se isplatuvaat  i toa : 
-50% od utvrdenata dnevnica , ako se 
podnese smetka za smestuvawe, kako i vo 
slu~ai koga smestuvaweto ne pa|a na tovar 
na organot na upravata. 
-20% od utvrdenata dnevnica , ako 
izdatocite za smestuvaweto i ishranata ne 
pa|aat na tovar na organot na upravata. 
-5% od utvrdenata dnevnica , ako 
izdatocite za stru~no osposobuvawe i 
usovr{uvawe ne pa|aat na tovar na organot 
na dr`avnata uprava, a prestojot e nad 30 
dena. 
Za slu`beno patuvawe vo stranstvo 
Gradona~alnikot izdava Re{enie i nalog 
za slu`ben pat vo stranstvo. 

~len 11 



Vo slu~aj na neprekinato boleduvawe 
podolgo od {est meseci  na vraboteniot mu 
se isplatuva ednokratna pari~na pomo{ vo 
visina od edna posledno isplatena  
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prose~na mese~na plata vo organot kade 
{to e vraboten. 

^len 12 
Vo slu~aj na zaminuvawe na rabotnikot vo 
penzija mu se isplatuva dvokraten iznos za 
otpremnina presmetan vrz osnova na 
prose~nata mese~na neto plata po 
rabotnik vo Republikata objavena do denot 
na isplatata.       

^len 13 
Vo slu~aj na smrt na vraboteniot, na 
negovoto semejstvo mu pripa|a pari~na 
pomo{ vo iznos od  30.000 den. 
Na vraboteniot , vo slu~aj na smrt na ~len 
na potesnoto semejstvo (roditel,bra~en 
drugar,deca rodeni vo brak ili von 
brak,posinocite,posvoenite deca i decata 
zemeni na izdr`uvawe) dokolku `iveel vo 
zaednica,mu pripa|a pari~na pomo{ vo 
visina  od 15.000 denari po semejstvo.  
@iveeweto vo zaednica podrazbira 
vraboteniot i ~lenot na potesnoto 
semejstvo  da se so mesto na `iveewe na 
ista adresa {to se doka`uva so dokument za 
identifikacija (li~na karta ili paso{) . 
Nadomestocite od stavovite 1 i 2 na ovoj 
~len se isplatuvaat po prethodno 
dostaveno barawe so kompletirana 
dokumentacija vo godinata na nastapuvawe 
na smrtta, odnosno vo godinata koja sledi 
po godinata na nastapuvawe na smrtta. 
Za rabotnicite anga`irani so dogovori za 
otstapuvawe na rabotnik za privremeni 
vrabotuvawa, sredstvata za isplata na 
solidarna pomo{ na vrabotenite gi 
obezbeduva rabotodava~ot a isplatata ja 
vr{i Agencijata za privremeni 
vrabotuvawa. 

^len 14 
Visinata na mese~niot nadomestok na 
~lenovite na sovetot  za prisustvo na 
sednicite iznesuva 50% od prose~nata 
mese~na neto plata vo Republikata 
isplatena za prethodnata godina, a na 
pretsedatelot na sovetot za rakovodewe i 
organizirawe na rabotata nadomestokot  se 
zgolemuva za 30% .  
Dokolku ~lenot na sovetot ne prisustvuva 
na sednica , mese~niot nadomestokot se 

namaluva za 30%,a dokolku ~lenot na 
sovetot ne prisustvuva na nitu edna 
sednica na sovetot vo mesecot , mese~niot 
nadomestok ne se isplatuva.  
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Dokolku ~lenot na sovetot ne prisustvuva 
na komisija na koja e ~len , mese~niot 
nadomestok se namaluva za 10% .  
Mese~niot nadomestok za prisustvo na 
sednicite na sovetot ne se isplatuva , 
dokolku sovetot vo tekovniot mesec ne 
odr`al sednica. 
Na ~lenovite na Sovetot na Op{tina 
Vinica im se isplatuvaat nadomestocite za 
patni i dnevni tro{oci za slu`beni 
patuvawa vo zеmjata i stranstvo spored 
propisite koi se odnesuvaat na dr`avnite 
slu`benici vo op{tinskata 
administracija. 

^len 15 
Sredstvata za stoki i uslugi potrebni za 
vr{ewe na redovnite funkcii na 
korisnicite na Buxetot se nabavuvaat so 
fakturi vo koi posebno se iska`uvaat 
rashodite po pooddelni stavki. 
Nabavkata na stoki i vr{eweto na uslugi 
se vr{i i so smetkopotvrdi, no samo vo 
ograni~eni poedine~ni iznosi  do 6.000,00 
denari kade zadol`itelno mora da bide 
prilo`ena fiskalna smetka, pri {to 
rashodite treba da bidat iska`ani po 
klasifikacija na soodvetniot rashod.  

^len 16       
Sredstvata utvrdeni vo Buxetot i 
rasporedeni vo programite i 
potprogramite,gi izvr{uva 
Gradona~alnikot na Op{tina Vinica.  

^len 17 
Sredstvata utvrdeni vo Potprograma A0, 
potstavka 413110-Tekovni rezervi se 
koristat za potrebite i zada~ite na 
korisnicite na buxetot, za koi vo buxetot 
ne se obezbedeni sredstva ili ne se 
obezbedeni vo dovolen iznos. 
Za koristewe na sredstvata od stav 1 na 
ovoj ~len na predlog na Gradona~alnikot 
odlu~uva Sovetot na Op{tina Vinica, po 
isklu~ok od stav 1 na ovoj ~len za 
sredstvata od stav 1 odlu~uva 
Gradona~alnikot  no najmnogu do iznos od 
50.000 den. 

^len 18 
Za koristewe na sredstvata utvrdeni vo 
Potprograma A0, vo potkategorija 4631-



Transferi do nevladini organizacii i 
potkategorija 4711-Socijalna pomo{, 
odlu~uva Sovetot na Op{tina Vinica. 
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Po isklu~ok od stav 1     na ovoj ~len 
odlu~uva Gradona~alnikot na Op{tina 
Vinica vo iznos ne pogolem od 20.000 den. 

^len 19 
Povrat na prihodi koi mu pripa|aat na 
Buxetot na op{tinata se vr{i vo slu~aj 
koga se raboti za pogre{no, pove}e 
uplateni, odnosno naplateni prihodi , 
kako i za uplateni prihodi po koi ne e 
nastanato pravno dejstvo. 
Prenaso~uvawe na prihodi koi mu 
pripa|aat na op{tinskiot buxet se vr{i 
edinstveno koga se raboti za pogre{no 
uplateni prihodi. 
Povratot na pogre{no ili pove}e 
uplateni, odnosno naplateni prihodi i 
prenaso~uvaweto na prihodite se vr{i so 
re{enie na Gradona~alnikot, osven vo 
slu~ai koga nadle`nosta im pripa|a na 
drugi organi. 

^len 20 
Buxetot na Op{tina Vinica se izvr{uva 
od 01.01.2018 do 31.12.2018 godina. 
                                  ^len 21 
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na 
objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik na 
Op{tina Vinica" a }e se primenuva od 
01.01.2018 godina. 

 
Број 09-960 

27.12.2017 година 
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 

Претседател 
                    М-р Тони Велков___________  

       110 
 
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“), Градоначалникот 
на Општина Виница,  донесе: 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Одлука за утврдување на 
вредност на бодот за платите на државните 

службеници за 2018 година 
 

1.Се објавува Одлуката за утврдување на 
вредност на бодот за платите на државните 
службеници за 2018 година, донесена на 4-та 
седница на Советот на општина Виница 
одржана на 27.12.2017 година. 
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2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-961/2 
27.12.2017 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р 
 
Врз основа на член 88 став (2) од Законот за 
административни службеници („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.27/14, 
199/14, 48/15 , 154/15 и 05/2016), 
Градоначалникот  на Општина Виница 
предлага : 
 

ОДЛУКА 
за утврдување на вредност на бодот за платите 

на државните службеници за 2018 година 
 

Член 1 
Вредноста на бодот за платите на државните 
службеници за 2018 година изнесува 76,80 
денари. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Виница“, а ќе се применува со 
исплата на платата за јануари 2018 година. 
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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“), Градоначалникот 
на Општина Виница,  донесе: 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Одлука за формирање 

Сили за заштита и спасување 
 



1.Се објавува Одлуката за формирање Сили за 
заштита и спасување, донесена на 4-та седница 
на Советот на општина Виница одржана на 
27.12.2017 година. 
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2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-962/2 
27.12.2017 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р 
 
Врз основа на член 93 и 94 став 4 од Законот за 
заштита и спасување (“Сл. Весник на РМ број 
36/04, 49/04, 86/08, 124/10,18/11, 41/14,125/15, 
106/16“), член 7 став 2 и 3 и член 8 од 
Уредбата за видот, големината и 
организирањето на силите за заштита и 
спасување (“Сл. Весник на РМ број 12/06“), а 
во врска со член 15 став 1 точка 10 од Статутот 
на општина Виница (“Сл. гласник на општина 
Виница број 8/2010, 12/2014“), Советот на 
општина Виница на 4-та седница одржана на 
ден 27.12.2017 година, донесе: 

 
ОДЛУКА 

За формирање Сили за заштита и спасување 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се формираат силите за 
заштита и спасување на Општина Виница. 

Член 2 
Заради заштита и спасување на луѓето и 
материјалните добра од природни непогоди, 
епидемии, епизоотии, епифитотии и други 
несреќи во мир и војна се формираат штабови 
како просторни сили за заштита и спасување. 

Член 3 
Единиците за заштита и спасување се 
формираат како специјализирани единици за 
заштита и спасување и универзални единици 
за заштита и спасување и тоа: 
1. Специјализирани тимови за заштита 
и спасување 
- 1 единица со јачина на тим (3-5) за прва 
медицинска помош, 
- 1 единица со јачина на тим (3-5) за 
противпожарна заштита, 
- 1 единица со јачина на тим (3-5)  за 
спасување од поплави, 

- 1 единица со јачина на тим (3-5) за 
радиолошка, хемиска и биолошка (РХБ) 
деконтаминација, 
- 1 единица со јачина на тим (3-5) за 
комунални работи, 
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- 1 единица со јачина на тим (3-5) за заштита и 
спасување на животни и производи од 
животинско производство, 
-1единица со јачина на тим (3-5) за заштита и 
спасување на растенија и производи од 
растително потекло, 
- 1 единица со јачина на тим (3-5)  за 
изведување теренот, 
- 1 единица со јачина на тим (3-5)  за асанација 
на теренот. 
2. Универзални единици за заштита и 
спасување: 
- во градот Виница една универзална единица 
со јачина на тим (3-5), 
- во населените места: Лески, Блатец, 
Драгобраште, Истибања, Јакимово, Градец, 
Липец, Лаки, Трсино, Пекљани, Грљани, 
Калиманци, Виничка Кршла, Крушево и Црн 
Камен една универзална единица со јачина на 
тим (3-5). 

Член 4 
За раководење и командување со просторните 
сили за заштита и спасување формирани 
според член 3 од оваа Одлука се формира 
Штаб за заштита и спасување на командантот, 
началникот и членовите на Штабот за заштита 
и спасување ги именува Советот на општината 
со посебно решение. 

Член 5 
Формирањето и опремувањето на просторните 
сили за заштита и спасување се врши според 
донесената Одлука за утврдување на 
пресоналот и материјалниот состав на силите 
за заштита и спасување (“Сл. Весник на РМ 
број 124/06“) донесен од Владата на Република 
Македонија. 

Член 6 
Материјалните средства на Силите за заштита 
и спасување се обезбедуваат од Буџетот на 
општина Виница. 

Член 7 
Со денот на донесувањето на оваа Одлука, 
престанува да важи Одлуката за формирање 
Сили за заштита и спасување, број 07-821 од 
06.09.2007 година и Одлуката за изменување и 
дополнување на Одлуката за формирање Сили 



за заштита и спасување, број 07-320 од 
21.04.2011 година. 
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Член 8 
Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во “Службен 
гласник на општина Виница“.   
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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“), Градоначалникот 
на Општина Виница,  донесе: 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Решение за именување на 
Началник и членови на Штабот за заштита 

и спасување 
 

1.Се објавува Решението за именување на 
Началник и членови на Штабот за заштита и 
спасување, донесено на 4-та седница на 
Советот на општина Виница одржана на 
27.12.2017 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-963/2 
27.12.2017 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р 
 
Врз основа на член 110 став 2 од Законот за 
заштита и спасување (“Сл. Весник на РМ број 
36/04, 49/04, 86/08, 124/10,18/11, 41/14,125/15, 
106/16“), член 10 став 1 алинеја 2,3 и 4 од 
Уредбата за видот, големината и 
организирањето на силите за заштита и 
спасување (“Сл.весник на РМ број 12/06“), 

член 4 став 2 од Одлуката за формирање на 
Сили за заштита и спасување и член 21 став 1 
точка 43 од Статутот на општина Виница 
(“Сл.гласник на општина Виница број 8/2010, 
12/2014“),Советот на општина Виница на 4-та 
седница одржана на ден 27.12.2017 година, 
донесе: 
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РЕШЕНИЕ 

За именување на Началник и членови на 
Штабот за заштита и спасување 

 
Член 1 

За Началник на Штабот за заштита и 
спасување се  именува лицето КИРО 
ДОВИЧИНСКИ, со завршен Архитектонски 
факултет, вработен во Единицата на локална 
самопурава Виница. 

Член 2 
За помошници на Началникот на Штабот за 
заштита и спасување се именуваат лицата: 
1.За оперативни работи (планирање, обука и 
употреба на силите за заштита и спасување) се 
именува АЛЕКСАНДАР ТРАЈКОВ, вработен 
во Единицата на локална самоуправа Виница. 
2.За хуманитарни мерки за заштита и 
спасување: 
2.1.За помошник за прва медицинска 
помош,РХБ деконтаминација и асанација се 
именува ВЕНКО ДАНЧЕВ со завршен 
медицински факултет, вработен во ЈЗУ 
Здравствен дом Виница; 
2.2 За помошник за згрижување, евакуација и 
засолнување се именува ИГОРЧО ХРИСТОВ 
со завршен Машински факултет, вработен во 
ЈП за комунални работи “Солидарност“ 
Виница; 
3.За технички мерки за заштита и спасување: 
3.1.За помошник за спасување од урнатини, 
расчистување на урнатини и комунални работи 
се именува СЛАВЈАНКА ЈАНЕВСКА со 
завршен Архитектонски факултет, вработена 
во Единицата за локална самоуправа Виница; 
3.2.Запомошник за заштита и спасување од 
пожари, поплави и неексплодирани убојни 
средства се именува СИМЕОН 
ЈАНГЕЛОВСКИ со завршен Архитектонски 
факултет, вработен во ЈП за комунални работи 
“Солидарност“ Виница. 
3.3 Помошни служби 
-извршител-администратор Невена Накова, 
вработена во ЕЛС Виница 



-извршител-курир Миле Велиновски, вработен 
во ЕЛС Виница 
-извршител-возач Владо Атанасов, вработен во 
ЕЛС Виница 
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Член 3 
Материјалните средства на силите за заштита и 
спасување се обезбедуваат од Буџетот на 
Општина Виница 

Член 4 
Со денот на донесувањето на ова Решение, 
престанува да важи Решението за именување 
на Началник и членови на Штабот за заштита и 
спасување број 07-822 од 06.09.2007 година и 
Решението за измена на Решението за 
именување на Началник и членови на Штабот 
за заштита и спасување број 07-1222 од 
21.08.2009 година.  

Член 5 
Решението влегува на сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во “Сл.гласник на 
општина Виница“.  

 
                             Број 09-963 

27.12.2017 година 
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 

Претседател 
                    М-р Тони Велков___________  
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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“), Градоначалникот 
на Општина Виница,  донесе: 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Решение за разрешување 

на Командант на Штабот за заштита и 
спасување 

 
1.Се објавува Решението за разрешување на 
Командант на Штабот за заштита и спасување, 
донесено на 4-та седница на Советот на 
општина Виница одржана на 27.12.2017 
година. 

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

Број 10-964/2 
27.12.2017 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р 
 
 
 
ГЛАСНИК                              28  Декември       2017 год 

 
Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од 
Статутот на општина Виница (“Сл.гласник на 
општина Виница број 8/10, 12/14“), Советот на 
општина Виница на 4-та седница одржана на 
ден 27.12.2017 година, донесе: 
 

 РЕШЕНИЕ 
За разрешување на Командант  на 
Штабот за заштита и спасување 

 
Член 1 

Досегашниот  Командант на Штабот за 
заштита и спасување ИГОР СПАСОВСКИ од 
Виница, со завршен факултет за одбрана, се 
разрешува.  

Член 2 
Решението влегува на сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во “Сл.гласник на 
општина Виница“.  
 
                             Број 09-964 

27.12.2017 година 
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 

Претседател 
                    М-р Тони Велков___________  
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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“), Градоначалникот 
на Општина Виница,  донесе: 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Решение за именување на 

Командант на Штабот за заштита и 
спасување 

1.Се објавува Решението за именување на 
Командант на Штабот за заштита и спасување, 
донесено на 4-та седница на Советот на 



општина Виница одржана на 27.12.2017 
година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 
 

Број 10-965/2 
27.12.2017 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р 
 
Страна 61 бр. 4                                                СЛУЖБЕН 
 
Врз основа на член 86 став 2 од Законот за 
изменување и дополнување на Законот за 
заштита и спасување (“Сл. Весник на РМ број 
86/08“), член 10 став 1 алинеја 1од Уредбата за 
видот, големината и организирањето на силите 
за заштита и спасување (“Сл.весник на РМ 
број 12/06“) и член 21 став 1 точка 42 од 
Статутот на општина Виница (“Сл.гласник на 
општина Виница број 8/10, 12/14“),  Советот на 
општина Виница на 4-та седница одржана на 
ден 27.12.2017 година, донесе: 
 

РЕШЕНИЕ 
За именување на Командант  на 
Штабот за заштита и спасување 

 
Член 1 

За Командант на Штабот за заштита и 
спасување се  именува лицето МИТКО 
ИЛИЕВСКИ, со завршен Филолошки 
факултет. 

Член 2 
Решението влегува на сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во “Сл.гласник на 
општина Виница“.  
 
                             Број 09-965 

27.12.2017 година 
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 

Претседател 
                    М-р Тони Велков___________  
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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“), 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 2018 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 2018  
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година, донесена на 4-та седница на Советот 
на општина Виница одржана на 27.12.2017 
година. 
 2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-966/2 
27.12.2017 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров 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 
и 190/16), член 21 став 1 точка 8 од Статутот 
на Општина Виница ( Сл.гласник на Општина 
Виница бр.8/2010, 12/2014) 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 
4-та седница одржана на ден 27.12.2017 година  
донесе:   

 
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА 
НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА 

ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА  ВИНИЦА  
ЗА 2018 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 
и 190/2016), 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,  
 
Страна 62 бр. 4                                                СЛУЖБЕН 
 
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 
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  
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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 2018 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. 
Во содржината на годишната  Програмата 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  
„Никола Карев“,  ДУП Виница 0201-579 од 
28.10.1997 година. 
2. Населено место Виница, Локалитет „Видое 
Смилески“ , ДУП за Блок „15“ дел 2 во градот 
Виница 09-432 од 28.04.2015 година. 
3. 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. 



4. Населено место Виница , Локалитет ,,Јане 
Сандански,, , ДУП за Блок 16 дел 2 во градот 
Виница 09-932 од 14.12.2016 година. 
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 и 
190/2016)  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: 
 
Страна 63 бр. 4                                                СЛУЖБЕН 
 
o Планирање на локалниот развој , 
подобрување на развојот и структурните 
приоритети, водење на локална економска 
политика и 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 Урбанистички планови за населените 
места: 
- ДУП Виница,  0201-579 од 28.10.1997 година; 
и 
-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 
o Програма за уредување на градежно 
земјиште , улици и патишта во општина 
Виница за 2018 година бр.09-831 од 
15.12.2017 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: 

 Љупчо Георгиев , дипломиран инженер 
архитект, Раководител на Сектор за урбанизам, 
ЗЖС , комунални дејности и ЛЕР; 
. Виолета Михајлова , дипломиран правник , 
Раководител на Сектор за    нормативно-
правни, општи работи и јавни дејности; и 
Благој Гаврилов , дипломиран инженер 
архитект, Советник 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 
• 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 градот Виница 
1.   А2 – Семејно домување во станбени згради 
(со компатабилност Б) 
-    Број на градежна парцела: 1/Никола Карев 
-    Вкупна површина на градежната парцела: 
3.990 м2 



-    Намена на земјиштето:  
-    Намена на земјиштето: Слободно,Градежно 
неизградено земјиште 
-    Броеви на катастарските парцели во состав 
на градежната парцела: 8075/3, 8077/2,                    
8073/2, 11440/2 и 11445/2 
-    Површина за градба: 728 м2 
-    Бруто развиена површина: 5.096 м2 
-    Процент на изграденост: 18,25 % 
-    Коефициент на искористеност на 
земјиштето: 1,28 
-    Максимална дозволена висина: 
-    Катност: П+4+Пк 
-    Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
1.040 денари по м2  и 
-    Вкупна почетна/утврдена цена: 4.149.600,00 
денари 
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 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:  25.437,00 
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: 20.435,00 
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    
-  Броеви на катастарските парцели во состав 
на градежната парцела: 7915/7  
-  Површина за градба: 140 м2 
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-  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: 19.581,00 
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: 24.339,00 
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 
-  Вкупна почетна/утврдена цена: 25.437,00 
денари   
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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: 28.426,00 
денари     
9.  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: 34.617,00 
денари   
10.  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 
-  Процент на изграденост: 34,45 % 
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-  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: 35.990,00 
денари   
11.  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: 30.988,00 
денари   
12.  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: 28.182,00 
денари   
 
  13.  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: 36.051,00 
денари   
14.  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: 24.400,00 
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 
-  Катност: П+2+пк 
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-  Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
61,00 денари 
-  Вкупна почетна/утврдена цена: 24.400,00 
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: 24.400,00 
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: 7951/1  
-  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: 24.400,00 
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: 7951/1  
-  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: 24.400,00 
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: 7951/1  
-  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: 24.400,00 
денари   
19.  А1 – Домување во станбени куќи 
- Број на градежната парцела: 4.86 Блок „15“ 
дел 1 и дел 4 
- Вкупна површина на градежната парцела: 659 
м2 
-  Намена на земјиштето: Слободно, Градежно 
неизградено земјиште    
-  Броеви на катастарските парцели во состав 
на градежната парцела: 7951/1 и дел од КП 
.бр.11242/1 
-  Површина за градба: 198 м2 
-  Бруто развиена површина: 794 м2 
-  Процент на изграденост: 30,14 % 
-  Коефициент на искористеност на 
земјиштето: 1,21 
-  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: 40.199,00 
денари   
20.  А1 – Домување во станбени куќи 
- Број на градежната парцела: 4.87 Блок „15“ 
дел 1 и дел 4 
- Вкупна површина на градежната парцела: 705 
м2 
-  Намена на земјиштето: Слободно, Градежно 
неизградено земјиште    
-  Броеви на катастарските парцели во состав 
на градежната парцела: 7951/1  
-  Површина за градба: 195 м2 
-  Бруто развиена површина: 781 м2 
-  Процент на изграденост: 27,67 % 
-  Коефициент на искористеност на 
земјиштето: 1,11 
-  Максимална дозволена висина: 10,20 м1 
-  Катност: П+2+пк 
-  Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
61,00 денари 
-  Вкупна почетна/утврдена цена: 43.005,00 
денари   
21.  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: 7951/1  
-  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: 34.526,00 
денари   
22.  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: 7951/1  
-  Површина за градба: 152 м2 
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-  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: 33.661,00 
денари   
23.  А1 – Домување во станбени куќи 
- Број на градежната парцела: 4.90 Блок „15“ 
дел 1 и дел 4 
- Вкупна површина на градежната парцела: 579 
м2 
-  Намена на земјиштето: Слободно, Градежно 
неизградено земјиште    
-  Броеви на катастарските парцели во состав 
на градежната парцела: 7951/1  
-  Површина за градба: 168 м2 
-  Бруто развиена површина: 674 м2 
-  Процент на изграденост: 29,11 % 
-  Коефициент на искористеност на 
земјиштето: 1,16 
-  Максимална дозволена висина: 10,20 м1 
-  Катност: П+2+пк 
-  Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
61,00 денари 

-  Вкупна почетна/утврдена цена: 35.319,00 
денари   
24.  А1 – Домување во станбени куќи 
- Број на градежната парцела: 4.91 Блок „15“ 
дел 1 и дел 4 
- Вкупна површина на градежната парцела: 581 
м2 
-  Намена на земјиштето: Слободно, Градежно 
неизградено земјиште    
-  Броеви на катастарските парцели во состав 
на градежната парцела: 7951/1  
-  Површина за градба: 169 м2 
-  Бруто развиена површина: 678 м2 
-  Процент на изграденост: 29,18 % 
-  Коефициент на искористеност на 
земјиштето: 1,17 
-  Максимална дозволена висина: 10,20 м1 
-  Катност: П+2+пк 
-  Почетна/Утврдена цена по метар квадратен: 
61,00 денари 
-  Вкупна почетна/утврдена цена: 35.441,00 
денари   
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25. Б1 – Мали комерцијални и деловни 
содржини 
- 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: 811.800,00 
денари   
 
26.  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 
-  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: 21.472,00 
денари   
 
27.  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    
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-  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: 17.995,00 
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. 
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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 
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 2018 година. 

 Пропишување на условите за надавање 
Се пропишуваат/определуваат следните 
параметри: висината на депозитот за учество 
од 10% за секоја парцела пооделно,  интернет 
страница на која ќе се врши надавањето.  
Услови за учество: 
- поднесување на пријава во електронска (и во 
писмена форма) 
- доказ за платен депозит ( во оригинал) 
- Доказ за регистрација на правнот о лице од 
соодветен  регистер 



- За физички лица уверение за државјанство ( 
во оригинал) 
- Полномошно за лицето кое го застапува 
правното или физичкото лице ( во оригинал) 
-Фотокопија од трансакциска сметка за 
враќање на депозитот  
 Лица надлежни за реализацијата на 
Програмата  
 Љупчо Георгиев , дипломиран инженер 
архитект, Раководител на Сектор за урбанизам, 
ЗЖС , комунални дејности и ЛЕР 
 Виолета Михајлова , дипломиран 
правник , Раководител на Сектор за 
нормотивно-правни, општи работи и јавни 
дејности 

.    Благој Гравилов , дипломиран инженер 
архитект, Советник 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 
• Мирко Ристов, дипломиран градежен 
инженер, Советник за комунални работи во 
Одделението за комунални работи,  ЗЖС и 
ЛЕР 
 
 
Страна 70 бр. 4                                                СЛУЖБЕН 
 

8. Проценка на финансиските приливи 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. 

9. 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)    

10. Преодни и завршни одредби 
- Програмата ја усвојува Советот на општината. 

- 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 Службениот гласник 
на општината. 
                             Број 09-966 

27.12.2017 година 
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 

Претседател 
                    М-р Тони Велков___________  
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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“), Градоначалникот 
на Општина Виница,  донесе: 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Одлука за недавање 

Согласност на Извештај за финансиско 
работење на ЈП „Солидарност“ – Виница 

за период од 01.01. до 31.03.2017 година 
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1.Се објавува Одлуката за недавање 
Согласност на Извештај за финансиско 
работење на ЈП „Солидарност“ – Виница за 
период од 01.01. до 31.03.2017 година, 
донесена на 4-та седница на Советот на 
општина Виница одржана на 27.12.2017 
година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-967/2 
27.12.2017 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р 
 
Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од 
Статутот на општина Виница („Сл. гласник на 
општина Виница број 8/2010, 12/2014“), 
Советот на општина Виница на 4-та седница 
одржана на ден 27.12.2017 година, донесе: 
 

ОДЛУКА 



За недавање Согласност на Извештај за  
финансиско работење на ЈП „Солидарност“-

Виница за период од  01.01. до 31.03.2017 
година 

 
Член 1 

Не се дава Согласност на Извештајот за 
финансиско работење на ЈП „Солидарност“-
Виница за период од  01.01.до 31.03.2017 
година. 

Член 2 
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник на 
општина Виница“. 
 
                             Број 09-967 

27.12.2017 година 
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 

Претседател 
                    М-р Тони Велков___________  
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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“), Градоначалникот 
на Општина Виница,  донесе: 
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РЕШЕНИЕ 
За објавување на Одлука за недавање 

Согласност на Извештај за финансиско 
работење на ЈП „Солидарност“ – Виница за 

период од 01.01. до 30.06.2017 година 
 

1.Се објавува Одлуката за недавање 
Согласност на Извештај за финансиско 
работење на ЈП „Солидарност“ – Виница за 
период од 01.01. до 30.06.2017 година, 
донесена на 4-та седница на Советот на 
општина Виница одржана на 27.12.2017 
година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-968/2 
27.12.2017 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р 
 

Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од 
Статутот на општина Виница („Сл. гласник на 
општина Виница број 8/2010, 12/2014“), 
Советот на општина Виница на 4-та седница 
одржана на ден 27.12.2017 година, донесе: 
 

ОДЛУКА 
За неддавање Согласност на Извештај за  

финансиско работење на ЈП „Солидарност“-
Виница за период од  01.01. до 30.06.2017 

година 
 

Член 1 
Не се дава Согласност на Извештајот за 
финансиско работење на ЈП „Солидарност“-
Виница за период од  01.01.до 30.06.2017 
година. 

Член 2 
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник на 
општина Виница“. 
 
                             Број 09-968 

27.12.2017 година 
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 

Претседател 
                    М-р Тони Велков___________  
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ГЛАСНИК                              28  Декември       2017 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“), Градоначалникот 
на Општина Виница,  донесе: 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Одлука за недавање 

Согласност на Извештај за финансиско 
работење на ЈП „Солидарност“ – Виница за 

период од 01.01. до 30.09.2017 година 
 

1.Се објавува Одлуката за недавање 
Согласност на Извештај за финансиско 
работење на ЈП „Солидарност“ – Виница за 
период од 01.01. до 30.09.2017 година, 
донесена на 4-та седница на Советот на 
општина Виница одржана на 27.12.2017 
година. 



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

Број 10-969/2 
27.12.2017 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р 
 
Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од 
Статутот на општина Виница („Сл. гласник на 
општина Виница број 8/2010, 12/2014“), 
Советот на општина Виница на 4-та седница 
одржана на ден 27.12.2017 година, донесе: 
 

ОДЛУКА 
За неддавање Согласност на Извештај за  

финансиско работење на ЈП „Солидарност“-
Виница за период од  01.01. до 30.09.2017 

година 
 

Член 1 
Не се дава Согласност на Извештајот за 
финансиско работење на ЈП „Солидарност“-
Виница за период од  01.01.до 30.09.2017 
година. 

Член 2 
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник на 
општина Виница“. 
 
 
 
 
Страна 72 бр. 4                                                СЛУЖБЕН 
                          

Број 09-969 
27.12.2017 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател 

                    М-р Тони Велков___________  
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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“), Градоначалникот 
на Општина Виница,  донесе: 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Одлука за недавање 

Согласност на Извештај за реализирање на 
Програмата за работа на ЈП за комунални 
работи „Солидарност“ – Виница за  2017 

година 

 
1.Се објавува Одлуката за недавање 
Согласност на Извештај за реализирање на 
Програмата за работа на ЈП за комунални 
работи „Солидарност“ – Виница за  2017 
година, донесена на 4-та седница на Советот 
на општина Виница одржана на 27.12.2017 
година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-970/2 
27.12.2017 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р 
 
Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од 
Статутот на општина Виница („Сл. гласник на 
општина Виница број 8/2010, 12/2014“), Советот 
на општина Виница на 4-та седница одржана на 
ден 27.12.2017 година, донесе: 
 

ОДЛУКА 
За неддавање Согласност на Извештај за 
реализирање на Програмата за  работа на 
ЈП за комунални работи „Солидарност“ - 

Виница  за 2017 година 
 
 
 
 
 
ГЛАСНИК                              28  Декември       2017 год 

 
Член 1 

Не се дава Согласност на Извештајот за 
реализирање на Програмата за работа на ЈП за 
комунални работи „Солидарност“ - Виница за 
2017 година. 

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

Број 09-970 
27.12.2017 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател 

                    М-р Тони Велков___________  
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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“), Градоначалникот 
на Општина Виница,  донесе: 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Одлука за давање 

Согласност на Програма за работа на ЈП за 
комунални работи „Солидарност“ – Виница 

за  2018 година 
 

1.Се објавува Одлуката за давање Согласност 
на  Програма за работа на ЈП за комунални 
работи „Солидарност“ – Виница за  2018 
година, донесена на 4-та седница на Советот 
на општина Виница одржана на 27.12.2017 
година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-971/2 
27.12.2017 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров 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“), Советот 
на општина Виница на 4-та седница одржана на 
ден 27.12.2017 година, донесе: 
 
 
Страна 73 бр. 4                                                СЛУЖБЕН 
 

ОДЛУКА 
За давање Согласност на Програма за  

работа на ЈП за комунални работи  
„Солидарност“ - Виница за 2018 година 

 
Член 1 

Се дава Согласност на Програмата за работа на 
ЈП за комунални работи „Солидарност“-Виница 
за 2018 година. 

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

Број 09-971 
27.12.2017 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател 

                    М-р Тони Велков___________  
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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“), Градоначалникот 
на Општина Виница,  донесе: 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Одлука за давање 

Согласност на Програма за јавна чистота на 
ЈП за комунални работи „Солидарност“ 

 – Виница за  2018 година 
 

1.Се објавува Одлуката за давање Согласност 
на  Програма за јавна чистота на ЈП за 
комунални работи „Солидарност“ – Виница за  
2018 година, донесена на 4-та седница на 
Советот на општина Виница одржана на 
27.12.2017 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 
 

Број 10-972/2 
27.12.2017 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р 
 
 
 
 
ГЛАСНИК                              28  Декември       2017 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“), 
Советот на општина Виница на 4-та седница 
одржана на ден 27.12.2017 година, донесе: 
 

ОДЛУКА 
За давање Согласност на Програма за  

јавна чистота на ЈП за комунални работи  
„Солидарност“ - Виница за 2018 година 

 
Член 1 

Се дава Согласност на Програмата за јавна 
чистота на ЈП за комунални работи 
„Солидарност“-Виница за 2018 година. 

Член 2 



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

Број 09-972 
27.12.2017 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател 

                    М-р Тони Велков___________  
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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“), Градоначалникот 
на Општина Виница,  донесе: 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Одлука за давање 

Согласност на Програма за одржување на 
комунална хигиена во зимски услови 

 за 2017/2018  година 
 
1.Се објавува Одлуката за давање Согласност 
на  Програма за одржување на комунална 
хигиена во зимски услови за 2017/2018  година, 
донесена на 4-та седница на Советот на 
општина Виница одржана на 27.12.2017 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-973/2 
27.12.2017 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р 
 
Страна 74 бр. 4                                                СЛУЖБЕН 
 
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“), 
Советот на општина Виница на 4-та седница 
одржана на ден 27.12.2017 година, донесе: 
 

ОДЛУКА 
За давање Согласност на Програма за 

одржување на комуналната хигиена во 
зимски услови за 2017/2018 година 

 
Член 1 

Се дава Согласност на Програмата за 
одржување на комуналната хигиена во зимски 
услови за 2017/2018 година. 

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

Број 09-973 
27.12.2017 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател 

                    М-р Тони Велков___________  
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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“), Градоначалникот 
на Општина Виница,  донесе: 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Одлука за давање 

Согласност на Одлука за утврдување на 
тарифа за снабдување со вода за пиење 

или водоснабдување на ЈП „Солидарност“ – 
Виница за регуларен период 2018-2020 

година 
 

1.Се објавува Одлуката за давање Согласност 
на  Одлука за утврдување на тарифа за 
снабдување со вода за пиење или 
водоснабдување на ЈП „Солидарност“ – 
Виница за регуларен период 2018-2020 година, 
донесена на 4-та седница на Советот на 
општина Виница одржана на 27.12.2017 
година. 
 
ГЛАСНИК                              28  Декември       2017 год 
 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-974/2 
27.12.2017 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р 
 
Врз основа на член 11 став 1 точка 5 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 и 39/16“) и член 21 став 1 точка 43 од 
Статутот на општина Виница („Сл. гласник на 
општина Виница број 8/2010, 12/2014“), 



Советот на општина Виница на 4-та седница 
одржана на ден 27.12.2017 година, донесе: 
 

ОДЛУКА 
За давање Согласност на Одлука за 

утврдување на тарифа за снабдување со вода 
за пиење или водоснабдување на ЈП 

„Солидарност“-Виница за регулиран период  
2018-2020 година  

 
Член 1 

Се дава Согласност на Одлуката за утврдување 
на тарифа за снабдување со вода за пиење или 
водоснабдување на ЈП „Солидарност“-Виница 
за регулиран период 2018-2020 година, 
донесена од Управниот одбор на ЈП 
„Солидарност“ - Виница, број 02-821/2 од 
20.12.2017 година, со која: 
Се утврдува тарифа за снабдување со вода за 
пиење или водоснабдување на ЈП 
„Солидарност“ - Виница за физички лица и тоа: 
- за 2018 година тарифата ќе изнесува   22,50 
ден/м3 
- за 2019 година тарифата ќе изнесува   23,20 
ден/м3 
- за 2020 година тарифата ќе изнесува   24,83 
ден/м3 
Се утврдува тарифа за снабдување со вода за 
пиење или водоснабдување на ЈП 
„Солидарност“ - Виница за правни лица и тоа: 
- за 2018 година тарифата ќе изнесува   47,31 
ден/м3 
- за 2019 година тарифата ќе изнесува   48,50 
ден/м3 
- за 2020 година тарифата ќе изнесува   48,50 
ден/м3 
  
Страна 75 бр. 4                                                СЛУЖБЕН 
 

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

                                                
Број 09-974 

27.12.2017 година 
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 

Претседател 
                    М-р Тони Велков___________  

       124 
 
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“), Градоначалникот 
на Општина Виница,  донесе: 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Одлука за давање 

Согласност на Одлука за утврдување на 
тарифа за собирање и одведување урбани  

отпадни води  на ЈП „Солидарност“ – 
Виница за регуларен период 2018-2020 

година 
 

1.Се објавува Одлуката за давање Согласност 
на  Одлука за утврдување на тарифа за 
собирање и одведување урбани отпадни води  
на ЈП „Солидарност“ – Виница за регуларен 
период 2018-2020 година, донесена на 4-та 
седница на Советот на општина Виница 
одржана на 27.12.2017 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-975/2 
27.12.2017 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р 
 
Врз основа на член 11 став 1 точка 5 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 и 39/16“) и 
член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина 
Виница („Сл. гласник на општина Виница број 
8/2010, 12/2014“), Советот на општина Виница 
на 4-та седница одржана на ден 27.12.2017 
година, донесе: 
 
ГЛАСНИК                              28  Декември       2017 год 
 

ОДЛУКА 
За давање Согласност на Одлука за 

утврдување на тарифа за собирање и 
одведување на урбани отпадни води 

на ЈП „Солидарност“-Виница за регулиран 
период 2018-2020 година  

 
Член 1 

Се дава Согласност на Одлуката за утврдување 
на тарифа за собирање и одведување на урбани 
отпадни води на ЈП „Солидарност“-Виница за 
регулиран период 2018-2020 година, донесена 
од Управниот одбор на ЈП „Солидарност“ - 
Виница, број 02-821/1 од 20.12.2017 година, со 
која: 



Се утврдува тарифа за собирање и одведување 
на урбани отпадни води на ЈП „Солидарност“-
Виница за физички лица и правни лица и тоа: 
- за 2018 година тарифата ќе изнесува   
6,26 ден/м3 
- за 2019 година тарифата ќе изнесува   
6,33 ден/м3 
- за 2020 година тарифата ќе изнесува   
6,69 ден/м3 

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

Број 09-975 
27.12.2017 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател 

                    М-р Тони Велков___________  
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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“), Градоначалникот 
на Општина Виница,  донесе: 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Решение за разрешување 

член на Управниот одбор на ЈП за комунални 
работи „Солидарност“ – Виница  

 
1.Се објавува Решението за разрешување член на 
Управниот одбор на ЈП за комунални работи 
„Солидарност“ – Виница, донесено на 4-та 
седница на Советот на општина Виница одржана 
на 27.12.2017 година. 
 
Страна 76 бр. 4                                                СЛУЖБЕН 
 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-976/2 
27.12.2017 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ број 5/2002“) и член 21 став 1 точка 28 
од Статутот на општина Виница („Сл. гласник 
на општина Виница број 8/2010,12/2014“), 

Советот на општина Виница на 4-та седница 
одржана на ден 27.12.2017 година, донесе: 
 

РЕШЕНИЕ 
За разрешување член на Управниот одбор 

на ЈП за комунални работи „Солидарност“ - 
Виница 

 
Член 1 

Членот на Управниот одбор на ЈП за 
комунални работи „Солидарност“-Виница: 
Марија Спасевска од Виница, именувана со 
Решение број 09-793 од 30.09.2015 година, се 
разрешува од функцијата член на Управниот 
одбор, поради неисполнување на законските 
услови. 

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

Број 09-976 
27.12.2017 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател 

                    М-р Тони Велков___________  
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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“), Градоначалникот 
на Општина Виница,  донесе: 
 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Решение за именување 

член на Управниот одбор   на ЈП за 
комунални работи „Солидарност“ – Виница  

 
ГЛАСНИК                              28  Декември       2017 год 
 
1.Се објавува Решението за именување член на 
Управниот одбор на ЈП за комунални работи 
„Солидарност“ – Виница, донесено на 4-та 
седница на Советот на општина Виница 
одржана на 27.12.2017 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-977/2 
27.12.2017 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р 



 
Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ број 5/2002“) и член 21 став 1 точка 28 
од Статутот на општина Виница („Сл. гласник 
на општина Виница број 8/2010,12/2014“), 
Советот на општина Виница на 4-та седница 
одржана на ден 27.12.2017 година, донесе: 
 

РЕШЕНИЕ 
За именување член на Управниот одбор на  
ЈП за комунални работи „Солидарност“- 

Виница 
 

Член 1 
За член на  Управниот одбор на ЈП за 
комунални работи „Солидарност“-Виница, се 
именува: 

- Наташа Анакиева Димитрова со 
завршен Педагошки факултет 

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

Број 09-977 
27.12.2017 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател 

                    М-р Тони Велков___________  
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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“), Градоначалникот 
на Општина Виница,  донесе: 
 
 
Страна 77 бр. 4                                                СЛУЖБЕН 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Заклучок за усвојување на 
Програма за работа на ОУ Дом на културата 

„Тошо Арсов“ – Виница за 2018 година 
 

1.Се објавува Заклучокот за усвојување на 
Програма за работа на ОУ Дом на културата 
„Тошо Арсов“ – Виница за 2018 година, 
донесен на 4-та седница на Советот на општина 
Виница одржана на 27.12.2017 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-978/2 
27.12.2017 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот 
за локалната самоуправa („Сл. весник на РМ 
број 5/02“) и член 21 став 1 точка 29 од 
Статутот на општина Виница („Сл. гласник на 
општина Виница број 8/2010,12/2014“), Советот 
на општина Виница на 4-та седница одржана на 
ден 27.12.2017 година, донесе: 
 

ЗАКЛУЧОК 
За усвојување на Програма за работа на 
ОУ  Дом на културата „Тошо Арсов“ - 

Виница за 2018 година 
 

1.Се усвојува Програмата за работа на 
Општинската установа Дом на културата 
„Тошо Арсов“ - Виница за 2018 година. 
2.Заклучокот влегува во сила 8 (осмиот) ден од 
денот на објавувањето вo „Службен гласник на 
општина Виница“. 
 

Број 09-978 
27.12.2017 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател 

                    М-р Тони Велков___________  
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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“), Градоначалникот 
на Општина Виница,  донесе: 
 
ГЛАСНИК                              28  Декември       2017 год 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Заклучок за усвојување на 

Програма за работа на ЈОУ Библиотека 
„Ванчо Прке“ – Виница за 2018 година 

 
1.Се објавува Заклучокот за усвојување на 
Програма за работа на ЈОУ Библиотека „Ванчо 
Прке“ – Виница за 2018 година, донесен на 4-
та седница на Советот на општина Виница 
одржана на 27.12.2017 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 



Број 10-979/2 
27.12.2017 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот 
за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ 
број 5/02“) и член 21 став 1 точка 29 од 
Статутот на општина Виница („Сл. гласник на 
општина Виница број 8/2010, 12/2014“), 
Советот на општина Виница на 4-та седница 
одржана на ден 27.12.2017 година, донесе: 
 

ЗАКЛУЧОК 
За усвојување на Програма за работа на 

 ЈОУ Библиотека „Ванчо Прке“ - Виница 
за 2018 година 

 
1.Се усвојува Програмата за работа на ЈОУ 
Библиотека „Ванчо Прке“ - Виница за 2018 
година. 
2.Заклучокот влегува во сила 8 (осмиот) ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник на 
општина Виница“. 
 

Број 09-979 
27.12.2017 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател 

                    М-р Тони Велков___________  
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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“), Градоначалникот 
на Општина Виница,  донесе: 
 
 
Страна 78 бр. 4                                                СЛУЖБЕН 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Решение за престанок на 
мандатот на членови на Управниот одбор 

на ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“ - 
Виница 

 
1.Се објавува Решението за престанок на 
мандатот на членови на Управниот одбор на 
ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“ - 
Виница, донесено на 4-та седница на Советот 
на општина Виница одржана на 27.12.2017 
година. 

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

Број 10-980/2 
27.12.2017 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ број 5/2002“) и член 21 став 1 точка 28 
од Статутот на општина Виница („Сл. гласник 
на општина Виница број 8/2010,12/2014“), 
Советот на општина Виница на 4-та седница 
одржана на ден 27.12.2017 година, донесе: 
 

РЕШЕНИЕ 
За престанок на мандатот на членови на 

Управниот одбор на  ОЈУДГ Детска 
градинка „Гоце Делчев“ - Виница 

 
Член 1 

На членовите на  Управниот одбор на ОЈУДГ 
Детска градинка „Гоце Делчев“-Виница: 
Здравка Стоименовска од Виница, претставник 
од Установата, именувана со Решение број 07-
953 од 29.11.2013 година, Сашко Јованов и 
Надица Бојковска Прокопенко, претставници 
од родителите на децата, именувани со 
Решение број 07-954 од 29.11.2013 година, им 
престанува функцијата член на Управниот 
одбор поради истек на мандатот. 

Член 2 
Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на општина Виница“. 
 
 
 
 
ГЛАСНИК                              28  Декември       2017 год 

 
Број 09-980 

27.12.2017 година 
СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 

Претседател 
                    М-р Тони Велков___________  
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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“), Градоначалникот 
на Општина Виница,  донесе: 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Решение за именување 
членови на Управниот одбор на ОЈУДГ 

Детска градинка „Гоце Делчев“ - Виница 
 
1.Се објавува Решението за именување 
членови на Управниот одбор на ОЈУДГ Детска 
градинка „Гоце Делчев“ - Виница, донесено на 
4-та седница на Советот на општина Виница 
одржана на 27.12.2017 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-981/2 
27.12.2017 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник 
на РМ број 5/2002“), член 114 став 16 и став 17 
и член 115 од Законот за заштита на децата 
(„Сл.весник на РМ број 23/213, 12/14, 44/14, 
144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15 27/16 и 
163/17“) и  член 21 став 1 точка 28  од 
Статутот на општина Виница („Сл. гласник на 
општина Виница број 8/2010“), Советот на 
општина Виница на 4-та седница одржана на 
ден  27.12.2017 година, донесе: 
 

РЕШЕНИЕ 
За именување членови на Управниот одбор 
на ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“- 

Виница 
 

 
 
 

Страна 79 бр. 4                                                СЛУЖБЕН 
 

Член 1 
За членови на  Управниот одбор на ОЈУДГ 
Детска градинка „Гоце Делчев““-Виница, по 
предлог на Стручниот совет на Установата, се 
именува:  

- Васка Илиевска - воспитувач во 
ОЈУДГ „Гоце Делчев“-Виница 
Од родителите на децата, по предлог на 
Советот на родители на ОЈУДГ „Гоце Делчев“-
Виница, се именуваат: 
 - Симона Јованова 

 - Теодора Димитрова 
Член 2 

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

Број 09-981 
27.12.2017 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател 

                    М-р Тони Велков___________  
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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“), Градоначалникот 
на Општина Виница,  донесе: 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Одлука за одобрување 

финансиски средства на Ленка Стојчевска 
од с.Градец, за реконструкција на куќа 

 
1.Се објавува Одлуката за одобрување 
финансиски средства на Ленка Стојчевска од 
с.Градец, за реконструкција на куќа, донесена 
на 4-та седница на Советот на општина Виница 
одржана на 27.12.2017 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-982/2 
27.12.2017 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р 
 
 
 
 

ГЛАСНИК                              28  Декември       2017 год 
 
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“), а по 
Барање број 09-891 од 18.12.2017 година, 
Советот на општина Виница на 4-та седница 
одржана на ден 27.12.2017 година, донесе: 
 

ОДЛУКА 



За одобрување финансиски средства на 
Ленка Стојчевска од с.Градец, за 

реконструкција на куќа 
 

Член 1 
На Ленка Стојчевска од с.Градец со ЕМБГ 
2505958497018 се одобруваат финансиски 
средства во висина од 50.000,00 денари, за 
реконструкција на куќа. 

Член 2 
Финансиските средства да се преведат на 
сметка 200000409936930 Стопанска банка. 

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

Број 09-982 
27.12.2017 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател 

                    М-р Тони Велков___________  
       132 
 
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“), Градоначалникот 
на Општина Виница,  донесе: 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Решение за избор на 

Командир на Полициска станица  
од општа надлежност - Виница 

 
1.Се објавува Решението за избор на Командир 
на Полициска станица од општа надлежност - 
Виница, донесено на 4-та седница на Советот 
на општина Виница одржана на 27.12.2017 
година. 
 
 
Страна 80 бр. 4                                                СЛУЖБЕН 
 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-983/2 
27.12.2017 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р 
 

Врз основа на член 24 став 3 од Закон за 
полиција („Сл.весник на РМ број 114/06, 6/09, 
145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 106/16 и 120/16“), 
член 21 став 1 точка 43 од Статутот на 
општина Виница (“Сл.гласник на општина 
Виница број 8/10, 12/14“), а по доставена 
Листа на кандидати за избор на Командир од 
Министерот за внатрешни работи, број 226-
87426/1 од 18.12.2017 година, Советот на 
општина Виница на 4-та седница одржана на 
ден 27.12.2017 година, донесе: 
 

 РЕШЕНИЕ 
За избор на Командир на Полициска 

станица од општа надлежност-Виница 
 

Член 1 
ЉУПЧО ПЕТРОВ т.Јован со живеалиште во 
Виница на ул.„Никола Карев“ број 8, со 
завршено високо образование Факултет за 
безбедност, се избира за Командир на 
Полициска станица од општа надлежност - 
Виница. 

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

Број 09-983 
27.12.2017 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател 

                    М-р Тони Велков___________  
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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“), Градоначалникот 
на Општина Виница,  донесе: 
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РЕШЕНИЕ 
За објавување на Одлука за давање 

Согласност на Програма за работа на ЈП за 
комунално-производни и услужни работи 

„Кале“ – Блатец за 2018 година 
 

1.Се објавува Одлуката за давање Согласност 
на Програма за работа на ЈП за комунално-



производни и услужни работи„Кале“ – Блатец 
за 2018 година, донесена на 4-та седница на 
Советот на општина Виница одржана на 
27.12.2017 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-984/2 
27.12.2017 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров 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“), Советот на општина Виница 
на 4-та седница одржана на ден 27.12.2017 година, 
донесе: 

ОДЛУКА 
За давање Согласност на Програма за 

работа на ЈП за комунално-производни и 
услужни работи „Кале“-Блатец за 2018 

година 
 

Член 1 
Се дава Согласност на Програмата за работа на ЈП 
за комунално-производни и услужни работи 
„Кале“-Блатец за 2018 година. 

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

Број 09-984 
27.12.2017 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател 

                    М-р Тони Велков___________  
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Страна 81 бр. 4                                                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“), Градоначалникот 
на Општина Виница,  донесе: 

РЕШЕНИЕ 
За објавување на Решение за именување на 
членови во Комисијата за избор на студенти 

приматели на стипендија преку 
Здружението „Свет крст“ - Виница 

 
1.Се објавува Решението за именување на 
членови во Комисијата за избор на студенти 
приматели на стипендија преку Здружението 
„Свет крст“ - Виница, донесено на 4-та 
седница на Советот на општина Виница 
одржана на 27.12.2017 година. 
2.Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Виница“. 

Број 10-985/2 
27.12.2017 година 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
Градоначалник, 

Дипл.инг.техн.Ивица Димитров с.р 
 
Врз основа на член 21 став 1 точка 42 од 
Статутот на општина Виница (“Сл.гласник на 
општина Виница број 8/2010, 12/2014“), 
Советот на општина Виница на 4-та седница 
одржана на ден 27.12.2017 година, донесе: 
 

 РЕШЕНИЕ 
За именување на членови во Комисијата за 
избор на студенти приматели на стипендија 

преку Здружението „Свет крст“ - Виница 
 

Член 1 
За членови во Комисијата за избор на студенти 
приматели на стипендија преку Здружението 
„Свет крст“ - Виница од членовите на Советот 
на општина Виница, се именуваат: 

 1.Тони Велков 
 2.Миле Петков 

Член 2 
Решението влегува на сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во “Сл.гласник на 
општина Виница“.  
 
 
 
ГЛАСНИК                              28  Декември       2017 год. 
 

Број 09-985 
27.12.2017 година 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Претседател 

                    М-р Тони Велков___________  
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9........Одлука за усвојување на Програма за работа  
          на ЗЖЗ „Агро-Винка“- Виница и одобрување 
          финансиски средства за 2018 година. 
          Решение за објавување. 
9........Одлука за усвојување на Програма на  
          Мониторинг група за реализација на мерки за 
          спроведување на стратегија за климатски  
          промени на општина Виница и одобрување 
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           Здружение за планински спортови „Чупино“- 
           Виница, за организирање и спроведување на  
           Меѓународна трка во планинско трчање. 
           Решение за објавување. 
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12......Одлука за усвојување на Програма за работa на 
          Меѓуопштинско здружение на лица со телесен 
          инвалидет на Општините Кочани, Виница,  
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          Виница за 2018 година. 
          Решение за објавување. 
57.....Одлука за утврдување на бодот за платите на 
          државните службеници за 2018 година. 
          Решение за објавување. 
58......Одлука за формирање Сили за заштита и  
          спасување. 
          Решение за објавување. 
59......Решение за именување на Началник и членови 
          на штабот за заштита и спасување. 
          Решение за објавување. 
60......Решение за разрешување на Командант на  
          Штабот за заштита и спасување. 
          Решение за објавување. 
61......Решение за именување на Командант на 
          Штабот за заштита и спасување. 
          Решение за објавување. 
61......Програма за работа во областа на располагање 
           со градежно земјиште во сопственост на  
           Република Македонија на подрачјето на  
           Општина Виница за 2018 година. 
           Решение за објавување. 
70.......Одлука за недавање Согласност на Извештај за  
           финанско работење на ЈП„Солидарност“ – 
           Виница за период од 01.01.до 31.03.2017 година. 
           Решение за објавување. 
71.......Одлука за недавање Согласност на Извештај за  
           финанско работење на ЈП„Солидарност“ – 
           Виница за период од 01.01.до 31.06.2017 година. 
           Решение за објавување. 
71.......Одлука за недавање Согласност на Извештај за  
           финанско работење на ЈП„Солидарност“ – 
           Виница за период од 01.01.до 31.09.2017 година. 
           Решение за објавување. 
72.......Одлука за недавање Согласност на Извештај за 
           реализирање на Програмата за работа на ЈП за 
           комунални работи „Солидарност“- Виница за  
           2017 година. 
           Решение за објавување. 
73.......Одлука за давање Согласност на Програма за  
            работа на ЈП за комунални работи 
           „Солидарност“- Виница за 2018 година. 
           Решение за објавување. 
73.......Одлука за давање Согласност на Програма за  
          јавна чистота на ЈП за комунални работи 
          „Солидарност“- Виница за 2018 година. 
          Решение за објавување. 
74......Одлука за давање Согласност на Програма за  
          одржување на комуналната хигиена во зимски 
          услови за 2017/2018 година. 
          Решение за објавување. 
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74......Одлука за давање Согласност на Одлука за  
            утврдување на тарифа за снабдување со вода 
            за пиење или водоснабдување на ЈП  
            „Солидарност“- Виница за регулиран период 
            2018-2020 година. 
            Решение за објавување. 
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76........Решение за именување член на Управниот 
           одбор на ЈП за комунални работи работи 
           „Солидарност“- Виница. 
           Решение за објавување. 
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            Арсов“- Виница за 2018 година. 
            Решение за објавување. 
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            работа на ЈОУ Библиотека „Ванчо Прке“- 
            Виница за 2018 година. 
            Решение за објавување. 
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            на Управниот одбор на ОЈУДГ Детска  
            градинка „Гоце Делчев“- Виница. 
            Решение за објавување. 
78........Решение за именување на членови на 
            Управниот одбор на ОЈУДГ Детска градинка 
            „Гоце Делчев“- Виница. 
            Решение за објавување. 
79........Одлука за одобрување финансиски средства 
            на Ленка Стојчевска од с.Градец, за  
            реконструкција на куќа. 
            Решение за објавување. 
80.......Решение за избор на Командир на Полициска 
           станица од општа надлежност – Виница. 
           Решение за објавување. 
80........Одлука за давање Согласност на Програма за 
            работа на ЈП за комунално-производни и 
            услужни работи „Кале“- Блатец за 2018 год. 
            Решение за објавување.  
81........Решение за именување на членови во 
            Комисијата за избор на студенти приматели 
            на стипендија преку Здружението „Свет 
            крст“- Виница. 
            Решение за објавување. 
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