
 
 
   

З А П И С Н И К   БРОЈ  13 
 
 

Од 13-та редовна седница на Советот на општина Виница, одржана на ден 
27.10.2022 година (четврток), во општинската сала за седници 4-ти кат во зградата 
на Локалната самоуправа Виница, со почеток во 10,30 часот. 
 Седницата ја отвори и водеше Претседателот на Советот на општина Виница 
Ацо Ѓорѓиевски. 
 Од 15 советници на Советот на општина Виница, присуствуваа сите 15 и тоа: 
Саше Апостолов, Гоце Милевски, Сашко Митев, Марија Манасиева, Александар 
Јованов, Зоран Ристовски, Ацо Ѓорѓиевски, Венцо Вуинов, Марија Миланова, Весна 
Спасова, Сашко Дончев, Ацо Митев, Дино Иванов, Дивна Анастасова и Ратко 
Даневски. 

На седницата присуствуваа и следните претставници: Градоначалникот на 
општина Виница Миле Петков, Секретарот на општина Виница Гоце Алексов, 
претставник од „FROZEN FEST 2022“ Филип Мајсторски, директорот на ОУ Дом на 
културата „Тошо Арсов“-Виница, Благица Стојановска, Помошник Раководителот 
на Секторот за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и 
природата Благој Стаменков, Раководителот на одделението за финансиски 
прашања Јулија Манасиева, Раководителот на одделението за администрирање на 
даноци Васка Николова. 
 Пред утврдувањето на Дневниот ред за 13-та редовна седница на Советот, 
Претседателот на Советот отвори расправа по Записникот од 12-та редовна седница 
на Советот одржана на ден 30.09.2022 година. 
По записникот за збор се јави советникот Гоце Милевски и даде забелешка дека на 
страна 44 од Записникот на негово барање во Записникот да влезе поединечно кој 
како е гласал за 4 точки поврзани со ЈП Кале, не се наведени имињата и 
презимињата на советниците кој како е гласал за оие точки. И тоа за   
 31-та точка Предлог-Одлука за давање на правото на користење на мрежата на 
јавното осветлување на територијата на општина Виница на ЈП за комунално-
производни и услужни работи Кале-Блатец, 
 32-та точка Барање Согласност на Одлука за проширување на дејноста на ЈП за 
комунално-производни и услужни работи Кале-Блатец, 
 33-та точка Барање Согласност на Статутарна Одлука за изменување и 
дополнување на Статутот на ЈП за комунално-производни и услужни работи КАЛЕ-
Блатец и 
 34-та точка Барање Согласност на Статут на ЈП за комунално-производни и 
услужни работи Кале - Блатец (Пречистен текст),  
Во сите 4 точки (31, 32, 33 и 34), реченицата: Од присутните 15 советници, со 8 
гласа ЗА, 1 глас ПРОТИВ и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ, нема присутни советници кои не 
гласале, Советот го усвои...... се дополнува и гласи: Од присутните 15 советници, со 
8 гласа ЗА (Саше Апостолов, Сашко Митев, Александар Јованов, Ацо Ѓорѓиевски,  
Марија Миланова, Сашко Дончев, Дивна Анастасова и Ратко Даневски), 1 глас 
ПРОТИВ (Ацо Митев) и 6 гласа ВОЗДРЖАНИ (Гоце Милевски, Марија Манасиева,  
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Зоран Ристовски, Венцо Вуинов, Весна Спасова, Дино Иванов, нема присутни 
советници кои не гласале, Советот го усвои ........... 
 Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја 
затвори расправата и го стави на усвојување Записникот од 12-та редовна седница 
на Советот.  
 Со 15 гласа ЗА, од присутните 15 советници, нема присутни советници кои не 
гласале, Советот го усвои Записникот од 12-та редовна седница одржана на ден 
30.09.2022 година, со забелешката од советникот Гоце Милевски. 
  

За работа на Советот на оваа седница, Претседателот на Советот го предложи 
следниот: 

 
ПРЕДЛОГ - ДНЕВЕН РЕД 
 

 1.Предлог за разрешување и именување на еден претставник на родителите во 
Управниот одбор на ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“-Виница (Предлог-
Решение за разрешување член на УО на ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“-
Виница); 

2.Предлог-Решение за именување член на УО на ОЈУДГ Детска градинка 
„Гоце Делчев“-Виница; 

3.Извештај за здравствена безбедност на водата за пиење во с.Пекљани, 
с.Драгобраште, с.Крушево, с.Трстија, с.Трсино, с.Калиманци, с.Виничка Кршла-
Божанско маало, с.Виничка Кршла-Јуручко маало (Известување за неисправна 
анализа на вода во с.Крушево, с.Трсино, с.Трстија); 

4.Барање од Дејан Иванов од Виница, на финансиски средства за санирање на 
штета на продавница Sубекс од временски непогоди; 

5.Барање од Филип Мајсторски од Виница, на финансиски средства за 
реализација на проект со идеја „FROZEN FEST 2022“; 

6.Барање од ОУ Дом на култура „Тошо Арсов“ - Виница, на финансиски 
средства за купување на Електрично пијано за потребите на концертните активности 
во општина Виница; 
  7.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен 
статус на бесправно изграден објект на Барателот Горан Дејанов  од с.Градец, 
Виница; 
  8.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен 
статус на бесправно изграден објект на Барателот Миле Темелков од с.Истибања, 
Виница; 
 9.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен 
статус на бесправно изграден објект на Барателот Атанас Ковачки  од с.Блатец, 
Виница; 
 10.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен 
статус на бесправно изграден објект на Барателот Кирил Димитров од с.Блатец, 
Виница; 
 11.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен 
статус на бесправно изграден објект на Барателот Винко Миленов од с.Блатец, 
Виница; 
 12.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен 
статус на бесправно изграден објект на Барателот Душко Симеонов од с.Блатец, 
Виница; 



 3 

 13.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен 
статус на бесправно изграден објект на Барателот Фиданчо Гаврилов  од с.Блатец,  
Виница; 
 14.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен 
статус на бесправно изграден објект на Барателот Марица Дичовска од с.Блатец,  
Виница; 
 15.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен 
статус на бесправно изграден објект на Барателот Петар Бекарски од с.Блатец, 
Виница; 
 16.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен 
статус на бесправно изграден објект на Барателот Петруна Стојанова од с.Истибања, 
Виница; 
 17.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен 
статус на бесправно изграден објект на Барателот Васко Арсов од с.Истибања, 
Виница; 
 18.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен 
статус на бесправно изграден објект на Барателот Таскова Анета од с.Истибања, 
Виница; 
 19.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен 
статус на бесправно изграден објект на Барателот Драги Гичев од с.Истибања, 
Виница; 
 20.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен 
статус на бесправно изграден објект на Барателот Сашко Димитров од с.Истибања, 
Виница; 
 21.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен 
статус на бесправно изграден објект на Барателот Бранко Стојилковски од 
с.Истибања, Виница; 
 22.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен 
статус на бесправно изграден објект на Барателот Драганчо Јованчов од с.Цера, 
Македонска Каменица; 
 23.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен 
статус на бесправно изграден објект на Барателот Гиго Гичев од с.Истибања, 
Виница; 
 24.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен 
статус на бесправно изграден објект на Барателот Влатко Митев од Виница; 
 25.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен 
статус на бесправно изграден објект на Барателот Благој Цонев од Виена; 
 26.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен 
статус на бесправно изграден објект на Барателот Виктор Стоилов од с.Истибања, 
Виница; 
 27.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен 
статус на бесправно изграден објект на Барателот Душко Велков од с.Истибања, 
Виница; 
 28.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен 
статус на бесправно изграден објект на Барателот Славчо Петров од с.Истибања, 
Виница; 
 29.Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Виница за 
извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2022 година до 30.09.2022 
година (трет квартал); 
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30.Квартален извештај за достасани ненамирени обврски на општина Виница за 
квартал од 01.01.2022 година до 30.09.2022 година (трет квартал); 
 31.Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на 
општините и Јавните претпријатија основани од општините (трет квартал);  

32.Предлог-Буџет за изменување и дополнување на Буџетот на општина Виница 
за 2022 година (Ребаланс на Буџетот); 

33.Измена на План на Програми за развој за период од 01.01.2022 до 31.12.2022 
година; 

34.План на Програми за развој за период од 01.01.2023 до 31.12.2023 година; 
35.Предлог-Одлука за основање на ЈП за стопанисување, поставување и 

одржување на јавно осветлување; 
36.Предлог-Одлука за формирање на зони за утврдување на пазарната вредност 

на недвижен имот и за утврдување вредност на градежно неизградено земјиште и 
градежно изградено земјиште за град Виница и за селата во општина Виница; 

37.Предлог-Одлука за утврдување на пазарната вредност на земјоделско 
земјиште по групи, категории и класи, населени места за единица површина 
изразена во евра; 
 38.Предлог-Одлука за давање на времено користење на недвижен имот 
Спортска сала на ООУ „Славчо Стојменски“ - Виница; 
 39.Предлог-Одлука за издавање под закуп на деловен простор, сопственост на 
општина Виница; 
 40.Барање од Стојан Наковски од Виница, на финансиски средства за лекување 
и набавка на огревно дрво; 
 41.Советнички прашања  
 

Претседателот на Советот отвори расправа по предложениот Дневен ред. 
Претседател на Советот Ацо Ѓорѓиевски: Предлог-Дневниот ред ќе претрпи измена 
што го имавме на координација. Ќе има дополнување со 1 точка, веднаш после 40-та 
точка од Дневниот ред што го имавме на координација. Точките се закачени на 
страната на општина Виница и сите се поминати на Комисиите. Точката со која се 
дополнува Дневниот ред е: 

 
1.Предлог-Одлука за утврдување на приоритет на проект „Реконструкција на 

локален пат Блатец-Детлово“, општина Виница. 
 
 Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја 
затвори расправата и го стави на усвојување следниот предлог Дневен ред за работа 
на 13-та редовна седница: 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д   
 

 1.Предлог за разрешување и именување на еден претставник на родителите во 
Управниот одбор на ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“-Виница (Предлог-
Решение за разрешување член на УО на ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“-
Виница); 

2.Предлог-Решение за именување член на УО на ОЈУДГ Детска градинка 
„Гоце Делчев“-Виница; 

3.Извештај за здравствена безбедност на водата за пиење во с.Пекљани, 
с.Драгобраште, с.Крушево, с.Трстија, с.Трсино, с.Калиманци, с.Виничка Кршла-
Божанско маало, с.Виничка Кршла-Јуручко маало (Известување за неисправна 
анализа на вода во с.Крушево, с.Трсино, с.Трстија); 
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4.Барање од Дејан Иванов од Виница, на финансиски средства за санирање на 
штета на продавница Sубекс од временски непогоди; 

5.Барање од Филип Мајсторски од Виница, на финансиски средства за 
реализација на проект со идеја „FROZEN FEST 2022“; 

6.Барање од ОУ Дом на култура „Тошо Арсов“ - Виница, на финансиски 
средства за купување на Електрично пијано за потребите на концертните активности 
во општина Виница; 
  7.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен 
статус на бесправно изграден објект на Барателот Горан Дејанов  од с.Градец, 
Виница; 
  8.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен 
статус на бесправно изграден објект на Барателот Миле Темелков од с.Истибања, 
Виница; 
 9.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен 
статус на бесправно изграден објект на Барателот Атанас Ковачки  од с.Блатец, 
Виница; 
 10.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен 
статус на бесправно изграден објект на Барателот Кирил Димитров од с.Блатец, 
Виница; 
 11.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен 
статус на бесправно изграден објект на Барателот Винко Миленов од с.Блатец, 
Виница; 
 12.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен 
статус на бесправно изграден објект на Барателот Душко Симеонов од с.Блатец, 
Виница; 
 13.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен 
статус на бесправно изграден објект на Барателот Фиданчо Гаврилов  од с.Блатец,  
Виница; 
 14.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен 
статус на бесправно изграден објект на Барателот Марица Дичовска од с.Блатец,  
Виница; 
 15.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен 
статус на бесправно изграден објект на Барателот Петар Бекарски од с.Блатец, 
Виница; 
 16.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен 
статус на бесправно изграден објект на Барателот Петруна Стојанова од с.Истибања, 
Виница; 
 17.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен 
статус на бесправно изграден објект на Барателот Васко Арсов од с.Истибања, 
Виница; 
 18.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен 
статус на бесправно изграден објект на Барателот Таскова Анета од с.Истибања, 
Виница; 
 19.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен 
статус на бесправно изграден објект на Барателот Драги Гичев од с.Истибања, 
Виница; 
 20.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен 
статус на бесправно изграден објект на Барателот Сашко Димитров од с.Истибања, 
Виница; 
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 21.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен 
статус на бесправно изграден објект на Барателот Бранко Стојилковски од 
с.Истибања, Виница; 
 22.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен 
статус на бесправно изграден објект на Барателот Драганчо Јованчов од с.Цера, 
Македонска Каменица; 
 23.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен 
статус на бесправно изграден објект на Барателот Гиго Гичев од с.Истибања, 
Виница; 
 24.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен 
статус на бесправно изграден објект на Барателот Влатко Митев од Виница; 
 25.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен 
статус на бесправно изграден објект на Барателот Благој Цонев од Виена; 
 26.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен 
статус на бесправно изграден објект на Барателот Виктор Стоилов од с.Истибања, 
Виница; 
 27.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен 
статус на бесправно изграден објект на Барателот Душко Велков од с.Истибања, 
Виница; 
 28.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен 
статус на бесправно изграден објект на Барателот Славчо Петров од с.Истибања, 
Виница; 
 29.Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Виница за 
извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2022 година до 30.09.2022 
година (трет квартал); 

30.Квартален извештај за достасани ненамирени обврски на општина Виница за 
квартал од 01.01.2022 година до 30.09.2022 година (трет квартал); 
 31.Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на 
општините и Јавните претпријатија основани од општините (трет квартал);  

32.Предлог-Буџет за изменување и дополнување на Буџетот на општина Виница 
за 2022 година (Ребаланс на Буџетот); 

33.Измена на План на Програми за развој за период од 01.01.2022 до 31.12.2022 
година; 

34.План на Програми за развој за период од 01.01.2023 до 31.12.2023 година; 
35.Предлог-Одлука за основање на ЈП за стопанисување, поставување и 

одржување на јавно осветлување; 
36.Предлог-Одлука за формирање на зони за утврдување на пазарната вредност 

на недвижен имот и за утврдување вредност на градежно неизградено земјиште и 
градежно изградено земјиште за град Виница и за селата во општина Виница; 

37.Предлог-Одлука за утврдување на пазарната вредност на земјоделско 
земјиште по групи, категории и класи, населени места за единица површина 
изразена во евра; 
 38.Предлог-Одлука за давање на времено користење на недвижен имот 
Спортска сала на ООУ „Славчо Стојменски“ - Виница; 
 39.Предлог-Одлука за издавање под закуп на деловен простор, сопственост на 
општина Виница; 
 40.Барање од Стојан Наковски од Виница, на финансиски средства за лекување 
и набавка на огревно дрво; 

41.Предлог-Одлука за утврдување на приоритет на проект „Реконструкција на 
локален пат Блатец-Детлово“, општина Виница;  
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 42.Советнички прашања  
Во тие Советнички прашања, имате одговор на поставено советничко прашање. 
                                                                 
  Од присутните 14 советници, 1 советник не е присутен, со 14 гласа ЗА, нема 
присутни советници кои не гласале, Советот го усвои предлог-Дневниот ред за 
работа на 13-та седница на Советот, со дополнетата точка. 
 

   1-ва точка од Дневниот ред е Предлог за разрешување и именување на еден 
претставник на родителите во Управниот одбор на ОЈУДГ Детска градинка „Гоце 
Делчев“-Виница (Предлог-Решение за разрешување член на УО на ОЈУДГ Детска 
градинка „Гоце Делчев“-Виница). 
Претседателот на Советот му даде збор на претставникот на Комисијата за 
мандатни прашања, избори и именувања, Александар Јованов. 
Советникот Александар Јованов како Претседател на Комисијата за мандатни 
прашања, избори и именувања, истакна: На 25.10. ја одржавме 9-та седница на 
Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања. Беше разгледан Предлогот 
за разрешување и именување на еден претставник од родителите во Управниот 
одбор во Детската градинка. Ставот на Комисијата е со 5 гласа ЗА, да го поддржиме 
Предлогот, со кој се разрешува Емилија Николова.  
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 1 од Дневниот ред. 

  Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори 
расправата по точка 1 и го стави на гласање Предлогот за разрешување на Емилија 
Николова претставник на родителите во Управниот одбор на ОЈУДГ Детска 
градинка „Гоце Делчев“-Виница (Предлог-Решение за разрешување член на УО на 
ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“-Виница). 

 Од присутните 14 советници, 1 советник не е присутен, со 14 гласа ЗА, нема 
присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Предлогот и донесе Решение 
за разрешување на Емилија Николова претставник на родителите од член на УО на 
ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“-Виница. 

 2-ра точка од Дневниот ред е Предлог-Решение за именување член на УО на 
ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“-Виница. 
Претседателот на Советот му даде збор на претставникот на Комисијата за 
мандатни прашања, избори и именувања, Александар Јованов. 
Советникот Александар Јованов како Претседател на Комисијата за мандатни 
прашања, избори и именувања, истакна: На истата седница беше разгледано и 
Предлог-Решението за именување на еден член во Управниот одбор во Детската 
градинка „Гоце Делчев“. Од редот на родителите, се предлага Тони Арсов. Ставот 
на Комисијата е 3 гласа ЗА, 2 гласа ВОЗДРЖАНИ и нема Против.  
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 2 од Дневниот ред. 
Советник Венцо Вуинов: Сметам дека на еден од претходните Совети се 
договоривме да има една кратка биографија за членовите. Така се договоривме, 
немам ништо против никој. Не треба да е некоја грандиозна биографија туку чисто 
да знаеме за кого се работи бидејќи Ние одлучуваме, треба да го знаеме човекот. 
Одлуката ја донесуват тие, Ние само треба да ја констатираме, одговори советникот 
Алксандар Јованов. 
Советник Венцо Вуинов: Од секоја институција кога се избира на било која 
позиција некоја личност, кратка биографија две реченици да се каже за човекот. Да 
ни биде практика. Во ред е сега, не е виновен Претседателот на Комисијата, но 
треба да го практикуваме и така се и договоривме. 
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Претседател на Советот Ацо Ѓорѓиевски: Треба да бидат известени установите, кога 
ќе биде назначуван некој за УО, да се даде кратка биографија. 

  По исцрпување на дискусијата, Претседателот на Советот ја затвори 
расправата по точка 2 и го стави на гласање Предлогот за именување на Тони Арсов 
претставник на родителите за член во Управниот одбор на ОЈУДГ Детска градинка 
„Гоце Делчев“-Виница. 

 Од присутните 15 советници, со 8 гласа ЗА и 7 гласа ВОЗДРЖАНИ, нема 
присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Предлогот и донесе Решение 
за именување на Тони Арсов претставник на родителите за член на УО на ОЈУДГ 
Детска градинка „Гоце Делчев“-Виница. 
 3-та точка од Дневниот ред е Извештај за здравствена безбедност на водата за 
пиење во с.Пекљани, с.Драгобраште, с.Крушево, с.Трстија, с.Трсино, с.Калиманци, 
с.Виничка Кршла-Божанско маало, с.Виничка Кршла-Јуручко маало (Известување 
за неисправна анализа на вода во с.Крушево, с.Трсино, с.Трстија). 
Претседателот на Советот Ацо Ѓорѓиевски, Претседател и на Комисијата за 
урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата, 
истакна: Комисијата заседаваше на 25.10, во 14,00 часот, по разгледувањето на 
Извештајот, со 5 гласа ЗА, му препорачуваме на Советот да го усвои Извештајот за 
здравствената состојба на водата за пиење во с.Пекљани, с.Драгобраште, с.Крушево, 
с.Трстија, с.Трсино, с.Калиманци, с.Виничка Кршла-Божанско маало, с.Виничка 
Кршла-Јуручко маало и Известувањето за неисправна анализа на вода во с.Крушево, 
с.Трсино, с.Трстија и Калиманци, дека не е исправна хемиски, а бактериолошки е 
исправна. Очигледно е дека овој терен на овие села има повеќе калиум перманганат 
и треба да се третира за да се таложи овој препарат. Меѓутоа и пред минатите 
Совети, претставникот од КП кажа дека, точно е дека е зголемено меѓутоа не било 
штетно по здравјето. Сега се променети критериумите, спуштено е малку пониско 
затоа по анализите кажува дека има малку повеќе концентрација на калиум 
перманганат. Констатирам дека тоа треба да се преземе преку КП, да се санират што 
треба да се третира, да се санират. Исто така кажано е на сите МЗ дека треба да си ја 
вршат работата што се однесува до хлорирање на водата за да биде барем 
бактериолошки исправна. 
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 3 од Дневниот ред. 
Советник Ацо Митев: Морам да истакнам дека не се согласувам со Вашата 
констатација дека наводно согласно излагањето на претставникот од ЈП, дека таа 
концентрација на калиум перманганат, не е штетна за здравјето. Ако не е штетна за 
здравјето, треба да биде хемиски неисправна, констатација од страна на Центарот за 
јавно здравје. Мислам дека во сите препораки се наведува дека, водата да се 
известат граѓаните дека не е за пиење. Така да констатацијата дека не е штетно е 
погрешна. И втора работа, често кога расправаме околу квалитетот на водата, Јас 
прашувам дали се нешто презема. Не знам дали се нешто презема, тука е 
Градоначалникот нека каже дали се нешто презема во тој дел, можеби и не може да 
се преземе, не тврдам едноставно некои изворишта, можеби составот на самата вода 
е таков да не може да се постигне тој квалитет во однос на хемиската исправност на 
водата, што не значи дека не треба да се барат алтернативи или едноставно водата 
да не се препорачува за пиење. И дали уште држи тезата дека имаме сомнителни 
земања на примероци, што едно сериозно обвинување беше искажано од страна на 
секретарот на Советот, дека се земат примероци несоодветно. Колку се сеќавам, се 
договоривме ако е навистина така, тоа е сепак сериозно  обвинување према 
институција како што е Центарот за јавно здравје, така да се утврди лице одговорно 
од страна на општината кое ќе ги придружува лицата кои земаат мостри, за да не се 
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шпекулира во наредниот период околу квалитетот на самото земање на мостри и 
сомневањето Наше околу квалитетот на водата. 
Претседател на Советот Ацо Ѓорѓиевски: Само да дополнам, што се однесуваше до 
излагањето на претставникот од КП Павле Стојковски, дека се спуштени 
критериумите. Карикирам, ако било само со 1, тоа не е некое фрапанетно проблем за 
да не може да биде толку користена. Тоа е веќе направено, дали по истражување, не 
знам, не ми е јасно, дека сепак точно е колегата што кажа дека е неисправна по 
анализата меѓутоа не е толку страшно за да е толку опасно по здравјето на 
граѓаните. 
Советник Венцо Вуинов: Прво, Јас да прашам, дали институцијата Јавно здравје со 
свој претставник има обврска да доаѓа на Советите бидејќи дава Извештај, дава 
анализа за водата во Нашата општина? Јас колку што се сеќавам во претходниот 
мандат кога бев советник тие не посетуваа. Сега веќе не го гледам тоа, ниту на 
Комисија, ниту на Совет. Не знам, можеби Градоначалникот подобро знае, дали тие 
имаат, бидејќи тоа е се платено Јас колку што знам, Ние и плаќаме на таа 
институција и дали имаат тие обврска да бидат присутни бидејќи Ние расправаме 
без нив. Да, точно е дека овде има и доктори, но сепак секој најдобро си ја знае 
својата област каде што е специјалист во својата област. За овие прашања, треба да 
ни одговорат самите тие доктори кои што всушност оваа анализа треба да ја 
претстават пред Советот и пред граѓаните на општина Виница. Сметам ако има 
таква обврска, сепак треба да се изјасни Градоначалникот, ако имат таква обврска 
Ние треба да инсистираме како Совет да издвојат половина час време да дојдат до 
Нас и да ги образложат овие работи. Јас би кажал тука пред Советот дека и во 
таканаречениот Устав на ОН е воведено дека секој граѓанин на планетата, мора да 
има пристап до добра вода за пиење. Тоа е како еден закон ставен во ОН, Ние не 
смееме во општина Виница, некои Наши граѓани да ги изоставиме од добра вода за 
пиење. Во однос на тоа што го спомна и колегата Ацо, во однос на шпекулациите, 
Јас се изјаснив и на самата Комисија, не сакам да ја надградувам оваа работа, само 
сакам да дадам сугестија до општината, до секретарот на општината, до 
Градоначалникот, кога ќе има земање на анализи, слободно, имаме доволно кадар да 
пратиме еден човек. Тоа еден ден, можеби се работи една дневница, да отиде со нив, 
да се земат анализите како што треба, да биде присутен и нема повеќе да има 
шпекулации за да не се меѓу граѓаните создаде несигурност. 
Советник Зоран Ристовски: Од тие населени места, на последните испитувања од 
Центарот за јавно здравје, генерално се под стопанисување на ЈП, освен Трстија, ако 
не се лажам. Дали тие земат правилни мостри или не, мислам дека многу 
несериозно да коментираме тука, тие се стручни луѓе и Јас го поддржувам 
предлогот на колегата Ацо, да се назначи и лице вработено од општината да ги 
контролира едноставно за таа работа на крајот на краиштата тие и си земат пари. Ќе 
дадам само еден пример зошто цело време потенцирам дека не треба да се 
потпираме или базираме на МЗ затоа што и сум бил и знам кои се ингеренциите, а и 
сите Вие знаете дека тоа нити е правен субјект, нити може нешто да спречи. Во 
дискусијата на Претседателот, кажува дека ќе ги известиме МЗ, Јас ќе Ви кажам 
пример дека мострата на едно од населените места, ќе го земам конкретно Трсино е 
земено во училиштето, каде што Јас сум вработен како наставник. И како законски 
прописите ги исполнува водата меѓутоа се става забрана за пиење, водата не е 
сопрена. Сега Ние треба да веруваме на Извештајот од Центарот за јавно здравје или 
треба да веруваме на Раководителот во ЈП, каде што не е спорно многу години е 
таму во неговата бранша меѓутоа Ние не можеме да веруваме дали е границата 
поместена и дали тоа, тука пишува дека водата не е безбедна за пиење. Станува збор 
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за училиште Подрачно од 30 и неколку ученици. Пример го земам Трсино, верувам 
дека и на другите места веќе  има такви проблеми и претходно неколку пати 
апелирам, да ЈП полека, полека си ги преземе сите надлежности, да им помогне ЦЈЗ, 
да се вклучат стручни лица и да почнат поготово населените места. Не велам ништо 
и за градот дека не треба да се внимава баш напротив меѓутоа многу населени места 
се оставени на милост или немилост. Тоа го кажувам со сигурност, не карикирам, 
нити претпоставувам, само заради тоа што да ги оставиме училиштата каде што се 
најмалите дечиња дека водата не е безбедна, а Ние се уште немаме известување од 
МЗ. Јас нема да ја обвинам МЗ затоа што не знам дали е пратено и тие кога ќе го 
известат директорот на школото, па директорот на школото додека да се консултира 
со ЈП пошто е во надлежност на ЈП водоводот во Трсино, тоа ќе помине време и 
време, па ЈП до Центар за ЈЗ и.т.н. Мислам дека како Совет пред граѓаните имаме 
обврска и ќе постигнеме голем успех ако заеднички се договориме на овој уште 3 
години од Нашиот мандат да поработиме и да ги оправаме тие работи. Вакви 
Извештаи, дали веруваме или не веруваме, сепак се Извештаи од официјални 
институции и сега ако се лажеме и ако не веруваме на официјални институции, 
тогаш и Ние сме во некаква институција самите тука. Така да треба како Совет, 
Градоначалник и Вие на чело со Нас, малку повеќе да поработиме и во Нашиот 
мандат да излеземе пред граѓаните на крај сите и да кажеме дека населените места 
поготово населените места веќе немат проблем со здрава вода. 
Градоначалник Миле Петков: Констатацијата на советникот Венцо Вуинов е на 
место пошто претходно и Јас бев советник во два мандата, редовно кога се 
разгледуваа Извештаите од Центарот за јавно здравје имаше претставник од 
Центарот на Советот. А и треба да има меѓутоа последните неколку години не се 
присутни, со образложение барем тогаш што беше дадено дека поради Корона 
кризата не се во можност да присуствуват и дека не е пожелно да присуствуваат, 
дека во Извештајот има доволно показатели за да може да се разгледуват на Совет. 
Сега пошто Короната уште не е завршена, може да има можност да присуствуват 
ама во секој случај ќе треба да се известат на секој Совет. Да се известат и дека 
барат советниците да присуствуват, ако не на секој барем на некои Совети за да 
дадат стручно толкување на овие Извештаи. 
Советник Александар Јованов: Јас сакам да прашам, дали од страна на службите е 
известено. 
Им пуштаме за секоја седница Покана за Комисија и Решение за седница, 
одговорија од стручните служби. 
Советник Александар Јованов: Тогаш вината не е во Нас туку во директоорт. 
Директорот треба да си ги организира работите, а не последната активност на 
директорот Јас како што знам е да ни пушта блокирање на сметката на општината 
затоа што не му е платено. 
Советник Сашко Митев: Тука на сите документи стои дека е од 03.10, а сега е 27. 
Дали може испитувањата да ги прават една недела пред Советот кога имаме Ние 
Дневен ред, да го направат известувањето и да присуствуват на наредната седница 
со образложение се, за да ги имаме скоро Извештаите. Три недели има поминато, 
можеби се има оправено, може се има влошено. 
Градоначалник Миле Петков: Тие Извештаи доаѓат и до Нас и до ЈП, ако има некоја 
алармантна мерка да мора да се преземе, Ние добиваме предупредување од 
Центарот за јавно здравје, така да може да се постапува и пред да дојде на Совет во 
случај ако треба да се стават забрани за користење на водата. Така да без разлика 
дали ќе има Совет или не, овие Извештаи се веќе доставени таму каде што треба за 
да се преземат соодветни мерки. 
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Претседател на Советот Ацо Ѓорѓиевски: Во иднина да се, пратено е Покана 
меѓутоа да се слушне и гласовно да се потврди. Мислам така ќе е подобро.  
Советник Александар Јованов: Како заклучок да се испрати до Центарот за јавно 
здравје-Кочани дека Советот бара за наредните точки кога имат Извештај, да 
присуствуват. 
Советничка Марија Манасиева: Само малку да се осврнам на поентата за точката 
зошто е ставена, не е ставена на Дневен ред кај Нас заради тоа што нема 
претставник или кој е нарачател или шпекулации за тоа како се изготвува. Крајната 
цел е дека Наши граѓани имаат физичка, хемиска неисправна вода. Сето друго се 
странични работи. 

По исцрпување на дискусијата, Претседателот на Советот ја затвори 
расправата по точка 3 и го стави на гласање Извештајот за здравствена безбедност 
на водата за пиење во с.Пекљани, с.Драгобраште, с.Крушево, с.Трстија, с.Трсино, 
с.Калиманци, с.Виничка Кршла-Божанско маало, с.Виничка Кршла-Јуручко маало, 
со предлогот од советникот Александар Јованов на седниците на Комисиите и 
Советот на општина Виница, да има претставник од страна на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје-Кочани. 

Од присутните 14 советници, 1 советник не е присутен, со 14 гласа ЗА, нема 
присутни членови кои не гласале, Советот го усвои Извештајот за здравствена 
безбедност на водата за пиење во с.Пекљани, с.Драгобраште, с.Крушево, с.Трстија, 
с.Трсино, с.Калиманци, с.Виничка Кршла-Божанско маало, с.Виничка Кршла-
Јуручко маало, со предлогот. 
 4-та точка од Дневниот ред е Барање од Дејан Иванов од Виница, на 
финансиски средства за санирање на штета на продавница Sубекс од временски 
непогоди. 
Претседателот на Советот му даде збор на претставникот на Комисијата за 
финансирање, буџет и локален економски развој Александар Јованов. 
Советникот Александар Јованов како Претседател на Комисијата за финансирање, 
буџет и локален економски развој, истакна: На 25.10. Комисијата за финансирање, 
буџет и локален економски развој, одржа седница. Беше разгледано Барањето од 
Дејан Иванов, во прилог на Барањето имаме Извештај од Комисијата за утврдување 
на штети. Ставот на Комисијата со 5 гласа ЗА е да му доделиме 25.000,00 днари.  

 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 4 од Дневниот ред. 
 Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори 
расправата по точка 4 и го стави на гласање Барањето од Дејан Иванов од Виница, 
на финансиски средства за санирање на штета на продавница Sубекс од временски 
непогоди и предлогот од Комисијата за финансирање, буџет и локален економски 
развој за одобрување на финансиски средства во висина од 25.000,00 денари. 
 Од присутните 14 советници, 1 советник не е присутен, со 14 гласа ЗА, нема 
присутни членови кои не гласале, Советот го усвои Барањето и предлогот и донесе 
Одлука за одобрување на финансиски средства на Дејан Иванов од Виница, за 
санирање на штета на продавница Sубекс од временски непогоди, во висина од 
25.000,00 денари. 
 5-та точка од Дневниот ред е Барање од Филип Мајсторски од Виница, на 
финансиски средства за реализација на проект со идеја „FROZEN FEST 2022“. 
Претседателот на Советот му даде збор на претставникот на Комисијата за 
финансирање, буџет и локален економски развој Александар Јованов. 
Советникот Александар Јованов како Претседател на Комисијата за финансирање, 
буџет и локален економски развој, истакна: На истата седница беше разгледано 
Барањето од Филип Мајсторски од Виница, имаше претставници на Комисијата, 
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информирани сме дека целиот буџет на проектот е околу 10 илјади евра. Со 
Барањето доставено до општина Виница, бараат доделување од 6.000,00 евра. На 
Комисијата не се утврди висина која што ќе ја даде општина Виница од Советот на 
барателите. Ги поканивме исто на Совет, па предлагам сега да ни ја образложат 
идејата.  

 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 5 од Дневниот ред. 
Претставникот од „FROZEN FEST 2022“, истакна:  Станува збор за фестивал кој 
што го имавме некаде крајот на 2019 година, после тоа не можевме да го правиме 
поради Короната и сега Бараме финансии од општината, сега како што ја гледам 
ситуацијата сигурно не може да биде тој буџет Ние што го бараме ама зависно од 
Вас колку може толку. Реалноста е таа, нема што да правиме. 
Советник Гоце Милевски: Ние на Комисија присуствуваме кога се образложува 
проектот и како што дискутиравме тие во суштина сакат да го направат како 
традиционален овој настан. По предлог и Наш и на претставникот од финансиии од 
општината, Ние им дадовме насоки да си поднесат Барање на Јавниот повик кој што 
ќе го има општината за сите Здруженија, граѓански, Невладини организации. Така 
да, да може тие средства што ги барат да влезат во буџетот за наредната година. 
Чисто Наша сугестија за да имат претстава да на кој начин да функционират и тие 
да знаат дека ќе имат одредена помош во рамка финансиска од општината. А исто 
така предложивме да си побарат и спонзорства од приватни фирми, организации, за 
да може да се одржи настанот. Настанот е добра работа, не е само за младите, 
можеме и Ние да идеме на концерт, добро би било да се повикат овие групи да 
дојдат, едни се од најслушаните и актуелни. Така да таа сума што ја барат е 
прилично голема ама Ние треба да одобриме, да каже Градоначалникот како стоиме 
за да можеме да го поддржиме настанот. А за догодина да се јавите на Јавниот 
повик за да влезете во рамката во буџетот за финансиска помош. 
Градоначалник Миле Петков: Имаше пред како што кажа претставникот дека пред 
2-3 години еден таков концерт. И тогаш Советот одобри некоја сума, не беше 
којзнае колку, тогаш помалку се бараше ама сега према можностите на општината, 
мислам дека до 1.000,00 евра би можело општината да покрие. А другото како што 
кажа советникот Гоце, да се обидете на друг начин со спонзорства да може да се 
обезбедат овие средства за да си ја реализирате Програмата што сте ја замислиле. 
Работа е да предложиме сума што ќе можеме да ја исплатиме. Ние ако кажеме 
6.000,00 евра, реално не можеме да ги исплатиме. 
И Јас сум свесен бидејќи малку сме закаснале ама за следната година ќе знаеме, 
истакна претставникот. 
Советник Александар Јованов: Ако доставите Барање во креирање на буџетот,  
многу подобро ќе ја знаете Вие колку е поддршката од општината и ќе имате подолг 
период целата година за да обезбедите дополнителни финансии што Ви треба за 
заокружување на целиот проект. 
 По исцрпување на дискусијата, Претседателот на Советот ја затвори 
расправата по точка 5 и го стави на гласање предлогот од Градоначалникот за 
одобрување на финансиски средства во висина од 60.000,00 денари. 
 Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема присутни членови кои не 
гласале, Советот го усвои предлогот и донесе Одлука за одобрување финансиски 
средства за реализација на проект со идеја „FROZEN FEST 2022“, во висина од 
60.000,00 денари. 
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6-та точка од Дневниот ред е Барање од ОУ Дом на култура „Тошо Арсов“ - 
Виница, на финансиски средства за купување на Електрично пијано за потребите на 
концертните активности во општина Виница. 
Претседателот на Советот му даде збор на претставникот на Комисијата за 
финансирање, буџет и локален економски развој, Александар Јованов. 
Советникот Александар Јованов како Претседател на Комисијата за финансирање, 
буџет и локален економски развој, истакна: На Комисијата за финансирање и буџет, 
беше разгледано  Барањето од ОУ Дом на култура „Тошо Арсов“ - Виница, за 
финансиски средства за купување на Електрично пијано за потребите на 
концертните активности. На Комисија имаше дискусија, имаше и претставник од 
одделение за финансии во општина Виница, со тоа што од финансии не информираа 
дека доколку го одобриме ова Барање, не може ова година да бидат веднаш 
исплатени парите затоа што Домот на култура е корисник и влече пари од буџетот 
на општина Виница, туку тие пари ќе бидат предвидени за буџетот за 2023 година. 
Но сега треба да се одобри Барањето, во Барањето немаме конкретна сума. Од 
директорката и уметничкиот Раководител бевме информирани дека минималното е 
околу 500,00 евра па до 1.000,00 евра и повеќе. Толку кошта едно електрично 
пијано. Не е спорно за Комисијата дека треба да го одобриме, мислам и за Советот 
нема да биде спорно да дадеме поддршка, ќе биде добра работа. Од Домот на 
култура сме информирани дека тие имаат едно пијано од оние старите имат клавир 
статичен кој не може да се симнува долу цо салата каде се одржуват концерти, а за 
потребите позајмуват пијано од ОУ „Гоце Делчев“, мислам дека не информираа. Не 
сум запознаен дали другите школи имат и со што располагат другите школи за 
одржување на концерти. Ќе дадам само една забелешка, како што е користено од 
Домот на култура пијаното од „Гоце Делчев“, се надевам дека Домот на културата 
во пресрет ќе излезе после и на другите школи ако го побараат ќе биде на 
располагање или на други што имаат потреба од тоа. Комисијата со 5 гласа ЗА,  
предлага сега да одобриме 30.000,00 денари, со тоа што при креирање на буџетот 
дадовме за обврска на Домот на културата подобро да се информират и да соберат 
понуди, да ни кажат дали тие 30.000,00 денари ќе бидат доволни. Ако не во 
креирањето на буџетот да бидат одобрени повеќе пари.  

 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 6 од Дневниот ред. 
Директорот на ОУ Дом на култура „Тошо Арсов“-Виница, Благица Стојановска, 
истакна: Претседателот даде доволно образложение, се согласувам тоа го кажавме и 
Ние со програмскиот Раководител. Ние како институција располагаме со старо 
пијанино кое што е статично и речиси невозможно да го местиме од просторија во 
просторија и заради тоа бевме принудени да го позајмуваме инструментот. 
Инструментот ќе послужи за одржување на мали концерти кои што ги правиме во 
службениот салон заради акустиката и ќе послужи како инструмент за обука на 
ученици. На колегите кои што работат во сценско музичката дејност и е потребен и 
заради тоа, Јас како претставник од институцијата Ви го давам тоа образложение. 
Вие ќе си одлучите колкава ќе биде сумата која што ќе ни ја овозможите за да си го 
купиме инструментот. Ние ќе идеме со колегите ќе видиме какви се понудите и 
спецификациите на самите инструменти, во зависност од тоа ќе гледаме да купиме 
подобар инструмент кој што ќе ни користи подолг временски период. А за тоа се 
согласувам, Ние бевме услужувани од страна на училиштето, нормално дека ќе биде 
вратено во иста мера како што ни беше дадено и на Нас. 
Советник Гоце Милевски: Да се надоврзам на Претседателот на Комисијата, таму 
имаше образлагање дека има во суштина инструменти кои што коштат многу повеќе 
пари, дури до 2 до 3 илјади евра. Меѓутоа треба да се направи некоја рамка во која 
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што би одговарала за потребите Ваши која што треба да ги задоволи работите. Сега 
ако е некој минимум тие 30.000,00 денари, а не ги задоволува барањето, како што 
предложи Александар, нека ќе дадете таму, Вие имате време додека се донесе 
новиот буџет, ќе најдете некои понуди кои што Ви одговарат за Вашите потреби, па 
ќе се внесе таа сума во буџетот. Затоа сега не знам дали да донесуваме Одлука за 
тие 30.000,00 денари или да оставиме кога ќе дојде ред да се таа сума одреди. Или 
Одлуката да ја донесеме дека ќе поддржиме, таа нека е некој минимум некои 
30.000,00 денари, а ако успеат да речеме за 45.000,00 да набават многу подобра 
опрема, да го поддржиме да биде така. 
Претседател на Советот Ацо Ѓорѓиевски: Прво да соберат информации колку би 
коштало, па тоа да влезе во новиот буџет за 2023 година, да може да се вклопиме со 
новиот буџет и со цената на пијаното, така да гласи, нели. 
Советник Александар Јованов: Како што е Барањето, без сума. 

По исцрпување на дискусијата, Претседателот на Советот ја затвори 
расправата по точка 6 и го стави на гласање Барањето од ОУ Дом на култура „Тошо 
Арсов“ - Виница, на финансиски средства за купување на Електрично пијано за 
потребите на концертните активности во општина Виница. 

Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема присутни советници кои не 
гласале, Советот го усвои Барањето, а за висината на финансиските средства кои се 
се одобрат ќе се утврди дополнително и одобрените средства ќе бидат планирани и 
исплатени од буџетот на општина Виница за 2023 година. 
 7-ма точка од Дневниот ред е Разгледување и донесување на Одлука по Барање 
за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Горан 
Дејанов  од с.Градец, Виница. 
Претседателот на Советот Ацо Ѓорѓиевски, Претседател и на Комисијата за 
урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата, 
истакна: Ние на Комисијата на 25 со претставникот од Општинската 
администрација, ги образложи сите тие точки од 7 до 28 точка и претставникот рече 
дека нема никакви законски пречки и тие треба да поминат на Совет. Меѓутоа сега 
ја користам можноста, претставникот е тука да се изјасни и да образложи пред 
целиот Совет. 

 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 7 од Дневниот ред. 
Помошник Раководителот на Секторот за урбанизам, комунални дејности, заштита 
на животната средина и природата Благој Стаменков, истакна: Се работи за објекти 
кои се наоѓаат надвор од урбанистичко-планска документација. Треба да се донесе 
Одлука дали ќе се вклопат во наредните планови што ќе се изготвуват или нема да 
се вклопат. Тоа е процедура без која не може да помине предметот за легализација. 
Инаку проверени се, се е во ред. 
Советник Зоран Ристовски: Јас ќе земам збор, ќе бидам краток, нека биде апел до 
Помошник Раководителот на секторот за урбанизам и до надлежните служби, 
мислам дека легализации на ред за обработка има повеќе и мислам дека доволно 
донесуваме, мрдаме на секој Совет, во интерес е и на општината да ни капнуват по 
некој денар за да можеме да покриваме некои тековни трошоци меѓутоа сметам дека 
треба малку да се обрати внимание и на другите населени места, пошто сум упатен 
и знам дека многу луѓе чекат, нека се земат да се обработуват секретаре и другите, 
да не излезе од две три населени места да форсираме, а другите знаеме дека сите 
многу чекат. Нека има мешано од сите по малку, нека се тера тековно и.т.н. Инаку 
во делот на правноста и на издржаноста на предметите, нема да ги коментирам, 
имаме донесено став дека едногласно ги поддржуваме сите легализации кои се 
законски оправдани. 
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Претставникот Благој Стаменков, одговори: Предметите се работат и сега така е 
дошло во моментот да речеме Блатец, Истибања. Сега има други Лески се на ред, 
така да собираме Ние повеќе предмети од едно место за да идеме во еден ден да 
завршиме и ги ставиме на Совет. Така се погаѓа пошто 20-30 се обработат предмети 
од едно место, па дојде на ред друго место.  
 По исцрпување на дискусијата, Претседателот на Советот ја затвори 
расправата по точка 7 и го стави на гласање Барањето за утврдување правен статус 
на бесправно изграден објект на Барателот Горан Дејанов  од с.Градец, Виница. 
  Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема присутни советници кои не 
гласале, Советот го усвои Барањето и донесе Одлука за утврдување на потреба од 
донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект 
во опфат без важечка урбанистичко планска документација за с.Градец, Виница. 
  8-ма точка од Дневниот ред е Разгледување и донесување на Одлука по Барање 
за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Миле 
Темелков од с.Истибања, Виница. 
 Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема присутни советници кои не 
гласале, Советот го усвои Барањето и донесе Одлука за утврдување на потреба од 
донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект 
во опфат без важечка урбанистичко планска документација за с.Истибања, Виница. 
  9-та точка од Дневниот ред е Разгледување и донесување на Одлука по Барање 
за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Атанас 
Ковачки  од с.Блатец, Виница. 
  Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема присутни советници кои не 
гласале, Советот го усвои Барањето и донесе Одлука за утврдување на потреба од 
донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект 
во опфат без важечка урбанистичко планска документација за с.Блатец, Виница. 
 10-та точка од Дневниот ред е Разгледување и донесување на Одлука по Барање 
за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Кирил 
Димитров од с.Блатец, Виница. 
 Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема присутни советници кои не 
гласале, Советот го усвои Барањето и донесе Одлука за утврдување на потреба од 
донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект 
во опфат без важечка урбанистичко планска документација за с.Блатец, Виница. 
 11-та точка од Дневниот ред е Разгледување и донесување на Одлука по Барање 
за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Винко 
Миленов од с.Блатец, Виница. 
 Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема присутни советници кои не 
гласале, Советот го усвои Барањето и донесе Одлука за утврдување на потреба од 
донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект 
во опфат без важечка урбанистичко планска документација за с.Блатец, Виница. 
 12-та точка од Дневниот ред е Разгледување и донесување на Одлука по Барање 
за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Душко 
Симеонов од с.Блатец, Виница. 
 Од присутните 14 советници, 1 советник не е присутен, со 14 гласа ЗА, нема 
присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Барањето и донесе Одлука за 
утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација за 
бесправно изграден објект во опфат без важечка урбанистичко планска 
документација за с.Блатец, Виница. 
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 13-та точка од Дневниот ред е Разгледување и донесување на Одлука по Барање 
за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Фиданчо 
Гаврилов  од с.Блатец,  Виница. 
 Од присутните 14 советници, 1 советник не е присутен, со 14 гласа ЗА, нема 
присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Барањето и донесе Одлука за 
утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација за 
бесправно изграден објект во опфат без важечка урбанистичко планска 
документација за с.Блатец, Виница. 
 14-та точка од Дневниот ред е Разгледување и донесување на Одлука по Барање 
за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Марица 
Дичовска од с.Блатец,  Виница. 
 Од присутните 14 советници, 1 советник не е присутен, со 14 гласа ЗА, нема 
присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Барањето и донесе Одлука за 
утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација за 
бесправно изграден објект во опфат без важечка урбанистичко планска 
документација за с.Блатец, Виница. 
 15-та точка од Дневниот ред е Разгледување и донесување на Одлука по Барање 
за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Петар 
Бекарски од с.Блатец, Виница. 
 Од присутните 14 советници, 1 советник не е присутен, со 14 гласа ЗА, нема 
присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Барањето и донесе Одлука за 
утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација за 
бесправно изграден објект во опфат без важечка урбанистичко планска 
документација за с.Блатец, Виница. 
  16-та точка од Дневниот ред е Разгледување и донесување на Одлука по Барање 
за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Петруна 
Стојанова од с.Истибања, Виница. 
 Од присутните 14 советници, 1 советник не е присутен, со 14 гласа ЗА, нема 
присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Барањето и донесе Одлука за 
утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација за 
бесправно изграден објект во опфат без важечка урбанистичко планска 
документација за с.Истибања, Виница. 
 17-та точка од Дневниот ред е Разгледување и донесување на Одлука по Барање 
за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Васко 
Арсов од с.Истибања, Виница. 
 Од присутните 14 советници, 1 советник не е присутен, со 14 гласа ЗА, нема 
присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Барањето и донесе Одлука за 
утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација за 
бесправно изграден објект во опфат без важечка урбанистичко планска 
документација за с.Истибања, Виница. 
 18-та точка од Дневниот ред е Разгледување и донесување на Одлука по Барање 
за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Таскова 
Анета од с.Истибања, Виница. 
 Од присутните 14 советници, 1 советник не е присутен, со 14 гласа ЗА, нема 
присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Барањето и донесе Одлука за 
утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација за 
бесправно изграден објект во опфат без важечка урбанистичко планска 
документација за с.Истибања, Виница. 
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 19-та точка од Дневниот ред е Разгледување и донесување на Одлука по Барање 
за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Драги Гичев 
од с.Истибања, Виница. 
 Од присутните 14 советници, 1 советник не е присутен, со 14 гласа ЗА, нема 
присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Барањето и донесе Одлука за 
утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација за 
бесправно изграден објект во опфат без важечка урбанистичко планска 
документација за с.Истибања, Виница. 
 20-та точка од Дневниот ред е Разгледување и донесување на Одлука по Барање 
за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Сашко 
Димитров од с.Истибања, Виница. 
 Од присутните 14 советници, 1 советник не е присутен, со 14 гласа ЗА, нема 
присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Барањето и донесе Одлука за 
утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација за 
бесправно изграден објект во опфат без важечка урбанистичко планска 
документација за с.Истибања, Виница. 
  21-ва точка од Дневниот ред е Разгледување и донесување на Одлука по Барање 
за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Бранко 
Стојилковски од с.Истибања, Виница. 
 Од присутните 14 советници, 1 советник не е присутен, со 14 гласа ЗА, нема 
присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Барањето и донесе Одлука за 
утврдување на потреба од донесување на Урбанистичко-планска документација за 
бесправно изграден објект во опфат без важечка урбанистичко планска 
документација за с.Истибања, Виница. 
  22-ра точка од Дневниот ред е Разгледување и донесување на Одлука по Барање 
за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Драганчо 
Јованчов од с.Цера, Македонска Каменица. 
 Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема присутни советници кои не 
гласале, Советот го усвои Барањето и донесе Одлука за утврдување на потреба од 
донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект 
во опфат без важечка урбанистичко планска документација за с.Истибања, Виница. 
 23-та точка од Дневниот ред е Разгледување и донесување на Одлука по Барање 
за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Гиго Гичев 
од с.Истибања, Виница. 
 Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема присутни советници кои не 
гласале, Советот го усвои Барањето и донесе Одлука за утврдување на потреба од 
донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект 
во опфат без важечка урбанистичко планска документација за с.Истибања, Виница. 
 24-та точка од Дневниот ред е Разгледување и донесување на Одлука по Барање 
за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Влатко 
Митев од Виница. 
 Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема присутни советници кои не 
гласале, Советот го усвои Барањето и донесе Одлука за утврдување на потреба од 
донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект 
кој е изграден надвор од УПС за село Јакимово. 
 25-та точка од Дневниот ред е Разгледување и донесување на Одлука по Барање 
за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Благој 
Цонев од Виена. 
 Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема присутни советници кои не 
гласале, Советот го усвои Барањето и донесе Одлука за утврдување на потреба од 
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донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект 
во опфат без важечка урбанистичко планска документација за с.Блатец, Виница. 
 26-та точка од Дневниот ред е Разгледување и донесување на Одлука по Барање 
за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Виктор 
Стоилов од с.Истибања, Виница. 
 Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема присутни советници кои не 
гласале, Советот го усвои Барањето и донесе Одлука за утврдување на потреба од 
донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект 
во опфат без важечка урбанистичко планска документација за с.Истибања, Виница. 

27-ма точка од Дневниот ред е Разгледување и донесување на Одлука по 
Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот 
Душко Велков од с.Истибања, Виница. 
 Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема присутни советници кои не 
гласале, Советот го усвои Барањето и донесе Одлука за утврдување на потреба од 
донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект 
во опфат без важечка урбанистичко планска документација за с.Истибања, Виница. 
 28-ма точка од Дневниот ред е Разгледување и донесување на Одлука по 
Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот 
Славчо Петров од с.Истибања, Виница. 
 Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема присутни советници кои не 
гласале, Советот го усвои Барањето и донесе Одлука за утврдување на потреба од 
донесување на Урбанистичко-планска документација за бесправно изграден објект 
во опфат без важечка урбанистичко планска документација за с.Истибања, Виница. 
 29-та точка од Дневниот ред е Квартален извештај за извршување на Буџетот на 
општина Виница за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2022 
година до 30.09.2022 година (трет квартал). 
Претседателот на Советот му даде збор на претставникот на Комисијата за 
финансирање, буџет и локален економски развој, Александар Јованов. 
Советникот Александар Јованов како Претседател на Комисијата за финансирање, 
буџет и локален економски развој, истакна: На Комисијата за финансирање и буџет 
беше разгледан Кварталниот извештај на буџетот на општина Виница за период од 
01.01.2022 година до 30.09.2022 година. Ставот на Комисијата е 3 гласа ЗА, нема 
ВОЗДРЖАНИ и 2 гласа ПРОТИВ.  
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 29 од Дневниот ред. 
Образложение даде Раководителот на одделението за финансиски прашања Јулија 
Манасиева: Заклучно со 30 септември 2022 година, вкупните приходи на буџетот на 
општина Виница, се реализирани во износ од 229.740.000,00 денари или во проценти 
69,2 % од вкупно планираните. Приходите на основниот буџет се остварени во 
висина од 67.085.000,00 денари или 62 % во однос на планираните. Од нив даночните 
приходи се остварени во износ од 31.144.000,00 денари или 63 %, неданочните 
приходи 1.500.000,00 или 49 %, кај трансферите има остварување од 74 % или 
30.365.000,00 денари и кај капиталните приходи имаме остварување од 4.074.000,00 
денари или 28 % во однос на планираните. Дотациите се остварени 73 % односно 
153.452.000,00 денари, кај самофинансирачките активности има остварување од 
7.719.000,00  или 69 % и кај донациите има остварување од 1.484.000,00 денари или 
75 % во однос на планираните. Во делот на расходите, вкупните расходи на буџетот 
се остварени 62 % или 205.292.000,00 од кои што во основниот буџет 64.073.000,00 
денари или остварувањето на расходите на основниот буџет е 59 %, кај дотациите 
има остварување од 65 %, кај самофинансирачките 25 %  и донациите се остварени 
од 54 %. Тековно оперативните расходи на вкупниот буџет се остварени во износ од 
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191.065.000,00 денари или остварувањето е 65 % во однос на планираните тековно 
оперативни расходи или 58 % во однос на вкупно планираните расходи во буџетот. 
Капиталните расходи се остварени во износ од 14.226.000,00 денари или 37 % во 
однос на планираните капитални расходи односно во однос на вкупните расходи во 
буџетот 4,3 %. Тоа би било околу реализацијата на буџетот, подетално ги имате во 
Кварталниот извештај и во приходниот и во расходниот дел. 
Советник Гоце Милевски: Повторно имаме образложение на Кварталните извештаи, 
ова е веќе трет квартал, во кој што Ние ќе забележиме повторно истите бројки како и 
претходните два квартали односно од образложението на Кварталните извештаи ќе 
се осврнам Јас на две точки кои што според мене се главни за ова образложение. 
Тука како прво се приходите на основниот буџет кои се остваруват во % 62 %. Ако 
го гледаме ова вака, до крајот на годината на последниот квартал, ќе дојде 
остварувањето на буџетот 80 %. Што значи дека и Ние претходно при 
разгледувањето на сите Квартални извештаи и сега, ќе се осврнеме на тоа дека уште 
на почетокот кога се донесуваше буџетот и после се гледа тоа и сега и на крајот на 
годината ќе се види дека буџетот е нереално проектиран односно според Нас 
остварувањето на 80 % до крајот на годината е многу мало. Тоа значи дека како што 
кажав, а потоа ќе видиме и со Ребалансот на буџетот кој што е во денешниот Дневен 
ред, дека реализацијата на буџетот е многу мала и дека до крајот на годината дури и 
ќе падне, а не да се зголемува. Втората точка на која што сакам да се осврнам е 
капиталните расходи. Капиталните расходи се 37 % со третиот квартал во годината. 
Тоа значи дека квартално капиталните расходи се по 12 % реализација на овие по 3 
месеци. Мислам секоја власт која што е добила довербата на граѓаните, треба да се 
стреми да ги реализира капиталните проекти за кои што ги добила гласовите од 
граѓаните. По ова Ние што го гледаме тука, капиталните расходи се 37 %. До колку 
се оди вака, до крајот на годината нема да биде реализацијата ни 50 % од ветените 
проекти. А понатаму ќе видиме дека и со одложувањето на пазарот, капиталните 
расходи ќе паднат дури под 50 %. Тоа значи дека скоро половина од ветената 
Програма, не е реализирана. Ниту е Програмата како што треба проектирана, ниту 
буџетот, а ќе видиме со Ребалансот, па дури ни Ребалансот не е како што треба. 
Можеме да заклучиме веќе од оваа година, година колку е новата гарнитура на власт 
дека нема да се реализират проектите ниту 50 % од ветената Програма. 
Советник Ацо Митев: Сакав да дадам забелешка процедурална за присуство на 
Градоначалникот, мислам дека точката е премногу важна меѓутоа еве тука е 
Градоначалникот. Претставникот од општината од финансии секако ни дава голи 
податоци, голи бројки, бројки како што се. И дискусијата на колегата Гоце мислам 
дека не е целисходна доколку не беше тука Градоначалникот да го слушне 
мислењето на советниците во однос на Кварталниот извештај. Сметам дека 
Градоначалникот треба како најодговорен и најкомпетентен за трошењето на парите 
од граѓаните и за претходните квартали и за овој квартал секако, да не зборуваме 
дека веќе една година заклучно со третиот квартал поминува од мандатот на 
Градоначалникот, па би сакал да го слушнам неговото мислење во однос на 
остварувањето на буџетот во однос на конкретниот квартал кога расправаме, па 
после ќе расправаме и за Ребалансот и.т.н. 
Градоначалник Миле Петков: Не го слушнав советникот Гоце што кажа, но 
претпоставувам што може да каже. Ние претходниот Совет расправаваме за 
Кварталниот извештај за втор квартал кога правевме некои споредби, сега истото ќе 
го повторам и за трет квартал споредбено со претходните години. Во делот на 
вкупните приходи на основниот буџет, сега имаме околу 62 %, за разлика да речеме 
првата година на претходниот мандат на Градоначалникот, кое што е било 54 %. 
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Сега имаме повеќе 8 % реализација на приходите на основен буџет. Истото тоа може 
да се каже и за расходите на основниот буџет, каде што разликата е повторно 8 %, 
сега е повеќе за разлика од претходно 4 години. Во делот на капиталните расходи, 
каде што сега имаме некаде околу 38 %, за разлика од пред 4 години кога било само 
17 %. Некаде над 20 % повеќе реализација на капиталните расходи за разлика од 
првата година на претходниот Градоначалник. Истото тоа може да се каже и за 
наредните години па Јас би рекол и за третата година од мандатот на претходниот 
Градоначалник, која што треба да биде ударна во делот на приходите и расходите и 
капиталните расходи што сега е поголема за разлика од претходно. Така да бројките 
споредбено со претходните години се доста подобри. 
Советник Зоран Ристовски: Добро е што Градоначалникот стигна од неговите 
обврски, битно прашање како што кажа колегата Ацо, да дебатираме по битна 
работа. Јас ќе бидам многу краток. Градоначалник, Вие бевте советник, правиме 
споредби од една на друга година или од една на друга гарнитура или власт. На мое 
претходно советничко прашање од одделението за финансии ни е доставено 
Информација на сите Вас за долгот, за кој што сакам после малку да земам збор. 
Инаку последниот мандат Градоначалник, четиригодишен на претходниот 
Градоначалник, Вие бевте советник, од 4 години имавме да не кажам повеќе ама 2 
години сигурно во корона криза и буџетот излегуваше 90, 90 и нешто %. Така да се 
надеваме дека ќе стигнете или ќе стигнеме барем до тој процент, а дали ќе биде 
подобри ќе кажеме на крај. Сметам дека првата година од мандатот ни е отиден и 
дека ни остануват уште 3 години, т.е. Ви остануват уште 3 години и на Вас како 
Градоначалник и на Нас како Совет и мислам дека треба да ги убрзате сите процеси 
и сите работи за да на крај излезете барем приближно до Вашата ветена Програма па 
и самите Ние затоа што и Ние сме излегуваме пред граѓани. Иако сме Ние опозиција, 
Вие сте владеачко мнозинство, сметам дека во очите на јавноста, првата година е 
многу малку видлива, да не речам сведена на минимум и се надевам дека Ние сме 
тука ќе Ве гониме и во наредните 3 години, да си ги подобрите и службите и Вие. 
Знаеме дека енергетска криза, финансиска, ќе повлече на глобално ниво меѓутоа тоа 
не ни е оправдание, ќе треба малку повеќе да работиме. 
Советник Венцо Вуинов: Би сакал и Јас да се осврнам на оваа точка. Најпрво 
забележувам веќе неколку седници дека во однос на бројките, секој различно си ги 
толкува. Опозицијата си ги толкува на еден начин, власта си ги толкува на друг 
начин, кој работи со тоа најдобро знаат службите од финансиската служба од 
општина Виница. Но искрено чувството дека Општинската администрација заедно 
тука со првиот човек и Ние како Совет, мислам дека се уште не сме на нивото како 
што треба да си ја тераме работата. Потребно е без разлика Ние може да се 
препукуваме многу време овде, но мислам дека потребно е малку повеќе да се работи 
на капиталните инвестиции во општина Виница. Се уште гледаме дека градот има 
проблеми, има работи кои што ги всушност засегаат граѓаните на општина Виница, а 
се уште не можеме да ги решиме Ние како Совет на општина Виница, 
Градоначалникот исто така како институција и Општинската администрација. Пред 
извесно време, Ние сите заедно тука донесовме Одлука да ја мотивираме 
Општинската администрација. Тоа претпоставувам се направи за да може да се 
впуштат во проекти, во реализирање на сите оние прашања кои што ги засегаат 
граѓаните. Но имам чувство, а тоа чувство го имаат и моите сограѓани, дека тоа не се 
врши. Има некои мали подобрувања само околу собирање на ѓубрето, останатите 
работи кои што треба да ги сервисира општината со своите институции, сметам дека 
не се добри. Во однос на бројките, Јас знам дека... и колегата Зоран го начна ова 
прашање, Јас би сакал да кажам дека не се баш така како што си ги толкуваме. Јас се 
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потрудивме, консултиравме и луѓе што подобро ги знаат овие работи бидејќи Ние не 
сме сите тука економисти, финаннсиски стручњаци но можеме да се консултираме па 
да научиме нешто, но ќе зборуваме во наредниве точки. Така да Градоначалниче, Јас 
најпријателски сугерирам дека малку треба да се запали машината на Општинската 
администрација, малку повеќе да се работи, малку повеќе проекти, малку повеќе 
парите да се трошат на корисни работи за граѓаните бидејќи да не заборавиме, тоа се 
пари на граѓаните, не се ниту на општината, ниту на Градоначалникот, ниту на 
Советот на општина Виница, ниту на опозиција или власт. Тоа се пари на самите 
граѓани. Дајте тие пари кои што ги собираме од нив преку разните давачки, да и се 
вратат со пополнување на дупките, со добра вода за пиење, со собирање навремено 
на ѓубрето, со негазење кал и сл. Тие основни работи што треба да се сервисираат на 
граѓаните. 
Градоначалник Миле Петков: Ние веќе имаме склучено два Договори со фирми за 
поплочување на улици и за реконструкција на улици, во кој што се опфатени и 
крпење на ударни дупки. Вкупната вредност на овие два проекти е околу 14 милиони 
денари. Тие не се влезени во овој Извештај ама Јас се надевам дека до крајот на 
годината, овие проекти ќе бидат реализирани и улиците и тротоарите и крпењето на 
ударните дупки. Така да, ќе видиме ќе каже крајот на годината дали ќе бидеме околу 
90 % ама со динамиката што е сега, мислам дека ќе се доближиме до таа бројка. 
Советник Венцо Вуинов: Градоначалниче, поентата ми беше бидејќи некојпат на 
почетокот беше потребно време, имаше проблеми Ние знаеме дека постојано ќе има 
проблеми, имаше проблеми и тогаш кога разговаравме во првите седници, бидејќи 
сега наврши веќе една година од Вашиот мандат. Поентата ми беше, тогаш се 
зборуваше на почетокот, адинистрацијата не е мотивирана, не е доволно платена и се 
покачија платите и се даде К15. Потоа немаше доволно експерти од одредени 
области, се вработија луѓе, се унапредија луѓе. Сметам дека Ние како граѓани и Јас 
како претставник на граѓаните кој што застанале и гласале за мене, сметам дека 
очекуваме сега после една година веќе, тие проблеми да не ги има и нешто да се 
случува. Тоа ми е поентата. Сепак и едни основни работи за кои што сметам дека не 
треба голем буџет. Претпоставувам дека општината има за тие работи пари, се уште 
не се сервисирани до крај. 
Градоначалник Миле Петков: Добро, Ние работиме имаме направено проекти, за жал 
претходно ги немавме, за реконструкција на 10 улици. Сега сме во фаза на изработка 
на проекти уште за 10 нови улици. Така да тоа е нешто што недостасуваше во текот 
на годината, затоа што треба време да се изработат, а плус и време за да се 
реализират. Така да ќе има доста проекти, тоа што беше хендикеп сега веќе ќе го 
надминеме. Веќе после првата година, ќе имаме доста, доста проекти што треба да се 
реализират во наредниот период. 
Советник Ацо Митев: Без да навлегуваме во поедини детали и точки од Кварталниот 
извештај, можам да дадам една општа констатација дека голи бројки како проценти, 
се катастрофа. Претпоставка е дека планираниот буџет е преоптимистички планиран 
затоа што процентите на реализација се од планираниот буџет. И капиталните 
приходи и капиталните расходи. Кога се планира буџет, треба да се внимава што се 
планира и како се планира и кои средства може да се обезбедат. И како што кажа и 
колегата Венцо, да се мотивира и јавната администрација вработените и освен 
приходите во основниот буџет, да се имат во предвид и приходи и од донации и од 
Европски фондови и да се порастрчат вработените да аплицират на Европски 
фондови, па да излезете тука со Програми, со проекти, а како што кажа и самиот 
Градоначалник и во ред е да бидеме оптимисти па ќе видиме во наредниот период 
што ќе биде реализирано од тоа. Сега за сега, еве после истекот на една година, за 
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мене нити Квартален извештај, нити целокупното работење на општината и со таа 
реализација и на приходи и на расходи е лоша. 
Советник Сашко Дончев: Сега ако се катастрофа бројките, пред 4 години на 
претходниот Градоначалник, првата година како што кажа Градоначалникот со 8 % 
разлика во сите овие бројки и проценти, не знам како е било 2017 година не е имало 
ни Корона, ни енергетска, ни сега оваа криза што не сите засега. Не знам колегите од 
опозицијата бројки, бројки, бројките се тие. Градоначалникот прва година му е, 
подобар е од претходните Градоначалници, се труди се и Јас верувам до крајот на 
годината дека ќе се реализира добар дел од тоа што го има планирано. 
Советник Ацо Митев: И Градоначалникот се осврна на податоците од претходниот 
Градоначалник и колегата Сашко исто во однос на наводно зголемување на 8 
проценти. Јас пак ќе повторам, за мене состојбите не се добри, а дали е било пред 4 
години дали оставил претходниот Градоначалник поповолни резултати, тоа е 
дискутабилно. Никој не бара да се споредувате со претходниот Градоначалник, со 
пред претходниот или со не знам пред 10 години, како голи бројки, како податоци, за 
мене не се добри. 
Советник Сашко Дончев: Секој гледа уназад за да се подобри во периодот што 
претстои. Така Ние мора да споредуваме како е било, овој Градоначалник е изберен 
за да биде подобро, бројките кажуват дека оди на подобро. 
Советник Дино Иванов: Тие бројки што ги кажа Градоначалникот ниту ги знаеме, 
ниту ги гледаме. Може паушално се зборува, треба прво да видиме па да знаеме дека 
е така. И друго, претходниот Градоначалник, претходниот Градоначалник, 
претходниот Градоначалник е завршил, сега да се гледа работата. Сега прво не е 
добро, а претходниот Градоначалник го оставете. Народот Ве избрал Вас да 
покажете дека можете подобро, а дали ќе биде, ќе видиме. 
Советник Сашко Дончев: Не верувам дека не ги знаете претходните бројки, Ние 
знаеме кој Ве спрема за Совет, така да сигурно Ви ги донеле бројките. Така да не 
верувам дека не ги знаете бројките од пред 4 години или пред 3. 
Советник Александар Јованов: На страната на општина Виница од 2013 година до 
2022, сите буџети ги има. Така да кој сака да се спрема за буџет, може да му пуштам 
линкот и да направи споредба. 
Советник Зоран Ристовски: Да, буџетите ги има колега Александар и буџетите се 
правеше едно време без рамка и се многу проектираше, малку се реализираше. 
Знаеме и кој ја водеше општината. Меѓутоа веќе и новите Градоначалници имат и 
законска регулатива, така да мора малку да внимават како ќе ги прават буџетите. 
Тука е и Јулето е малку постручна и знаат како одат тие работи. Инаку колега Сашко, 
не е дека првата година ако Ние ја споредуваме 2017, не ја споредуваме, Ние 
споредуваме 2022 на новиот Градоначалник и 2018. Можеш да провериш бројките 
2018 колкав беше тендерот за улица првата година т.е. ајде втората пошто 2017 со 
преземање на власт и 2021 се презема власт. Ние ја гледаме оваа година, тековната. 
2017 не можеш ти да броиш 2 месеци, нити па 2021 2 месеци да броиме. Дали ќе 
биде подобро или не, ќе заврши мандатот за 3 години, граѓаните ќе судат. Ќе има 
една страна кандидат, две од друга страна, дај боже и трета страна па народот ќе си 
каже кој како е работил и што е работел. А во делот на буџетите, колега Александар, 
да, кој сака да се спрема, се спрема. А инаку за волја на вистината да знаат граѓаните 
кој не спрема за Совет Нас опозицијата, Ние сме изберени од партиски орган, од 
политичка партија и самите координации си ги правиме во Нашите матични 
партиски институции. Не знам Вие каде ги правите пред да дојдете на Совет меѓутоа 
тоа си е Ваша работа и Ваша одлука, не Ви се мешаме. А инаку Ние немаме нити 
учители, нити ментори, сите тука сме нови советници освен колегата Венцо кој што 
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му е втор мандат и неповрзано едно за друго. Не знам Вас кој Ве спрема ама Ние 
можеме да кажеме за Нас, барем за мене лично дека освен документите пред мене и 
читање на компјутер, друго нити гледам, нити.... не знам на кој алудирате дека не 
спрема за Совет. 
Советник Венцо Вуинов: Бидејќи се спомнаа од колегите претходните буџети и 
долгови, Јас би сакал да спомнам едни бројки. Бидејќи често пати овде нагласувам, 
акцентирам дека на крај сепак се мери кој каков Градоначалник бил по 
реализираните проекти кој што ги оставил зад себе, по долгот бидејќи сега зборуваме 
за долг. Не верувам дека во скоро време ќе се случи да имаме позитива во буџетот 
бидејќи имаме голем долг оставено уште од поранешните времиња и дали тој долг 
Градоначалникот ќе го зголеми, ќе го намали и во каква состојба ќе го остави и по 
тоа сметам дека треба да се цени. И тоа не само Градоначалникот Претседателе, до 
Вас се обраќам како Претседател на Советот. Ние сме институција која што го води 
градот. Ако Градоначалникот е неуспешен и Ние ќе бидеме неуспешни. Ние мора да 
се трудиме и сите критики што ги даваме овде кон Градоначалникот се 
добронамерни заради тоа што Јас сакам додека сум член на овој Совет, како член на 
овој Совет, да имам успешен мандат. Мене која ми е сатисфакцијата ако Ние го 
задолжиме градот, па луѓето да ми велат после кога ќе ме сретнат Вие беше 
задолжен, па го задолживте уште толку. Сметам дека не е само Градоначалникот таа 
институција која што е одговорна за градот. Ние заедно со него сме одговорни за 
градот, успехот или неуспехот, ќе биде заеднички. Ќе изгубиме сите заедно, без 
разлика и на позиција и на опозиција. Сакам да спомнам бидејќи често пати 
разговараме за таа работа. 2017 година, 15.11 месец, долгот на општина Виница, ова 
е кога завршува Градоначалникот од Вашите редови, два мандати имаше г-динот, 
долгот на општина Виница е 89.896.000,00 денари. Тоа е по Наше кажано 
1.500.000,00 евра. Тоа е долг. Но по консултација бидејќи Јас сум по професија 
медицинско лице, за некои работи... не може се да знаеш, за некои работи се 
консултираме. По консултација со економисти, ни кажаа дека всушност најбитен дел 
каде што треба да се гледа овде е всушност првите три ставки. И тоа се обврски 
спрема добавувачи, неисплатени надоместоци на советници и позајмица. Тие три 
ставки всушност излегуваат околу 46 милиони денари. Останатото е заем за возила и 
заем за улици, што всушност се ставки кои што со текот на времето се договорени  и 
се топат и се намалуваат. Како доаѓаат, се намалуваат. Но ова горе е основниот долг. 
Тоа е кога е преземена власта од претходниот Градоначалник заклучно кога завршил 
неговиот мандат на 31.10.2021 година. Тоа е во очи или неколку дена пред да ја 
преземе актуелниот Градоначалник функцијата, а всушност долгот на општината, ќе 
го прочитам и целиот, но и основниот долг. Целиот е 54.925.000,00 денари, а 
основниот долг излегува 23 милиони денари. Претходно Ви кажав основниот беше 
46, сега 23. Целокупниот беше 90, а сега 55 милиони. Очигледно дека претходниот 
Градоначалник бидејќи се спомна колегата од власта, всушност се спомна дека не 
работел домаќински. Мене ова ми изгледа дека сепак Градоначалникот претходно си 
работел домаќински човекот. Имаме реализирани проекти и успеал во одредена мера 
да го намали долгот. Последниот извештај, да бидеме на јасно 47.507.000,00 денари, 
но основниот долг претходно кажав дека бил 23, кога ја презема Градоначалникот 
актуелен, а сега е 29,5 основниот долг. А овие другиве се топат бидејќи се кредити 
кои што се договорени и заклучно го исплаќа општината, дали еднаш годишно, два 
пати. Тие се стопиле, а основниот долг е 29,5. Сакам да кажам Градоначалниче ако го 
зголемиме долгот, особено основниот долг, нема да биде само Ваш неуспех, ќе биде 
неуспех на сите Нас. И Ние како опозиција и Вие како власт. 
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Претставник Јулија Манасиева: Јас сакав само да го корегирам малку советникот 
Венцо Вуинов. За втората точка каде што пишува дека вкупниот долг на општина 
Виница, заклучно со 31.10.2021 година. Не можете да ги земете само првите 3 ставки 
заради тоа што доле имате и уште други обврски по судски Пресуди и времени 
ситуации што се во износ плус 9 милиони скоро. Тоа го зголемува основниот долг 
без заемите. 
Советник Александар Јованов: Сакав да дискутирам на оваа тема кога ќе зборуваме 
за Информацијата, имаме посебна точка по барање од советникот од 11-та седница 
ама бидејќи колегата Венцо го начна ова прашање, сакам и Јас да зборувам. 2017 
година, вкупниот долг на општина Виница е 89 милиони. 2021 преземањето на 
власта на Градоначалникот остануват 54 милиони. Како што кажа и колегата Венцо 
имаме основен долг и долгови кои со текот на времето се сервисираат. Со текот на 
времето, сервисирање на долгови за 4 години имаме 24.600.000,00. Тоа се двата 
кредити односно 44 милиони денари едниот што бил и другиот 19 и потоа се на 19 
милиони и 3 милиони. Градоначалникот Ивица Димитров во тој период вратил 
24.260.000,00 денари. Исто така во тој период, помош од државата има добиено 
општина Виница од 20 милиони денари. Ако ги земеме тие 20 милиони денари и 24 
милиони враќањето на кредитот, имаме вратено 44.260.000,00 денари. За 4 години 
само на овие 2 ставки. Од 89 милиони ако ги одземеме овие 44 милиони, треба да 
имаме долг на општина Виница оставен од 45 милиони денари. Само за овие 
зборувам, сервисирањето и помош од државата. Општина Виница е раздолжена 
вкупно со 45, но тоа не е ситуација во 2021, Ивица Димитров остава ситуација со 
54.925.000,00 денари или 9.289.000,00 денари, зголемен долг. Ќе повторам пак, 
ситуацијата со враќањето на сервисираните кредити и помош од државата или тоа се 
20 милиони денари од државата и 24 од платени кредити, требало да остане 45 
милиони, а оставено е 54 милиони. Мислам дека може да потврдат и од финансии 
дали се точни бројките што ги зборувам Јас. 
Советник Венцо Вуинов: Нека се изјасни Јуле дали ова што го зборува колегата е 
така како што го зборува. 
Советник Александар Јованов: Тоа се бројките, едниот кредит 2017 заем за улици е 
37 милиони, другиот за возила е 6.900.000,00 или вкупно кредит е имало 2017 44 
милиони, а 2021 останале 19. 
Советник Венцо Вуинов: Сметам дека наводите, а се гледа и по самото тоа што  
претставничката од финансиската служба не сака да се изјасни, не сакам да 
навлегувам, ми остава сомнеж дали е тоа така. Не се изјасни дали е така или не е 
така, нити го потврди, нити го демантираше, мене ми остава сомнеж тоа. Бројките се 
јасни, претходниот Градоначалник успеал да го намали долгот. Јас претходно кога 
зборував дека Ние сите ќе имаме успех или неуспех заедно тука, ако успееме нешто 
да сработиме ќе биде успех, ако не, неуспех. Секој како ќе се снајде Александар, 
како ќе се снајде. Добил 20 милиони, добил. Знаеме дека животот е таков, треба да се 
снајдеш, треба да си сработиш, треба да успееш. Така е, Ние ако не се снајдеме во 
Нашиот мандат, Ние ќе сме неуспешни. Тој ќе си остане како успешен, Ние ќе си 
бидеме како неуспешни заедно со Градоначалникот, со Претседателот на Советот и 
сите Ние заедно. Толку беше, волку беше му дала Владата или вака така. Не е ни 
битно, секој се снаоѓа како може. И Ние сега велиме, претходно разговараме. 
Општинската администрација не била мотивирана, ајде ја мотивиравме, каде е сега 
Општинската администрација. Немало доволно експерти, ајде влегоа и експерти. 
Мора да се работи, Јас воопшто не гледам дека имам нешто против Вас ако зборувам 
дека сакам дупките кога одам со колата накај дома да бидат пополнети. Не само Јас 
денес поминуваат 1.500 граѓани таму. Сакам дупките да бидат средени, не е тоа 
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против Вас. Со тоа што не се закрпени дупките кои што коштат 300 евра, треба 
граѓаните сами да се организират. Јас сум ги критикувал и претходната власт, сум се 
јавувал на директорот во КП, во с.Кршла луѓето сами си пополнуваат дупки, а 
самото КП ги направи дупките. Сум се јавувал и сум ги критикувал и сега 
критикувам. Треба Ние да се собереме граѓаните да дадеме 300 евра да ги пополниме 
дупките, за да не си правиме штета секој ден од по 300 евра на колите. Тоа е кој како 
се снајде, мора Ние да работиме, мора да се пополнат дупките, мора да се има вода за 
пиење добра, мора се што Ние даваме услуга на граѓаните директно тоа се нивни 
пари. Не се пари ниту од мојот џеб, ниту од твојот џеб. 
Советник Александар Јованов: Спомнувањето на колегата беше во насока дека ќе 
зборувам сега за оваа точка затоа што говорот ми беше планиран за точката како што 
ја имаме 41, ништо лично. Репликата ми беше да ја образложам која е структурата на 
долгот што останал. Таман работа дека некој се снашол, тоа е работа да се снајде. 
Камо среќа и Градоначалникот сега да се снајде да добие и овој Градоначалник 20 
милиони од Владата, па ќе го намалиме. 
Советник Саше Апостолов: Кога сме кај долговите, доволно е да ги погледнеме 
вкупните бројки. Не навлегувам доспеани, позајмици и тие другите работи. Од 
54.925.000,00, скоро 55 милиони, моменталната состојба е 47.500.000,00 денари. Во 
целата оваа криза, па да не речам економско цунами што Нашата Централна власт не 
може да ја предвиди и да ја изменаџира како што треба, Градоначалникот успеал да 
намали долгот за скоро 7.400.000,00. А околу снајдувањето на претходниот 
Градоначалник со 20 милиони, тоа е катастрофа на државно ниво затоа што државата 
не се најде способна да ги потроши тие пари за капитални инвестиции, па да имаме 
подобри автопати, подобри болници и многу подобри други работи, туку најде модус 
да ги подели по Градоначалниците за да можат колку толку да прикажат нешто.  Тоа 
не е позитивна работа, тоа ни е катастрофата од Централната власт. Сега во 
моментот имаме намален долг. Поскапено гориво, поскапена струја, зголемена 
минимална плата, Градоначалникот успеал со менаџирањето да обезбеди 
намалување на долг за 7 милиони. А дупките и другите работи, за жал Ни е таа 
реалност што ја живееме веќе 30 години. А се надевам дека веќе со распишувањето 
на тендери и покренувањето на целата машинерија дека ќе успееме да го 
сервисираме тоа за овие 4 години. 
Советник Венцо Вуинов: Јас не сум пратеник во Собранието на Македонија, Јас сум 
советник во општина Виница и моја задача е да се грижам за обврските што ми ги 
дадоа граѓаните овде во Совет на општина Виница. Не знам стварно што направиле 
со тие 20 милиони денари, дали можеле да ги искористат или не, да сум пратеник 
можеби таму ќе разговараме за тие работи. Но овде разговараме за Нашите актуелни 
проблеми и повторно ќе повторам. Во однос на бројките што ги спомнуваме и Јас ги 
гледам така бројките, еве тука имаме финансов експерт, нека каже што е најбитно, 
Јас разговарав со економист, да си кажам отворено. Што е најбитно да се гледа, дали 
се гледа основниот долг или се гледа целокупната бројка како се движи. 
Советник Александар Јованов:  До Градоначалникот ќе биде во контекст на тоа што 
го спомна колегата за дупките. Ја отворив страната на јавни набавки и гледам по 
Договор 12873 од 2022 на 12.09.2022 година, општина Виница има склучено Договор 
со Стоименов ДООЕЛ Кочани, во вредност од 9 милиони денари, па да каже 
Градоначалникот кога би се реализирал тој Договор. 
Градоначалникот Миле Петков одговори: Договорот е склучен како што кажа во 
месец септември, вредноста е толку. Во тој Договор за крпење на ударни дупки има 
околу 2.300.000,00 денари или околу 300 тони асфалт. Рокот за завршување е 4 
месеци од потпишувањето, мислам до крајот на годината треба да биде завршено. 
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Советник Ацо Митев: Ако е кажано од моја страна дека ситуацијата е лоша, не треба 
колегите од позицијата веднаш да го бранат Градоначалникот дека состојбите се 
супер и Ние да аплаудираме. И самиот Градоначалник треба да биде самокритичен и 
да каже дека не е задоволен. Тоа е и човечки и нормално секој може подобро, прва 
година на мандатот е, не бараме Ние богзнае какви резултати меѓутоа самокритиката 
дека може секогаш подобро е и човечка и доблест како особина да се каже. А Вие 
може да го браните колку сакате, дека е тоа популизам, дека е намален долгот и.т.н. 
бројките се неприкосновани и неминовни. Да кажеме тука пред целата јавност дека 
имаме добри бројки, добри показатели, не е точно. Може тука да се расфрламе со 
секакви милиони, меѓутоа не е добро. Без разлика дали ќе споредуваме со некој 
претходен Градоначалник, па не знам имал помош од Владата, па Централната власт 
ни е крива, па не ни дава пари и.т.н. Нормално е да се каже дека можело многу 
подобро, реализирано тоа, правени се максимални напори да се реализира тоа што 
можело да се реализира, но далеку од тоа дека е добро. Човечки е да се признае дека 
не е добро, за да може и понатаму и секојпат критиките кога ќе кажеме тука од 
страна на советниците од било кој од Нас, дека не е добра ситуацијата, не треба да се 
сфаќат како гола критика и само напаѓање  на опозицијата за да се нападне 
позицијата пред јавноста. 
Советник Саше Апостолов: Никој од Нас не рече дека е супер, тоа е едно. Моето 
прашање до Вас, мора да споредуваме, да правиме компарација. Која бројка, од која 
ставка кај моменталниот Градоначалник е полоша од претходно, конкретно? 
Советник Ацо Митев: Јас не сум ги имал податоците за претходниот Градоначалник 
и не ме интересира. Јас сум советник во овој состав на Совет. Реализацијата на 
капиталните приходи е незадоволителна, реализацијата на капиталните расходи е 
незадоволителна, не е добра. 
Советник Саше Апостолов: Некаде реализација 100 % во некоја општина некаде, 
податок. 
Советник Ацо Митев: Не ме интересира колку се другите општини, Јас гледам за 
мојата општина. Не е добро. 
Советник Саше Апостолов: Никаде не е одлично ама пак ќе речам. Мора да правиме 
компарација и споредба. Знаете како е идеално, идеално не постои, тоа е утопија. 
Треба да бидеме реални. 
Советник Зоран Ристовски: Колега Александар, колегата Венцо ја начна темата за 
долговите. По мое барање, Јас сум благодарен на Јулето што добивме Информација. 
Ја користам приликата да влезе во Записник пошто нема точка на Дневен ред 
поврзана со одделение за човечки ресурси, барам за нареден Совет да ја видиме и 
бројката на вработени 2017, 2021 година. Бројките колку и да се голи, Ние мора да 
веруваме на службите и бројките се тие. Уште еднаш апелирам, за нареден Совет, Јас 
лично барам човечки ресурси одделение Раководителот или самото одделение да ни 
обезбеди бројка на вработени, преземање на власт од 2017 од Ивица Димитров кога 
го замени Емил Дончев и сега г-динот Миле Петков кога го замени г-динот Ивица 
Димитров. Да ги видиме бројките, ќе заврши мандатот и ќе споредиме. Инаку Јулето 
е во право каде што последните 2 ставки, колегата Венцо ги испушти меѓутоа со 
последните 2 ставки со времените ситуации кои се 8.500,00 милиони и судската 
Пресуда за градинка, да го заокружиме на 32 милиони. Инаку 45 и 8 тоа скоро 46 
милиони на 15.11. со преземањето на власта. На 31.10. со преземањето на новата 
Локална власт е приближно 32 милиони. Не се согласувам со колегата Сашко дека 
треба да ги гледаме вкупните бројки затоа што и колегата Александар кажа дека со 
плаќањето навремено, ќе паѓат ратите и каматите и се надеваме дека наскоро и ќе се 
раздолжиме. Во делот на тоа дека Централната власт ни помогнала, тоа не е лоша 
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работа. Дали можело да се искористат за други проекти на ниво на држава, тоа 
секогаш можело, може и подобро. Меѓутоа битно е парите да не се во бунар и да се 
дадени на неколку општини, тогаш дадоа скоро на сите општини, се надевам дека и 
на Нашата општина ќе даде. Инаку за тие кредити што Ние зборуваме, се земени 
господа од владеачкото мнозинство, се земени за време на ВМРО-ДПМНЕ. И сега 
повторно Ние спремаме Обврзница, да побараме да покриеме некакви долгови и да 
исплатиме и советници и наталожени долгови и.т.н. Треба да гледаме малку и реално 
сликата и кој ги повлечува тие кредити и во кое време. Не е спорно дека се плаќат на 
време и тоа така треба да биде. Не е битно дали Ние сега ќе се фатиме која власт ги 
има земено кредитите, битно е да ги сервисираме, да се намалуват и ратите и да 
почнеме да ги очистуваме. Ама не и да отвараме веднаш нови теми и дискусии за 
ново задолжување. И сега кога ќе видиме колега Александар и пресекот кај Јулето 
направено од 30.09.2022, тоа е отприлика една година, приближно 30 милиони. 
Градоначалникот нов е околу милион и нешто има помалку од лани тоа време. Тоа 
значи дека ако со вакво темпо ја раздолжуваме општината, за 4 години ќе намалиме 
колега Александар од долгот 4 милиони. 
Советник Александар Јованов: Не е точно. 2021 е долгот бил 54, сега е 47. 
Советник Зоран Ристовски: Поентата ми е дека од 2017 во 2021 има намалување на 
долгот и тоа треба да го признаеме. Се надевам дека 2025 кога ќе заврши Нашиот 
мандат, ќе биде уште помал. 
Советник Александар Јованов: 54 е бил долгот 2021, сега е 47, од кои 
Градоначалникот вратил 7.418.000,00, ако ги одземеме кредитите, тие се времени и 
си има план за отплата. Без кредитите, враќање на долгот е 5.200.000,00. Сосема се 
согласувам дека кредитите не треба да влезат во долгот затоа што ако општината има 
финансиска стабилност и може да си дозволи враќање на кредити, Јас сум кажал и на 
претходната седница, секогаш ќе дадеме зелено светло ако тоа значи развој на 
општината, да земеме и нов кредит. Ако значи развој и за наредната седница 
Градоначалникот ако побара општината да земе кредит, мислам како Совет треба да 
му дадеме зелено светло за земање на кредит. Ако е способна општината, има 
финансиска кондиција да одговори на тоа. 
Градоначалник Миле Петков: Прво, во врска со дискусијата на Ацо имаше две 
дискусии. Од првата ќе почнам. Беше спомнал дека треба да аплицираме за различни 
проекти. Да, Ние аплицираме скоро на сите можни Повици и домашни и 
Меѓународни. Некои сме ги добиле, некаде не сме добиле, некои не се уште ни 
разгледувани за да видиме дали ќе добиеме или не. Така да ги пратиме редовно сите 
тие Повици во тој дел. Спомна дека да признаеме дека не сум задоволен. Да, точно е 
Јас на претходниот Совет кажав дека не сум задоволен со таа реализација иако е 
подобра од претходните години затоа што очекувам кога се работи за трет квартал, 
да биде некаде околу 75 %. Сега е 10 тина % помалку ама се надевам дека тоа ќе се 
подобри наредниот период.  Причината зошто е така, Јас кажав и претходниот пат 
дека затоа што Ние немавме добра основа за да можеме да ги зголемуваме 
приходите. И основните приходи и капиталните  приходи. Тој хендикеп, Ние сега  
работиме за да го надминеме и во делот на собирањето на приходите од сопствени 
извори и во делот на капиталните приходи затоа што веќе работиме доста активно на 
изработката на УП, кои што се добра основа за зголемување на капиталните приходи, 
а со тоа ќе се зголемат и капиталните расходи. Дискусијата на Венцо, во врска со 
долгот што беше спомнат, точно е тоа што го кажа советникот Александар Јованов, 
пошто Јас ги имам извадено бројките и тие се гледат. Не мора и Јулето да дава 
образложение затоа што е доста добро направен овој пресек на долговите од 2017 до 
сега и може да се извадат, да се соберат и да се направи споредба. Помошта која што 
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општина Виница и не само општина Виница, затоа што претходниот Градоначалник 
бил многу успешен и лобирал туку тоа беше помош за сите општини во Македонија 
затоа што претходната власт беше знаете сите и Централна и Локална власт споена 
затоа што и Владата се обиде да им помогне на општините, да се раздолжат. Ама 
целта на оваа помош беше да се раздолжат општините, а не што после се покажа и 
како грешка, тоа го признават и од Централната власт дека општините не се 
раздолжиле со тоа него дополнително ги зголемиле долговите, што е случај и со 
Нашата општина, како што кажа советникот Александар, дека наместо да бидат 45 
милиони со редовната отплата на кредитите што мора да се отплаќат сакале, неќеле и 
плус тие 20 милиони, добро ќе би било да биде испод 45 милиони претходниот долг 
за да биде оправдана оваа помош од Владата. Има намалено 20 милиони како помош, 
а плус дополнително зголемено за 10 милиони, што значи не ги оправдале средствата 
што ги дале од Централната власт. Ние за оваа една година, точно до денеска 
најверојатно имаме помалку за 7 и пол милиони. Нормално дека тука тоа е долгот од 
кредитот околу 5.200.000,00 што мора  редовно да го отплаќаме и плус имаме некаде 
околу 2.500.000,00 од основниот долг намалено. Така да ако продолжиме со тоа 
темпо, долгот ќе се намалува во наредниот период. 
Советник Ацо Митев: Благодарам на излагањето на Градоначалникот. Значи се 
согласуваме дека не треба да бидеме задоволни. Се потврдува тезата дека можеме 
уште подобро. Во контекст на приходите што кажа Градоначалникот, од тие сите 
легализации што ги работиме веќе цела година, колку се приходите ако имате некоја 
бројка. Од тие легализации дали е почнато да се наплаќа по м2 такса, данок, не знам 
како се наплаќа тоа и од приходи од продажба на градежно неизградено земјиште и 
колку се прибрани. Бидејќи велиме дека во претходниот период не сме имале услови 
да ги прибираме тие средства, еве сега со легализациите и со продажба на државно 
градежно неизградено земјиште, дека ќе ги зголемиме приходите. Да видиме кои се 
тие пари, колкави се тие пари и дали воопшто е почнато да се прибират тие средства. 
Претставник Јулија Манасиева: Во приходниот дел на Кварталниот извештај е 
дадена реализацијата на сите приходи меѓу кои и поединечно на капиталните 
приходи, каде што спаѓа и надоместок за утврдување на правен статус на бесправно 
изградени објекти. Заклучно со 30.09. се приберени 1.889.000,00 денари, а приходи 
од продажба на неизградено градежно земјиште сопственост на РМ 387.000,00 
денари, а од закуп на земјоделско земјиште 761.000,00 денари од 01.01. до 30.09.2022 
година. 
Градоначалник Миле Петков: Во делот на приходите од продажба на градежно 
земјиште да, помалку од тоа што е планирано ама кажав причината е за тоа што за да 
може да продаваме градежно земјиште треба УП. Ние веќе и денеска спремаме нова 
Објава за отуѓување на градежно земјиште и за индивидуални куќи и за мало 
стопанство така да за еден месец ќе имаме некои дополнителни приходи и во тој дел. 
Советник Венцо Вуинов: Правиме разноразни анализи само да кажеме дека тоа што е 
намалено од претходниот состав долгот, не е намалено, секакви анализи направивме. 
Дали ќе беше подобро Градоначалниче, да кога сега ќе ја преземевте општината да 
имавте 90 милиони денари долг, наследен. Подобро ли ќе беше. 
Градоначалник Миле Петков: Подобро ќе беше ич да нема. 
Советник Венцо Вуинов: Подобро е и за Нас е подобро, не само за Вас. Ние не треба 
да правиме секакви анализи само за да кажеме дека ако бил од другата опција 
човекот што претходно ја водел општината, да кажеме тој го намалил долгот ама 
всушност не го намалил долгот. Го намалил затоа што му дале пари, го намалил за 
тоа што не знам не земал кредит. Бидејќи во претходниот состав сте биле Вие 
неколку пати советник знаете и како рапидно се зголемуваа задолжувањата, дојдовме 
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до милион и пол. На крај сепак кога ќе заврши овој четиригодишен мандат, ќе биде 
супер ако успееме сите од тука да излеземе па и за малку да го намалиме, ќе биде 
супер. За неколку милиони денари да го намалиме, ќе биде супер. Ми сметаат 
искрено кажано анализите од типот бараме, бараме како што, кој на кого давал пари 
и за што му ги дал, за да кажеме дека всушност не е намален долгот. Не е така кога 
дојдовте на позиција имате 50 и неколку милиони денари долг, наместо да имате... 
тој кога седнал имал 90 милиони долг. 
Советник Александар Јованов: Тоа што го спомна колегата Ацо за приходите од УГЗ 
и приходи од продажба на градежно земјиште во Извештајот во ставка 733111 од кои 
имаме предвидено 6 милиони, а имаме само 387, да не испадне дека само фалам и Јас 
сум незадоволен од ова. Градоначалникот кажа дека  денес спремале, се надевам дека 
ќе биде подобро тоа, дека до крајот на годината многу повеќе ќе се зголеми приходот 
по оваа ставка. 
Градоначалник Миле Петков: Голем хендикеп на Нас како општини е Уредбата што 
ја има донесено Владата со ограничувањето на цената на градежното земјиште. Вие 
знаете дека Ние ланската година на почетокот распишавме јавна објава и продадовме  
градежни парцели по 1 евро за м2 што е далеку од реалната цена. И сега овие што ќе 
ги отуѓуваме индивидуални куќи па и за мало стопанство е почетна цена од 1 евро. 
Веќе има иницијатива од ЗЕЛС до Владата да се смени оваа Уредба односно да биде 
тоа некоја пазарна цена затоа што општините на тој начин не можат да собират 
доволно приходи. Те ограничува на 1 евро, а кога дојде ред да правиш 
експропријација плаќаш пазарна цена. Така да Ние сега сакале, неќеле, Ние сега што 
ќе распишуваме мора по таа Уредба додека не се смени. Се надевам дека во 
наредниот период во интерес на општините ќе биде за да се смени таа Уредба и да се 
пушти на слободен пазар, колку вреди толку и да се продаде. 
 По исцрпување на дискусијата, Претседателот на Советот ја затвори расправата 
по точка 29 и го стави на гласање Кварталниот извештај за извршување на Буџетот 
на општина Виница за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2022 
година до 30.09.2022 година (трет квартал). 
 Од присутните 15 советници, со 8 гласа ЗА, 2 гласа ПРОТИВ и 5 гласа 
ВОЗДРЖАНИ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои 
Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Виница за 
извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2022 година до 30.09.2022 
година (трет квартал). 

30-та точка од Дневниот ред е Квартален извештај за достасани ненамирени 
обврски на општина Виница за квартал од 01.01.2022 година до 30.09.2022 година 
(трет квартал). 
Претседателот на Советот му даде збор на претставникот на Комисијата за 
финансирање, буџет и локален економски развој, Александар Јованов. 
Советникот Александар Јованов како Претседател на Комисијата за финансирање, 
буџет и локален економски развој, истакна: Оваа точка Квартален извештај за 
доспеани ненамирени обврски на општина Виница за квартал од 01.01.2022 година 
до 30.09.2022 година, Комисијата за финансирање и буџет ја разгледа и со 5 гласа 
ЗА, предлага на Советот да биде усвоена.  
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 30 од Дневниот ред. 
Претставникот Јулија Манасиева, истакна: Во Кварталниот извештај за доспеани 
неизмирени обврски на општина Виница заклучно со 30.09. се искажани вкупни 
обврски во износ од 29.374.000,00 денари, а недоспеаните обврски кои што не 
влегуваат во овој Извештај изнесуваат 258.583,00 денари. 
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Советничка Марија Манасиева: Прашање до претставникот, во вкупно утужени 
обврски над 60 дена вели дека има надомест за советници за 4 месеци,  се работи за 
старите советници или за моменталниот состав неисплатени? 
Претставникот Јулија Манасиева одговори: Тоа се за старите советници за 5, 6 и 8 
месец и за девети месец 2021. Тие се кои што влегуваат во таа колона неутужени над 
60 дена. Имаме и до 60 дена еден надоместок и до 30 дена. Вкупно се 1.261.000,00 
денари. Во колоната десно на конто 404 се искажани вкупните неисплатени 
надоместоци на советниците 1.261.000,00. А само до над 60 дена се тие кои што се 
напишани за 5, 6, 8 и 9 месец 2021. 

По исцрпување на дискусијата, Претседателот на Советот ја затвори расправата 
по точка 30 и го стави на гласање Кварталниот извештај за достасани ненамирени 
обврски на општина Виница за квартал од 01.01.2022 година до 30.09.2022 година 
(трет квартал). 

Од присутните 15 советници, со 8 гласа ЗА и 7 гласа ВОЗДРЖАНИ, нема 
присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Кварталниот извештај за 
достасани ненамирени обврски на општина Виница за квартал од 01.01.2022 година 
до 30.09.2022 година (трет квартал). 
 31-ва точка од Дневниот ред е Квартален извештај за промените на состојбата 
на секое задолжување на општините и Јавните претпријатија основани од 
општините (трет квартал). 
Претседателот на Советот му даде збор на претставникот на Комисијата за 
финансирање, буџет и локален економски развој, Александар Јованов. 
Советникот Александар Јованов како Претседател на Комисијата за финансирање, 
буџет и локален економски развој, истакна: На Комисијата беше разгледан 
Извештајот за промените на состојбата на секое задолжување на општините и 
Јавните претпријатија основани од општините. Ставот на Комисијата е со 5 гласа 
ЗА, да го поддржиме. 
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 31 од Дневниот ред. 
Претставникот Јулија Манасиева, истакна: Во овој квартал општина Виница имаше 
обврска за плаќање главнина и камата за двата кредити и тоа за првиот кредит за 
возила за собирање на отпад, главнината изнесуваше 435.000,00 денари и камата 
306,00 денари.  Тие се платени, така да на крајот на овој извештаен период, износот, 
состојбата на долгот изнесува 2.612.000,00 денари. За вториот кредит кој што беше 
земен за атмосферската канализација и за изградба на улица во индустриската зона, 
главнината е 2.180.000,00 денари, каматата 1.754,00 денари. И овие обврски се 
платени во овој квартал така да состојбата на долгот на крајот на овој квартал 
изнесува 15.262.000,00 денари. 
Советник Гоце Милевски: Прво и процедурално до Вас, да не дозволувате на 
колегите било од која опција, точките да не ги мешат. Си има Дневен ред точка, кој 
си дискутира нека си дискутира, вака ни се расплинува дискусијата и бегаме и 
мисли и концентрација и се.  
Во право си, одговори претседателот на Советот Ацо Ѓорѓиевски. 
Советник Гоце Милевски: Па дојдовме и до долгови на ЈП, на општината долгови 
и.т.н. Кога зборуваме за кредитите кои се земени од ЈП и од претходната Локална 
власт, треба да бидеме и доблесни и да кажеме за што се искористени тие кредити. 
Кредитите кои што се земени од општината, едниот е за атмосферската 
канализација и за улицата, другиот е за набавка на возила за отпад и треба да бидеме 
фер и да кажеме дека тогаш беа набавени возила, половни возила кои денес не се во 
функција. И веќе кога правиме споредби за претходната власт и за сегашната и прет 
претходната и претходната, треба да кажеме дека претходната власт пред 
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актуелната сега што е, се набавени нови возила за отпад, без кредити. Не сме 
дополнително задолжени за да се набават возила и набавени се и тие функционират, 
а не се фрлени пари за половни возила кои што не функционират. 
Советник Александар Јованов: Колегата Гоце кажа дека се набавени половни 
возила, прв пат ја слушам информацијата, тогаш имаше тендери и беа набавени 
нови возила, па ако може Градоначалникот беше тогаш советник, да не информира 
точна ли е информацијата и зошто е набавено половни, а не нови. И за тоа дека 
претходниот Градоначалник набавил нови возила, ако не се лажам тие возила беа од 
проектот за дислокација на депонијата и отварањето на новата депонија во Свети 
Николе и тоа да ни го објасни Градоначалникот. 
Градоначалник Миле Петков: Точно е со овој кредит беа набавени две нови возила 
за потребите на „Солидарност“ и во функција се, не дека не се. Нормално тие имат, 
постојано се случуват дефекти и се отстрануват дефектите така да моментално се во 
функција. Дека претходната власт набавила без пари, тоа е проект поврзан со 
Регионалната депонија за Источен и Североисточен регион, каде што сите општини 
од овие два региона добија возила. Ние добивме две возила и контејнери. Тоа е дел 
од тој проект што го финансира и ЕУ и Владата. 
Советник Гоце Милевски: Вредноста на тие две возила е  400.000,00 денари. Пак не 
е задолжена општината за набавка на возила. Ние од претходно разговараме, треба 
работа, треба трчање, треба од врата на врата одење. Не е само да аплицираш на 
проект и толку. Треба да се искористат луѓето, ресурсите, конекциите. Еве имаше 
Претседателот на Советот сигурно Ви е пренел, имаше добра работна средба во 
Штип, со носители на функции кои што донесуваат пари по општините. 
Искористете го тоа, не е само да се аплицира и дали ќе не одбијат или нема да не 
одбијат. Не е само да чекаме Ние, еве сега сме кажале дека таму е нема тендер за таа 
работа, требало некој друг да го распише. Треба да се ангажитрате, да одите, да 
видите. Ако може да се најде начин, да се обрне тркалото за да се среди таа работа. 
Не само да чекаме. Еве има контакти, имаме со луѓе, не е проблем ако се аплицира 
можеме и да помогнеме, да се јавиме. Тој човекот што беше претставникот таму 
многу реално ни ги претстави сите работи и стои на располагање за било што. Треба 
трчање, треба работа, не е само да седнеме и готово. 
Советник Александар Јованов: Тоа што го кажа колегата Гоце дека треба да се 
помага. Живеам долу кај Бензинска, една од парцелите кои што се предвидени во 
Годишниот план за отуѓување на општина Виница за неизградено градежно 
земјиште, има сопственик на... има концесионер на таа парцела, ја спореше, почнаа 
да ја сеат. Знам дека општина Виница има доставено до Министерството за 
земјоделие барање за раскинување на тој Договор. Па ќе ги замолам колегите од 
опозицијата, штом веќе се понудуват за помош, да исконтактират одговорните лица 
во Министерството за земјоделие, да се раскине тој Договор, општина Виница да 
може да ја продаде таа парцела и да добиеме приходи. 
Советничка Марија Миланова: Реплика на колегата Гоце, главнината на кредитот не 
е 435.000,00, тоа е ратата, а главнината е 8.700.000,00. 
Јас не зборував за тоа, набавката на возилата беше 400.000,00 денари, не си ме 
пратила добро, одговори советникот Гоце Милевски. 
Те пратам убаво, не е така, одговори совеничката Марија Миланова. 
Советник Ацо Митев: Пошто коментираме конкретно за задолжување, гледам дека 
се исплаќат ратите, долгот, нормално треба да се исплаќат према кредитот како што 
е. За што се наменети тие средства, за возилата не знам каква е состојбата дали 
нови, дали стари, не можам да кажам меѓутоа можам да кажам за состојбата со 
атмосферската канализација што е направена. Кој и да ја правел не сакам да 
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потенцирам дали претходно, дали претпретходно, дали не знам кој и да ја правел, 
ајде да не речам нефункционална, половично функционална, така може да се каже. 
Кога се земат средства и кога се наменуват за одреден капитален проект и објект и 
те како треба да се внимава и на проектот и на тоа што е направено. Можам да 
сведочам конкретно за Нашата улица и не само Јас, тоа е мое мислење пошто сум во 
Советот, но и сите од комшиите од маалото, не се задоволни воопшто од 
атмосферската канализација од големината и од креирањето на атмосферските води. 
Впрочем сите сте сведоци ако не конкретно на Нашата улица пошто има излевање 
кога има поројни дождови и преку улицата меѓутоа состојбата накај Бензинската 
сите ја знаете и бевме сведоци дека беше макар исклучителна ситуација со 
поројните дождови што беа последните, Градоначалникот беше присутен, дека не е 
добро таму. Чисто како констатација. 
Градоначалник Миле Петков: Овие кредити што се земени во делот за возилата да, 
тие се. И за атмосферската канализација со тој проект, не е покриена атмосферската 
за поголем дел од градот, тоа е само за „Браќа Миладинови“ и „Илинденска“. Еден 
мал дел, за тие пари толку. Сега во проектот за Пречистителната станица што се 
прави за поврзување на Виничката канализација, има дел и за атмосферска 
канализација и тоа голем дел, скоро целиот Булевар и голем дел од улиците што се 
кај стариот Плоштад што ќе се намалат тие атмосферски води што одат долу сега кај 
Ирибов моментално што се собира водата. Може многу поголем дел ќе се направи 
атмосферска за разлика од тука што е направено за „Браќа Миладинови“ и 
„Илинденска“. И тоа нема да биде комплетно решен градот ама дел по дел да се 
решава.  
 По исцрпување на дискусијата, Претседателот на Советот ја затвори расправата 
по точка 31 и го стави на гласање Кварталниот извештај за промените на состојбата 
на секое задолжување на општините и Јавните претпријатија основани од 
општините (трет квартал). 
 Од присутните 14 советници, 1 советник не е присутен, со 8 гласа ЗА и 6 гласа 
ВОЗДРЖАНИ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои 
Кварталниот извештај за промените на состојбата на секое задолжување на 
општините и Јавните претпријатија основани од општините (трет квартал). 
 Во 12,40 часот е направена пауза. 
 Седницата продолжи со работа во 13,00 часот. 
 

32-ра точка од Дневниот ред е Предлог-Буџет за изменување и дополнување на 
Буџетот на општина Виница за 2022 година (Ребаланс на Буџетот). 
Претседателот на Советот му даде збор на претставникот на Комисијата за 
финансирање, буџет и локален економски развој, Александар Јованов и 
Претседателот на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите Марија 
Миланова. 
Советникот Александар Јованов како Претседател на Комисијата за финансирање, 
буџет и локален економски развој, истакна:  На Комисијата за финансирање и буџет 
беше разгледан Предлогот за изменување и дополнување на Буџетот на општина 
Виница за 2022 година  односно Ребалансот на Буџетот. Ставот на Комисијата е со 3 
гласа ЗА, 2 гласа ВОЗДРЖАНИ и нема Против. 
Советничката Марија Миланова како Претседател на Комисијата за еднакви 
можности на жените и мажите, истакна: И на Комисијата за еднакви можности беше 
разгледана оваа точка и со 3 гласа ЗА, 1 глас ВОЗДРЖАН, се предлага до Советот. 
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 32 од Дневниот ред. 
Претставникот од одделението за финансиски прашања Јулија Манасиева, истакна:  
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Со измените и дополнувањето на буџетот на општина Виница за 2022 година, се 
предлага вкупно намалување на буџетот за 800.000 денари и тоа намалување ќе биде 
кај основниот буџет, кој ќе се намалува за 800.000 денари и ќе изнесува 
107.500.000,00 денари, а вкупниот буџет 331.257.000,00 денари. Намалувањето во 
приходниот дел е кај капиталните приходи за 1.030.000,00 денари и тоа кај 
приходите од продажба на неизградено градежно земјиште во сопственост на РМ за  
1.000.000,00 денари и 30.000,00 денари за приходи од надомест за долготраен и 
времен закуп на градежно земјиште. Зголемување во приходниот дел има кај 
дотациите на општината од ДДВ за 230.000,00 денари бидејќи сме известени од 
страна на Министерството за финансии дека до крајот на годината ќе ни доделат 
уште 230.000,00 денари. Во расходниот дел на основниот буџет, тековно 
оперативните расходи се зголемуваат за 4.500.000,00, а капиталните расходи се 
намалуваат за 5.300.000,00 денари. Зголемувањето во расходниот дел е во следните 
Програми: Во Програма Е0 Општинска администрација, имаме зголемување за 
186.000 денари и тоа кај контото за одржување на згради, се предвидени 
дополнителни  136.000 денари за санирање на кровот на општинската зграда и кај 
другите трансфери за 50.000 денари за да се обезбеди кофинансирање од 20 %  за 
ангажирање на лицата за вршење на јавни дејности преку Агенцијата за 
вработување. Во Програмата ЕА Капитална Програма на општината, имаме 
зголемување, предлог за зголемување за 500.000 денари и тоа на ново конто набавка 
на компјутерски софтвер, кој што ќе биде наменет за даночното одделение за 
подобра, посеопфатно прибирање на даноците. И со новиот компјутерски софтвер 
се очекува зголемување на приходите од данокот на имот. Во Програмата Ј3 Јавно 
осветлување, зголемување има кај електрична енергија за 3.900.000,00 денари, Ј6 
Одржување и заштита на локални патишта и улици за 50.000 денари и кај други 
комунални услуги се зголемуваат за 300.000 денари во контото за дезинфекција, 
дезинсекција и дератизација и кај Музејот во Програма К3 зголемување за 64.000 
денари, во делот на основни плати и придонеси. Намалување има во Програмите 
ЈЛА тоа е Развојната програма, Изградба на градски пазар за 5.000.000,00 денари. 
До сега се реализирани 2.600.000,00 денари, до крајот на година ќе може да се 
направат и платат уште 2.400.000,00. Кај Програмата Капитални расходи во 
културата КА Програма, се намалува за 800.000 и тоа контото кај Реконструкција на 
други објекти, а се однесува за реконструкција на Кино салата бидејќи Нашата 
обврска за плаќање со Изведувачот ќе биде со последната Завршна времена 
ситуација. Во делот на дотациите, самофинансирачките активности и донациите, 
вкупните износи остануваат исти. Многу мали измени има во делот на дотациите 
меѓутоа вкупниот износ не се менува. Тоа би било околу вториот Ребаланс на 
буџетот. 
Советник Гоце Милевски: Како што спомна и претставникот од финансии од 
општината, овој е втор Ребаланс на буџетот. Првиот на сите ни беше јасно зошто се 
прави Ребаланс на буџетот. Сега основниот буџет се намалува за 800.000 денари и 
изнесува 107.500.000,00 денари. Пред тоа го зголемувавме буџетот со претходниот 
Ребаланс, сега го намалуваме. Во суштина според Нас и ова намалување не е реално 
затоа што и во претходната точка кога дискутиравме за реализацијата на буџетот и 
самиот Градоначалник заклучи дека нема да може да се реализира целиот буџет. 
Што значи дека ако дојдеме до 80 % реализација до крајот на годината со ова темпо 
со кое што одиме. Овој Ребаланс според Нас е нереален односно треба да има уште 
поголемо кратење за да дојде до некоја реална бројка. Особено што повторно Ние 
кратиме од ставките за капитални расходи, кои што според Нас се најбитни за развој 
на една општина. Капиталните проекти и инфраструктурата во општината е нешто 
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кое што е заснована во сите Програми и граѓаните на општина Виница очекуват 
реализација на истите. Во наредните точки имаме за кратењето односно 
прераспределбата на средствата за пазарот во наредната и понаредна година. Ќе 
дискутираме и за тоа дали има основа за тоа. Ние нема да поддржиме Ребаланс на 
буџетот со намалување на средствата од капиталните расходи. 
Советник Александар Јованов: Колегата Гоце истакна дека не  би го поддржал 
Ребалансот на буџетот од причина што не се согласува дека треба да се намалат 
ставките односно финансирањето на пазарот. Како што можеме да видиме во 
предлогот на Ребалансот на буџетот, се кратат средствата наменети за изградба на 
градскиот пазар односно ЈЛА за 5 милиони денари. Ќе го молам Градоначалникот да 
ни објасни која е причината за намалувањето. Дали е тоа немањето на средства во 
општината или тоа што може да видиме на терен дека Изведувачот на градежните 
работи не работи доволно, не работи со предвидената динамика и колку ситуации до 
сега има доставено како завршени до општина Виница. Колку пари должи општина 
Виница на Изведувачот за доставени ситуации изведени на терен, а неподмирени од 
страна на општината. 
Градоначалникот Миле Петков одговори: Ќе одговорам и на Гоце и на Александар 
во исто време. Во врска со Ребалансот, основна причина за Ребаланс на буџетот, ќе 
ги спомнам тука само ставките кои што се најголеми додека другите се усогласуват 
и не се некоја голема сума. Основна причина е поради зголемувањето на сметките за 
електрична енергија, имаме се зголемува расходниот дел  за 3.900.000,00 денари. За 
да се изврши усогласување Ние мора да намалиме од некои ставки. Тука се 
намалува во делот на градскиот пазар за 5 милиони денари. Причината за 
намалувањето е тоа што Изведувачот не иде според планираната динамика како што 
е договорено. Веќе е пратено Известување дека треба да ги забрза работите затоа 
што Договорот е склучен до крајот на мај 2023. Со таа динамика касне. Инаку има 
доставено повеќе ситуации, моментално се сите платени освен последната која што 
е во рок на плаќање, околу 300.000 денари, има уште рок за плаќање, таа ќе ја 
платиме во тој период додека другите сите се платени. Во разговор со сопственикот 
на фирмата колку можат да завршат до крајот на годината, беше кажано дека нешто 
што може да завршат е околу 2 и пол милиони денари и со тие што се сега 
исплатени, тоа е некаде околу 5 милиони денари што може да се реализира до крајот 
на годината за градскиот пазар. Во делот за намалувањето 800.000 денари кај Кино 
салата да, до сега имаше една времена ситуација, ние имаме платено дел околу 
1.400.000,00 денари, додека наредното плаќање ќе биде со Завршната ситуација, а 
тоа до крајот на годината нема да се реализира затоа што гледаме дека уште не е 
завршена Кино салата. Имат рок до мај 2023 година да го завршат така да наредното 
плаќање ќе биде од буџетот од 2023 година.  
Советник Гоце Милевски: Нема да се сложиме со било кое кратење на средства од 
капиталните расходи. Ако фирмата не работи согласно предвидената динамика, таа 
требаше да го заврши оваа година, согласно Договорот кој што беше пред тоа. Не е 
проблем и да се пролонгира, да речеме 4, 5, 6 месеци меѓутоа во самиот Договор 
има ставка односно дел кој што се предвидени пенали. 10 % од средствата за 
реализација на тој проект, треба да ги плати фирмата, па таа нека си мисли натаму 
дали некогаш ќе се појави на тендер или не треба да се појави. Ајде да земеме 
ситуација во која што на овој тендер за градскиот пазар би се јавила фирма која што 
ќе го заврши во период. Има фирми кои што се спремни за таква работа.  Ние може 
да го оставиме така во недоглед да оди тој. Треба да се следат тие работи и Јас сега 
не ми е јасно таа фирма ќе оди ле така, па сега ако не сработила до сега па ќе 
пролонгираме за 2024, тоа не е во ред. А средства дека нема во општината, Ние 
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констатиравме и претходно. Ги кажавме точните броји и за вработувања и за 
унапредувања, помножете ги по годините, ќе видите колку се тие средства. Не треба 
да се кратат од капитални расходи него да се најде начин, најдете си начин да се 
намалат средства од непродуктивните трошоци, не од капиталните расходи. 
Советник Александар Јованов: Се надевам дека ја разрешивме дилемата за тоа која е 
причината што го правиме Ребалансот и кратењето на овие капитални инвестиции 
за 5 милиони. Јасно е дека општината има најмалку вина за ова. Знаеме кој ја избра 
оваа фирма, требало да се размисли во периодот кога се бирала фирмата дали е 
способна или не е способна. Неколку пати до сега Јас и на Совет имам кажано, Јас 
бев за раскинување на Договорот со овој Изведувач, па сакам да поставам прашање 
до колегите: Дали би поддржале Иницијатива за раскинување на Договорот со овој 
Изведувач и распишување на нова постапка односно нов тендер за избор на 
Изведувач, кој што ќе ги реализира овие градежни работи во предвидениот рок. 
Градоначалник Миле Петков: Советникот Гоце кажа дека треба да се наплатат 
пенали да, тоа како опција постоеше  уште кога беше пред крајот на рокот до јуни 
2021. Како опција што спомна и Александар, имаше и такви размислувања. Сега 
беше прашањето, дали да се раскине или да се продолжи рокот. Ние се одлучивме за 
продолжување на рокот затоа што знаете дека цените на градежните материјали се 
многу зголемени и ако одиме со раскинување, треба да распишеме нова јавна 
набавка и тешко дека за тие 30 милиони денари ќе се направи тој пазар по тој 
проект. Затоа што одлучивме да се продолжи рокот и се надеваме дека по тие цени 
ќе се заврши. 
Советник Венцо Вуинов: Конкретно во врска со овој проект бидејќи колегата се 
повика до Советот да се размислува за околу раскинување на Договорот со таа 
фирма. Јас мислам дека е несериозно Ние да разговараме за таа работа. Има сигурно 
Договор меѓу обете страни, во кој што Договор спомна и колегата Гоце, дека секој 
преземал обврски што треба да направи односно одговорности. Секако ако некој не 
ги исполнува обврските, си има што понатака го следува, плаќање на пенали или 
евентуално судска завршница на целиот процес. Општината како општина, нема 
потреба според мене ни да му дава дополнителни рокови. Нема потреба, затоа што 
тој си ја презел одговорноста, негова си е одговорноста, тоа е фирма сериозна 
сигурно кога се јавила на тендер покажала дека е способна да ја заврши таа работа, 
дека е способна да го изгради тој проект. Ако било што не се придржува до 
Договорот, сите знаеме дека Договорите се јасни, ќе си плати пенали, ќе си плати се 
што треба, општината не смее да биде во загуба и не треба да биде во загуба. Ако 
Ние се придржуваме до Договорот, Ние нема да бидеме во загуба. Ние треба 
едноставно да се држиме до Договорот, до роковите кои што се предвидени, 
општината ќе си ги своите обврски ќе си ги намири, а исто така очекуваме и 
фирмата која што се нафатила и го добила тендерот да го заврши тој проект, да си ја 
заврши до крај работата. 
Советник Ацо Митев: Конкретно за Ребалансот, за пренамената на средствата од 5 
милиони денари за изградба на градскиот пазар. Се сеќаваме сите дека на почетокот 
на мандатот на овој состав, образложивме, граѓаните треба да знаат дека е одложена 
реализацијата на градскиот пазар за една година. Мислам беше крајот на јули 2022 
година. Можеби нереално, не знам како е размислувано претходно, факт е дека Ние 
во Програмата соодветна за развој на општината, ја одложивме изградбата на 
пазарот за 2023. Сега практично се пролонгира за 2024. Мислам дека според мене, 
не држи вода тоа одлагање, како што кажа колегата Венцо. Изведувачот на работите 
што се јавил на тендер, не може однапред да знае за година време, две, дали ќе има 
инфлација, дали ќе има поскапување на материјалите. Секој тендерира и конкурира 
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на одреден проект и треба да го сработи согласно Договорот. Ако требало да се 
раскинува Договорот и да има пенали, требало тоа да се направи пред овој период 
сега што е бил, практично прв пат кога го одложивме 10 милиони денари кога 
префрливме да се одлеат од буџетот за реализација на пазарот за 2023. Сега 
повторно оставаме за 2024. Исто од образложението на Ребалансот, гледаме дека 
3.900.000,00 денари, се зголемува ставката за улично осветлување. Па ме 
интересира, точно  дека е зголемена цената на електричната енергија знаеме сите, 
колку ако може да ни даде податоци претставникот од финансии, колку месечно од 
приходи од граѓаните за улично осветлување, колку пари во бројка, ако не точно 
ориентационо се прибират месечно за улично осветлување. Ако е била цената 147 
денари, мислам дека сега е 160 и колку денари е цената, колку пари од граѓаните се 
собират за улично осветлување месечно? И да видиме дали таа бројка е издржана. 
Ако граѓаните плаќат за улично осветлување, треба да им се сервисира улично 
осветлување. Секако дека нема да се согласам со овој Ребаланс и пак ќе речам 
правиме по втор пат Ребаланс, можеби е неминовен меѓутоа не се... дискусијата оди 
контра спротивните дискусии на колегите, дека ни е стабилна финансиската 
состојба, дека добро стоиме, дека општината ефикасно работи и.т.н. Одлагањето на 
еден таков проект, точно е дека е голем залак, точно е дека е капитален проект 
меѓутоа Ние сме ветиле односно Вие сте ветиле пред граѓаните дека ќе реализирате 
не само тековни проекти, а тој е тековен проект, туку и многу други проекти. 
Советник Венцо Вуинов: Мене ми е жал што често пати ни се случува, можеби и 
претходно се случувало тоа, не велам дека сега е за прв пат, да проекти кои што се 
започнати од... условно кажано од спротивната страна, да Ние ги гледаме со 
антипатија према тие проекти. Нема потреба, убаво е да се реализира без разлика кој 
го почнал. На крај актуелниот Градоначалник кога ќе биде изграден ќе може да се 
пофали дека еве во негово време се завршил тој проект, ќе се пресече лентата и.т.н. 
Мислам дека треба без разлика кој го започнал проектот, да гледаме да го 
реализираме. Сепак тоа ќе биде убава работа ако успееме да ја реализираме во 
Нашиот мандат и ќе можеме да се пофалиме со нешто кое што ќе служи на 
граѓаните, ќе служи на сите граѓани. Таму нема да одат само условно кажано од 
опозиција или пак само од позиција. Ќе одат сите граѓани таму и ќе можат сите 
граѓани да си ги обавуват своите бизниси. Потребно е да се залагаме за сите проекти 
што можеме да ги реализираме, а се од добро на граѓаните на општина Виница. 
Антипатиите према спротивната страна не треба да ги пренесуваме и на проектите. 
Мислам дека треба да ги надминеме тие работи, треба да се огледаме на политиките 
на пример на некои западни земји, каде што администрацијата кога се смени, дојде 
една администрација, си заминува претходната, се почнува од таму каде што е 
застанато. Немаме потреба се друго да тргнеме што било претходно па сега Ние ќе 
почнеме од ново. Треба да започнеме и да ја тераме работата. И повторно ќе кажам, 
нека си ја тера работата, има Договор, нека се придржува фирмата према Договорот, 
нека си ја тера работата, ќе си исплаќа општината како може ќе си исплаќа и така тој 
касне, барем не е на зорт општината, нека си тера. А не постојано да им дозволуваме 
да  одлагаат. Тој сега бара, Ние постојано ако дозволуваме тоа во недоглед ќе 
излезе. И така знаеме дека моментално пазарот е до Здравствен дом Виница, не знам 
колку е  соодветно и местото да речам каде што се случува сега пазарот. Дајте да го 
истераме овој проект. 
Градоначалник Миле Петков: Во врска со дискусијата на советникот Ацо Митев, 
дека треба да се размислува за активирање на пенали да, тоа беше опција 
банкарската гаранција за овој проект е 5 % од вредноста на проектот, значи околу 1 
и пол милиони денари ако се активира банкарската гаранција, што не значи дека и 
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ќе се наплати пошто спомна и Венцо дека најверојатно ќе следуват и судски 
постапки, така да тоа ќе трае со години таа постапка. Така да не може ни да ги 
наплатиме додека не се заврши судската постапка. Сега за милион и пол под услов и 
да се активира, ако распишеме нова јавна набавка, цената наместо 30 може да биде 
50 милиони. Сега за да добиеме милион и пол, а да изгубиме 10 или 20 милиони, 
мислам дека не е во интерес на општината во тој случај. Во интерес на општината е 
да се заврши проектот по овие цени сега како што е склучен Договорот. Сега дали 
ќе се заврши многу зависи од Изведувачот зошто тој свесно ако се продолжат 
цените да раснат со ова темпо, ќе биде во многу поголема загуба ако работи отколку 
да ја плати банкарската гаранција. Така да во интерес на општината беше да се 
продолжи затоа што ќе бевме во поголема загуба. За уличното осветлување спомна 
колку се наплаќа, Јас ќе кажам, Јулето може да ме корегира, околу месечно 
1.300.000,00 до 1.400.000,00, 1.500.000,00, зависи тука некаде се движи приходите. 
Зависи како плаќат сметки за струја граѓаните. 
Претставник Јулија Манасиева: 1.200.000,00, 1.300.000,00 денари. 
Градоначалник Миле Петков: Потрошено, последната беше за улично 1.200.000,00. 
Претставник Јулија Манасиева: 1.200.000,00 и плус од Електродистрибуција, вкупно 
околу 1.600.000,00 ни беше за струјата. 
Градоначалник Миле Петков: Ако по старата цена на струјата имавме месечно 
приходи по грубо да кажам по 1 милион на општината, сега по новата цена на 
струјата, сме 0 0. Колку земаме толку и наплаќаме. 
Советник Ацо Митев: Значи ги покриваме. 
Претставник Јулија Манасиева: Не ги покриваме веќе, со последната сметка, 
трошоците за струја не се покриват веќе. 
Советник Венцо Вуинов: Не за струја, за улично осветлување зборуваме. 
Претставник Јулија Манасиева: За улично осветлување тука некаде и поголеми се за 
десетина илјади. За последните две сметки нема да имаме ако продолжи со ова 
темпо. Пример ако сега беше 350.000 за улично осветлување, сега е 1.300.000,00, за 
1 милион месечно е зголемувањето за уличното само. За 1 милион сметката за 
улично осветлување стигнува поголема од претходниот месец. 
Советник Ацо Митев: Јас прашувам колку трошиме за улично осветлување, колку 
прибираме средства за улично осветлување? Дали тоа што се собира од граѓаните го 
покриват трошокот моментален и колку ако не може да се сервисира тој трошок, 
колку сме во минус? Заради тоа што еве правите Ребаланс 3.900.000,00 денари, да се 
префрлат за улично осветлување, тоа прашувам. Конкретно за таа ставка зборувам. 
Градоначалник Миле Петков: Како што спомнав, ако претходно имавме со старата 
цена на струјата по 1 милион приходи од уличното, сега со новата цена на струјата 
немаме ништо. Колку плаќаме, толку и прибираме. Тука некаде, сега плус минус, 
незначителна сума. Само за уличното зборувам, а сметките за струја се поголеми. 
Претставник Јулија Манасиева: Ние не плаќаме само улично осветлување. Плаќаме 
струја за водоводи во општина Виница, плаќаме струја за други објекти што се во 
сопственост на општина Виница, плаќаме струја за општинската зграда и плаќаме 
струја за Противпожарната единица. Сите тие сметки се зголемени последниот 
месец и ќе бидат и наредните ако нешто нема корекција на цената. И заради тоа, 
заради сите тие сметки, Ние имаме потреба од зголемување на ставката електрична 
енергија за 3.900.000,00, ако продолжи темпото како последната сметка. 
Советник Ацо Митев: Не се разбираме, едно е за електрична енергија, друго е за 
улично осветлување. 
Претставник Јулија Манасиева: Уличното е исто електрична енергија. 
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Градоначалник Миле Петков: Венцо спомна дека имаме антипатија према проектите 
што се наследени од претходната власт. Нема антипатија према проекти, Ние имаше 
започнати некои претходно проекти па ги завршивме, како некои улици што беа 
започнати. Сега овие проекти за пазарот и за Кино салата, беа проблематични по 
повеќе основи. Конкретно за пазарот, нереално склучен Договор, тоа го имам 
спомнато и претходно. За 1 година 30 милиони да се предвиди од буџетот, фактички 
Ние сите капитални расходи само  треба да идат за пазар, ништо друго. Кога се 
склучува таков Договор, кога се планира таква капитална инвестиција, треба да се 
барат и дополнителни начини на финансирање, да не е само од буџетот на 
општината. Тоа е голем проблем. Друг проблем е што настана и промена на цените 
на градежни материјали. Така да не е само до општината, Ние до сега ги исплаќаме 
сите ситуации за пазарот. Исто и со Киното, Киното е исто така наследен проект, 
исто така многу проблематичен. Со судски спорови што уште траат, не се знае како 
ќе завршат. Дури може да завршат и на штета на општината па да плаќаме нови 
дополнителни пенали Ние. Ние не Изведувачите затоа што се склучи со една фирма 
па откаже, па со друга, па со трета и сега има проблеми така да нема антипатија него 
реални проблеми со кои се Ние соочуваме што се започнати претходно. А ги 
продолжуваме да ги градиме и Кино салата и градскиот пазар. 
Советник Александар Јованов: Ако добро ја разгледавме 29-та точка Извештајот, 
може да видиме во конто 717116 буџетот за оваа ставка јавно осветлување е 
предвидено 17 милиони денари. Од први до девети месец општината има фактура од 
12.420.000,00 или во просек од 1.380.000,00 денари за јавно осветлување. Ќе ја 
видиме понатаму Вашата грижа за тоа и не понатаму, на претходната седница на 
Советот имавме точка во која што имаше предлог броилата за јавното осветлување 
да бидат предадени од општина Виница на ЈП „Кале“, каде што јавното осветлување 
ќе биде посебно, не во склоп со струјата која што ја троши зградата на општина 
Виница и другите како што кажа Јуле корисници. За жал тогаш не добивме 
поддршка од страна на опозицијата, знаеме која беше причината. Изземањето на 
Претседателот затоа што не може да гласа и не можевме тој проект да го тераме до 
крај. Се надевам тоа што го зборувате сега дека броилата и да знаеме колку точно 
троши општина Виница за јавно осветлување, ќе дадете поддршка за новото ЈП каде 
што броилата за јавно осветлување ќе бидат само под тоа ЈП, а струјата 
електричната енергија која што е во зградата на општина Виница, сите други 
корисници што се, Противпожарната и да не ги набројувам сите. Имаше таму точно 
список кои броила, на претходната седница точно беа наведени сите броила кои што 
требаше во тој период да ги предадеме на ЈП „Кале“, кое што ќе стопанисуваше. 
Тогаш не добивме поддршка, имаме сега ново решение, ќе видиме колку ќе добиеме 
поддршка за тоа решение. Концептот на Градоначалникот е намалување на овие 
1.300.000,00 на многу многу помалку, на 300.000 до 400.000 месечно, со што 1 
милион ќе заштедиме. 
Советник Венцо Вуинов: Градоначалниче, дали во случај фирмата која што го гради 
објектот пазарот во општина Виница, ако на слободниот пазар се намалат 
материјалите, паднат цените, дали тие се обврзани на Нас да ни ја намалат цената за 
изведба на објектот. 
Не се обврзани, одговори Градоначалникот Миле Петков. 
Советник Венцо Вуинов: Тогаш зошто Ние се секираме дали цените се дигнати, тој 
е прифатил. Тоа е логична економска работа. Може и да се покачат, може и да се 
намалат. Еве Јас имам информација дека цените ќе се намалуваат во наредниот 
период. Затоа и ќе зборуваме и за струјата подоцна. Работите се случија сега, беше 
Корона, како војна, ова она ама на некој вештачки беа кренати цените повеќето. Има 
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некои што се реални но добар дел што се и вештачки кренати. Така да не е воопшто 
Наша обврска, Ние како општина Виница и на граѓаните на општина Виница 
бидејќи тие не се мои пари, често го тоа споменувам за да не заборават колегите. 
Дека Ние парите за пазарот на стариот градски Плоштад е всушност доаѓаат од сите 
граѓани на општина Виница, да не го заборавиме тоа. Граѓаните се договориле со 
некој Изведувач кој што дал гаранција дека ќе го изгради пазарот на стариот 
градски Плоштад за цена, не ја знам точната ама еве да речеме 500 илјади евра и си 
земал си се потпишал на тоа обврска. Во ред е ако не можела општина Виница за 
една година да ги исплати тие пари. Но не можеме Ние сега бесконечно да му 
даваме фора на него да одлагаме 10 години, да стои таму дупка. Ќе му продолжиме 
една година и нека си ја заврши работата. Општина Виница предвидела пари, ако 
има потреба, ако немаме доволно пари за таков проект кога се наменети, знаеме 
каде се наменети тие пари, ќе земеме и кредит ќе го платиме ама ќе имаме градски 
пазар. Секако дека тој нема обврска према Нас ниту да ни ја намали цената апа ниту 
да ни ја зголеми цената. Претпоставувам дека има некои услови кога може нешто да 
се промени. Ама дали цената на железото сега била 2 денари, а утре била 3 денари, 
тоа никој не може да го предвиди. Тогаш нема ништо да се гради Градоначалниче, 
никаде во светот. А може и да падне и на 1 денар после 2 дена. 
Советник Зоран Ристовски: Јас ќе почнам прво околу Ребалансот со намалувањето 
или со предлог да се намали, не сум сигурен дали ќе стигнеме до таа бројка или до 
планираниот буџет ама еве дај боже Јас да бидам во грешка. Околу струјата се начна 
тема, Јулето има точни податоци, по тоа што малку ако ги расчепкаме работите 
излегува дека Ние претходно кога сме имале евтина струја, зборувам години уназад, 
Ние со плаќањето на граѓаните према ЕВН, ЕВН прави поврат према општината  на 
парите, Ние сме плаќале цело улично осветлување и цела електрична енергија. И 
сега се соочуваме со поскапувањето на.. со овој хаос што ни се случува да горе доле 
ако можеме да се покриеме од уличното према уличното. Ние сме биле пред тоа 
генерално во плус. Јас не велам дека не треба да се штеди. Апсолутно и по природа 
сум човек кој што ако може да се закрпи, се да може да се закрпи меѓутоа не 
можеме градот да го оставиме во тотален мрак. Мора, да се согласувам да има 
рестрикции, се согласувам Ние како општина да излеземе во пресрет на граѓаните 
меѓутоа мораме, граѓаните си плаќат улично осветлување. Сега ако на една улица 
имало, да речам хипотетички 5 улични, нека има барем 2. Сега Ние не можеме по 
првиот удар, до шести месец бевме на евтина струја, сега една сметка имаме, како 
што кажа Јулето ќе има и втора и трета и петта можеби. Поскапа е колегата Венцо 
кажа некои неофицијални информации, дај боже да почне и глобално да се 
стабилизира. Околу новото ЈП ќе дојде точка, секој ќе си го каже своето мислење. 
Ако зборуваме за штедење, Градоначалник Вие бевте службеник многу години во 
Агенција за катастар. Сите Ние или сме биле или дел од Наши блиски се вработени 
во државни институции, не мора ако сме тројца во канцеларија зимно време на 
греање да има 3 греалки. Тоа го сите Ние знаеме, во било која институција. Ајде да 
почнеме ако сакаме да работиме домаќинско, прво да се промениме самите Ние. И 
таа фасада што имаме одобрени некакви средства, претходниот пат се начна тука 
некоја дискусија. Дајте да видиме што е проблемот со тој тендер, дали можеме Ние 
да го распишеме, да пријдеме да разговараме, да се направи енергетска фасада да 
видиме тие панели ако не е многу трошок за тој дефект што има, да ставаме панели. 
Веќе и самите приватни фирми размислуват на тој дел. Можеби сега ќе не кошта 
ама долгорочно ако сметаме дека струјата ќе оди во плафон, треба да почнеме да 
размислуваме на такви работи инаку друг спас нема. А дека Ние до сега сме биле во 
загуба со уличното осветлување, не сме биле. Сметките кажуват дека Ние сме се 
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одлично покривале како општина, верувам дека и другите општини. Сега на првото 
поскапување, веднаш сме тука некаде, малку треба да одиме во минус и веднаш 
како да штедиме ама да штедиме пак на грбот на граѓаните. Ќе почнеме прво Ние да 
се променуваме, службениците во цела Наша администрација, па да дадеме добар 
пример и за другите. 
Советничка Дивна Анастасова: На мене не ми е јасно зошто не би поддржале 
Ребаланс на буџетот. Ситуацијата е оваа, таква каква што е. 5 милиони се крати или 
сметате дека тие 5 милиони ајде да ги дадеме, а тие не оствариле ништо. Домашниот 
есап на пазар не излегува секогаш. Убаво Градоначалникот Ви објасни, поради кои 
се причини е продолжен Договорот, за се. А струјата исто од 4.000,00 Јас како 
физичко лице сум плаќала, сега платив претходниот месец 12.000,00 денари. Тие 
средства да се пренаменат за тоа, моментално. Или дај да ги платиме тие 5 милиони 
и кога дојдат тогаш ќе завршат. Еден мајстор кога викнеш, не можеш туку така 
Договорот да го раскинеш и се чека. Анализи се направени и Градоначалникот 
навистина објасни многу убаво. 

По исцрпување на дискусијата, Претседателот на Советот ја затвори расправата 
по точка 32 и го стави на гласање Предлог-Буџетот за изменување и дополнување на 
Буџетот на општина Виница за 2022 година (Ребаланс на Буџетот). 

Од присутните 14 советници, 1 советник не е присутен, со 8 гласа ЗА и 6 гласа 
ПРОТИВ,  нема присутни советници кои не гласале, Советот го донесе Буџетот за 
изменување и дополнување на Буџетот на општина Виница за 2022 година 
(Ребаланс на Буџетот). 
 33-та точка од Дневниот ред е Измена на План на Програми за развој за период 
од 01.01.2022 до 31.12.2022 година. 
Претседателот на Советот му даде збор на претставникот на Комисијата за 
финансирање, буџет и локален економски развој, Александар Јованов и 
Претседателот на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите Марија 
Миланова. 
Советникот Александар Јованов како Претседател на Комисијата за финансирање, 
буџет и локален економски развој, истакна: Во контекст на претходно усвоената 
точка за Ребаланс на буџетот, каде што се намали ставката за инвестиции и оваа 
точка Измена на Планот на Програми за развој за 2022 година. Ставот на 
Комисијата е со 3 гласа ЗА и 2 гласа ВОЗДРЖАНИ, да го поддржиме. 
Советничката Марија Миланова како Претседател на Комисијата за еднакви 
можности на жените и мажите, истакна: И комисијата за еднакви можности на 
третата седница, ја разгледа оваа точка Измена на План на Програми за развој за 
период од 01.01.2022 до 31.12.2022 година и со 3 гласа ЗА и 1 глас ВОЗДРЖАН, ја 
предлага до Советот. 
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 33 од Дневниот ред. 
Претставникот од одделението за финансиски прашања Јулија Манасиева, истакна:  
Бидејќи Планот на Програми за развој и буџетот или Ребалансот на општината се 
поврзани, неопходна е измена и на Планот на Програми за развој, со намалувањето 
на средствата во Развојната програма ЈЛА или изградба на градски пазар. Така да во 
финансиската конструкција на овој План на програми за развој е планирана 
динамиката за финансирање и тоа во 2021 година се оставени 1.423.000,00 денари 
колку што се исплатени во 2021 средства. Во 2022 година остануваат со Ребалансот 
5.000.000,00, за 2023 се планираат 12.000.000,00 и за 2024 година 10.893.000,00 
денари. Ова се измените кои што се поврзани со Ребалансот, а наредната точка е 
Планот на Програми за развој, кои што со усвојувањето стануваат составен дел на 
буџетот за 2023 година. Што значи дека во буџетот за 2023 година, кога ќе се 
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изработува ќе треба во Програма ЈЛА да се планираат 12.000.000,00 денари. Одиме 
малку попретпазливо со износот во 2023 година бидејќи согласно законот за 
финансирање на ЕЛС, ограничувањето односно зголемувањето на основниот буџет 
ќе биде 20 %, не 30 % како што беше до сега од просекот на претходните 3 години 
на основниот буџет. Мислам дека основниот буџет нема да се зголеми може ќе биде 
на исто ниво како и сега бидејќи се уште немаме добиено информации од страна на 
Министерството за финансии колку ќе ни биде максималниот износ. Всушност 
максималниот износ го имаме меѓутоа ДДВ-то не знаеме колку ќе биде, а заедно со 
ДДВ-то се оформува износот на вкупниот буџет. Доколку во текот на годината се 
реализираат овие 12 милиони и има средства за да се испланираат уште, може и ќе 
се оди со измена на Планот и со Ребаланс на буџетот. Така да сега за сега за да не го 
зафатиме целиот капитален дел на буџетот за наредната година, а сега во 
Кварталниот извештај гледаме дека 14 милиони денари се реализирани капитални 
расходи заклучно со 30 септември. Што значи дека со овие 12 милиони се доволно 
средства за каитални расходи само за градски пазар бидејќи тука имаме и изградба и 
на улици во капиталните расходи, изградба на водоводи, канализации, други објекти 
и Кино салата ќе мора да ја планираме за наредната година. Мислам дека 12 
милиони се доволни за наредната година, со тоа што и тоа може да трпи измени во 
текот на наредната година. 
 Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори 
расправата по точка 33 и ја стави на гласање Измената на План на Програми за 
развој за период од 01.01.2022 до 31.12.2022 година. 
 Од присутните 15 советници, со 8 гласа ЗА, 6 гласа ПРОТИВ и 1 глас 
ВОЗДРЖАН, нема присутни советници кои не гласале, Советот ја усвои Измената 
на План на Програми за развој за период од 01.01.2022 до 31.12.2022 година. 
 34-та точка од Дневниот ред е План на Програми за развој за период од 
01.01.2023 до 31.12.2023 година. 
Претседателот на Советот му даде збор на претставникот на Комисијата за 
финансирање, буџет и локален економски развој, Александар Јованов и 
Претседателот на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите Марија 
Миланова. 
Советникот Александар Јованов како Претседател на Комисијата за финансирање, 
буџет и локален економски развој, истакна: Како и претходната точка така и оваа, 
поврзана со Ребалансот на буџетот, Комисијата ја разгледа. Ставот на Комисијата е 
3 гласа ЗА, 2 гласа ВОЗДРЖАНИ и нема Против. 
Советничката Марија Миланова како Претседател на Комисијата за еднакви 
можности на жените и мажите, истакна: Комисијата за еднакви можности за точката 
План на Програми за развој за период од 01.01.2023 до 31.12.2023 година, со 3 гласа 
ЗА и 1 глас ВОЗДРЖАН, ја предлага до Советот. 
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 34 од Дневниот ред. 
 Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори 
расправата по точка 34 и го стави на гласање Планот на Програми за развој за 
период од 01.01.2023 до 31.12.2023 година. 
 Од присутните 15 советници, со 8 гласа ЗА, 6 гласа ПРОТИВ и 1 глас 
ВОЗДРЖАНИ, нема присутни советници кои не гласале, Советот го усвои Планот 
на Програми за развој за период од 01.01.2023 до 31.12.2023 година. 
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35-та точка од Дневниот ред е Предлог-Одлука за основање на ЈП за 
стопанисување, поставување и одржување на јавно осветлување. 
Претседателот на Советот Ацо Ѓорѓиевски, Претседател и на Комисијата за 
урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата, 
истакна: Ние на 25.10. заседаваше Комисијата, имаше дискусија околу оваа 
Иницијатива за основање на ЈП за стопанисување, поставување и одржување на 
јавно осветлување, меѓутоа оставивме на самата седница на Советот да гласаме. 
Имаше таму други Иницијативи за враќање на старото решение, да видиме како е 
затоа не се произнесовме. Затоа сега го повикувам предлагачот за тоа претпријатие 
Градоначалникот Миле Петков да образложи за оваа точка. 
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 35 од Дневниот ред. 
Образложение даде секретарот на општина Виница Гоце Алексов: Бидејќи на 
претходната седница не добивме поддршка за проширување на дејноста на ЈП 
„Кале“ и преземање на вршење на дејноста стопанисување, поставување и 
одржување на јавно осветлување, со што би ги намалиле трошоците околу јавното 
осветлување, бевме принудени да предлагаме на овој Совет да се донесе Одлука за 
основање на ново ЈП за стопанисување, поставување и одржување на јавно 
осветлување. Називот на ЈП гласи: Јавно претпријатие за стопанисување, 
поставување и одржување на јавно осветлување „ЕНЕРГО-ВИН“-Виница. Седиште 
на ЈП е на ул.„Бел Камен“ бр.13 Виница, во општинската зграда. Одговорно лице 
кое што ќе ги води работите за основање на ЈП до неговата регистрација во 
Централниот регистар и именувањето на органите на управувањето е Гоце Алексов, 
секретарот на општината. Претпријатието ќе ги врши следниве дејности: Општи 
дејности на јавна управа и Електроинсталатерски работи. Измени на дејностите кои 
што ќе ги врши претрпијатието, не може да ги прави без претходна Одлука од 
страна на Советот. Оснивачки влог за основање на ова ЈП, не е предвидено бидејќи 
се работи за ЈП и Ние нема да имаме никаква основа за да вложуваме одредени 
средства. Претпријатието за својата работа ќе одговара со целокупниот свој имот, а 
Ние како основачи како супсидијарни исто одговараме одговараме за неговото 
работење и неговите обврски кои што ќе ги направи како и сите други ЈП кои што се 
на Наша територија. Инаку органи на управување според новиот закон за Јавни 
претпријатија, Управен одбор составен од 5 члена, Надзорен одбор за контрола на 
материјално финансиско работење 3 члена и директор кој го избира 
Градоначалникот на општина Виница. По донесувањето на Одлуката во рок од 60 
дена, Ние мора да ги преземеме мерките за упис на претпријатието во Централниот 
регистар и да се донесе Статутот на претпријатието, а после уште други 60 дена до 
именување на сите органи на управување и другите акти кои што треба да се 
донесат пред се Правилникот за внатрешна систематизација на ЈП. Тоа е почеток, 
само треба да донесеме Одлука за да се формира претпријатието, а Статутот и 
систематизацијата ќе се донесуват после. Статутот ќе го донесе Советот, а 
систематизацијата од страна на органите на управување на ЈП. Ако има нешто, 
слободно прашајте. 
Советник Александар Јованов: Секретарот ги образложи убаво кои се причините за 
основањето на новото ЈП. Ги кажа надлежностите и рокот за извршување на 
дејствијата за упис во Централниот регистар. Ќе го замолам и секретарот и 
службите во општина Виница, доколку денеска биде поддржано од Советот 
основањето, да не чекаме тие 60 дена, што побргу да се преземат дејствата, видовме 
во Извештајот колку плаќа општината околу 1.400.000,00 секој месец. Така да тој 
1.400.000,00 што помалку го скратиме, толку подобро. Ако чекаме 60 дена за 
основање на тоа, околу 3 милиони ќе дадеме за џабе, а тие трошоци сигурно би биле 
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намалени на некои 700, 800 илјади денари, доколку се основа претпријатието. Па 
дури и зошто да не ако треба после регистрацијата одржување и на Вонредна 
седница на Советот на општина Виница да донесеме Статутот, да не чекаме крајот 
на ноември. Што побргу тоа подобро. 
Советник Венцо Вуинов: Основање на ЈП е многу сериозна работа. Многу, многу 
сериозна работа, не да брзаме, не знам зошто се брза. И овој пат како и претходната 
седница, без некоја поголема подготовка да речам, без аргументи, само решаваме 
нешто да правиме. Дали тоа што ќе го направиме е издржано. Јас на Комисијата за 
урбанизам разговаравме и кажав, треба Градоначалникот заедно, не сам, требаше 
тука да седне уште 5 лица позади него да видам од службите, од финансии, од 
луѓето што работат за таа работа. Да седнат и да кажат што е тоа што Ние можеме 
да го имаме како бенефит, а што е тоа што ќе го изгубиме. Како прво, Јас не видов 
образложение, излезе секретарот на општината кажа, прочита 5 точки од Одлуката 
за основање на претпријатието, кој го основа, дека ќе има Надзорен и Управен 
одбор и толку. И ајде да го основаме. Ние ќе го основаме во ред, а дали ќе биде 
добро за граѓаните, тоа после ќе видиме. Требаше да се излезе со аргументи. Колку 
Ние заштедуваме сега, Александар кажа ќе заштедиме 700, 800 илјади денари, така 
нешто мислам дека рече можеби ќе заштедуваме. И тоа не знаеме дали е така, 
нафрламе паушални бројки. Треба некој да каже точно, заштедуваме 753 илјади 
денари. И тоа е егзактна бројка да знаеме, а не така од ракав нафрлени бројки. Колку 
ќе заштедиме, а колку треба да дадеме за ЈП, тоа никој не се прашува. Треба да 
платиме 8 луѓе во Управен и Надзорен, треба да платиме директор, треба да платиме 
работници, треба да платиме сметководство, треба да платиме сигурно и адвокат, па 
треба да и платиме канцеларии и.т.н. Многу работи, кирија може треба да платиме. 
Дали ќе заштедиме или на крај ќе излезе дека Ние ќе треба општината да плус да 
даде пари. Не сум против ако некој ме убеди со аргументи да, ова е добро за 
граѓаните на општина Виница. Ама вака многу некако набрзина. Плус тоа, Ние 
шпекулираме дека некои општини веќе функционираат на тој начин. Никој не 
излезе тука да каже кои се тие општини, прашав и на Комисијата, Претседателот 
беше присутен и претставникот од општината рече дека тоа било тајна. Зошто е 
тајна мене не ми е јасно зошто може да биде тоа тајна. Плус Ние сме мала општина, 
друго е да речеме општина Битола плаќа за улично осветлување, ќе кажам некоја 
произволна бројка 50 милиони денари, па кога ќе формират претпријатие тие ќе 
заштедат многу повеќе. А Ние колку ќе заштедиме ама и кај нив ќе биде 
претпријатието со 8 луѓе или 13, 8 се само Управен и Надзорен одбор, еве 13 луѓе 
ама и кај Нас треба да биде 13 луѓе претпријатието. Сериозна работа е, Јас не занам 
зошто се брза толку, зошто нема претходно дискусија. И претходниот Совет кажав, 
ако има подобра идеја претходното, зошто не најдовте за сходно да земете да 
разговарате. Дали со Координатори, дали да се повикаме, да отвориме малку 
дискусија. Цело време ни викате дека тоа било, во најголема тајна требало да се 
сработи. Јас не гледам причина зошто да се сработи во тајност тоа. Мора да сме 
отворени, мора да сме на сигурно, дали Ние имаме бенефит стварно ако заштедиме. 
Еве ако е таа точна бројка Александар што ја кажа 700 илјади денари ќе заштедиме, 
ајде да видиме дали  тие 700 илјади денари што ги заштедуваме ќе можат да ги 
покријат трошковите на луѓето во тоа ЈП прво. Што треба да плати плата, 
придонеси, кажав сметководство, некои други таму работи што одат со едно ЈП. 
Градоначалниче, излезете стварно со аргументи и убедете не дека е тоа добро за 
граѓаните на општина Виница, за да поддржиме. Немаме против ако заштедиме. 
Ама вака сега некако ми изгледа во завиткано, недообјаснето, не ми се допаѓа тоа. А 
особено не ми се допаѓа што Александар вели дека набрзина се треба да правиме, 
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набрзина. Немаме потреба да брзаме, тоа е сериозна работа. Имаше и друго ЈП во 
општина Виница, па на крај останаа луѓето без работа, не знаеја што да прават со 
луѓето. Знаеме дека беше за спорт ЈП, Спортската сала и на крај двајца вработени 
останаа, затоа што не беше доходовно, не можеше општината да ги покрива тие 
средства. Мораме да размислиме студиозно, што како стојат работите. И барам 
аргументи да ме убедите, за да кренам рака за оваа работа. 
Секретар на општина Гоце Алексов: Јас мислам на претходната седница убаво 
објаснив за што го правиме тоа, ако сте заборавиле ќе Ве потсетам. 
Советник Венцо Вуинов: Ова е друга работа сега, сосем друга точка. 
Секретар на општина Гоце Алексов: Кажав Јас што ќе следува ако не се прифати. 
Дека ќе се основа ново ЈП. Мислам дека Ви беше јасно на претходната седница што 
правите. 
Советник Венцо Вуинов: Јас барам да не убедите.... 
Секретар на општина Гоце Алексов: Не Венцо, може тебе никогаш не може да те 
убедат. Јас ти кажувам решението е. Ако моменталната цена на киловат што ја 
плаќаме е 33 денари, ако идеме на регулираниот пазар преку овие претпријатија или 
претходно „Кале“, ќе биде 7 денари. Има ли поголем аргумент од тоа? Или ако 
сакате ќе тераме. Сега зимно време ќе дојдат до 3 милиони сметките. Се палат 
уличното осветлување во 16 часот до сабајле до 7. Ако се летно време палеа во 8 до 
4, сега има уште повеќе. Со формирањето на ова и со предавањето, ова е само 
почеток. Ние допрва ќе донесеме Одлука за соработка со тоа претпријатите, па за 
преземање на броилата, па на крај ќе се поднесе Барање во ЕВН и ЕВН треба да го 
одобри тоа. Броилата што се за улично осветлување преоѓат на стопанисување на 
ова претпријатие. Ние ќе платиме. Според постоечкиот закон за енергетика, сите ЈП 
кои имаат до 50 вработени и вкупен годишен промет од 2 милиони евра, се на 
регулиран пазар.  И цела Македонија, сите весници и телевизии, кажуват дека 
општините сакат да го направат тоа, само изгледа Вие не сакате да слушнете дека 
сакаме да го направиме тоа. А дали ќе успееме, не знам да Ви кажам. Но мора да 
пробаме или да оставиме вака стихијно. Додека иде, иде. Да ја заглавиме општината 
до крај и тогаш ќе е добро. Дајте малку да... не е тоа за мене, за тебе, за сите да биде. 
Зошто таа разлика во плаќањето, затоа што првите 10 години јавно приватно 
партнерство, општината не е имала никакви приходи од стопанисувањето. 
Последните 2, 3 години имаме приход и добивка. Треба ли да ја изгубиме Ние таа 
добивка. Ќе вложиме во нешто друго, тоа е целта. Не оти сакаме, ова природно го 
правиме. А органите на управување, тоа е. Да донесевме претходната седница, 
имавме органи на управување во „Кале“, каде и Управниот и Надзорниот одбор се 
откажаа од примања, ќе немавме никакви трошоци. Јас се надевам и овие луѓе тука 
што ќе ги ставиме, ќе бидат доблесни и ќе се откажат од приходите, од надомест, 
затоа што го правиме за доброто на сите. Поголем аргумент здравје. 
Советник Венцо Вуинов: Секретаре, Јас јасно и гласно кажав. Кажете ми колку Ние 
ќе заштедиме, кажете бројка, да слушнат граѓаните на општина Виница. 
Заштедуваме толку и толку, а претпријатието ќе има трошок толку и толку. Да 
видиме колкава е печалката, бенефитот. Зошто не го кажете тоа. Заштедуваме 700 
илјади денари, а ќе не коштат претпријатието, вработените што ќе функционира 20 
илјади денари. Кажете го тоа и ќе имаме 680 во буџетот на општина Виница пари 
што сакаме да ги искористиме за пополнување на дупки и на асфалт. Кажете го тоа. 
Да не испадне на крај, дека заштедуваме 700 илјади денари ама претпријатието не 
кошта 1.700.000,00 денари. Да не испадне така само. Кажете го јавно тоа. 
Секретар на општина Гоце Алексов: Паушално не зборувам и цената не можам да ти 
ја кажам фиксна, бидејќи изгледа не знаеш како се формира цената на отворениот  
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пазар, а тоа е дека според берзата која на секојднево ниво се менува цената на 
струјата. Просечната цена месечна е цената што ја плаќаме плус 11,44 провизија на 
набавувачот на струја. За месец август, просечната цена е 495 евра по мегават час, 
може да биде и 300. И Јас ја следам берзата, моментално е 200 ама може да биде и 
600. Нема фиксен износ, никој не знае што ќе биде. 495 евра е месец август мегават 
час што се плаќа плус 11,44 провизија. Единствено што направи Владата што ја 
ограничи провизијата на 10 % сега. И таа 11,44 провизија што ја плаќаме е најниска 
во регионот. Мислам дека е Кочани 22 и Каменица 18 провизијата, најниска. Цената 
е варијабилна, ќе се менува. Немаме фиксна цена за да ти кажам толку ќе се намали. 
Ако иде до 1000 евра мегават, што правиме како што предвидуват. Што правиме 
тогаш. Дај боже да падне на 50, тогаш уште поубаво ќе биде.  
Што ќе го правиме тогаш претпријатието, праша советникот Венцо Вуинов? 
Секретар на општина Гоце Алексов: Ќе си функционира. Ние имавме добар Договор 
до август месец и фирмата што беше го испочитува. Ние имавме поевтина цена од 
сите други општини. Цената ја утврдува државата, не ја утврдуваме Ние. 
Просечната цена на берзата плус 11,44 провизија, тоа е цена, плус дистрибуција. 
1.200.000,00 ако имаме потрошено струја за јавното осветлување, Ние имаме 
400.000 денари на Електродистрибуција за преносот, тоа е плус и доаѓа 1.600.000,00 
денари. Преносот се плаќа, нели сведоци сме сите кажуват струја помалку  повеќе 
пренос кај домаќинствата се случува. Струјата ја плаќаме на добавувачот, а 
дистрибуцијата на Електродистрибуција, преносот. Тоа е фиксна цена нема. 
Регулираниот пазар ја утврдува државата, а на слободниот пазар берзата. Дај боже 
да дојде до 50. Ние ќе го направиме претпријатието во општината, нема ни 
адвокати, ни ништо. И сметководството што ќе треба на тоа ЈП, ќе помогне 
општината. И седиштето на ЈП е тука во општината. И пак ќе Ви кажам белки ќе се 
доблесни луѓето што ќе бидат членови на Управен и на Надзорен одбор да не земат 
надомест затоа што ова ЈП, го правиме од нужда, Ние сме принудени да го 
направиме тоа. Да донесевме Одлука на претходниот Совет, ќе си беше во „Кале“, 
таму си имат и органи и Управен и Надзорен. Не земат надомест во ЈП „Кале“, ама 
не гласавте. И сега на оваа седница можеби ќе зборувавме за донесување на Одлука 
за преземање на броилата. Тоа е следниот чекор што ќе го правиме. За тоа не можам 
да ти кажам фиксна цена, не можам да ти кажам бенефит. 
Советник Александар Јованов: Цело време алудираме на тоа колку би заштедиле. 
Самиот факт, ако може да го разгледаме и Извештајот пред неколку точки што 
беше, од финансии кажаа дека сметката за струја била претходните месеци околу 
400, 450 илјади денари. Последната била од милион и сто до милион и двеста, на 
кои треба да ги додадеме тие 300 до 400 за преносот и би дошло 1 милион и 600. 
Тука е огромно заштедување. Заштедувањето каде ќе биде, како што кажа и 
секретарот на општината. Сегашното тарифирање на потрошен киловат час е 33 
денари. Доколку го основаме ЈП, со што би се исполниле условите од законот за 
енергетика, каде што ќе биде претпријатие помало од 50 вработени што е разлика од 
општината каде има над 50 и заради таа причина, тарифирањето е сега 33 денари. 
Доколку го основаме новото, ќе ги имаме условите да плаќаме по 7 денари. Што е 
штедењето, 33-7, 26 денари потрошен киловат час. Не може да правиме споредба во 
август колку киловати е потрошено затоа што светилките се вклучуват после 8 
часот, до сабајле до 5, 6, а стемнувањето зимно време е во 16,00 часот и многу 
повеќе ќе се троши електрична енергија. Самото заштедување ќе биде во 
испорачаните киловати и наплатените. Нема да плаќаме со новото претпријатие 33 
денари за секој киловат, туку ќе плаќаме само по 7 денари. Шансата за да не 
плаќаме нов Управен, нов Надзорен и нов директор, ја испуштивме на претходната 
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седница, каде што од страна на Градоначалникот имаше предложено точка ова 
стопанисување да биде под ЈП „Кале“. Доколку мислите дека трошоците за плаќање 
на Управен и Надзорен, еве Јас како Претседател на Комисијата за мандатни 
прашања, си земам за обврска да назначиме Управен и Надзорен одбор од луѓе кои 
што ќе ми дадат Изјава, дека нема да бараат средства. Дека ќе работат доброволно 
за ова претпријатие. Ќе Ви дадам и на Вас шанса како опозиција и Вие да назначите. 
Јавно го ветувам ова. Вие како опозиција да делегирате членови во Управен и во 
Надзорен одбор. 
Советник Гоце Милевски: Упорно нешто ги извртувате работите. Кој бил Против, 
Ние бевме Воздржани. Добро знаете што беше на седницата. И сите ги дадовме 
аргументите и за нафрлање на  точките, без претходна консултација. Нити да 
образложиме дали имаме законски основи со ЈП „Кале“, како функционира ЈП 
„Кале“. А фала богу како што гледам па не се многу ни грижите, па не ја ставате 
поново точката, нити па не повикавте да разговараме за ЈП „Кале“. Ако сте се толку 
грижеле, има начин ЈП „Кале“ да го направи тоа. Ако Претседателот не е можел да 
гласа или требало да се изземе, може има друг начин со кој што ќе обезбедите 
повторно мнозинство. Тоа не го кажувате, него сега одново ајде поново формирање 
на ново ЈП. Тука спомна и секретарот на крајот ЕВН не се знае дали ќе дозволи. 
Знае ли се или не се знае? 
На крај тие одлучуват, одговори секретарот на општината Гоце Алексов. 
Советник Гоце Милевски: Тие одлучуват, може и да рече, не бива. Ние не сме ги 
испитале сите можности, не сме се ни консултирале едни со други, за да донесеме 
заедничко решение. И сега најлесно е против, Вие сте криви, ради Вас не испадна 
тоа, ради Вас не испадна ова. А не е така, зошто замајувате јавноста. Ние бевме 
Воздржани, кажавме како на кој начин сме Ние како опозиција рачунале дека треба 
да се штеди. Еве сега кажавте дека имало 300.000,00 денари сметката за струја, а 
Ние сме добивале само по основ на улично осветлување милион и нешто. Секој 
месец сме заштедувале пари од тоа. Каде се тие пари, во што ги вложивте? Во 
улици, каде се тие пари? Не е во ред така, Ние Воздржани бевме. Има начин ако ЈП 
„Кале“, има друг начин, за да се тоа оправи ако сакате да се оправи. Меѓутоа Вие не 
сакате. Еве сега ќе правиме ново ЈП и пак избрзано го правиме сето тоа. Во секој 
случај може ЕВН да рече не бива тоа и Ние залудно ќе правиме. Еве сега да 
претпоставиме дека ќе се намали цената на струјата, ќе немаме потреба од тоа 
претпријатие. И Венцо што апелираше и како да нема транспарентност, како да не 
гледате непријатели во таа работа. Не треба така и за претходната и за оваа седница. 
Советник Зоран Ристовски: Нема да должам многу, прво што ќе кажам имам 
забелешка на тоа дека власт и опозиција ама за крупни работи треба поголема 
координација. Доволен показател ни е претходниот Совет, веројатно сега 
опозицијата многу и не е потребна. И околу новото ЈП, колегата Александар тврди 
како Претседател на Комисијата за мандати, дека ќе се потруди да најдеме 
доброволци за Управен и Надзорен одбор. Тоа никој не може да го гарантира, дај 
боже да биде така. Ајде да го бараме тогаш и директорот да биде без пари. Не викам 
дека трошковите ќе бидат на исто рамниште колку и заштедата ама факт е дека ќе 
имаме и трошкови. Имаме 2 ЈП во Нашата општина кои со тоа нема да бидат со иста 
дејност и нема да се кршат со закон, кои не функционират добро. Едното ни е со 
години лошо, другото ни е исто така приближно лошо, се надевам дека ако успеете 
во оваа Иницијатива, може догодина ќе кажете колку имаме заштедено и ќе видиме 
дека Ние како опозиција на Нашите грешки, ако постојат грешки. На Владина 
седница пред неколку дена се донесе Одлука до школите, не знам точно болниците, 
ако не се лажам и градинките, ги враќат на регулираниот пазар. Можно ли е да се 
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случи државата да ја сврти топката иако е во лоша ситуација и да проба да ги спаси 
и општините. Што тогаш со тоа ЈП? Колегата Венцо начна, Ние имавме „Вин-
Спорт“, едно ЈП спортско, каде што не знам колку функциониравме и како се 
работеше во тоа ЈП, па после не знам со години се мачевме да го ликвидираме и.т.н. 
Претпоставувам Градоначалниче дека сте свесни дека ќе треба да преземете и број 
на вработени. Тоа се вработените тука што менуваат улични, ќе треба да ги 
прекомандите, со се броила, со се. Тоа некој мора да го сервисира и одржува и.т.н. 
Веројатно сте направиле Вие некоја проценка. Мојата забелешка ми е само зошто да 
не седнеме, ако еден Совет е промашен, преку Координаторите на сите советнички 
групи, па да направиме еден Совет како што доликува. И за една крупна работа да 
се договориме како што доликува. Не ми се допаѓа такви брзања иако сега оваа 
ситуација не е иста со „Кале“, скрос различна. Тоа е ново ЈП, тука нема никој 
потреба да се изземува од гласање и веројатно Одлуката ќе помине. На едно мое 
вклучување на еден медиум, имаше изјава од некој извршен директор на ЕВН и од 
Министерство за економија, дека тоа и не знам како ќе помине. Вие сте свесни, 
верувам дека сте свесни како ќе помине. И самиот факт  што знаеме дека три 
општини го направиле, а ги криеме во неизвеснот, а знаеме кои се, Ни отвара на Нас 
длабоко тука некаков сомнеж. Дај боже да е грешка, дај боже да и се дозволи да 
влезе на тој пазар и дај боже да се спасат општините. Но тоа никој не го гарантира, и 
тие во ЕВН нема да пијат нафта. И да видиме таму тоа како ќе помине. Ама ајде тоа 
и да помине се како што треба и да направиме заштеда, треба да седнеме и да се 
договориме за таква крупна работа. Не знам како сте поминале со колегата Ацо и со 
колегата Венцо на Комисија, ама по моите информации имало некаков предлог од 
Наша страна, да седнеме, да подразмислиме, зошто да нема едногласна поддршка. 
Не значи дека ако сум Јас опозиција и мора да бидам вечно 4 години против власта 
на сите Одлуки. Па каде го тоа пишува, кој го тоа кажува дека Јас морам да бидам 
против власта 4 години. Ако проценам дека е во интерес на општината ќе гласам и 
Јас. И Јас ќе излезам кај граѓаните и Јас ќе кажам дека и Јас сум бил дел од таа 
Одлука каде што спасуваме нешто ако може да спасиме. Мислам дека 
Градоначалникот треба да ги даде насоките на Претседателот на Советот, 
Претседателот на Советот подобро да ги координира советничките групи, а 
советничките групи самите советници и мислам дека за такви крупни работи треба 
да сме и малку поодговорни и малку посериозни.  
Советник Венцо Вуинов: Прво во однос на бројките кои што ги барав, секретарот 
рече дека не може да даде бројки бидејќи тоа било променлива работа. Се разбравме 
околу тоа. Александар излезе па сепак со бројки. Сега не знам дали тие се валидни 
бројки сега Александар што ги кажа тука. 
Тоа се бројки во сметката за август, одговори секретарот на општина Гоце Алексов. 
Советник Венцо Вуинов: Во секој случај, Јас инсистирам дека мора да се прави 
анализа, дека мора да има бројки. Ако нема бројки, Ние работиме на невидено. 
Мора да има бројки, мора да знаеме кој ни е бенефитот, инаку како ќе одиме напред. 
Мора општина Виница како сериозна институција, да ги ангажира своите служби и 
да види точно колку Ние ќе заштедиме, колку плаќаме сега и тоа ќе биде, добро 
кажа и секретарот, тоа ќе биде за во моментот состојба пошто таа цена може да се 
зголеми, а може и да падне. Сега некаде прочитав дека Светска банка ли беше или 
Светската организација на Обединетите нации, предвидуваат дека во 2023 струјата и 
нафтата, ќе паднат, сега прочитав. Друга работа, имам информации од разговори со 
луѓе кои што работат со Кина дека паѓаат цените. Треба да и разгледаме сите опции. 
Да не излезе или пак ова што го спомна колегата Зоран. Можеби Владата некои 
институции ги стави и овозможи да се појават на регуларниот пазар, на редовниот 
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пазар, можеби тоа ќе биде и со општината. Треба да се направат добри консултации 
за да на крај излезе најдоброто за Нашите граѓани. Друга работа, во однос на што се 
случи претходната седница. Не е добро да се манипулира пред јавноста. Како што 
кажа и Гоце, Ние не гласавме Против, бевме Воздржани затоа што бевме затечени. 
Да бидеме доблесни до крај, а треба и Вие да бидете доблесни. Ние тогаш 
неформално се договоривме да се повлечат точките, да не се гласаат тогаш, ако 
добро се сеќавате. Да се повлечат, да се искоординираме и да видиме што може 
околу таа работа да се направи. А ако бевте, малку ако не повеќе респектиравте Нас 
како опозиција, ќе седневте пред тој Совет со Нас, не мора со мене лично, 
Координатори. На некој начин ќе се искоординираше целата работа, ќе се 
разговараше за таа работа, ако е било побезболно на тој начин, да сме дале сите 
поддршка. Во тој случај можеше да помогнеме да биде сето тоа побезболно. Јас, 
нека биде доблесен Претседателот на Советот да каже, што предложив на 
Комисијата за урбанизам. Таа беше во вторникот, за во среда да најдат време 
Градоначалникот, Претседателот на Советот, секретарот, да се соберат заедно со 
Координаторите и на оваа тема пак да се разговара и што е најдобро да донесеме. 
Тоа не се случи, имало подадена рака од Нас. Еве Претседателот нека потврди дали 
ја зборувам вистината. Ние подаваме цело време рака. И повторно некако сето тоа  
како намерно да сакате Ние да сме на некој начин, да не го прифатиме предлогот 
бидејќи на тој начин сакате да го донесете. 
Претседател на Советот Ацо Ѓорѓиевски: Сега сум Јас директно повикан и ќе 
одговорам на многу работи. Сега бевте многу вољни и расположени за дискусија, 
минатата седница бевте само ќутливи и немаше никакви разговори. Ако беше толку 
хитно и толку проблем за Вас, како и сега што дискутирате, зошто не зедовте збор 
на самата седница? И Ви кажав дека посебно таа точка беше ургентна бидејќи 
имаме информации што побрзо да се направи за да заштедиме некој денар, а по 
некоја случајност, тоа беше ЈП „Кале“, не требаше ниту директор, ниту Управен 
одбор, нити Надзорен одбор, нити книговодство. Сите тие работи ќе се вршеа како 
што треба. А Вие толку бевте ќутливи што не сака ни еден збор да земе, да 
разговара. Па ако земевте тогаш збор, па можевме да направиме и пауза, па ќе 
направиме комплетна координација и пак ќе беше како што треба. Тоа е точно 
Венцо Вуинов што кажа на минатата седница на 25.10. на Комисија, дека 
разговаравме да биде во опсег и таа можност, како што истакна и вработената од 
Општинската администрација, дека најбезболно беше да си биде преку „Кале“, па 
дали ќе поскапи, дали ќе поевтини, Ние ништо не губиме, Ние само може да 
добиеме. И тогаш кажав дека екслузивно право на Градоначалникот е, тој е 
предлагач на оваа точка и му е дадено тоа право да биде така. Исто така, пак ќе 
кажам, минатиот пат на Совет, веќе не веруваме. Во април месец за истото „Кале“, 
за истата дејност за осветлување, помина едногласно, со затечена работа за хитноста 
и таа точка не беше ниту на Комисија. На самата седница беше поднесена, а целата 
иницијатива почна, тоа беше во петок, а целата иницијатива почна во среда. И од 
моја страна не беа точките ставени како треба да биде по редослед. Зошто сега... 
немаме Ние верба веќе. Кој гарантира дека Вие нема опструкции да правите за во 
иднина, кој, никој. Пошто Јас не можам да гласам. Никој не гарантира, така ли е? Да 
Ви кажам искрено, Јас сум длабоко навреден од Вашето однесуавње, некој да ме 
чека мене тука како во заседа, на нишан и после да бидам линчуван. Испадна како 
што испадна, но една минута размислував пошто не сум човек што плука да го 
лижам, размислував да си ја платам и казната ако се поднесеше. Да Ви кажам 
искрено, меѓутоа не е човечки некој да го чекате на заседа. Беше блиску и Гоце, 
може да каже колега едноставно судир на интереси. Е тогаш ако кажам терај си 
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работа ќе гласам, да, меѓутоа човечки е човек да заборави, а зошто заборавив. 
Бидејќи во април месец едногласно беше усвоена промената на дејноста. И на мене 
ми падна како гром од ведро небо дека Вие нема и да гласате и воопшто не ни 
дискутирате. Тоа толку ми беше чудно. Да не сака да земете збор, да се дискутира, 
нова точка е, па може тогаш да се развие дискусија како сега што дискутираме. Па 
ќе дадеме пауза, па ќе средиме работа, ако бевте Вие доблесни да направиме таа 
работа како што треба. А со цел имаме ЈП, имаме вработени, имаме книговодство, 
Управен и Надзорен орган. Се ќе беше како што кажа секретарот, ќе беше ситуација 
да преземеме броилата, па ако даде господ здравје и убавина и ако прифати ЕВН. 
Ние скратуваме со многу работи. Затоа има една изрека „Пазете се од луѓето кои се 
волци, а се облечени во јагнешки кожи“. Јас се веќе пазам. 
Советник Гоце Милевски: Некако имам впечаток дека Вие Нас не не сметате за 
сериозни, ова е сериозна работа. Ние и колегата Венцо што реагираше вака, па Ние 
затечени во таква ситуација да не знае човек што да каже, законски ли е нели е 
законски, има ли ваква основа, нема ли ваква основа. Не сме ги исцрпиле сите 
можности за да можеме да дискутираме за нешто такво изненадно. Во претходната 
дискусија пак кажав, има начин пак „Кале“ да се избере, ако сакате толку да биде 
„Кале“. Ама дајте да седнеме, да разговараме, да ги исцрпиме сите можности, сите 
опции. Вие не сскате ни да разговарате. На Вас Ви е најлесно, они се криви за тоа, 
они неќат ова, они неќат она. Е сега заради Вас па тоа ќе направиме Ние, па не е 
така. Не е така, никој не Ви е седнал да Ви земе за зло. Јас дури знам што кажувале 
од претходните Совети, дури имало е многу полоши и обратни ситуации. Да не ги 
споменувам и да не навлегувам назад во дискусиите. 
Советник Саше Апостолов: Излегуваме со еден вид на решение со кое би заштедиле 
за општината. Сакам да слушнам ако имате некој подобар предлог, да го дадете. 
Еден предлог е да, дека ќе се гасат греалки и тие работи. Ама тоа дека значително ќе 
ја смали разликата од 33 до 7 денари, нема да ја смали. Пак ќе остане јазот од скоро 
милион. А веќе како што вели народот, возот помина за ЈП „Кале“. По мое 
моменталното решение за формирање на ново претпријатие, останува најдобро 
решение за да пробаме. Пак не е ништо сигурно ама да пробаме да заштедиме некој 
денар за општината. 
Советник Венцо Вуинов: Претседателе, Јас и на Комисијата кажав дека Ние може да 
имаме различни мислења за работите. Тоа не значи дека некој со некој е непријател 
тука. Тоа мислам дека не е во ред така да се зборува дека Ние сме непријатели ако 
имаме различно мислење за работите. Друга работа, уште еднаш ќе потенцирам. 
Ние тогаш, уште на самата, веднаш после точката, помина како што помина, но се 
договоривме меѓу себе дадовме рака, ајде да се повлечат тие точки, да се 
искоординираме да видиме што може да се направи. Така беше муабетот на 
седницата. Да се повлечат точките, не дека Ние не сакавме да ја поддржиме. Бевме 
затечени. Сериозна работа е, треба да се штедат пари се, а да дојде ад хок на 
седница, не е сериозно. Дури сега ќе инсистирам Претседателе, Вие како 
најодговорен овде, да речам во оваа сала моментално сте и пред Градоначалникот, 
Вие не треба да дозволувате на самата седница да се ставаат точки, ад хок. Мора за 
било која точка, тој што си планира да му биде донесена точката на Советот, мора 
да обезбедите неколку дена однапред, законски Јас не знам до 7 дена ли. Ама и да не 
е 7 дена, барем неколку дена да биде да може да разговараме, да се видиме меѓу 
Нас, за било која точка. Тоа мора од сега натака да се придржувате кон тоа. Вие сте 
најмногу одговорен за тоа бидејќи Вие ги ставате точките на Дневен ред. 
Претседател на Советот Ацо Ѓорѓиевски: Токму така и минатата седница се 
договоривме така да биде. А исто не говорите вистина дека да се повлечат точките 
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Вие не гласавте, благодарение на Ацо беше 9, другите Вие бевте Воздржани, не 
гласавте да се повлечат точките. 
Советник Венцо Вуинов: Точките ги повлекува тој што ги предлага. 
Претседател на Советот Ацо Ѓорѓиевски: Вие не гласавте за повлекување, да бидеме 
искрени према граѓаните. 
Советник Венцо Вуинов: Точката едноставно Јас ако сум ја предложил, Јас доаѓам и 
Јас ја повлекувам оваа точка. 
Претседател на Советот Ацо Ѓорѓиевски: Целата работа беше како што беше, што се 
случи минатата седница. Бидна што бидна, после имаше предлог од Александар 
Јованов, да се повлечат точките. И тоа се случи како што се случи и беше за 
повлекување на тие точки поради тоа што имам направено превид, дека Јас немам 
право да гласам заради судир на интереси и.т.н. Што се однесува до точките, исто 
така и минатиот пат Јас реков, Јас исто не се сложувам со донесување точки освен 
ако е некоја стварно... и тоа максимално една, две како што е сега се случи што ќе 
биде за патот Детлово, пошто ми се јавија во Струга бев на семинар и ми рекоа сега 
ако не помине ќе помине уште еден месец и ќе закаснеме. А тоа е формална точка за 
да може да се отпочне со изградба и реконструкција на патот Блатец-Детлово. Ама 
сепак пак беше во рамките и имаше можност да се влезе и да се коментира на 
Комисиите. И во иднина ветувам дека до координацијата, колку се точки, толку, 
тука се и службите. Апелирам веќе не прифаќам ниедна точка, тоа ќе биде 
завршено. Не може Комисија за урбанизам хитно точки да дава ден пред Совет. 
Толку години чекало од 2011 година до сега, сега толку хитно. Сега сум буквално и 
изреволтиран, сум ставен во таква ситуација и си кршам моите убедувања лично. 
Ама од тука натаму веќе тоа нема да се случи, тоа е завршена приказна. Исто пак ќе 
повторам, за „Кале“ и да биде Регулаторна Комисија помала, тоа беше идеално, таа 
како дејност. Што кошташе тоа да се врши, тоа само влез излез на пари. Никакви 
други структури не треба да се прават меѓутоа бидна што бидна и да Ви кажам 
искрено зошто се тоа случи.... апсолутно веќе е нарушена довербата. Тука е 
проблемот, а ако нема доверба нема ништо, барем за мене, за колегите не знам. Јас 
веќе, кај мене е нарушена довербата. Од самиот старт сакав да биде нормално, 
убаво, меко што викаме има разлики меѓутоа да не сакаш да земеш воопшто збор на 
нова точка, па можеше таму да се искритикува, па ќе направиме пауза. Вие воопшто 
како ништо да не се случува, како некој да починал. Три пати, четири пати 
повторив, има ли некој да земе збор, никој не сака. 
Советничка Марија Миланова: Ако Јас добро се сеќавам, тоа беа 4 точки што беа 
поврзани една со една. Ако не се изгласа една, џабе е да правиме муабет за сите 
други. Тие се поврзани четирите, а Ние веќе една гласавме Против. За „Кале“ нема 
веќе што да зборуваме. Што и да кажеме веќе сега тоа е се минато за „Кале“. 
Зборуваме за ново ЈП, ако се договориме да можеме да направиме нешто. 
Советник Ацо Митев: Прво, не ми е јасно зошто секретарот треба да го брани 
предлогот на Градоначалникот. И во април кога е била седницата, точно е Јас не се 
сеќавам, се консултирав со техничкиот секретар, го прочитав образложението на 
секретарот, точно е дека даде образложение. Јас очекувам Градоначалникот да даде 
образложение и сега да даде образложение, не секретарот. Правничкиот дел си е 
правнички дел, нема проблем, меѓутоа потребата и како Вие што тврдите односно 
како што тврди секретарот ќе заштедиме толку, ќе заштедиме онолку, повелете 
убедете не дека е тоа така. Со претходните образлагања еве и секретарот 
образлагаше за иницијативата за ЈП „Кале“ да ја преземе таа дејност. Ако се 
сеќавате кои беа образложенијата, 3 општини како добиле, не ги знаеме кои се, сите 
ги кријат. Како може таква нетранспарентна работа да се случува во таква ситуација 
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кога имаме енергетска криза иако тоа е нешто што го прават сите општини, па кои 
општини го прават, па зошто не го прават. Ако веќе е така, кој не сака да заштеди. 
Зошто другите општини не го прават, дали тоа е во ред, дали е тоа не знам согласно 
процедури, согласно закони. Се лутеме затоа што не била поддржана иницијативата 
за ЈП „Кале“. За таква крупна работа како што тогаш потврди Градоначалникот, се 
разговара. Да видиме аргументите За, аргументите Против,  па да донесеме 
заедничко решение. Зошто бил некој Против, зошто бил некој Воздржан. Не можам 
да бидам Јас За, може не сум ги ни разгледал документите во 5 до 12. Не сум 
спремен едноставно да разговарам по тие точки иако биле на некоја претходна 
седница. Не се тоа така прави. Да бев Против, после гласав Воздржано, дури  
побарав и пауза да се искоординираме, што не се искоординиравме со 
Градоначалникот. Второ, ја поддржав иницијативата да се одложат точките, не да се 
одложат да се заборават, туку да седнеме и да разговараме. И на Комисијата се 
договоривме да разговараме како што кажа Венцо, дадовме предлог да разговараме 
за тие точки, немаше. А тоа не требаше да го направам Јас како советник,  треба да 
го направи предлагачот, Градоначалникот. Ако веќе има идеја, иницијатива и.т.н па 
да видиме кои се тие општини, може и ќе разговараме, можеби имаме луѓе во 
Министерството за локална самоуправа. Може Министерот е бил близок на некој, 
па да разговараме да видиме дали таа опција е изводлива, неизводлива и.т.н. И сега 
очекуваме бланко поддршка за нешто за тоа што немаме релевантни показатели, се  
е нагаѓање. Можеби ќе заштедиме, можеби нема да  заштедиме, можеби ќе одиме на 
регулиран пазар, можеби Владата ќе не стави на регулиран пазар. Можеби ќе падне 
цената на електричната енергија па пак ќе одиме на слободен пазар. Искрено Јас не 
сум спремен да разговарам за такви паушални работи. Не знам, можеби имате 
право. Еве минатиот пат не помина тоа што имавте идеја да помине, еве сега имате 
иницијатива заради тоа што нема да се изземе Претседавачот на Советот може да 
гласа. Ако сметате дека на тој начин ќе заштедите, повелете имате мнозинство. Јас 
не сум убеден лично, без да ми дадете опипливи аргменти дека тоа е добра работа. 
Јас лично не сум спремен да ја поддржам. Еве Ви кажувам најискрено. 
Градоначалник Миле Петков: Јас секако планирав да земам збор, чекав сите да се 
искажате што мислите. Инаку секретарот е овластено лице, одговорно лице кое ќе 
ги води работите на ова ЈП до неговото конституирање. Така да е најзапознаен со 
таа проблематика и затоа дава образложение. Ќе пробам горе долу на сите да Ви 
одговорам што излеговте од претходно. Ацо Митев кажа дека многу малку општини 
направиле тоа, не е така. Скоро сите општини пробуват да го направат тоа. Некои се 
во понапредна фаза, некои се во поназадна фаза. Голем дел од помалите општини 
имат ЈП кои што и веќе стопанисуват со уличното осветлување, се и веќе на 
регулиран пазар. Дел од општините имат склучено Договори за Јавно приватно 
партнерство, така да не можат да одат на овој начин додека не и завршат 
Договорите. Додек сите други пробуват да идат на тој начин, некои кои што имат 
мали претпријатија одат со малите ЈП, а други кои што немат одат со формирање на 
нови ЈП. Ние на претходниот Совет пробавме да идеме со ЈП „Кале“, за жал не 
успеа и уште тогаш најавивме дека ако не успее ќе одиме со другата варијанта, со 
основање на ново ЈП и веќе е таа точка предложена. Забелешките на Венцо дека е 
тоа сериозна Одлука и дека треба да се размисли да, сериозна е ама и проблемот е 
многу сериозен така да секое одолговлекување носи нови и нови загуби за буџетот 
на општината. Така да не е тоа некоја нова работа, тоа уште во месец април беше 
разговарано, имаше време и Вие да се подготвите па и нон стоп на телевизии се 
зборува за тие ЈП, дека сите сакат да идат на регулиран пазар и за КП и за школи и 
за градинки. Искрено Валадата не е многу среќна со оваа иницијатива што ја 
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покренуват општините. Тие ако сакаа можеа да ги вклучат и општините, што ги сега 
школите префрлија на регулиран пазар и градинките, имаше иницијатива и од ЈКП 
исто да ги префрлат, барем пумпите за вода затоа што се најголеми потрошувачи на 
струја. Владата не им дозволува, а уште помалку па на општините ќе им дозволи да 
идат на регулиран пазар барем за уличното осветлување. Така да Нашата недоверба 
зошто не идеме со „Кале“, зошто имаше тука иницијатива и од Гоце и од други 
некои да пробаме пак со „Кале“. Немаме некоја сериозна гаранција и сигурност дека  
кога ќе стигнеме до последниот чекор, дека ќе бидеме блокирани со ЈП „Кале“, 
користејќи го судирот на интереси на Претседателот на Советот. Веројатно по 
притисок одозгора. Претпоставувам дека ќе имате и таков притисок да не се 
поддржуват такви Одлуки затоа што и Владата не е многу расположена за тоа. Исто 
така Венцо спомна дека струјата ќе падне, па да, тоа ќе биде уште поголем интерес. 
Спомна за пресметките, Александар направи добра пресметка, според последната 
сметка за струја што е пристигната кај Нас за месец август. Тука некаде е околу 800 
илјади денари ако остане во наредниот период таа цена на струјата и на слободен и 
на регулиран пазар, толку излегува околу 800 илјади денари, помалку трошоци за 
струја што треба да ја плаќа општината. Што не значи дека наредниот месец нема да 
биде и повеќе или па помалку ако падне цената, тоа ќе биде во интерес. Ако Ние по 
оваа пресметка треба да плаќаме 400 илјади месечно, ако падне цената на струјата, 
ќе плаќаме 300, 200, 250 илјади, тоа ќе биде плус еден аргумент. Колку пониска 
цена на струјата, подобро за општината без разлика што ќе функционира преку ЈП. 
А инаку дополнителни трошоци нема да има, спомна и секретарот, спомна и 
Александар, си зема обврска дека, мислам дека и сите ќе се согласат пошто ова се 
прави за да се заштедат пари, а не да се ангажират нови луѓе за да земат пари, дека 
сите ќе се откажат од надомесокот што ќе ги следува законски. Исто и седиштето ќе 
биде во општината така да нема некои нови трошоци за греање и за под кирија 
земање. Така да трошоците на тоа ЈП ќе бидат минимални, па дури може и за 
директорот, сега не можам предвреме да кажам, може ќе биде некој што е веќе 
вработен. Така да трошоците ќе бидат сведени на минимум, се со цел да се заштеди 
колку може повеќе. Инаку ова е законско решение, тоа законот го дозволува така да 
нема ништо тука спорно. Крајниот одговор пак ќе го даде ЕВН ако дозволи да се 
преземат броилата па ќе видиме, се надеваме дека ќе успее. Некои успеват, имаме 
информации дека ќе се успее, така да Ние за тоа идеме. Ама Ние мора да бидеме 
спремни затоа што оваа постапка трае и гледате тука дека рокот е 60 дена за 
формирање па и после 60 дена за актите. Ние да стигнеме до крај, ако цената на 
струјата падне или ако не ни дозволат, да бидеме спремни во секој момент да го 
активираме. Колку порано завршиме, толку подобро за општината ќе биде. 
Советник Ацо Митев: Благодарам на излагањето на Градоначалникот, некои работи 
се појасни. Можеби требаше многу порано да образложи Градоначалникот некои 
работи меѓутоа останува сепак една дилема што беше искажана. Владата не е многу 
среќна што општините носат такви решенија. Која е Владата, кои се општините. Пак 
ли ќе одиме на тоа Наши, Ваши, Владата е Ваша, општините се Наши и.т.н. И сега 
ќе преземаме акции и проекти ама Владата не е многу среќна. Во крајна линија, тие 
помалку пари што ќе ги плати општината, кој ќе ги плати и зошто Владата не е 
среќна? Вие имате податоци дека Владата не била среќна, од кои причини не е 
среќна? Јас не ми е јасна работата. 
Градоначалник Миле Петков: Одговорот е во самото прашање може да се пронајде. 
Владата не е среќна затоа што општините во најголем дел не се од страната на 
Владата. Владата така се однесува цело време. Владата ги презема школите и 
градинките затоа што дотациите за школите и градинките се од Владата. И за струја 
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и за тековни трошоци. Така да не случајно и ЈКП не ги дават водоводите да бидат на 
регулиран пазар. Затоа што ги плаќа општината. Исто и за општините. Проблемот е 
до начинот на размислување на Владата. Затоа мора Ние да бараме законски 
решенија, не е тоа нешто незаконски. А Владата и таа мора да ги почитува законите. 
Претседател на Советот Ацо Ѓорѓиевски: Сега ме поттикна и Градоначалникот кога 
бевме во Струга на семинар за Претседатели на Советите од цела Македонија и таму 
падна истото тоа кога беше за струјата, финансирањето. Исто рекоа, поднесете, има 
дупка во законот што може да се искористи. Вика тоа е Ваша страна дали ќе 
искористите или не. Но има дупка да се искористи. Пренесено е тука и таа дупка 
Ние планираме да ја искористиме, а дали ќе се реализира тоа е знак прашалник. 

По исцрпување на дискусијата, Претседателот на Советот ја затвори расправата 
по точка 35 и ја стави на гласање Предлог-Одлуката за основање на ЈП за 
стопанисување, поставување и одржување на јавно осветлување. 

Од присутните 15 советници, со 8 гласа ЗА и 7 гласа ВОЗДРЖАНИ, нема 
присутни советници кои не гласале, Советот донесе Одлука за основање на ЈП за 
стопанисување, поставување и одржување на јавно осветлување. 

36-та точка од Дневниот ред е Предлог-Одлука за формирање на зони за 
утврдување на пазарната вредност на недвижен имот и за утврдување вредност на 
градежно неизградено земјиште и градежно изградено земјиште за град Виница и за 
селата во општина Виница. 

Претседателот на Советот Ацо Ѓорѓиевски, Претседател и на Комисијата за 
урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата, 
истакна: Комисијата заседаваше на 25 во 14,00 часот. По разгледувањето на 
Предлог-Одлуката за формирање на зони за утврдување на пазарната вредност на 
недвижен имот и за утврдување вредност на градежно неизградено земјиште и 
градежно изградено земјиште за град Виница и за селата во општина Виница, а 
претходно и по излагањето на претставникот на Општинската администрација, 
Комисијата со 5 гласа ЗА, ја усвои и препорачува на Советот да ја усвои. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 36 од Дневниот ред. 
Секретар на општина Гоце Алексов: Кај зона 2 е ставена и улица „Мито 
Хаџивасилев Јасмин“, а е во прва зона ставена. Тоа е техничка грешка при 
куцањето, тоа да се тргне. 
Раководителот на одделението за администрирање на даноци и такси Васка 
Николова, истакна: Тоа се Одлуки по кои Ние веќе тековно работиме со години. 
Сега сакавме да измениме нешто ама веќе се менети неколку пати, да не биде 
измена на измена, рековме да бидат како нови Одлуки да идат. Инаку тоа ни треба 
при проценка на недвижен имот, кај купопродажба, кај данок на наследство, на 
подарок. Кога ги работиме тие предмети ни треба во тековното работење. Да ги 
опфатиме тие улици што не беа опфатени, има нови улици кај Кејот кај Партнер 
новата зона, има нови улици во ливадите. И тоа беше измената на Одлуката. 
Претседател на Советот Ацо Ѓорѓиевски:  Ќе Ве замолам само бидејќи се пренесува 
во живо заради граѓаните, Ние ги имаме читано материјалите, ако можете да го 
пообразложите попластично да го сватат граѓаните бидејќи вчера имав дискусија со 
некои граѓани и им кажав дека има точка. Ако може да ги пообјасните 80 бода што 
значи прва зона, кои улици, под зона, ако не Ви е тешко. 
Претставник Васка Николова: Не ми е тешко, 50 до 100 бодовите значи евра, тоа се 
значи 80 евра. Ние имаме по Методологијата која што работиме, имаме обрасци за 
секој вид на недвижен имот посебно за куќите, посебно за станови, за деловни 
простории, администратицни згради, имаме посебно за дуќаните. Тоа е само еден 
елемент 80 евра по м2 за зградите. Така да не знам во кој дел како да објаснам и што 
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да објаснам, тоа е многу покомплексно прашање, покомплицирано Ние кога 
правиме проценка. Тоа е зона на пример улиците, тие се дадени во прилог која ќе 
биде прва зона, тоа е прва зона за Виница, а по Методологијата е инаку 13-та сега. 
Претходно бевме 14, 15 и 16, сега малку се поместивме да бидат од 13-та со 80. Ама 
тоа не значи дека многу ќе се зголеми вредноста на имотот зошто тоа е само еден 
елемент од овие Ние колку ги имаме 22 елементи вкупно по кои што работиме. 
Само еден елемент, така да нема да влијае многу на вредноста на имотот. 
Претседател на Советот Ацо Ѓорѓиевски:  Ќе Ви го поставам прашањето што ми го 
поставија граѓаните. Ако може како тука што пишува Викенд зона Недвижноста 
која се наоѓа спојот на стар пат Блатец-Виница-Берово, да имат тие отприлика кои 
зони се наоѓа, каде ќе биде 80 бода. И сега долу, ме прашуват мене исто, што значи 
подзона 70 бода, подзона 65 бода и подзона 60 бода и градежно неизградено 
земјиште 40 бода. Ако не Ви е тешко да образложите тоа пластично за да сватат 
граѓаните, не за друго.  
Претставник Васка Николова: Викенд зоната е спојот на стариот пат Блатец и 
главниот пат Виница-Берово. Од тука почнува до каде што завршува КО Виница, ми 
се чини до Обозна, до Лаки. Сега не е точно определено на графикон или зонски,  
точно не е определено ама обично викат зоната ја знаеме Ние, покрај патот за 
Викендици каде што се купува. Тоа е за Викенд зоната. А под зоните на пример 
првата зона Наша централното градско подрачје ако не биде зоната 80 и веќе 
подзона наредна имаме со 70, со 65 и 60. Ако иде „Маршал Тито“ во прва зона 
централно градско, на пример другите споредни улици, исто тие влегуват во 
централно ама не може да биде со 80 евра да им ставиме вредност, туку ќе биде 
некаде со 65, некаде со 70, зависи  која улица е зошто е поширок опфатот на 
централното градско подрачје. И сега главната улица ќе иде со највеќе поени, 
другите улици ќе бидат со помалку. Тоа сепак ќе биде проценка и на проценителот. 
Претседател на Советот Ацо Ѓорѓиевски:  Така барат граѓаните да знаат споредна 
улица е помалку. 
Претставник Васка Николова: Да секако е помалку. Затоа се тие под зони, сите 
улици да не бидат со 80, да бидат со помалку. 
Претседател на Советот Ацо Ѓорѓиевски:  Објаснувањето со прва зона се 
подразбира и за втора зона и за трета зона. 
Претставник Васка Николова: Да за сите тие што се, главните улици во таа зона ќе 
бидат со највеќе па другите ќе бидат со помалку бодови.  
Градоначалник Миле Петков: Чисто како едно дополнително образложение на 
излагањето на Васка што го кажа. Овие Одлуки се донесени 2008 година, за 
одредување на пазарна вредност. Исто и за градежно и за земјоделско земјиште, со 
една измена од 2010 година. Од тогаш поминале 14 години. Со оваа Одлука сакаме 
да извршиме усогласување на даночната база со фактичката состојба на терен. И 
затоа многу улици што биле претходно во втора зона, сега се веќе во прва затоа што, 
поради нивната атрактивност. Затоа што веќе не се на периферијата туку веќе 
стануват дел од централно градско подрачје. Ова е некоа реална состојба што ќе 
биде при оданочувањето на купопродажби или при наследство и подарок. Како што 
кажа Васка, бодовите што ги гледате тука се само еден мал дел од ставките кои што 
влегуват во проценката на имот по Методологијата. Исто и со подзоните има 
простор, за некој ако е како што кажа Васка да биде и во друга подзона, во трета 
подзона,  така да има простор да се направи подобра проценка со оваа Одлука, за 
разлика од претходно каде што иако сакаш некаде да направиш добра проценка веќе  
си ограничен со претходната Одлука.  
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Советничката Марија Манасиева, праша: Ќе може ли да ни одговорите кои улици  
претходно биле во зона 2, а сега преминуваат во зона 1? Со вредност од 50 бода сега 
во 80, бидејќи ги немаме претходните материјали. Или Градоначалникот ако знае, 
нека ни каже. 
Претставникот Васка Николова, одговори: Јас ги имам и претходните кои што беа 
прва зона, ги имам и сега новите. Првите остануват, само се дополнети. Првата зона 
е дополнета, проширено е малку. 
Секретарот на општината Гоце Алексов ги кажа границите: Од АМД Виница, 
„Илинденска“ до Градечки мост и од другата страна тие што се новите улици. Па 
иде до Собранието, старото Собраниската зграда, улица „Н.Наумовски Борче“ и  дел 
од броевите до Љупчо што беше порано архитектот „Гоце Делчев“ 13 и 
„Собраниска“ до 8. Идеме „Н.Наумовски Борче“ до Виничка река, па се симнува до 
мостот кај Столе ташката, па оди на улица „Ангел Винички“ до Нашиот мост, па 
продолжува до „Партизанска“ до Милка директорката каде седи. Таа е границата, 
надоле „Партизанска“ до струјата што е. Целиот овој дел нагоре  е прва зона, оној 
низинскиот дел. Втората зона од Градечки мост нагоре од двете страни, улица 
„Илинденска“ и „Кеј 30-ти август“, улица „Ванчо Прке“, „Гоце Делчев“, „Димитар 
Влахов“, се симнува кај до „Н.Наумовски Борче“, па продолжува „4-та Македонска 
Бригада“, „Јане Сандански“, до „Партизанска“ до кај Трајче Фрипек што е 
раскрсницата, нагоре кај Сашко „Христо Узунов“, продолжува до улица „Сава 
Ковачевиќ“, па се симнува на „Крушевска Република“. И сега во втората зона ја 
ставаме и онаа индустриската зона затоа што веќе е со улици, со броеви. Ако порано 
ги сметале како индустриска зона со пониска цена, сега се со повисока затоа што 
реално вредноста на тоа земјиште, сега е друга. Ако некогаш било 5 евра, сега не 
може да биде 5 евра. Тоа е втората зона и оној ридскиот дел на градот нагоре, 
Циганско маало, Чеченија, оној ридскиот дел е третата зона што и реално таму е 
најевтино земјиштето. Во тие граници се сите улици. 
Советничка Марија Манасиева: Благодарам на објаснувањето. Од прилика ги знаеме 
сите улиците и луѓето што ги споменавте. Прашањето ми беше, кои улици можеби 
не се разбравме добро. Кои улици не биле во прва зона, а сега се? Биле втора, кои 
преминуваат во прва. Веројатно не се многу улици, така. 
Претставник Васка Николова: Па не се, само редоследот не е исти Јас со старите 
што ги имам и сега редоследот е. 
Советничка Марија Манасиева: Колку се придодаваат? 
Претставник Васка Николова: Јас ако сакате ќе Ви ги дадам старите, еве прва зона 
што е било и сега прва зона ги имате веќе материјалите ама не е редоследот исти за 
да може... измешани се улиците и затоа не можам да ги набројам точно кои се. 
Советничка Марија Манасиева: Ако може службите да ни ги достават, кои биле 
прва, а сега се втора. 
Секретар на општина Гоце Алексов: Зонирањето го правија архитеките, Секторот за 
урбанизам, не е правен од никој друг. Тие знаат реално кој каде, земјиште колку 
вреди. 

По исцрпување на дискусијата, Претседателот на Советот ја затвори расправата 
по точка 36 и ја стави на гласање Предлог-Одлуката за формирање на зони за 
утврдување на пазарната вредност на недвижен имот и за утврдување вредност на 
градежно неизградено земјиште и градежно изградено земјиште за град Виница и за 
селата во општина Виница. 

Од присутните 15 советници, со 12 гласа ЗА и 3 гласа ВОЗДРЖАНИ, нема 
присутни советници кои не гласале, Советот донесе Одлука за формирање на зони 
за утврдување на пазарната вредност на недвижен имот и за утврдување вредност на 
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градежно неизградено земјиште и градежно изградено земјиште за град Виница и за 
селата во општина Виница. 

37-ма точка од Дневниот ред е Предлог-Одлука за утврдување на пазарната 
вредност на земјоделско земјиште по групи, категории и класи, населени места за 
единица површина изразена во евра. 
Претседателот на Советот му даде збор на претставникот на Комисијата за 
финансирање, буџет и локален економски развој, Александар Јованов 

Советникот Александар Јованов како Претседател на Комисијата за 
финансирање, буџет и локален економски развој, истакна: На Комисијата за 
финансирање и буџет, беше разгледана Предлог-Одлуката за утврдување на 
пазарната вредност на земјоделско земјиште по групи, категории и класи, населени 
места за единица површина изразена во евра. Ставот на Комисијата е со 5 гласа ЗА, 
да ја поддржиме. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 37 од Дневниот ред. 
Раководителот на одделението за администрирање на даноци и такси Васка 
Николова, истакна: Исто и таа Одлука за земјоделското земјиште, за да се усогласи 
со измените на законот. Некои измени има само во првата група. Вредноста на 
имотот не беше реална по Наши видувања во секојдневното работење кое што се 
сретнуваме и ми се чини има некои измени ама не се тоа некои измени драстични за 
да може да се одрази. Ние по тие Одлуки работиме зошто секогаш кога правиме 
проценка на вредноста и на земјоделското земјиште и на објектите без разлика на 
што е, секогаш мора и да го следиме и пазарот какко се движи на недвижности во 
градот. Затоа е земјиштето кај оризните ниви, кај нивите зголемено во градот и 
полските населени места е 1000 евра, тоа се дадени по декар. Таму е само 3 %, така 
да немаме некое зголемување што ќе предизвика негативни реакции кај луѓето. Да 
се обноват Одлуките, да се усогласат со законот и да одговара со реалната малку 
состојба. 
Советник Дино Иванов: Јас мислам дека тие цени предизвикале сега лоши реакции 
кај луѓето бидејќи се среќавам секој ден и ми спомнаа за ова. И Јас ќе замолам нека 
се размисли убаво, пред да се гласа за оваа Одлука. 
Претставник Васка Николова: Ние при секојдневното работење, Договорите за 
купопродажба луѓето сами си ги пријавуват цените и тоа ни фактички претставува 
следење на пазарната вредност на недвижности на територија на општина Виница. 
Не само за градот туку и за сите населени места што спаѓат. И затоа е таа вредност 
така. Јас имам моја евиденција што ја водам при работата, кога луѓето пријавуват 
при купопродажбите, тие имат пријавено втора класа нива со 950 евра по декар, тие 
што си ја пријават. Со име и со презиме, КП, сум забележила зошто тоа ми 
претставува заради моја евиденција утре ако се продава во таа околина, а некој 
пријавил, минимум вредност што ќе напишат луѓето за 2.000 денари или за 6.000. 
Никој не продава нива за 6.000, без разлика каде и да се наоѓа. И затоа го следиме 
пазарот и затоа рековме да биде барем и Одлуката прилагодена да немаме реакции. 
Инаку реакциите кај мене ќе стигнат така да мислам до сега не сме имале, негативно 
искуство немам толку. 
Претседателот на Советот Ацо Ѓорѓиевски праша: Дали имате со колку се зголемува 
ако се зголемува веќе или нивелира да кажеме? 
Претставникот Васка Николова, одговори: 750 ако беше по старо оризна нива прва 
класа, сега е 1.000 евра. Ама од 2008 година, Одлуката која што не е менета 700. И 
тука на самата Одлука на старото сум забележила 450 евра четврта класа нива 685 
евра се продала, тоа сум го на лице место забележила. Тоа се вредности што си ги 
странките во Договорите пријавуват. Јас мислам дека кај Нас нива не се продава под 
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500 евра. Мислам дека нема големи измени освен оризните ниви и нивите кои што 
ги изменивме. 
Советник Зоран Ристовски: Јас и на Комисија кога имавме, со колегите од 
Комисијата начнавме некоја тема. Има големи реакции од граѓани и не се 
согласувам тука со Васка дека нема реакции можеби не стасуват до канцелариите но 
воопшто кај населението има реакции поготово за тие трета класа руралните места, 
каде што реално има ниви каде што не можат да се продадат за таа цена што е 
наведена по закон, во кој Вие мора да се усогласите со законот. Има реакции каде 
што луѓето едноставно, кај сите Вас сигурно стигнуват такви реакции, не вреди 
толку нивата колку што вреди административната постапка превод, данок од 3 % 
и.т.н. Мислам дека со тие нови механизми што ги најавувате, да речеме општо и за 
овој серверот што планира да се купи. Не знам колку пари беше околу 8.000 евра, 
колку беше грубо, да се надеваме дека тие недостатоци ќе се надминуват затоа што 
реакциите кај одредени луѓе се стварно дека тие трета класа населени места горе, 
тоа не за 500 евра, тоа не межеш да го дадеш на некој, условно да кажам така стојат. 
Во делот на тоа дека мора да се усогласите со закон се согласувам ама во делот на 
тоа дека малку повеќе треба да се внимава при проценување, мислам дека треба 
затоа што реакции има. Верувам дека кај сите ќе стигнат реакции и не е спорно дека 
треба да го регулираме со законот, со колку е покачувањето, Васка кажа со колку ќе 
биде отприлика покачувањето од 2008. Реално 2008 е многу време уназад, треба да 
се прават промени меѓутоа промените секогаш треба да ги прилагодиме да бидат во 
интерес на граѓаните. 
Претставник Васка Николова: 500 евра мислев на градот Виница и за полско 
населените места, а ридско планинските до 300 евра. Јас може лошо се доискажав. 
Сега некој ако е ептен во планината, не се држиме чисто до Одлуката, има тука и 
неплодно земјиште 100 евра и 150 ама 300 евра Липец, Кршлата. Луѓето купуват и 
прикажуват вредности. Сега ако некој прикажал реална вредност кога ќе дојде веќе 
наредниот, не може да му цениме Ние дека тоја ја купул за 300 евра, комшијата до 
него дека ја купил за 100 евра. Не можеме точната вредност да ја знаеме ама затоа 
велиме проценка правиме. Не утврдуваме фактичка, Ние правиме проценка. Ако 
комшијата ја купил 300 евра од декар, логички е и тој до него да ја продаде и да ја 
купи за 300 евра од декар. Обично таква математика правиме, таа е логиката. 300 
евра во Кршлата Шавајцарецот купи 70 декари, по 300 евра од декар. Тој си ја 
пријави, Ние само ја прифативме. Не значи дека Ние се не прифаќаме, ако тие дадат 
вистинска вредност, Ние ја прифаќаме. Ама ако има големи отстапувања,ако некој 
пријавил 300, а другиот пријавил само 50 евра, тоа не може да се прифати. Мора да 
бидеме спрема луѓето правични, зошто тоа ни е еден принцип на работа, да бидеш 
правичен спрема странките. По Методологијата кога ќе работиме тој принцип мора 
да го применуваме, без разлика некој ќе пријави права вредност, некој ќе пријави 
некоја друга и сега Ние мора да одржуваме некој баланс, да не идеме ниту многу 
високо, ниту многу ниско ама во граници на дозволеното. 

По исцрпување на дискусијата, Претседателот на Советот ја затвори расправата 
по точка 37 и ја стави на гласање Предлог-Одлуката за утврдување на пазарната 
вредност на земјоделско земјиште по групи, категории и класи, населени места за 
единица површина изразена во евра. 

Од присутните 15 советници, со 12 гласа ЗА, 1 глас ПРОТИВ и 2 гласа 
ВОЗДРЖАНИ, нема присутни советници кои не гласале, Советот донесе Одлука за 
утврдување на пазарната вредност на земјоделско земјиште по групи, категории и 
класи, населени места за единица површина изразена во евра. 
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38-ма точка од Дневниот ред е Предлог-Одлука за давање на времено 
користење на недвижен имот Спортска сала на ООУ „Славчо Стојменски“ - Виница. 
Претседателот на Советот Ацо Ѓорѓиевски, Претседател и на Комисијата за 
урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата, истакна: 
На Комисијата од страна на Општинската администрација, беше Виолета Михајлова. 
Рече дека до сега таа сала се води на општина Виница и сакаме да ја дадеме да 
стопанисува и да биде во сопственост на ОУ „Славчо Стојменски“, со тоа што и до 
сега истото тоа училиште ги користеше и плаќаше сите тие давачки струја, вода, 
чистење и.т.н. Тоа само да се официјализира. Тоа беше целата работа и на 
Комисијата гласавме со 5 гласа ЗА, препорачуваме на Советот да биде усвоена оваа 
точка. Ако нешто сум згрешил, тука се членовите на Комисијата, слободно може да 
ме исправат. 
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 38 од Дневниот ред. 
Секретар на општина Гоце Алексов: Има Барање од ОУ „Славчо Стојменски“, салата 
после изградбата е во сопственост на општината. Луѓето сакат да им се даде на 
користење и да биде во нивна надлежност, да располагат со неа. Периодот е 10 
години, не е трајно. Тие првично имаа Барање да ја пренесеме сопственоста меѓутоа 
ги одбивме затоа што тоа останува сопственост на општината. Меѓутоа факт е дека 
децата од тоа школо ја користат таа сала. Инаку и до сега имаа Договор помеѓу 
општината и „Славчо Стојменски“, истите си ги плаќат трошоците, вода, струја и 
греање плаќат, до сега. 

По исцрпување на дискусијата, Претседателот на Советот ја затвори расправата 
по точка 38 и ја стави на гласање Предлог-Одлуката за давање на времено 
користење на недвижен имот Спортска сала на ООУ „Славчо Стојменски“ - Виница. 

Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема присутни советници кои не 
гласале, Советот донесе Одлука за за давање на времено користење на недвижен 
имот Спортска сала на ООУ „Славчо Стојменски“ - Виница. 
 39-та точка од Дневниот ред е Предлог-Одлука за издавање под закуп на 
деловен простор, сопственост на општина Виница. 
Претседателот на Советот Ацо Ѓорѓиевски, Претседател и на Комисијата за 
урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата, 
истакна: Тоа беше на Комисија за урбанизам, не расправавме по таа точка бидејќи 
немаше материјали на што да расправаме затоа ја оставивме на самата седница да 
биде расправано. 
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 39 од Дневниот ред. 
Секретар на општина Виница Гоце Алексов: Сакаме, мислам интенција од почетокот 
е се што е под општината, а што не е искористено да го дадеме под закуп. За да може 
да објавиме Оглас за издавање под закуп на деловен простор, најпрвин треба да се 
изврши проценка од страна на проценителите. Малку задоцнивме заради тоа што 
проценката беше дури вчера завршена. Се утврдува вредноста на објектот и од таа 
вредност 0,5 % е почетна цена што треба да се утврди при евентуално наддавање. 
Методологијата е утврдена од страна на државата, тука нема субјективност, има 
критериуми, тие ја утврдиле вредноста на секој објект, 0,5 % од вредноста на тој 
објект ќе биде почетната вредност при евентуална лицитација. Објекти се: Во Блатец 
една просторија имат заинтересирани за земање, на Цуцул Бар што е горе е истечен 
Договорот 2020 година, повторно лицитација, Ника кафаната, може 10 и повеќе 
години не е издадена, а ја користат некои поединци и во Јакимово, Пензионерскиот 
дом просторијата што е во Домот. 9.275,00 евра е вредноста на објектот во Јакимово, 
0,5 % од таа вредност ќе биде за лицитација, Ника е 41.807,00 евра, Цуцул бар е 
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43.356,00 евра и во Блатец вредноста на таа просторија од 12 м2 е 2.754,00 евра. Сите 
се сликани, проценката што си ја направил проценителот. 
Советникот Александар Јованов праша: Дали освен овие четири имоти кои се 
ставени сега во Предлог-Одлуката, општината располага со употребливи, а недадени 
по овој Оглас. Целта ми е да доколку постојат и други имоти кои се во сопственост 
на општина Виница, а може да се дадат под закуп, да не стојат така на распаѓање, а 
истовремено и општината да има бенефит, корист од издавањето. 
Градоначалникот Миле Петков одговори: Општината има друг имот кој што е во 
сопственост ама се веќе со некои Одлуки дадени на користење на Невладини 
организации. Има повеќе такви и во Спомен дом и Венеција поранешна и горе кај 
Кино салата. Така се веќе користат од некои Невладини организации. Инаку на 
територијата на општината има веќе се и руинирани има,  ако некој од Вас има 
информација дека некој е заинтересиран, може да го дадеме слободно. Некои имаше 
дури и за Калиманци старата болница или школо, дека имаше некои заинтересирани 
така да може да ставиме и ново наддавање за некои објекти што би имало интерес. 
Инаку за овие имаше пред неколку години Оглас под закуп, не се јави никој. Не за 
сите ама за „Ника“, не се јави никој. Така да може, ако има некој. И по селата има 
доста објекти што се државни. 
 По исцрпување на дискусијата, Претседателот на Советот ја затвори расправата 
по точка 39 и ја стави на гласање Предлог-Одлуката за издавање под закуп на 
деловен простор, сопственост на општина Виница. 
 Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема присутни советници кои не 
гласале, Советот донесе Одлука за издавање под закуп на деловен простор, 
сопственост на општина Виница. 
 40-та точка од Дневниот ред е Барање од Стојан Наковски од Виница, на 
финансиски средства за лекување и набавка на огревно дрво. 
Претседателот на Советот му даде збор на претставникот на Комисијата за 
финансирање, буџет и локален економски развој, Александар Јованов 

Советникот Александар Јованов како Претседател на Комисијата за 
финансирање, буџет и локален економски развој, истакна:  Оваа точка не беше 
ставена на Дневен ред на Комисијата за финансирање и буџет, не е разгледувано. Го 
разгледав Барањето во подготовка на материјалите и констатирав дека на истото 
лице овој подносител во месец април, Советот на општина Виница доделил 
средства. Според Правилникот кој го донесовме како Совет, не можеме да го 
разгледуваме ова Барање и не може да му доделуваме дополнителни финансии. 

Претседателот на Советот отвори расправа по точка 40 од Дневниот ред. 
Претседателот на Советот Ацо Ѓорѓиевски: Беше дилема дали да го ставаме ова 
Барање на седница и Јас лично одлучив да го ставиме секое Барање, Ние да се 
произнесеме, да не излезе некој крие, не е транспарентно и го става Барањето во 
фиока. Ние ќе се произнесеме према Правилникот и ќе донесеме Одлука, дали ќе 
биде усвоено, дали нема да биде усвоено и.т.н. 
 По исцрпување на дискусијата, Претседателот на Советот ја затвори расправата 
по точка 40 и се согласија дека према Правилникот за доделување на еднократна 
парична помош на физички лица, не го следува бидејќи веќе му се доделени 
финансиски средства во месец април 2022 година. 
Советник Гоце Милевски: Ако стигне такво на Комисија да не го ни ставаме на 
Совет. Нека дојде на Комисија согласно Правилникот.... 

41-ва точка од Дневниот ред е Предлог-Одлука за утврдување на приоритет на 
проект „Реконструкција на локален пат Блатец-Детлово“. 
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Претседателот на Советот Ацо Ѓорѓиевски, Претседател и на Комисијата за 
урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата, 
истакна: Јас пред малку го начнав ова прашање во друга дискусија. И оваа точка е 
едната од тоа што требаше да се стави како дополнување од координацијата, што 
имавме со советничките групи. И ми се јави по телефон Луиза Алексова службеник 
во Општинската администрација и рече дека е приоритет да ја ставиме оваа точка 
бидејќи без оваа Одлука Ние што треба да ја донесеме, тоа е некоја процедура не 
може да се отпочне со реконструкција на патот „Блатец-Детлово“. Тоа е некоја 
папирологија и ме праша дали може пошто е во приоритет да не чекаме после уште 
еден месец да закаснеме, реков да и затоа е ставена Меѓутоа пак беше во границите 
на дозволеното за да може се стави оваа точка и ја ставивме. И ова точка помина на 
Комисијата и едногласно беше изгласана и ја препорачуваме оваа точка да биде на 
Совет на општина Виница. 
 Претседателот на Советот отвори расправа по точка 41 од Дневниот ред. 
Градоначалник Миле Петков: Кога се работи за ваква Предлог-Одлука, не е битно 
дали пред координација или после. Ова се многу битни Одлуки што треба навреме да 
се донесат затоа што и кај Нас стигнуват во последен момент. Реконструкцијата на 
патот Блатец-Детлово е дел од проектот за поврзување на локални патишта меѓу 
Република Македонија и Светска банка. Знаете таму имаше тендер, изберен е 
Изведувач фирма, сега треба да се склучи Договор меѓу Министерство за транспорт 
и врски и фирмата Изведувач. И сега една Одлука што треба Ние да ја донесеме, 
општина Виница како краен корисник на овој проект, Одлука да донесеме за да се 
склучи тој Договор. Прво мора да помине преку Советот за реализација на проектот 
и да почнат да го изведуват. 

По исцрпување на дискусијата, Претседателот на Советот ја затвори расправата 
по точка 41 и ја стави на гласање Предлог-Одлуката за утврдување на приоритет на 
проект „Реконструкција на локален пат Блатец-Детлово“. 

Од присутните 15 советници, со 15 гласа ЗА, нема присутни советници кои не 
гласале, Советот донесе Одлука за утврдување на приоритет на проект 
„Реконструкција на локален пат Блатец-Детлово“. 
 
 42-ра точка од Дневниот ред е Советнички прашања.     
Претседател на Советот Ацо Ѓорѓиевски: Во Советнички прашања имате и Одговор 
на поставено Советничко прашање, тоа веќе и дискутирано е. 
 
 1.Советник Гоце Милевски: Тоа не ми е како прашање, чисто како една 
сугестија до Градоначалникот и администрацијата во општината. Не е лошо на 
наредниот Совет или ако заземеме некоја пракса таква да од Совет до Совет, да ни 
достават службите информација на кои проекти се аплицира. И на домашни и на 
Европски, за да можеме да видиме ако нешто има мегдан да се турка. Ако е Биро за 
регионален развој, ако е УНДП, ако е не знам друга која организација, ако е УСАИД 
или било кој. Советот да има информација на кои проекти и каде се аплицирани. 
Сега Вие ќе да одлучите, дали од Совет до Совет или како се аплицира па да ни 
доставувате информација. 
 Градоначалник Миле Петков: До сега што е аплицирано, може на наредниот 
Совет да добиете податок, а после па на месечна основа. 
 Советник Гоце Милевски: Не станува збор само за Нашите тука Регионални, 
Биро, има и УНДП, УСАИД и било кои Повици, чисто да имаме информација како 
Совет до каде сме. 
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 2.Претседател на Советот Ацо Ѓорѓиевски: Сакам да Ве информирам дека има 
една убава акција во Блатец, чистење на депонијата и веќе е при крај, има уште 
малку. Тоа е од проектот за „Чистење на депониите во Виница“ од проектот за 
Регионалната депонија во Свети Николе. Однесена е во Лески, а после ќе биде 
претоварена во Кочани и натаму ќе се транспортира. 
 Секретар на општина Гоце Алексов: Тоа е проект на Светска банка, 
финансирањето е од таму. Дивите депонии Блатец, Истибања и Кршлата, ќе се 
складират кај Лески, ќе се затвора депонијата во Лески, ќе се врши порамнување, 
оззеленување и во скорешен период, Ние ѓубрето најпрво ќе го носиме во Кочани, а 
со Претоварната станица кога ќе се направи и Мечкуевци депонијата, ќе се носи до 
Претоварна станица Истибања. Тоа е проект што државата го почнала. 
 3.Советник Зоран Ристовски: Прашање имам Јас до Градоначалникот. 
Градоначалник, по Корона кризата 2-3 години веќе во училиштата нема храна. Дали 
сте размислувале на таа опција, имам информации дека во неколку општини веќе, 
прават неколку Договори. Колкави Ви се одврзани рацете со Министреството, дали 
ќе се дозволи, дали ќе биде тоа топол оброк, дали ќе биде некоја брза варијанта на 
храна меѓутоа има многу реакции од родители до кога ќе е кочницата. Дали сте Вие 
како општина да посегнете иницијатива, да полека полека се враќаме во нормала во 
школите. 
 Градоначалник Миле Петков: До сега конкретно до Нас не е стасало некое 
Барање и од школите па и од некои поединци за исхрана во училиштето. Тоа беше 
порано, знаете дека школите и по закон веќе не смеат да држат, приватни субјекти 
ги држат кујните. Треба да се размисли, да се разговара и со школите дали стварно 
има потреба од такво нешто. Може како предлог да се види со директорите. Ако има 
потреба тоа секако ќе биде со приватни фирми. 
 Претседател на Советот Ацо Ѓорѓиевски: Многу убаво искуство беше бидејќи 
во Блатец имаше Интернат и имаше таму кујна. И мислам дека треба и на ниво на 
држава да се направи за дечињата да имат топла храна, не да биде сува храна, многу 
подобро. Сега како се затвори Инернатот, веќе нема кујна во Блатец и гледам дека и 
дечињата и родителите се многу, не разочарани така нешто пошто беше многу 
добро за нив. И ако може, тоа треба да се потегне и на државно ниво, ако може 
барем за најмладите да ги оттргнеме од тие сендвичи и од тие банички да си има, 
сепак си е топла храна, топла храна. Тоа не е сега во Наша надлежност меѓутоа дали 
ќе може на Наше ниво, на општинско ниво Ние да се организираме сите школи 
бидејќи има и Блатец кујна, има и Виница кујна ОУ „Славчо Стојменски“, па може 
да се организира, пошто се уште инвентарот стои. Да се готви, да биде 
дистрибуирано до школите. Тоа сега е како констатација и желба на некој начин, 
ама дали ќе се оствари, дали може воопшто, не знам. 
 4.Советничка Марија Манасиева: Тоа е веќе идеја за убаво ЈП што може да ги 
сервисира и градинките и школите, што навистина би добило безбрезервна 
поддршка во секој момент. Јас сакам да го прашам Градоначалникот па и да го 
потсетам за ветувањето што го даде на претходниот Совет бидејќи по многу 
натписи и работи, прашањето не беше одговорено нити пак дефектот е саниран на 
улица „Кирил и Методиј“, што се коси со многу закони за санирање на работи кои 
што општината ги предизвикува. Имено ново асфалтираната улица „Кирил и 
Методиј“ знаете дека беше расечена, сега стоеше со дупки 2 месеци, добивте идеја 
за градба на фонтана после тоа, Но Вашиот личен збор кој што го дадовте на 
претходната седница беше дека тоа ќе биде санирано до оваа седница што не е 
случај. Па да прашам колку тежи Вашиот збор и дали ќе добиеме ново ветување? 






