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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА НЕГОТИНО 

 
 
 
 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК  
НА ОПШТИНА НЕГОТИНО 

Службен  гласник  бр. 6/2022 
17.05.2022 година 

  

  
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 

(„Сл.весник на РМ.бр.5/02) и член 96 став 1 точка 4 од Статутот на општина 

Неготино („Сл.гласник на општина Неготино“ бр.3/06, 2/11, 9/11, 16/12, 16/14 и 

13/20 ), Градоначалникот на општина Неготино донесе  

 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

за објавување на Програма за  измена и дополнување на Програмата за 
изработка на урбанистички планови на  просторот на општина 

Неготино  за 2022 година 

 

Се  објавува Програма за  измена и дополнување на Програмата за изработка 
на урбанистички планови на  просторот на општина Неготино  за 2022  

година Предлог – Програма за  измена и дополнување на Програмата за 
изработка на урбанистички планови на  просторот на општина 
Неготино  за 2022 година што Советот на Oпштина Неготино го усвои на 
седницата одржана на ден 16.05.2022 година. 
 

  

 

           Бр.09-369/1 

 17.05.2022 година 

          ГРАДОНАЧАЛНИК 

         Општина Неготино 

          Горан Стојанов с.р  
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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА НЕГОТИНО 

 
 
 
 

 

 Врз основа на чл. 50 став 1 т.6 од Законот за Локална Самоуправа (,,Сл. 

весник на РМ” бр.5/2002), а во врска со член 20 од Законот за урбанистичко 

планирање (,,Сл. весник на РМ”бр. 32/20) и член 79 став 1 точка 6 од Статутот на 

општина Неготино (,,Сл.гласник на  Општина Неготино“ бр.3/06, 2/11,  9/11, 16/12 и 

16/14)  Советот на Oпштина Неготино на седницата одржана на ден 16.05.2022 ја 

донесе следната 

ПРОГРАМА 

за  измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички 

планови на  просторот на општина Неготино  за 2022 год 

 

Член  1 

Во Програмата за изработка на урбанистички планови на  просторот 

на општина Неготино  за 2022 година се менува следното: 

 

   Во глава  2- ПЛАНИРАНИ  АКТИВНОСТИ,   

 

- Во табелата „2.5 Урбанистички планови за вон населено 
место“ се менува 

-  

 

 

 

Р.Б. ЛОКАЦИЈА 

 

Начин на плаќање 

5 Кривплак, 

Црвени 

Брегпви, 

Негптинп 

Измена и дппплнуваое на урбанистички план за 

впн населенп местп  за лесна индустрија на КП 556 

КО Црвени Брегпви 2,  КП 678-дел, КП 679, КП 

681/1, КП 762 КО Кривплак, КП 1000/1 дел, КП 

1006/2 -дел и КП 4178/1-дел КО Негптинп, 

ппштина Негптинп 

Општина 
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Член  2 

Оваа  програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен 

гласник на општина Неготино“. 

 

 
бр.08-355/3                                                                     Совет на општина Неготино 
16.05.2022 година                                                                        Претседател, 
         Роза Јаневска с.р 
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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА НЕГОТИНО 

 
 
 
 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 

(„Сл.весник на РМ.бр.5/02) и член 96 став 1 точка 4 од Статутот на општина 

Неготино („Сл.гласник на општина Неготино“ бр.3/06, 2/11, 9/11, 16/12, 16/14 и 

13/20 ), Градоначалникот на општина Неготино донесе  

 

 
 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
за објавување на Одлука  за изменување и дополнување на Одлуката за 

основање на Јавно претпријатие за jавни паркиралишта „ ПАРКИНЗИ 
НЕГОТИНО “ Неготино бр.08-60/12 од  24.01.2020 година 

 
 

Се  објавува Одлука  за изменување и дополнување на Одлуката за 
основање на Јавно претпријатие за jавни паркиралишта „ ПАРКИНЗИ 
НЕГОТИНО “ Неготино бр.08-60/12 од  24.01.2020 година што Советот на 
Oпштина Неготино го усвои на седницата одржана на ден 16.05.2022 година. 

 

  

 

 

 

           Бр.09-369/2 

 17.05.2022 година 

 

          ГРАДОНАЧАЛНИК 

          Општина Неготино 

           Горан Стојанов с.р 
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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА НЕГОТИНО 

 
 
 
 

 

Врз основа на член  3, 9 и 10 од Законот за јавните претпријатија („ 

Сл.весник на РМ “ бр.38/96,.......35/19 и „ Сл.весник на РСМ “  бр.275/19) , член 5  

од Законот за комунални дејности („ Сл.весник на РМ “ бр.95/12, 1643/13, 42/14, 

44/15, и 31/16), член 36 став 1 точка 4 од Законот за локалната самоуправа („ 

Сл.Весник на на РМ “ бр.5/2002) и член 79 став 1 точка 28 од Статутот на општина 

Неготино („ Сл.гласник на општина Неготино “ бр.3/06, 2/11, 9/11, 16/12 , 16/14 и 

13/20 ), Советот на Општина Неготино на седницата одржана на ден 16.05.2022 

година денесе  

 

О Д Л У КА  

за изменување и дополнување на Одлуката за основање на Јавно 

претпријатие за jавни паркиралишта „ ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО “ Неготино 

бр.08-60/12 од  24.01.2020 година  

  

 

Член 1  

Во член 5 став 1 по алинеа 8 се додава нова алинеа 9 која гласи: 

- Класа 43.21 – Електроинсталатерски работи 
- Одржување на јавно осветлување 
 

Член 5 од Одлука бр. 08-60/12 од 24.01.2020 година сега гласи:  

 

         Јавното претпријатие ќе ги врши комуналните дејности од јавен интерес од    

локално значење за градот утврдени со закон и тоа: 

 

- Изградба, одржување и стопанисување на јавниот простор за паркирање; 
- Отстранување на непрописно паркирани возила; 
- Отстранување на хаварисани возила од јавните површини; 
- Одржување и изнајмување на СРЦ „ Младост “ и останати спортски терени 

на подрачјето на град Неготино; 
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Класа 52.21 од Националната класификација на дејности –  

- Услужни дејности поврзани со копнен превоз 
 

Класа 42.99 од Националната класификација на дејности – 

- Изградба на други објекти од ниска градба, неспомнати на друго место 
 

Класа 52.2  од Националната класификација на дејности –  

- Придружни дејности во превозот 
 

- Класа 43.21 Електроинсталатерски работи од Националната класификација 
на дејности 

Одржување на јавно осветлување 

Член 2 

 

Оваа Одлука стапува стапува на сила со денот на објавување во „ Службен 

гласник на општина Неготино “.  

 

 

 

 

 

бр.08-355/5                                                                     Совет на општина Неготино 
16.05.2022 година                                                                        Претседател, 
         Роза Јаневска с.р 
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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА НЕГОТИНО 

 
 
 
 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 

(„Сл.весник на РМ.бр.5/02) и член 96 став 1 точка 4 од Статутот на општина 

Неготино („Сл.гласник на општина Неготино“ бр.3/06, 2/11, 9/11, 16/12, 16/14 и 

13/20 ), Градоначалникот на општина Неготино донесе  

 

 
 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
за објавување на Решение за давање согласност на Годишниот план за 

вработување за 2023 година на ООУ „ Страшо Пинџур “ Неготино 
 

 

Се  објавува Решение за давање согласност на Годишниот план за 
вработување за 2023 година на ООУ „ Страшо Пинџур “ Неготино што Советот 
на Oпштина Неготино го усвои на седницата одржана на ден 16.05.2022 година. 

 

  

 

 

 

            Бр.09-369/3 

 17.05.2022 година 

          ГРАДОНАЧАЛНИК 

         Општина Неготино 

           Горан Стојанов с.р 
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Врз основа на член 20 а и член 20-б став 1  алинеа 3  од Законот за 

вработените во јавниот сектор (,,Службен весник на РМ “ бр.27/2014, 199/2014 и 

27/2016 , 198/18 и „ Службен весник на РСМ бр. 143/19 и 14/20) и член  79 став 1 

точка 31 од Статутот на Општина Неготино (,, Сл.гласник на општина Неготино “ 

бр. 3/06, 2/11, 9/11, 16/12 , 16/14 и 13/20), Советот на Општина Неготино на 

седницата одржана на ден 16.05.2022 година го донесе следното 

         

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 

За давање согласност на Годишниот план за вработување за 2023 година на 

ООУ „ Страшо Пинџур “ Неготино 

 

 

Член 1 

Се дава согласност на Годишниот план за вработување за 2023 година на 

ООУ „ Страшо Пинџур “  Неготино со бр.01-135/1 од 18.04.2022 година. 

 

Член 2 

 Оваа Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „ Службен 

гласник на Општина Неготино “ .  

 

 

 

 

бр. 08-355/6                                                                     Совет на општина Неготино 
16.05.2022 година                                                                        Претседател, 
         Роза Јаневска с.р 
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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА НЕГОТИНО 

 
 
 
 

 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 

(„Сл.весник на РМ.бр.5/02) и член 96 став 1 точка 4 од Статутот на општина 

Неготино („Сл.гласник на општина Неготино“ бр.3/06, 2/11, 9/11, 16/12, 16/14 и 

13/20 ), Градоначалникот на општина Неготино донесе  

 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

за објавување на Решение За давање на согласност на Одлука бр. 0201-350 
од 11.05.2022 на ЈОУДГ „ Фемо Кулаков “ Неготино за намалување на износот 
на плаќање на надоместок за користење на услуги на деца кои се запишани 
во ЈУОДГ „ Фемо Кулаков “ Неготино и кои во месец април 2022 година во 
периодот од 11.04.2022 година заклучно со 26.04.2022 година за време на 

штајкот во установата не присуствувале во градинка   
 

 

 

Се  објавува Решение За давање на согласност на Одлука бр. 0201-350 
од 11.05.2022 на ЈОУДГ „ Фемо Кулаков “ Неготино за намалување на износот 
на плаќање на надоместок за користење на услуги на деца кои се запишани 
во ЈУОДГ „ Фемо Кулаков “ Неготино и кои во месец април 2022 година во 
периодот од 11.04.2022 година заклучно со 26.04.2022 година за време на 
штајкот во установата не присуствувале во градинка  што Советот на 
Oпштина Неготино го усвои на седницата одржана на ден 16.05.2022 година. 

 

  

 

 

 

           Бр.09-369/4 

 17.05.2022 година 

          ГРАДОНАЧАЛНИК 

         Општина Неготино 

           Горан Стојанов с.р 
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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА НЕГОТИНО 

 
 
 
 

 

Врз основа на член  36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа  

(,,Сл. весник на РМ “  бр.05/02,) и член 79 став 1 точка 31 од Статутот на Општина 

Неготино (,, Сл.гласник на Општина Неготино ,, бр. 3/06, 2/11, 9/11, 16/12 , 16/14  и 

13/20), Советот на општина Неготино на седницата одржана на ден 16.05.2022  

година го донесе следното  

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 

За давање на согласност на Одлука бр. 0201-350 од 11.05.2022 на ЈОУДГ „ 

Фемо Кулаков “ Неготино за намалување на износот на плаќање на 

надоместок за користење на услуги на деца кои се запишани во ЈУОДГ „ 

Фемо Кулаков “ Неготино и кои во месец април 2022 година во периодот од 

11.04.2022 година заклучно со 26.04.2022 година за време на штајкот во 

установата не присуствувале во градинка   

 

Член 1 

Се дава согласност на  Одлука бр. 0201-350 од 11.05.2022 на ЈОУДГ „ 

Фемо Кулаков “ Неготино за намалување на износот на плаќање на 

надоместок за користење на услуги на деца кои се запишани во ЈУОДГ „ 

Фемо Кулаков “ Неготино и кои во месец април 2022 година во периодот од 

11.04.2022 година заклучно со 26.04.2022 година за време на штајкот во 

установата не присуствувале во градинка  донесена од страна на Управниот 

одбор на ЈОУДГ „ Фемо Кулаков “ Неготино. 

 

Член 2 

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „ Службен 

гласник на Општина Неготино “ .  

 

бр. 08-355/7                                                                          Совет на општина Неготино 
16.05.2022 година                                                                        Претседател, 
         Роза Јаневска с.р 
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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА НЕГОТИНО 

 
 
 
 

 

 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 

(„Сл.весник на РМ.бр.5/02) и член 96 став 1 точка 4 од Статутот на општина 

Неготино („Сл.гласник на општина Неготино“ бр.3/06, 2/11, 9/11, 16/12, 16/14 и 

13/20 ), Градоначалникот на општина Неготино донесе  

 

 
 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
за објавување на Одлука За изменување и дополнување на Одлуката за 

извршување на Буџетот на oпштина Неготино за 2022 година 

 
 

 

 

Се  објавува Одлука За изменување и дополнување на Одлуката за 
извршување на Буџетот на oпштина Неготино за 2022 година што Советот на 
Oпштина Неготино го усвои на седницата одржана на ден 16.05.2022 година. 

 

  

 

 

 

           Бр.09-369/5 

 17.05.2022 година 

          ГРАДОНАЧАЛНИК 

        на Општина Неготино 

           Горан Стојанов с.р 
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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА НЕГОТИНО 

 
 
 
 

 

Врз основа член 36 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа 

(“Службен весник на РМ” број 5/02), член 23 став 8 од Законот за финансирање на 

единиците на локалната самоуправа  (“Службен весник на РМ” број 61/04, 96/04, 

67/07, 156/09, 47/11, 192/15  и 209/2018), службен весник на РСМ ( 

244/19,53/21,77/21 и 150/21 ), Закон за буџетите (“Службен весник на РМ” број 

64/05, 4/08 , 103/08, 156/09  95/10, 180/11, 171/12 , 192/15 167/16  и „ Сл.весник на 

РСМ “ бр.151/21)   и член 79 став 1 точка 50  од Статутот на Општина Неготино 

(“Службен гласник на Општина Неготино” број 3/06, 2/11, 9/11, 16/12, 16/14 и 

13/20), Советот на Општина  Неготино на седницата одржана на ден 16.05.2022 

година ја донесе следната  

 

О Д Л У К А  

За изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот 
на oпштина Неготино за 2022 година 

 

 

Член 1 

Во одлуката за извршување на Буџетот на Општина Неготино за 2022 година 

бр.08 – 769/ 18 од 29.12.2021  година на Совет н Општина  Неготино член 18 се 

менува и гласи: 

Исплатата на надоместоците за отпремнини за пензионирање на вработените во 

општината и локалните јавни установи ќе се врши од Програма- Градоначалник- 

ДО, односно Н1 и Н2 образование, односно В1 социјална заштита и заштита на 

деца односно Програмата во која се планирани средства за исплата на оваа 

намена во висина на двократен износ за отпремнина пресметан врз основа на 

просечната месечна нето плата по работник во Републиката објавена до денот на 

исплатата. 

Во случај на смрт на вработениот, на неговото семејство му припаѓа парична 

помош во износ од двократен износ на просечната месечна нето-плата по 

работник во Републиката објавена до денот на исплатата. 
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На вработениот, во случај на смрт на член на потесното семејство (родител, 

брачен другар, деца родени во брак или вон брак, посиноци, посвоени деца и 

децата земени на издржување) му припаѓа парична помош во износ на една 

просечна месечна нето-плата по работник во Републиката објавена до денот на 

исплатата,  а исплата ќе се врши од Програма- Градоначалник- ДО расходно 

конто 413110- Тековни резерви ( разновидни расходи). 

Надоместоците од ставовите 1 и 2 на овој член се исплатуваат по 

претходно доставено барање со комплетирана документација во годината на 

настапување на смртта, односно во годината која следи по годината на 

настапување на смртта, а исплатата на средствата же се врши по донесено 

решение од страна на Градоначалникот. 

За работниците ангажирани со договори за отстапување на работник за 

привремени вработувања, средствата за исплата на солидарна помош на 

вработените ги обезбедува работодавачот, а исплатата ја врши Агенцијата за 

привремени вработувања. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник 

на општина Неготино , а ќе се применува од 01.01.2022 година.  

 

 

 

 бр. 08-355/8                                                               Совет на општина Неготино 
16.05.2022 година                                                                        Претседател, 
         Роза Јаневска с.р 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 

(„Сл.весник на РМ.бр.5/02) и член 96 став 1 точка 4 од Статутот на општина 

Неготино („Сл.гласник на општина Неготино“ бр.3/06, 2/11, 9/11, 16/12, 16/14 и 

13/20 ), Градоначалникот на општина Неготино донесе  

 

 
 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
за објавување на Одлука за именување на претседател и членови на 

Општински совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ( ОСБСП ) 
Неготино 

 

 

 

Се  објавува Одлука за именување на претседател и членови на 
Општински совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ( ОСБСП ) 
Неготино што Советот на Oпштина Неготино го усвои на седницата одржана на 
ден 16.05.2022 година. 
 

  

 

 

 

           Бр.09-369/6 

 17.05.2022 година 

          ГРАДОНАЧАЛНИК 

          Општина Неготино 

           Горан Стојанов с.р 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа ( 

Сл.весник на РМ “ бр. 5/02 ) и член 370, 371,372, 373 и 374 од Законот за 

безбедност на сообраќајот на патиштата ( Службен весник на РМ” бр. 169/15, 

226/15, 55/16, 11/18, 83/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 98/19, 302/20 и 122/21) 

во врска со Одлуката за предлог за членови на ОСБСП Неготино бр. 0201-2/10 од 

22.03.2022 година РСБСП, Советот на општина Неготино на седницата одржана 

на ден 16.05.2022 година ја донесе следната  

 

О Д Л У К А 

За именување на претседател и членови на Општински совет за безбедност 

на сообраќајот на патиштата ( ОСБСП ) Неготино 

 

Член 1 

За претседател и членови на ОСБСП Неготино се именуваат: 

1. Тони Стефанов – претседател 

2. Ирена Зорзиќ – член 

3. Зоран Трајков – член 

4. Марјан Грнчаров – член  

5. Димитар Ристов – член  

6. Тања Петков – член  

7. Коце Јованов- член  

 

 

Член 2 

Членовите на ОСБСП се именуваат за време од 4 години со право на именување 

за уште еден мандат. 
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Член 3 

Задачи на ОСБСП Неготино се особено: 

-          унапредување на работите сврзани со безбедноста на сообраќајот на 
патиштата; 

-          унапредување на сообраќајното воспитување и образование на учесниците 
во сообраќајот и развивање на сообраќајно-образовната работа на 
предучилишните установи и училиштата; 

-          остварување на соработка и координација во превентивната работа на 
државните органи, институциите, правните лица и другите субјекти по прашањата 
на самозаштита во областа на сообраќајот на патиштата; 

-          организирање и учество во сообраќајно-воспитни акции и манифестации од 
областа на сообраќајната превентива; 

-          поттикнување, развивање и помагање на научно-истражувачка работа во 
областа на сообраќајот на патиштата; 

-          набавка и издавање на сообраќајно-воспитни публикации, филмови и 
слично; 

-          организирање на научни и стручни собири за работа од областа на 
безбедноста на патниот сообраќај и 

-          соработка со средствата за јавно информирање, заради навремено, 
целосно и објективно информирање на јавноста за мерките за унапредување на 
сообраќајната превентива и безбедноста на сообраќајот на патиштата. 

 

Член 4 

ОСБСП донесува Деловник за работа со кој поблиску се определуваат неговите 
задачи и начинот за работа. 

За остварување на задачите од член 3 од оваа одлука, ОСБСП донесува годишна 
програма која се усвојува од страна на Советот на општината. 

Финансиски извештај и извештај за реализираните активности од Годишната 
програма ОСБСП доставува до Советот на општината. 
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Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „ Службен гласник на 
Општина Неготино “. 

  

 
 
 
бр. 08-355/9                                                                  Совет на општина Неготино 
16.05.2022 година                                                                        Претседател, 
         Роза Јаневска с.р 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 

(„Сл.весник на РМ.бр.5/02) и член 96 став 1 точка 4 од Статутот на општина 

Неготино („Сл.гласник на општина Неготино“ бр.3/06, 2/11, 9/11, 16/12, 16/14 и 

13/20 ), Градоначалникот на општина Неготино донесе  

 

 
 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
за објавување на Решение за доделување на еднократна парична помош 

 
 

 

Се  објавува Решение за доделување на еднократна парична помош 
што Советот на Oпштина Неготино го усвои на седницата одржана на ден 
16.05.2022 година. 

 

  

 

 

 

           Бр.09-369/7 

 17.05.2022 година 

          ГРАДОНАЧАЛНИК 

         Општина Неготино 

           Горан Стојанов с.р 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа 

(“Службен весник на РМ” бр. 5/02),  ,  член 79 став 1 точка 50 од Статутот на 

општина Негoтино („Сл.гласник на Општина Неготино “ бр. 3/06, 2/11, 9/11, 16/12, 

16/14 и 13/20),  Советот на општина Неготино на седницата одржана на 16.05.2022 

година го  донесе следното 

           

Р Е Ш Е Н И Е  

За доделување на еднократна парична помош 

 

Член 1 

Се доделува еднократна парична помош на следните лица   : 

 

- Јордан Јованов од Неготино во износ од 10.000,00 денари 
- Аурора Мустафоска од с. Криволак во износ од 3.000,00 денари 
- Сансита Џемаилова Рустемова од с. Пепелиште во износ од 5.000,00 

денари 
- Марјан Василев од с. Пепелиште во износ од 3.000,00 денари 
- Ристена Орешкова од с. Тимјаник во износ од 3.000,00 денари 
- Љупчо Ѓорѓиев од Неготино во износ од 5.000,00 денари 
- Зоран Ѓурчиновски од с. Војшанци во износ од 5.000,00 денари 
- Марија Махлијанова од Неготино во износ од 4.000,00 денари 
- Родна Костовска од Неготино во износ од 10.000,00 денари 
- Милица Тодорова  од Неготино во износ од 10.000,00 денари 

 

Член 2  

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „ Службен гласник на 

Општина Неготино “ . 

 

бр. 08-355/10                                                               Совет на општина Неготино 
16.05.2022 година                                                                        Претседател, 
         Роза Јаневска с.р 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 

(„Сл.весник на РМ.бр.5/02) и член 96 став 1 точка 4 од Статутот на општина 

Неготино („Сл.гласник на општина Неготино“ бр.3/06, 2/11, 9/11, 16/12, 16/14 и 

13/20 ), Градоначалникот на општина Неготино донесе  

 

 
 

 

З   А   К   Л   У   Ч   О   К 
за објавување на Решение за доделување на финансиска поддршка 

 

 
 

 

Се  објавува Решение за доделување на финансиска поддршка што 

Советот на Oпштина Неготино го усвои на седницата одржана на ден 16.05.2022 

година. 

 

  

 

 

 

             Бр.09-369/8 

 17.05.2022 година 

          ГРАДОНАЧАЛНИК 

         Општина Неготино 

           Горан Стојанов с.р 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа 

(“Службен весник на РМ” бр. 5/02),  , член 79 став 1 точка 50 од Статутот на 

општина Неготино („Сл.гласник на Општина Неготино “ бр. 3/06, 2/11, 9/11, 16/12, 

16/14 и 13/20),  Советот на општина Неготино на седницата одржана на 16.05.2022 

година,  донесе 

            

Р Е Ш Е Н И Е 

За доделување на финансиски средства  

 

Член 1 

Се доделуваат финансиски средства во висина од  

 

1. 30.000,00 денари на Црковниот одбор – Св. Спас село Криволак за 
доизградба на црковна трпезарија 

2. 30.000,00 денари на КУД „ Јане Сандански “ Неготино  за извршување 
на фолклорната дејност 

3. 25.000,00 денари на СПАОК „ Антигонеа – Нег “ Неготино за 
унапредување на планинарскиот спорт на територијата на Општина 
Неготино 

 

Член 2 

 

 Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен 

гласник на Општина Неготино “. 

 

бр. 08-355/11                                                                 Совет на општина Неготино 
16.05.2022 година                                                                        Претседател, 
         Роза Јаневска с.р 
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СОДРЖИНА 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 6/2022 

1. Заклучок за објавување на Програма за  измена и дополнување на 
Програмата за изработка на урбанистички планови на  просторот на 
општина Неготино  за 2022 година 

2. Програма за  измена и дополнување на Програмата за изработка на 
урбанистички планови на  просторот на општина Неготино  за 2022 
година 

3. Заклучок за објавување на  Одлука  за изменување и дополнување на 
Одлуката за основање на Јавно претпријатие за jавни паркиралишта „ 
ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО “ Неготино бр.08-60/12 од  24.01.2020 година 

4. Одлука  за изменување и дополнување на Одлуката за основање на 
Јавно претпријатие за jавни паркиралишта „ ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО “ 
Неготино бр.08-60/12 од  24.01.2020 година 

5. Заклучок за објавување на  Решение за давање согласност на 
Годишниот план за вработување за 2023 година на ООУ „ Страшо 
Пинџур “ Неготино 

6. Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 
2023 година на ООУ „ Страшо Пинџур “ Неготино 

7. Заклучок за објавување Решение За давање на согласност на Одлука 
бр. 0201-350 од 11.05.2022 на ЈОУДГ „ Фемо Кулаков “ Неготино за 
намалување на износот на плаќање на надоместок за користење на 
услуги на деца кои се запишани во ЈУОДГ „ Фемо Кулаков “ Неготино 
и кои во месец април 2022 година во периодот од 11.04.2022 година 
заклучно со 26.04.2022 година за време на штајкот во установата не 
присуствувале во градинка   

8. Решение За давање на согласност на Одлука бр. 0201-350 од 
11.05.2022 на ЈОУДГ „ Фемо Кулаков “ Неготино за намалување на 
износот на плаќање на надоместок за користење на услуги на деца 
кои се запишани во ЈУОДГ „ Фемо Кулаков “ Неготино и кои во месец 
април 2022 година во периодот од 11.04.2022 година заклучно со 
26.04.2022 година за време на штајкот во установата не присуствувале 
во градинка   
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9. Заклучок за објавување Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за извршување на Буџетот на oпштина Неготино за 2022 
година 

10. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на 
Буџетот на oпштина Неготино за 2022 година 

11. Заклучок за објавување Одлука за именување на претседател и 
членови на Општински совет за безбедност на сообраќајот на 
патиштата ( ОСБСП ) Неготино 

12. Одлука за именување на претседател и членови на Општински совет 
за безбедност на сообраќајот на патиштата ( ОСБСП ) Неготино 
 

13. Заклучок за објавување Решение за доделување на еднократна парична 
помош 

14. Решение за доделување на еднократна парична помош 

15. Заклучок за објавување Решение за доделување на финансиска 
поддршка 

16. Решение за доделување на финансиска поддршка 


