


,,Неготино со вистинските лица до модерна,  
економски и инфраструктурно развиена 
општина, енергетски ефикасна со одржливо 
земјоделско производство и развиен вински 
туризам“  -  
Во остварување на визијата за Неготино 
градоначалникот Тони Делков, со својот тим и 
со граѓаните на општина Неготино 
 

НАШАТА ВИЗИЈА 

ОПШТИНА  НЕГОТИНО 

Тоа што ќе направиме денес, ќе остане наследство за нашите 
поколенија. Да ги здружиме силите за подобар и поквалитетен 
живот во Неготино! 



Општина Неготино спроведува развојни проекти 
кои се од интерес на граѓаните за подобрување на  
патната инфраструктура и водоснабдувањето, 
системот за управување со комунален отпад, 
обезбедување на поголема енергетска ефикасност 
во јавните установи, квалитетно образование, 
култура и спорт, претприемништво и кластерско 
поврзување во аграрното производство и винскиот 
туризам, поддршка на бизнис секторот и 
општествена одговорност со цел одржлив развој 
на општината. 

ВО ПРАВЕЦ НА 
ОСТВАРУВАЊЕ НА  НАШАТА 
МИСИЈА 

ОПШТИНА  НЕГОТИНО 



Подготвена е комплетна  техничка документација за 
изградба на нова детска градинка во Неготино со 4 клона и 
2 јаслени групи. Проектот е аплициран и одобрен во МТСП - 
Вредноста на проектот е 56.000.000,00 денари за изградба 
на детска градинка и планирани 3.000.000,00 денари за 
опремување на истата. 
Проектот се очекува да започне инвестиционо во 2019 
година согласно планот на Владата и ресорното 
Министерство за труд и социјална политика. 

ПРОЕКТИ ЗА ДЕЦАТА: 
ИЗГРАДБА НА НОВА ДЕТСКА 
ГРАДИНКА 

ОПШТИНА  НЕГОТИНО 



 
 
 
 
 
 
 
Извршени се повеќе зафати за одржување на 
градинките каде престојуваат 443 деца со вкупна 
вредност 460.000 денари. Во клон „Мајски Цвет“, 
набавени се девет плакари за сите занимални  ,2 
клима уреди, столици и бироа за сите занимални,2 
професионални машини за миење садови и други 
потребни апарати,играчки за сите возрасти и друго 
со вкупна вредност од 990.800,00 денари. Бев дел 
од  Детска недела во детската градинка ,,Фемо 
Кулаков“ при што подаривме  2 телевизора за двата 
клона на градинката. 
 

Тековно одржување на двата клона на 
градинката и разни настани 

ОПШТИНА  НЕГОТИНО 



Подобра енергетска ефикасност во ООУ„Страшо 
Пинџур“ преку спуштање на плафони и замена на 
светилки со нови LED ламби (800,000,00 денари). 
 
Нови ПВЦ прозори во спортската сала и библиотека  на 
ООУ ,,Гоце Делчев“ каде настава посетуваат 662 ученици 
(154.499,00 денари).  
 
Нова летна училница во ООУ„Гоце Делчев“, донирана 
од Ротари клуб Неготино (180.000 денари). 

ПРОЕКТИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ И 
НАСТАВНИЦИТЕ 

ОПШТИНА  НЕГОТИНО 



Предвидена е замена на надворешни врати и прозорци, и 
поставување на сончеви панели за обезбедување на топла врска 
за спортската сала и кабинетска настава во училиштето. 
 
Планирани се активности и инфо денови за важноста на 
енергетската ефикасност како и разни креативни активности со 
учениците. 
 
Вредност за партнер СОУ,,Свети Кирил и Методиј (86,740 
евра) 

ПРОЕКТИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ И 
НАСТАВНИЦИТЕ 

ОПШТИНА  НЕГОТИНО 

ИПА Проект ,,Енергетска ефикасност во прекуграничната 
област како индикативен фактор на политиката за животната 
средина – СОУ,,Кирил и Методиј“ Партнер 4-ТЕКОВЕН 
ПРОЕКТ 
 



Отворени 2 мали групни домови за лица со 
попреченост (Неготино и с.Тимјаник) каде се 
сместени 8 дечиња. Работиме кон подигната свест кај 
граѓаните, подобрени услови и социјална инклузија 
на лицата со пречки во развојот.  
 
Проект Општинско корисна работа-поддржан од 
УНДП,АВРМ и Општина Неготино за поддршка на 
лицата со попреченост со вклучување на 15 образовни 
асистенти во образовниот процес.   
 
Поддршка на предучилишните деца во групи во 3 
рурални средини. 

ПРОЕКТИ ЗА СОЦИЈАЛНА 
ПОДДРШКА 

ОПШТИНА  НЕГОТИНО 



ИПА Проект со Aкроним ,,wa-mbrella 
 
Проектот опфаќа изградба на ГЛАВЕН КОЛЕКТОР ЗА ОТПАДНИ ВОДИ ЗА 
ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА СЕЛОТО ТИМЈАНИК ВО СИСТЕМОТ  ЗА ОТПАДНИ 
ВОДИ НА НЕГОТИНО(во должина од околу 2000м). 
Подготовка на техничка документација за довршување на колекторски дел во градот 
во должина од 400м и подготовка на документација за пречистителна станица. 
Проектот содржи конференции,инфо денови со вклучена јавност ,завршен настан. 
Буџетот за општина Неготино е во износ 286.140,50 евра. 
 
За партнер 4-ЈКП „Комуналец“ проектот опфаќа набавка на ОПРЕМА ЗА 
ОДРЖУВАЊЕ НА КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМИ (channel jet)-возило за отпушување 
на јами и канализации и набавка на геофони за детектирање на загубите за вода во 
водоснабителниот систем во општина Неготино. 
Ќе се организира и  Настан за светскиот ден на водата 22 Март 2019. 
Вредноста за ЈКП „Комуналец“ е 195.338 евра.  
 

ПРОЕКТИ ЗА ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА 

ОПШТИНА  НЕГОТИНО 



Преку ИПА програмата за прекугранична соработка со Грција  ВО 
ТЕК е Проектот ,,Енергетска ефикасност во прекуграничната област како 
индикативен фактор на политиката за животната средина –ЕНПОЛ-ЕЕ“  
 
Со проектот се предвидува замена на 1400 светилки со енергетски 
ефикасни и 45 мерни броила (1100 во градот и 300 во населените 
места). 
 
Планирани се интервенции во 15 простории во општинската зграда 
за подобрување на енергетската ефикасност.  
 
Вредноста на проектот за општина Неготино е 315.979 евра.  
 

ПРОЕКТИ ЗА ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА 

ОПШТИНА  НЕГОТИНО 



Во периодот август –септември 2018 реализирана е набавка и монтажа 
на нова урбана опрема и детски реквизити, како и поправка на 
постоечките во дел од населените места и тоа во Д. Дисан, Војшанци, 
Дуброво и Криволак.  
 
Вредноста на проектот е 650.000,00 денари. 
 
 

ПРОЕКТИ ЗА ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА 

ОПШТИНА  НЕГОТИНО 



Ставен во функција новиот детски забавен парк во Пепелиште, кој е изграден е 
со средства од Буџетот на општина Неготино и со несебична поддршка во 
работна рака од локалните жители. 
 
Изработени се патеки од бекатон коцки и фигури од камења, посадена е трева, 
цвеќе и 15 дрвца.  
 
Поставена е и урбана опрема (4 клупи за седење и 3 канти за отпадоци, 4 нови 
детски реквизити).  
 
Вредноста на инвестицијата изнесува 350.000,00 денари. 

ПРОЕКТИ ЗА ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА 

ОПШТИНА  НЕГОТИНО 



ВО ТЕК - Изградба на водоводна, фекална и атмосверска 
канализација во  индустриска зона-УЗ 8 блок 1. 
 
СЕ ГРАДИ канал во должина од 330 метри, фекална мрежа со 
опфат на краци во должина од 808 метри, атмосферска 
канализација од 372 метри и водовод за улиците 3 и 4 со опфат на 
краци во должина од 809 метри. 
 
Вкупна вредност на работите изнесува 12.000.000 денари.  
 
Се спроведува преку Министерството за транспорт и врски со 
средства одобрени од Европската инвестициона банка.  

ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ ВО 
ОПШТИНА НЕГОТИНО 

ОПШТИНА  НЕГОТИНО 



Во месец септември 2018 извршена е санација и асфалтирање на 
главната улица „Маршал Тито“ во должина од 800 метри. 
 
Вкупната вредност на проектот изнесува 6.000.000 денари, средства 
обезбедени од Буџетот на општина Неготино. 
 
Тампонирани се и улиците во повеќе неготински села (Д. Дисан, 
Пепелиште, Тремник, Курија, Црвени Брегови) - вкупна должина на 
тампонирани улици 2380м. 

ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ ВО 
ОПШТИНА НЕГОТИНО 

ОПШТИНА  НЕГОТИНО 



ВО ТЕК - Изградба на комунална инфраструктура- 
Атмосферска канализација на улица ,,Браќа 
Миладиновци” Неготино со стационажа од 0+000.00 до 
0+470,10. 
 
Вредност на проектот 3000.000,00 денари од кои 
1.500.000,00 денари обезбедени преку Министерство за 
животна средина и просторно планирање и 1.500.000,00 
Буџет на општина Неготино. 

ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ ВО 
ОПШТИНА НЕГОТИНО 

ОПШТИНА  НЕГОТИНО 



Уредување улица во Тимјаник со бекатон коцки 

ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ ВО 
ОПШТИНА НЕГОТИНО 

ОПШТИНА  НЕГОТИНО 



Извршена е санација на тротоар од левата страна на ул„ Борис 
Кидрич“ во должина од 150 метри со опфатена и уредена 
површина од 230 м2. 

 
Уреден е тротоарот на потегот кај црквата „Св.Атанасиј“ од 
десната страна на ул. „Партизанска“, во должина од 150 метри.  

 
Во тек е санација на тротоар на улица ,,Маршал Тито“ во 
должина од 80 м. 

 
Средствата за изведување на работите се обезбедени од 
Буџетот на општина Неготино во износ од 1.000.000,00 денари. 

ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ ВО 
ОПШТИНА НЕГОТИНО 

ОПШТИНА  НЕГОТИНО 



Поставени нови метални столбчиња 
 
Поставена нова вертикална и хоризонтална  сигнализација 

ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ ВО 
ОПШТИНА НЕГОТИНО 

ОПШТИНА  НЕГОТИНО 



Преку приватна иницијатива до изградба на НОВ  
СТАНБЕНО ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ во центарот на 
Неготино со цел подобрување на бизнис климата, 
нови инвестиции и нов урбан лик на централното 
градско подрачје. 

ДРУГИ ПРОЕКТИ 

ОПШТИНА  НЕГОТИНО 



ДРУГИ ПРОЕКТИ 
 
   На 09.11.2018 Одобрен е -Проект за развој на  локална и регионална 

конкурентност во туризмот со наслов:,,Вински ,апи и еко туризам  во 
Неготино и околината,,Проектот предвидува  разубавување и поголема 
функционалност на делови од градот, нови туристички атракции и 
автентични обележја. Со проектот се предлага нов  модерен изглед на 
двата влеза во Неготино,патна сигнализација, поставување на нова урбана 
опрема од типот клупи, корпи за отпадоци, уредување на винска архива во 
Желкова куќа, летниковци и автентични обележја ,адаптација на стара 
училишна зграда во с Вешје во современ едукативно-туристички и 
промотивен АПИ Центар за развој на пчеларство  и партерно и 
хортикултурно  доуредување на пчелен  парк во с.Вешје.Проектот 
предвидува поправка и набавка на нова саемска опрема за  промоција и 
организирање на вински настани.Вредноста на проектот е околу 16.000,000 
мкд од кои околу 10% обезбедува општина Неготино а останатите се 
грантови средства од ЕУ ИПА фондови пеку ПЛРК. 

 



ДРУГИ ПРОЕКТИ 
Проект за развој на  локална и регионална конкурентност во туризмот со 
наслов:,,Вински ,апи и еко туризам  во Неготино и околината,, 
 
 



Одржана  стопанско туристичка манифестација  
Недела на виното ,,Свети Трифун 2018“ 12-14 
февруари  
 

КУЛТУРА, ТРАДИЦИЈА, ОПШТИНА 
ЗА ГРАЃАНИТЕ 

ОПШТИНА  НЕГОТИНО 



Неготинска вечер во склоп на Традиционален Неготински 
панаѓур 2018 - месец септември  
 

КУЛТУРА, ТРАДИЦИЈА, ОПШТИНА 
ЗА ГРАЃАНИТЕ 

ОПШТИНА  НЕГОТИНО 



ОДРЖАНИ ПОВEЌЕ НАСТАНИ 
„Европска недела на безбедност“ - „Ден без автомобили“ во Неготино 
- Street ball-улична кошарка 
-Штафетната трка за мир во Неготино 
-Во ООУ,,Гоце Делчев“ одбележана Eвропската недела на спортот 

МЛАДИ И СПОРТ 

ОПШТИНА  НЕГОТИНО 



Со Грант од амбасадата на Германија во Македонија 
за потребите на ЈКП ,,Комуналец“ се обезбедија  1 
агрегат за струја, машина за сечење на асфалт и 
бетон, како и машина за одзатнување на 
канализационата мрежа.  

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 

ОПШТИНА  НЕГОТИНО 



 
Со поддршка на Министерство за локална самоуправа 
и ИПА програмата за прекугранична соработка Грција-
Македонија, на 5 Октомври 2018 во Неготино е 
организиран Ден на Европска соработка со активности 
на општинската администрација, образовните установи, 
Здруженија на граѓани, Центар „Порака“ за лица со 
посебни потреби, ПЗ „Неготински мед“ и други граѓани. 

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 

ОПШТИНА  НЕГОТИНО 



-Спроведена проектна  активности од Мерката мрежа на збратимени 
градови-Проект „Генерација Европа“ помеѓу општина Неготино и збратимената 
општина Попово од Р.Бугарија, како и помеѓу општината Евротас од Р.Грција.  
 
Во рамките на посетата беа организирани разни посети на културно-историски 
знаменитости во околината на Попово, беа направени студиски посети на 
ботаничката градина Балчик, посета на тврдината Калиакра и беа разгледани 
можностите за воспоставување на идни деловни врски помеѓу трите општини. 
 

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 

ОПШТИНА  НЕГОТИНО 



Во текот на 2018 година остварени се повеќе работни 
средби  на градоначалникот Тони Делков 
-Работна посета на Амбасадорот на Унгарија во 
Неготино.  
-Посета  на збратимена општина Попово-Р.Бугарија  
-Посета  на Американскиот  Амсадор Џез Бејли во 
Неготино  
-Јапонската амбасадорка во посета на  Општина 
Неготино 
- Општина Неготино домаќин на  13 волонтери од 
Мировен Корпус Неготино (септември –декември 
2018) 

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 

ОПШТИНА  НЕГОТИНО 



 
  

Тони Делков 
Градоначалник 

  
  

                                                                                                         тел:+389  (0) 43 361 045   
ул,,Ацо Аџи Илов”бр.2                                                                   факс:+389 (0) 43 361 933 
 1440 ,Неготино                                                                            моб. + 389 (0) 71 280 777                                                                 
 Македонија                                                                           gradonacalnik@negotino.gov.mk                                                                                    

  
 

          ОПШТИНА НЕГОТИНО 

ОПШТИНА  НЕГОТИНО 


