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Записник од 3 вонредна седница на Советот на општина Неготино 
 

 

Советот на општина Неготино на ден 20.12.2021година ( понеделник) во 
салата на Општина Неготино ја одржа 3 вонредна седница.  

 
Седницата започна во 14:10 часот. 

Седницата ја отвори и со неа раководеше претседателот на Советот на 
Општина Неготино Роза Јаневска. 
 

На истата присуствуваа 14 членови на Советот со што истиот можеше да 
расправа и полноправно да одлучува како и претставници од општинската 
администрација. Не беше присутен советникот Гоце Димитров на кој се уште не 
му е верифициран мандатот. 
 

За работа на 3 вонредна седница на Советот на општина Неготино беше 
предложен следниот дневен ред: 

 

1. Предлог – Одлука за усвојување на Елаборат за процена и утврдување 
на штети од елементарна непогода суша што ја зафати општина Неготино 
во периодот март - септември 2021 година 

2. Предлог – Решение за доделување на еднократна парична помош 

 

Согласно Деловникот за работа на Советот, претседателот Роза Јаневска 

најпрво ја образложи оправданоста и итноста за свикување на оваа вонредна 

седница. Истата била свикана од причина што предложените точки на дневен  

ред биле од особено значење , согласно барањата и потребите  на граѓаните 

на општина Неготино. 

 

По ова оправданоста на седницата беше ставена на гласање и истата со 14 

гласови За истата беше усвоена. По ова дневниот ред со 14 гласови За беше 

усвоен. 

 

 

 

 



Точка број 1  

Предлог – Одлука за усвојување на Елаборат за процена и утврдување на 

штети од елементарна непогода суша што ја зафати општина Неготино во 

периодот март - септември 2021 година 

 

Претседателот Роза Јаневска отвори расправа по оваа точка. Збор беше даден 

на член на Комисијата за процена и утврдување на штети од елементарни 

непогоди Ванчо Петров кој детално го објасни Елаборатот.  

Имено, територијата на општина Неготино во периодот март-септември 2021 

година ја зафати сушен период, а во текот на месец јули и август и високи 

температури поради што била нанесена поголема штета од недостаток на 

влага во почвата на земјоделските култури (лозови насади и овоштарници) во 

општина Неготино, особено оние кои не биле  под систем за наводнување. 

Причини за сушата биле високите температури и слабите врнежи кои биле 

измерени во периодот март-септември, при што дошло до оштетување на веќе 

створената вегетативна маса и плодот-гроздови кај лозовите насади и плодот 

кај некои овоштарници и била причинета материјална штета на насадите во 

сопственост на физички и правни лица. Најпогодени реони од сушниот период 

биле  насадите на парцели кои немале можност да бидат полевани од 

хидросистемот „Тиквеш“, посебно во атарите на селата Тремник (дел), 

Тимјаник (дел), Долни Дисан (дел), Горни Дисан и Вешје . Предмет на овој 

елаборат биле проценетите штети од суша на земјоделски култури (лозови 

насади и овоштарници) во Општина Неготино и ги прикажувале збирните 

резултати за проценетата штета и тоа видот и карактерот на причините, 

големината, последиците, т.е. намалување на последиците од елементарната 

непогода.  Извештајот – елаборатот бил изготвен согласно упатството за 

единствена методологија за процена на штети од елементарни непогоди (сл. 

Весник на РСМ бр. 75/09/2001). Изготвувач на елаборатот е општинската 

комисија за процена и утврдување на штети од елементарни непогоди 

формирана од градоначалникот на Општина Неготино. Проценката и 

утврдувањето на висината на штетата од елементарната непогода суша, 

високи температури во подолг период на лозовите насади и овошките, 

општинската комисија ја извршила во периодот од 20. 09.2021 до 08. 10. 2021 

година врз основа на теренска проценка на штети на лозов и овошен насад во 

сопственост, по поднесени пријави од страна на физички и правни лица. 

Комисијата за подготовка на овој извештај/елаборат ги користела записниците 

од увидот на лице место, документацијата по поднесени пријави од физички и 

правни лица до комисијата со вкупен број 256, за изготвување на истиот 

согласно упатството за единствена методологија за процена на штети од 

елементарни непогоди (сл. Весник на РСМ бр. 75/09/2001). 

До комисијата за проценка и утврдување на штети од елементарни непогоди на 
Општина Неготино биле поднесени 256 барања на граѓани (физички и правни 
лица) за проценка на штета од елементарна непогода на територијата на 
Општина Неготино. 



Комисијата извршила увид на лице место по сите поднесени барања и 
записнички ја констатирала причинетата штета. Со непосредниот увид на лице 
место, комисијата констатирала дека најголемиот број на барања биле 
основани и кај нив имало основ за проценка на штета, односно имало штета на 
пријавените лозови и овошни насади, а кај мал број немало основ за проценка 
на штета, бидејќи парцелите биле под систем за наводнување. 

Во збирниот преглед на штети искажана е вкупната штета на ниво на Општина 
Неготино која изнасувала 12 559 989,oo денари ( со зборови дванаесет 
милиони, петстотини педесет и девет илјади, деветстотини и осумдесет и 
девет денари). Што се однесувало до видот на сопственоста, сумата на штета 
кај физички лица (251 физички субјект) изнесува 12 217 877.oo денари, а кај 
правни лица (4 правни субјекти) 347 112.oo денари. 

За збор се јави советничката Соња Ангелевска Колева која праша дали 
по барање на граѓаните била формирана оваа комисија и претходно не 
постоела и во делот на водоснабдителниот систем дали истиот знаел во тие 
периоди со колкав капацитет за наводнување бил бидејќи кога се правело 
одбивањто на некои барања и колку во текот на полевната година имал 
капацитети полевниот систем. 

На ова одговори претставникот на Комисијата Ванчо Петров кој рече 
дека на комисијата не и било задача во текот на цела година да оди на терен и 
да врши проверка дали се полевале земјоделските површини или не. Додаде 
дека во делот со полевниот систем дали истиот имал вода за полевање или не 
во тој период било потребно меѓусебно физичкото лице и водостопанство да го 
решат тој проблем , а општинската комисија не можела и не била надлежна да 
утврди дали во текот на полевниот период имало вода за наводнување или не. 
Работата на Комисијата била да утврди на лице место дали имало штета или 
не. 

За збор се јави советникот Орданче Димитров кој рече дека малку се 
мешале работите. Додаде дека  не станувало збор за тоа дали се полевани 
земјоделските површини или не, туку со овој елаборат се утврдувале штети 
настанати од елементарна непогода-суша. Подетално образложи дека штатата 
можела да настане и кога површините се наводнувани и кога не се 
наводнувани. 

За збор се јави советничката Соња Ангелевска Колева која праша дали 
во иднина Комисијата имала можност да соработува со одредени експерти од 
оваа област каде заедно би отишле на терен и би утврдиле штети односно да 
биле транспарентни доделувањата и за едните и за другите. 

На ова одговори претставникот на Комисијата Ванчо Петров кој рече 
дека доколку Комисијата сметала дека било потребно да се ангажира вешто 
лице истата  имала можност да го побара. 

Бидејќи никој не се пријави за збор, предлог-одлуката беше ставена на 
гласање и истата со 14 гласови За беше усвоена.  



Точка број 2 

Предлог – Решение за доделување на еднократна парична помош 

Претседателот Роза Јаневска отвори расправа по оваа точка. Истата 
образложи дека до Советот биле доставени две барања за доделување на 
еднократна парична помош за наш сограѓанин жител на село Пепелиште кој 
животот трагично го загубил во несреќен случај во Виена, Австрија. Биле 
поднесени две барања од неговото потесно семејство (татко и брат ) за 
доделување на парична помош бидејќи преносот на телото од Австрија до 
Македонија чинел 10.000,00 евра. Претседателот воедно ја прочита и Одлуката 
за утврдување на критериуми за доделување на еднократна парична помош на 
граѓани врз основа на која може Советот да додели еднократна парична помош 
не повеќе од 60.000 денари за едно лице. Бидејќи биле поднесени две барања 
нејзината препорака е да се доделат по 30.000 денари на двете барања. 

За збор се јави советникот Александар Гичовски кој кажа дека во оваа 
ставка за доделување на средства за финансиска помош и еднократна помош 
биле останати 78.000 денари и на комисијата се договориле да бидат доделени 
на сите што поднеле барања, а во сегашниот случај за оваа точка даде 
предлог да се доделат по 30 000 денари на двете барања. 

За збор се јави советникот Зоран Стојанов кој рече дека жално е што се 
случил овој настан, но сите средства да се потрошеле на ова не било во ред. 
Праша дали на контото градоначалник имало средства па 30 000 денари да 
бидат доделени од таму, за да не се потрошеле сите останати средства 
бидејќи до крајот на годината би имало уште многу барања за еднократна 
парична помош. 

За збор се јави советникот Леон Ристов кој рече дека сите биле сложни 
да се доделат финансиски средства но му било логично бидејќи еднаш требало 
да се дадат средства во текот на една година 60.000 денари на еден човек да 
се доделат на едното барање, а бидејќи станувало збор за ист човек 
одбивањето на другото барање било основано. 

За збор се јави советничката Елизабета Трпковска која рече дека 
пободбро било да се доделат по 30 000 денари на двете барања со што би се 
испочитувале двете барања. 

За збор се јави советничката Соња Ангелевска Колева кој се согласи со 
колегите да се доделата по 30 000 денари на двете барања. 

За збор се јави советникот Александар Павлов кој рече дека во ред е да 
се доделат овие средства и додаде во иднина да се се направи проценка 
секако во согласност со Буџетот да можат да бидат задоволени сите барања на 
граѓаните во делот на доделување на еднократна и финансиска помош. 

За збор се јави советничката Елизабета Трпковска која праша дали е 
можно барањата кои се поднесени оваа година да бидат префрлени следната 
година да не се одбиваат доколку истите се од голема важност.  



За збор се јави советникот Александар Гичовски кој рече дека во иднина 
Комисијата за јавни дејности ќе ги разгледува сите барања детално и ќе 
одлучува односно ќе се доделат финансиски средства на сите на кои им е 
потребно. 

За збор се јави советникот Ќире Ташев кој даде предлог во текот на 
наредната година сите советници да се собереле и да и помогнеле на 
Комисијата да ги разгледаат сите барања и да се утврди принцип по кој ќе се 
водат односно ќе се доделуваат еднократна парична помош и финансиска 
помош на граѓани од општина Неготино. 

Бидејќи никој не се пријави за збор, предлог – решението беше ставено на 
гласање и истото со 14 гласови За беше усвоено. 

 

По ова беше исцрпен дневниот ред и седницата беше затворена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Совет на Општина Неготино 

                                                                                    Претседател, 

                                                                                    Роза Јаневска 

 


