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Република Северна Македонија 

Совет на општина Неготино 

Бр. 08 – 769 / 3  

Од 29.12.2021 година 

 

Записник од 4 редовна седница на Советот на Општина Неготино 

 

Советот на Општина Неготино на ден 29.12.2021 година ( среда ) во салата на 

Општина Неготино ја одржа 4 редовна седница.  

Седницата започна во 16:30 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. На истата беше присутен и советникот 

Гоце Димитров на кого му се врификуваше мандатот ( 3 точка од дневен ред ) 

по што и полноправно учествуваше и гласаше по предложените точки од 

дневниот ред. 

За работа на 4 седница на Советот на општина Неготино беше предложен 

следниот дневен ред: 

1. Усвојување на записник од 3 редовна седница на Совет на општина 

Неготино  

2. Усвојување на записник од 3 вонредна седница на Совет на општина 

Неготино  

3. Предлог – Одлука за верификација на мандатот на член на Советот на 

општина Неготино 

 4. Предлог - Програма за локален економски развој на општина Неготино 

за 2022 година  

5. Предлог - Програма за комунални дејности и уредување на градежно 

земјиште на просторот на општина Неготино за 2022 година  

6. Предлог – Програма за активностите на општина Неготино во областа 

на социјалната заштита за 2022 година  

7. Предлог - Програма за активностите на општина Неготино во областа на 

образованието во 2022 година  



8. Предлог – Програма за култура, спорт и поддршка на здруженија и 

фондации во 2022 година во општина Неготино  

9. Предлог - Програма за енергетска ефикасност на општина Неготино за 

2022 година  

10. Предлог - Програма за работа во областа на располагањето со 

градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2022 година  

11. Предлог – Програма за изработка на урбанистички планови на 

просторот на општина Неготино за 2022 година  

12. Предлог - Програма за заштита на животната средина на територијата 

на општина Неготино за 2022 година  

13. Предлог- Програма за изменување и дополнување на програмата за 

поставување на урбана опрема на територијата на општина Неготино 

 14. Предлог - Буџет на општина Неготино за 2022 година . 

15. Предлог – Одлука за извршување на Буџет на општина Неготино за 

2022 година  

16. Предлог – Буџетски календар за 2022 година  

17. Предлог - Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на 

државните службеници за 2022 година  

18. Предлог - Правилник за постапката и критериумите за утврдување на 

пазарната вредност на земјишта и утврдување просечни цени на 

градежно и земјоделско земјиште  

19. Предлог – Правилник за изменување и дополнување на Правилникот 

за утврдување на плати , додаток на плати и надоместоци на плати на 

вработените кои вршат административно технички работи и помошни 

работи во општина Неготино  

20. Предлог - Одлука за снимање на седниците на Советот на општина 

Неготино  

21. Предлог- Решение за именување член на Управен одбор на ЈУОДГ 

„Фемо Кулаков“ Неготино  

22. Предлог - Решение за давање согласност на План за работа за 2022 

година на ЈП за јавни паркиралишта „ ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО “ Неготино 

бр.0102-292/1 од 21.12.2021 година  



23. Предлог- Решение за давање согласност на Финансискиот план за 

работа за 2022 година на ЈП за јавни паркиралишта „ ПАРКИНЗИ 

НЕГОТИНО “ Неготино бр. 0501-293/1 од 21.12.2021 година  

24. Предлог – Решение за доделување на еднократна парична помош  

25. Предлог - Решение за давање согласност на Одлука за избор на 

најповолен понудувач бр. 02-510/4-1 од 26.11.2021 година на ЈП Комуналец 

Претседателот Роза Јаневска отвори расправа по вака предложениот дневен 

ред. За збор се јави советникот Александар Гичовски кој даде предлог точката 

25 од дневниот ред да се изземи точката од дневен ред или да се почекало тоа 

што веќе било пратено до надлежните институции и ако се било се во ред  

најбрзо што можело по добивањето на информацијата истата да била ставена 

на дневен ред. 

За збор се јави советникот Ќире Ташев кој како претседател на комисијата за 

енергија го кажа ставот на на истата односно ставот по оваа точка бил 

негативен односно да се изземи од дневниот ред.  

Бидејќи никој не се пријави за збор предлогот на советникот Александар 

Гичовски за изземање на оваа точка од дневниот ред беше ставен на гласање 

и истиот со 7 гласови За,6 против и 1 воздржан беше усвоен. 

 

Бидејќи никој не се пријави за збор, изменетиот дневен ред беше ставен на 

гласање и истиот со 8 гласови За и 6 против беше усвоен. 

 

Точка број 1 

Усвојување на записник од 3 редовна седница на Совет на општина 

Неготино  

Претседателот Роза Јаневска отвори расправа по точката 1 од дневниот ред.  

Бидејќи никој не се пријави за збор, точката број 1 беше ставена на 

гласање и истата со 14 гласови За беше усвоена. 

 

Точка број 2 

Усвојување на записник од 3 вонредна седница на Совет на општина 

Неготино  

Претседателот Роза Јаневска отвори расправа по точката 2 од дневниот ред.  



 

Бидејќи никој не се пријави за збор, точката број 2 беше ставена на 

гласање и истата со 14 гласови За беше усвоена. 

 

Точка број 3 

Предлог – Одлука за верификација на мандатот на член на Советот на 

општина Неготино  

Претседателот Роза Јаневска отвори расправа по точката 3 од дневниот 

ред и ја повика Комисијата за верификација на мандати да се состани и да 

изготви Извештај за верификација на мандати. 

Извештајот го даде претседателот на Комисијата за верификација на 

мандати која утврдила едно Уверение за советник и тоа уверение на 

советникот Гоце Димитров по што истиот беше ставен на гласање и со 14 

гласови За беше усвоен.  

По ова беше ставена и одлуката за гласање и истата со 14 гласови За 

беше усвоена. Потоа беше повикан советникот Гоце Димитров кој ја прочита и 

потпиша свечената изјава. 

 

Точка број 4 

 Предлог - Програма за локален економски развој на општина Неготино за 

2022 година  

 

Претседателот Роза Јаневска отвори расправа по точката 4 од дневниот 

ред и побара од претседателот  на комисијата за ЛЕР Соња Ангелевска Колева 

да го соопшти ставот на комисијата кој предложи истата да биде усвоена. 

Бидејќи никој не се пријави за збор, точката број 4 беше ставена на 

гласање и истата со 15 гласови За беше усвоена. 

 

Точка број 5 

 Предлог - Програма за комунални дејности и уредување на градежно 

земјиште на просторот на општина Неготино за 2022 година  

Претседателот Роза Јаневска отвори расправа по точката 5 од дневниот ред и 

побара од претседателот  на комисијата за урбанизам, комунални дејности и 



заштита на животна средина Леон Ристов да го соопшти ставот на комисијата 

кој предложи истата да биде усвоена. 

 

Бидејќи никој не се пријави за збор, точката број 5 беше ставена на 

гласање и истата со 15 гласови За беше усвоена. 

 

Точка број 6 

 Предлог – Програма за активностите на општина Неготино во областа на 

социјалната заштита за 2022 година  

 

Претседателот Роза Јаневска отвори расправа по точката 6 од дневниот 

ред и побара од претседателот  на комисијата за јавни дејности Александар 

Гичовски да го соопшти ставот на комисијата кој предложи истата да биде 

усвоена. 

За збор се јави советникот Мики Мирчев кој рече дека во делот за 

еднократен надоместок за новороденче средствата биле 250.000,00 денари 

што значело дека ако средствата се во висина од 7.000,00 денари истит би 

биле за 35 дечиња и праша од каде се планирало да се изнајдат дополнителни 

средства за да не се дојдело до ситуација да недостигаат односно да не можат 

да се исплатат на сите кои ќе поднесат барања за оваа мерка. 

На ова одговори претседателот на Советот Роза Јаневска кој рече дека овие 

средтсва биле некаква проекција  и секако би следела некаква пренамена на 

средства од Буџетот со ребаланс и би се обезбедиле средтсва за секое 

новородено дете. 

Бидејќи никој не се пријави за збор, точката број 6 беше ставена на 

гласање и истата со 15 гласови За беше усвоена. 

 

Точка број 7 

Предлог - Програма за активностите на општина Неготино во областа на 

образованието во 2022 година  

Претседателот Роза Јаневска отвори расправа по точката 7 од дневниот ред  и 

побара од претседателот  на комисијата за јавни дејности Александар Гичовски 

да го соопшти ставот на комисијата кој предложи истата да биде усвоена. 

 



Бидејќи никој не се пријави за збор, точката број 7 беше ставена на 

гласање и истата со 15 гласови За беше усвоена. 

 

Точка број 8 

 Предлог – Програма за култура, спорт и поддршка на здруженија и 

фондации во 2022 година во општина Неготино  

 

Претседателот Роза Јаневска отвори расправа по точката 8 од дневниот 

ред и побара од претседателот  на комисијата за јавни дејности Александар 

Гичовски да го соопшти ставот на комисијата кој предложи истата да биде 

усвоена. 

Бидејќи никој не се пријави за збор, точката број 8 беше ставена на 

гласање и истата со 15 гласови За беше усвоена. 

 

Точка број 9 

 Предлог - Програма за енергетска ефикасност на општина Неготино за 

2022 година  

 

Претседателот Роза Јаневска отвори расправа по точката 9 од дневниот 

ред и побара од претседателот  на комисијата за заштеда на енергија и 

воведување на обновливи извори на енергија Ќире Ташев да го соопшти ставот 

на комисијата кој предложи истата да биде усвоена 

Бидејќи никој не се пријави за збор, точката број 9 беше ставена на 

гласање и истата со 15 гласови За беше усвоена. 

 

Точка број 10 

 Предлог - Програма за работа во областа на располагањето со градежно 

земјиште на просторот на општина Неготино за 2022 година 

Претседателот Роза Јаневска отвори расправа по точката 10 од 

дневниот ред  и побара од претседателот  на комисијата за урбанизам, 

комунални дејности и заштита на животна средина Леон Ристов да го соопшти 

ставот на комисијата кој предложи истата да биде усвоена. 

 



Бидејќи никој не се пријави за збор, точката број 10 беше ставена на 

гласање и истата со 15 гласови За беше усвоена. 

Точка број 11 

 Предлог – Програма за изработка на урбанистички планови на просторот 

на општина Неготино за 2022 година 

Претседателот Роза Јаневска отвори расправа по точката 11 од 

дневниот ред и побара од претседателот  на комисијата за урбанизам, 

комунални дејности и заштита на животна средина Леон Ристов да го соопшти 

ставот на комисијата кој предложи истата да биде усвоена. 

За збор се јави советникот Леон Ристов кој рече дека било потребно се 

земе случајот за една странка, односно да се одлучело дали истиот би бил на 

сметка на општината или на нивнa сметка. 

За збор се јави советничката Елизабета Трпковска која рече дека за овој 

случај да се направело пресметка за истата и доколку се согледало дека имало 

некаква грешка општината да ги покрие сите трошоци. 

Бидејќи никој не се пријави за збор, точката број 11 беше ставена на 

гласање и истата со 15 гласови За беше усвоена. 

 

Точка број 12 

Предлог - Програма за заштита на животната средина на територијата на 

општина Неготино за 2022 година  

Претседателот Роза Јаневска отвори расправа по точката 12 од 

дневниот ред и побара од претседателот  на комисијата за урбанизам, 

комунални дејности и заштита на животна средина Леон Ристов да го соопшти 

ставот на комисијата кој предложи истата да биде усвоена. 

Бидејќи никој не се пријави за збор, точката број 12 беше ставена на 

гласање и истата со 15 гласови За беше усвоена. 

 

Точка број 13 

 Предлог- Програма за изменување и дополнување на програмата за 

поставување на урбана опрема на територијата на општина Неготино 

Претседателот Роза Јаневска отвори расправа по точката 13 од дневниот ред  

и побара од претседателот  на комисијата за урбанизам, комунални дејности и 



заштита на животна средина Леон Ристов да го соопшти ставот на комисијата 

кој предложи истата да биде усвоена. 

Бидејќи никој не се пријави за збор, точката број 13 беше ставена на 

гласање и истата со 15 гласови За беше усвоена. 

 

Точка број 14 

 Предлог - Буџет на општина Неготино за 2022 година  

Претседателот Роза Јаневска отвори расправа по точката 14 од 

дневниот ред  и побара од претседателот  на комисијата за финансии и буџет 

Лазар Најдов Чолак да го соопшти ставот на комисијата кој предложи истата да 

биде усвоена. 

За збор се јави советникот Леон Ристов кој побара некои забелешки кои 

ги имале со некои приоритети истите да се ставеле во забелешка за наредната 

седница да влезеле во план за промена во одредени ставки. 

За збор се јави советничката Елизабета Трпковска која рече дека ќе 

гласа воздржана бидејќи сметала дека вака предвидениот Буџет немал 

развојна компонента и голем дел од средствата не биле добро распределени. 

Посочи дека во делот животна средина имало многу малку предвидени 

средства за сметка на средствата за привремени вработувања и слично. 

Бидејќи никој не се пријави за збор, точката број 14 беше ставена на 

гласање и истата со 14 гласови За и 1 воздржан беше усвоена. 

 

Точка број 15 

 Предлог – Одлука за извршување на Буџет на општина Неготино за 2022 

година 

 Претседателот Роза Јаневска отвори расправа по точката 15 од 

дневниот ред  и побара од претседателот  на комисијата за финансии и буџет 

Лазар Најдов Чолак да го соопшти ставот на комисијата кој предложи истата да 

биде усвоена. 

Бидејќи никој не се пријави за збор, точката број 15 беше ставена на 

гласање и истата со 14 гласови За и 1 воздржан беше усвоена. 

 

 

 



Точка број 16 

Предлог – Буџетски календар за 2022 година  

Претседателот Роза Јаневска отвори расправа по точката 16 од 

дневниот ред  и побара од претседателот  на комисијата за финансии и буџет 

Лазар Најдов Чолак да го соопшти ставот на комисијата кој предложи истата да 

биде усвоена. 

Бидејќи никој не се пријави за збор, точката број 16 беше ставена на 

гласање и истата со 15 гласови За беше усвоена. 

 

 

Точка број 17  

Предлог - Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на 

државните службеници за 2022 година  

Претседателот Роза Јаневска отвори расправа по точката 17 од 

дневниот ред ред  и побара од претседателот  на комисијата за финансии и 

буџет Лазар Најдов Чолак да го соопшти ставот на комисијата кој предложи 

истата да биде усвоена. 

Бидејќи никој не се пријави за збор, точката број 17 беше ставена на 

гласање и истата со 15 гласови За беше усвоена. 

 

Точка број 18 

 Предлог - Правилник за постапката и критериумите за утврдување на 

пазарната вредност на земјишта и утврдување просечни цени на 

градежно и земјоделско земјиште  

Претседателот Роза Јаневска отвори расправа по точката 18 од 

дневниот ред и побара од претседателот  на комисијата за финансии и буџет 

Лазар Најдов Чолак да го соопшти ставот на комисијата кој предложи истата да 

биде усвоена. 

Бидејќи никој не се пријави за збор, точката број 18 беше ставена на 

гласање и истата со 15 гласови За беше усвоена. 

 

 

 



Точка број 19 

 Предлог – Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за 

утврдување на плати , додаток на плати и надоместоци на плати на 

вработените кои вршат административно технички работи и помошни 

работи во општина Неготино  

Претседателот Роза Јаневска отвори расправа по точката 19 од 

дневниот ред  и побара од претседателот  на комисијата за финансии и буџет 

Лазар Најдов Чолак да го соопшти ставот на комисијата кој предложи истата да 

биде усвоена. 

За збор се јави советничката Елизабета Трпковска која праша дали 

точката се однесувала само за измена на правилникот на пожарникарите  

вработени во ТППЕ Неготино, односно за нивно покачување. 

Бидејќи никој не се пријави за збор, точката број 19 беше ставена на 

гласање и истата со 15 гласови За беше усвоена. 

 

Точка број 20 

Предлог - Одлука за снимање на седниците на Советот на општина 

Неготино  

Претседателот Роза Јаневска отвори расправа по точката 20 од 

дневниот ред и побара од претседателот  на комисијата за јавни дејности 

Александар Гичовски да го соопшти ставот на комисијата кој предложи истата 

да биде усвоена. Воедно додаде дека на комисијата не било утврдено дали 

снимањето да оди во живо или пак со снимање и потоа прикачување на јутјуб 

каналот на општина Неготино и веб страната на општината. 

На ова одговори претседателот на Советот Роза Јаневска која рече дека 

генералната одлука била седниците да одат стриминг, а во одлуката стоело 

истите да се емитуваат во живо или снимање и прикачување на јутјуб каналот 

и веб страната од причина што доколку некогаш дошло до некакви технички 

пречки при емитувањето во живо истата да можела да се прикачи на 

посочените начини. 

За збор се јави советничката Елизабета Трпковска која праша како би се 

снимале истити бидејќи најголемите дискусии биле на комисиите и кога ќе 

дошол Советот се гласало одма без ништо да се кажува. Додаде дека кога би 

било снимањето комисиите би биле пократки, а седниците подолги бидејќи на 

истите повеќе ќе се дискутирало. 

За збор се јави советникот Леон Ристов кој рече дека на негова 

иницијатива било да се снимаат седниците но и да се снимаат комисиите, а на 



дневен ред денес не биле ставени снимања на комисиите и додаде дека со 

самото снимање ќе се покажела поголема транспарентност кон граѓаните. 

За збор се јави советничката Елизабета Трпковска која рече дека со ова 

се доаѓало до проблем во Буџетот бидејќи истото не било предвидено во 

некоја ставка односно како би се реализирало и кој ќе го администрирал целото 

снимање. 

Во делот за Буџетот односно за средствата појаснување даде 

претставник од одделението за финансии и Буџет Марија Нацева која рече 

дека во Буџетот постоела ставка на општинска администрација односно 

непредвидени расходи односно имало средства за непречено функционирање 

на општинската администрација. 

Бидејќи никој не се пријави за збор, точката број 20 беше ставена на 

гласање и истата со 15 гласови За беше усвоена. 

 

Точка број 21 

Предлог- Решение за именување член на Управен одбор на ЈУОДГ „Фемо 

Кулаков“ Неготино  

Претседателот Роза Јаневска отвори расправа по точката 21 од дневниот ред 

и побара од претседателот  на комисијата за мандатни прашања, избори и 

именувања Гордана Јованова да го соопшти ставот на комисијата кој предложи 

истата да биде усвоена. 

Бидејќи никој не се пријави за збор, точката број 21 беше ставена на 

гласање и истата со 15 гласови За беше усвоена. 

 

Точка број 22 

Предлог - Решение за давање согласност на План за работа за 2022 година 

на ЈП за јавни паркиралишта „ ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО “ Неготино бр.0102-

292/1 од 21.12.2021 година  

Претседателот Роза Јаневска отвори расправа по точката 22 од 

дневниот ред и побара од претседателот  на комисијата за урбанизам, 

комунални дејности и заштита на животна средина Леон Ристов да го соопшти 

ставот на комисијата кој предложи истата да биде усвоена. 

   

 



Бидејќи никој не се пријави за збор, точката број 22 беше ставена на 

гласање и истата со 14 гласови За  и 1 воздржан беше усвоена. 

 

 

Точка број 23 

 Предлог- Решение за давање согласност на Финансискиот план за работа 

за 2022 година на ЈП за јавни паркиралишта „ ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО “ 

Неготино бр. 0501-293/1 од 21.12.2021 година  

Претседателот Роза Јаневска отвори расправа по точката 23 од 

дневниот ред  и побара од претседателот  на комисијата за урбанизам, 

комунални дејности и заштита на животна средина Леон Ристов да го соопшти 

ставот на комисијата кој предложи истата да биде усвоена. 

Бидејќи никој не се пријави за збор, точката број 23 беше ставена на 

гласање и истата со 14 гласови За и 1 воздржан беше усвоена. 

 

Точка број 24 

 Предлог – Решение за доделување на еднократна парична помош  

Претседателот Роза Јаневска отвори расправа по точката 24 од 

дневниот ред и побара од претседателот  на комисијата за јавни дејности 

Александар Гичовски да го соопшти ставот на комисијата кој предложи истата 

да биде усвоена.  

Бидејќи никој не се пријави за збор, точката број 24 беше ставена на 

гласање и истата со 15 гласови За беше усвоена. 

 

  

По ова беше исцрпен дневниот ред од седницата и истата беше затворена. 

 

 

 

                                                               Совет на Општина Неготино 
                                                          Претседател  

                                                                                       Роза Јаневска 


