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Записник од 5 редовна седница на Советот на Општина Неготино 

 

Советот на Општина Неготино на ден 31.01.2022 година ( понеделник ) во 

салата на Општина Неготино ја одржа 5 редовна седница.  

Седницата започна во 15:00 часот. 

Седницата ја отвори и со неа раководеше претседателот на Советот на 

општина Неготино Роза Јаневска. 

На истата присуствуваа сите 15  членови на Советот со што истиот можеше да 

расправа и полноправно да одлучува.  

За работа на 5 седница на Советот на Општина Неготино беше предложен 

следниот дневен ред: 

1. Усвојување на записник од 4 редовна седница на Совет на општина 

Неготино  

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

периодот 2022-2024 година  

3. Предлог - Двогодишен акциски план за родова еднаквост на општина 

Неготино за 2022-2023 година  

4. Предлог – Одлука за формирање на Работно тело за утврдување на 

критериумите за стимулација на инвестиции во општина Неготино  

5. Предлог – Решение за доделување на финансиски средства на ГФК 

Вардар Неготино  

6. Предлог - Заклучок за усвојување на Интегриран извештај за доставени 

финансиски извештаи на здруженија на граѓани и фондации од општина 

Неготино за добиени средства од буџетот на општина Неготино  

7. Предлог – Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работа за 

2021 година на Локална библиотека „Страшо Пинџур“ Неготино  

8. Предлог – Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа за 

2022 година на Локална библиотека „Страшо Пинџур“ Неготино  



9. Предлог – Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа за 

2022 година на ОУ „ Музеј на град Неготино “   

10. Предлог – Решение за доделување на еднократна парична помош  

11. Предлог- Решение за доделување на финансиски средства  

Претседателот Роза Јаневска отвори расправа по вака предложениот дневен 

ред.  

За збор се јави советникот Александар Гичовски кој како претседател на 

Комисијата за јавни дејности го кажа ставот на комисијата и даде предлог за 

дополнување на дневниот ред односно да се додаде нова точка на дневен ред 

и тоа како точка 5: Предлог- Заклучок за усвојување на Извештајот за 

користење на  средства од Буџетот на Општина Неготино за ГФК „ Вардар 

“ Неготино. 

За збор се јави советникот Гоце Димитров кој даде предлог дополнување на 

дневениот ред со нова точка и тоа: Формирње на еко патроли во врска со 

екологијата во општина Неготино и додаде дека за истата ќе даде 

образложение доколку се прифатела. 

На ова одговори претседателот на Советот , Роза Јаневска која рече дека 

разговарала со општинската администрација за формирање на еколошки 

Совет и додаде дека не е сигурна колку општинската администрација била 

подготвена во моментот да се ставела ваква точка на дневен ред и дали било 

подобро да се оставела на следна седица. 

На предлогот на советникот Гоце Димитров одговори раководителот на 

одделението за правни и општи работи Николина Панова која рече дека 

доколку советникот имал предлог истиот требало да биде оформен со 

содржина ( во каков состав, со која цел, за која намена) за да биде доставен и 

ставен како предлог точка на дневен ред и рече дека предлогот би било 

потребно да се стави на гласање па како ќе одлучеле советниците така. 

За збор се јави советникот Кире Ташев кој се надополни на предлогот на 

советникот Гоце Димитров и рече дека предлогот бил сосема во ред и додаде 

дека веќе изготвеното тело „ Моја Патрола “ можело да се надополни со оваа 

предлог мерка. 

Бидејќи никој не се пријави за збор, претседателот на Советот Роза Јаневска 

вака утврдениот ред со промената дадена од претседателот на Комисијата за 

јавни дејности Александар Гичовски го стави на гласање и истиот со 15 

гласови За беше усвоен. 

 

 



Точка број 1 

Усвојување на записник од 4 редовна седница на Совет на општина 

Неготино  

Претседателот отвори расправа по точката број 1 од дневниот ред. 

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

истата со 15 гласови За беше усвоена. 

 

Точка број 2 

 Предлог - Програма за енергетска ефикасност на општина Неготино за 

периодот 2022-2024 година  

Претседателот Роза Јаневска отвори расправа по точката 2 од дневниот 

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

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

на комисијата. 

Претседателот на комисијата даде образложение дека на седницата на 

комисијата едногласно со 4 гласови За бил донесен позитивен резултат во 

однос на претходно изготвената програма за период од 2022-2024. На самата 

комисијата свое излагање имал и раководителот на заедничкото одделение за 

енергетска ефикасност. На комисијата било предложено одделот за енергетска 

ефикасност заедно со одделот за урбанизам да формирале работно тело и да 

се направело состанок на кој ќе се утврделе сите нови места на кој би можело 

дополнително да се обезбедело површина за да се оформеле фарми за 

фотоволтаични панели за производство на електрична енергија и да се 

разгледала можноста кои точно објекти биле под надлежност на општината и 

истите би можеле да претрпат делумна реконструкција односно да се 

надограделе на нив системи за производство на електрична енергија односно 

да се вграделе фотоволтаични панели со кои би се дошло до заштедување на 

електрична енергија која се користела за опслужување на тие објекти, а со тоа 

би имале бенефит во однос на финансиските импликации на средства кои 

општината ги давала за потрошувачка на електрична енергија. 

Бидејќи никој се јави за збор предлогот беше ставен на гласање и истиот со 15 

гласови За беше усвоен. 

 

 

 



Точка број 3 

Предлог - Двогодишен акциски план за родова еднаквост на општина 

Неготино за 2022-2023 година 

Претседателот Роза Јаневска отвори расправа по точката 3 од дневниот 

ред и побара од претседателот  на Комисијата за еднакви можности Гордана 

Јованова да го соопшти ставот на комисијата и даде предлог истата да биде 

усвоена. 

Бидејќи никој се јави за збор предлогот беше ставен на гласање и истиот со 15 

гласови За беше усвоен. 

 

Точка број 4 

Предлог – Одлука за формирање на Работно тело за утврдување на 

критериумите за стимулација на инвестиции во општина Неготино  

Претседателот Роза Јаневска отвори расправа по точката 4 од дневниот 

ред и побара од претседателот на Комисијата за мандатни прашања, избори и 

именувања Гордана Јованова да го соопшти ставот на комисијата и даде 

предлог истата да биде усвоена. 

За збор се јави советникот Леон Ристов кој праша дали би можело во ова тело 

да се вклучеле и надворешни членови од бизнис заедницата од општината 

бидејќи смета дека истите сигурно би биле од помош. 

Одговор даде раководителот на одделението за правни и општи работи 

Николина Панова која рече дека би можело да се вклучат и надворешни 

членови доколку како советници сметале дека било потребно такви членови да 

се вклучат. Додаде дека било потребно да си дадат предлози во моментот и 

истите да се изгласале или не. Можело да дополнат и нов член во оваа 

предлог одлука и истиот да гласи :  

Член 3 

По донесување на Правилникот од член 2 , работното тело организира 

јавна дебата со претставници од бизнис секторот на општина 

Неготино.  Врз основа на јавната дебата,  работното тело може да направи 

дополнување и измена на Правилникот. 

За збор се јави советничката Соња Ангелевска Колева која рече дека битно 

било мислењето на бизнис секторот бидејќи истите биле поискусни и би 

можеле да дадат точни смерници во кој правец да оделе за решавање на 

нивните проблеми како и начини за поттикнување на истите да инвестирале во 

нашата општина.  



Свој предлог даде и претседателот на Советот Роза Јаневска која рече да се 

усвоело работното тело такво какво што било предложено, бидејќи истото било 

час поскоро потребно да се зафатело со работа . Да се стави како 3 точка од 

одлуката , 2 точка времето,3 точка –колку претставници од бизнис секторот да 

влегле во ова тело и истото да почнело да делува што поскоро. Не било толку 

битно дали истите луѓе би имале право на глас или не, односно кој сакал да 

учествува слободно можел да учествува. Даде предлог дали советниците се 

согласувале како трет член во одлуката да стоел овој предлог. 

За збор се јави советникот Орданче Димитров кој праша дали овие 

надворешни членови ќе останеле без право на глас, за што одговори 

претседателот на Советот дека истите ќе останеле без право на глас и додаде 

дека ова било за доброто на општината. 

За збор се јави советникот Александар Павлов кој рече дека најдобро било да 

се формирало ова тело , па потоа да се направело анкета од бизнис секторот 

дали би сакале да учествуваат или не, па потоа да се вклучеле како членови. 

На ова одговори претседателот на Советот Роза Јаневска која рече дека 

проблемот се состоел во член 2 од предлог одлуката каде за 15 денови 

требало да се изготви Правилник. 

За збор се јави советникот Александар Гичовски кој рече дека најдобро било да 

се изгласа вака како што стоело во предлог-одлуката и потоа да се вклучеле 

сите заинтересирани од бизнис секторот. 

За збор се јави советникот Леон Ристов кој рече дека би било добро да се 

организира јавна дебата на која би се поканил бизнис секторот и за време на 

истата да се одбереле кои ќе бидат членови во ова работно тело секако без 

право на глас.   

За збор се јави советничката Елизабета Трпковска која рече дека нејзиното 

мислење било спротивно и рече дека ваквото предложено тело било 

непотполно бидејќи немало вклучено претставник од невладиниот сектор 

бидејќи истиот бил мотор за прибирање на средства односно инвестиции. 

Додаде дека бројот на членови бил мал односно имало само советници и 

членови на општинска администрација и даде предлог истото да се проширело 

со 2 до 3 членови од невладиниот сектор со право на глас.  

Со реплика кон советничката Елизабета Трпковска се јави советникот Кире 

Ташев кој рече дека поучен од светските и европските искуства на оваа тема, 

во моментот се креирал тим на луѓе кој ќе ги креирал дел од условите односно 

олеснувањата на потенцијалните бизнисмени кој ќе сакале да инвестираат. За 

почеток можело да стартуваат вака и како тим ќе ги презентирале можностите 

на општината. Овој тим на почеток би требало да биде во овој состав без 

вкучување на дополнителни членови , да почел да работи да се увидело како 



ќе функционирал па потоа да се утврдело дали би имало потреба од 

дополнителни членови. 

Со мало појаснување одговори советничката Соња Ангелевска Колева која 

рече дека работното тело кое требало да биде оформено било во ред засега и 

истото било само за изготвување на Правилникот. Овој Правилник ќе бил 

изработен врз основа на законски одредби и по изготвувањето на истиот да се 

организирало јавна расправа каде би бил вклучен и бизнис секторот бидејќи 

било битно и нивното мислење. 

Со реплика се јави и советникот Леон Ристов кој рече дека иако бизнис 

секторот би бил без право на глас смета дека било потребно да учествува. 

Со контра реплика на советничката Соња се јави советничката Елизабета 

Трпковска која рече дека има позитивно мислење околу оваа точка и додаде 

дека без претставник кој бил добро запознат со бизнис климата да се правело 

Правилник за неа било не во ред од причина што идеите кој би ги дал 

претставникот од бизнис секторот биле од поголемо значење. 

Со реплика се јави претседателот на Советот  Роза Јаневска која рече дека на 

координација со советничките групи се договориле да не биде гломазно ова 

работно тело односно да не вклучувало голем број на членови. Додаде дека 

биле драгоцени предлозите од бизнис заедницата и секако дека ќе се вклучеле 

во изготвување на овој Правилник. Даде предлог како член 3 во одлуката да 

стоело вклучување на претставници од бизнис заедницата и да се 

организирало јавна расправа на која би бил претставен Предлог-правилникот и 

истиот потоа би дошол пред Советот на гласање.   

За збор се јави советничката Соња Ангелевска Колева која рече дека било 

потребно да се изготви Правилникот и истиот потоа се ставал на гласање на  

Советот на Општина Неготино. 

Со реплика се јави советничката Елизабета Трпковска која рече дека доколку 

групата чувствувала дека може да го изработи Правилникот без мислење на 

бизнис секторот во моментот истата би го поддржала.  

Бидејќи никој не се пријави за збор, предлог-одлуката со дополнување на член 

3 кој гласи: По донесување на Правилникот од член 2 , работното тело 

организира јавна дебата со претставници од бизнис секторот на општина 

Неготино.  Врз основа на јавната дебата,  работното тело може да направи 

дополнување и измена на Правилникот, беше ставена на гласање и истата 

со 15 гласови За беше усвоена. 

 

 



Точка број 5 

Предлог - Заклучок за усвојување на Извештајот за користење на  

средства од Буџетот на Општина Неготино за ГФК „ Вардар “ Неготино. 

Претседателот Роза Јаневска отвори расправа по точката 5 од дневниот 

ред и побара од претседателот на Комисијата за јавни дејности Александар 

Гичовски да го соопшти ставот на комисијата кој даде предлог истата да биде 

усвоена. 

Збор беше даден на спортскиот директор на ГФК „ Вардар “ Неготино Бојан 

Илиев кој рече дека како ново раководство по Извештајот кој бил доставен на 

годишното собрание наследиле долг во висина од 563.257,00 денари. 

За збор се јави советникот Александар Павлов кој праша дали наследениот 

долг е само од последната управа или од претходни две и повеќе, на што 

одговори спортскиот директор на ГФК „ Вардар “ Бојан Илиев дека во 2017 

година бил наследен долг од 140.147,00 денари, во 2019 година со новата 

управа 500.260,00 денари односно од 2017 до ден денес долгот бил 563.257,00 

денари. 

За збор се јави советникот Александар Павлов кој праша дали освен 

средствата доделени од општината имало дополнителни средства од приватни 

спонзори, за што образложи спортскиот директор на ГФК Бојан Илиев дека на 

годишното собрание од претходно раковоство било претставено дека 80 % од 

средствата за ГФК „ Вардар “ биле од општината , а само мал дел од спонзори. 

За збор се јави советникот Гоце Димитров кој рече дека не сака да биде грешка 

разбран дека бил против фудбалот и побара распределбата на средствата да 

била за сите спортови наеднаш, да не била поедечно за секој спорт , бидејќи 

постоеле и други спортови во општината, за да не останеле некои спортови со 

0 средства затоа што искуството покажувало дека многу минимални средства 

биле доделени во однос на фудбалот. 

На ова одговори спортскиот директор Бојан Илиев кој рече дека заради итноста 

за започнување на есенската сезона затоа ова барање било итно и неодложно 

и затоа сега се барале овие средства. 

Бидејќи никој не се пријави за збор, предлогот беше ставен на гласање и 

истиот со 15 гласови За беше усвоен. 

 

 

 

 



Точка број 6 

Предлог – Решение за доделување на финансиски средства на ГФК 

Вардар Неготино  

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 даде предлог истата да биде 

усвоена. 

Збор беше даден на спортскиот директор на ГФК, Бојан Илиев, кој рече дека 

како клуб поднеле барање за средства во висина од 250.000,00 денари и рече 

дека во моментот за започнување на сезоната биле потребни финансиски 

средства бидејќи клубот во моментот имал долг. Целта на клубот била да 

започне од 0 и како управа направиле план и програма за 8 годишна работа на 

клубот од најмлади петлиња до младинци како и цел - ГФК да игра во втора 

лига. 

За збор се јави советникот Александар Павлов кој рече дека сумата која ја 

добивал ГФК „ Вардар “ не била голема и истата не би го решила проблемот. 

Додаде дека сака да ја види 8 годишната програма и го застапувал фактот 

клубот оваа сезона да се останел во трета лига , да се направела една база на 

играчи од општината,  па потоа да се размислувало за втора лига бидејќи во 

истата финансиската конструкција би била три пати повеќе од сегашната. 

Бидејќи никој не се пријави за збор, предлогот беше ставен на гласање и 

истиот со 15 гласови За беше усвоен. 

 

Точка број 7 

Предлог - Заклучок за усвојување на Интегриран извештај за доставени 

финансиски извештаи на здруженија на граѓани и фондации од општина 

Неготино за добиени средства од буџетот на општина Неготино  

           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 даде предлог истата да биде 

усвоена. Воедно даде и образложение во кое наведе дека во 2021 година им 

биле доделени средства на 7 здруженија кои се јавиле на јавен повик и истите 

согласно потпишаните договори биле должни до крајот на 2021 година да 

дадат финансиски извештај. Од сите здруженија на кои им биле доделени 

средства, само здружението СПО КУЛ не доставило финансиски извештај за 

што според склучениот договор со општината е должно средства што ги 

земало да ги врати на општината. 



За збор се јави советникот Мики Мирчев кој праша дали било контактирано 

здружението СПО КУЛ, дали се знаело како се потрошени тие пари. 

Со реплика одговори советникот Александар Гичовски кој рече дека според 

стручните служби задолжени за оваа проблематика, со потпишувањето на 

самите договoри јасно им било укажано на сите позитивни и негативни страни и 

според договорот до 31.12.2021 година доколку не поднесат извештај биле 

должни да ги вратат тие средства. 

За збор се јави советничката Елизабета Трпковска која рече дека не знаела за 

кое здружение станувало збор и рече дека кога станувало збор за вакви 

ситуации со точно утврдена дата, секој пат имало пролонгирана дата за да 

можело да се достави некој извештај и истото дали им било понудено односно 

да им се дадело дополнителен рок да го достават тој финансиски извештај.   

Со реплика одговори советничката Соња Ангелевска Колева која рече дека 

кога се потпишувало  договор, точно било наведено што се е потребно и штом 

во договорот не биле наведени дополнителни рокови требало да се почитуваат 

само точно утврдените рокови во случајот здружението било потребно да ги 

врати финансиските средства. 

Со контра реплика одговори советничката Елизабета Трпковска која рече дека 

затоа прашала дали имало некаков правилник за ова и дали во истиот имало 

нешто испланирано во вакви немили случаеви. 

За збор се јави претседателот на Советот Роза Јаневска која рече дека според 

нејзините сознанија здружението било контактирано. 

За збор се јави советникот Александар Гичовски кој рече дека според 

искажувањата на стручните служби, здружението знаело дека треба да достави 

Извештај односно дека е потребно да се почитува потпишаниот договор. 

За збор се јави советничката Елизабета Трпковска која праша дали имало 

можност на оваа организација да им се пролонгирал рокот и да го достават 

финансискиот извештај за реализирани средства. Од човечки аспект додаде 

дека половина од граѓаните во тој период биле болни од КОВИД 19 и можеби 

организацијата која ги добила овие средства не била во можност да го достави 

Извештајот. 

За збор се јави претседателот на Советот Роза Јаневска која појасни дека бил 

објавен јавен повик на кој истите се пријавиле, аплицирале со проекти, подоцна 

потпишале договор и биле во комуникација со стручните служби и доколку 

имале проблем истите биле должни да известат дека од одредени причини не 

можеле да го реализираат проектот. А штом дошол ваков Извештај до Советот 

не верува дека без да ги исконтактираат би било потребно да ги вратат 

средствата. 



Со реплика одговори советникот Леон Ристов кој рече дека мисли дека штом во 

договорот стоело да се вратат парите доколку не поднесат Извештај истите 

било потребно да го стореле тоа, бидејќи ако се одлучело поинаку истото 

можело да стане пракса. 

За збор се јави советничката Соња Ангелевска Колева кој надополни дека ако 

самото здружение го испочитувало рокот , а имало проблеми потребно било да 

каже дека имало некои проблеми , односно да се најдел начин со потпшување 

на некој анекс на договорот  рокот да се пролонгирал.  

За збор се јави советничката Елизабета Трпковска која праша дали 

Правилникот оставал можност да се пролонгира рокот и доколку не 

овозможувал ќе ја поддржела одлуката на комисијата. 

Со реплика одговори советникот Александар Гичовски кој рече дека стручните 

служби биле децидни дека им било кажано и дека не бил доставен Извештај до 

истите. 

Бидејќи никој не се пријави за збор, предлогот беше ставен на гласање и 

истиот со 15 гласови За беше усвоен. 

 

Точка број 8 

 Предлог – Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работа за 

2021 година на Локална библиотека „Страшо Пинџур“ 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 даде предлог истата да биде усвоена. 

Бидејќи никој не се пријави за збор, предлогот беше ставен на гласање и 

истиот со 15 гласови За беше усвоен. 

 

Точка број 9 

 Предлог – Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа за 

2022 година на Локална библиотека „Страшо Пинџур“ Неготино  

Претседателот Роза Јаневска отвори расправа по точката 9 од дневниот ред и 

побара од претседателот на Комисијата за јавни дејности Александар Гичовски 

да го соопшти ставот на комисијата кој даде предлог истата да биде усвоена. 

Образложение даде директорката на Локалната библиотека Катерина 

Данаилова која рече дека и годинава ќе продолжеле со поттикнување на 

младите да ја сакаат книгата. Библиотеката продолжувала да ги следи 



трендовите во развојот на библиотекарството односно се набавувала нова 

литература. Како библиотека годинава започнале со реализација на проект „ 

Приказна низ прошетка “ прв од ваков вид во нашата држава каде на отворено 

се пласирале приказни од различен тип односно истата е претставена на 

паноа. Ќе се продолжело со настаните поврзани со одредени празници во 

општината, во делот на заштита на животна средина и слично. 

За збор се јави советникот Леон Ристов кој праша дали бројот на членовите се 

зголемувал или намалувал на што беше одговорено дека бројот константно се 

зголемувал. 

По долгото образложение од страна на директорката на Локалната библиотека, 

предлогот беше ставен на гласање и истиот со 15 гласови За беше усвоен. 

 

Точка број 10 

Предлог – Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа за 

2022 година на ОУ „ Музеј на град Неготино “   

Претседателот Роза Јаневска отвори расправа по точката 10 од дневниот ред 

и побара од претседателот на Комисијата за јавни дејности Александар 

Гичовски да го соопшти ставот на комисијата кој даде предлог истата да биде 

усвоена. 

Образложение даде директорката на Музејот на град Неготино Драгица 

Чекорова која рече дека Музејот остварувал соработка со бројни институции од 

општината но најмногу со музичкото училиште. Додаде дека со своја изложба 

ќе гостувале во многу градови односно со „ Изложбата на злато од антички 

наод од с.Тремник “. Се одржувале и бројни концерти во Музејот така што 

голем број на музичари веќе имале доставено барања за согласнот за 

одржување на концерти за 2022 година како и многу други бројни активности од 

културата. Годинава во план била и конзервација на средновековен накит. 

Бидејќи никој не се пријави за збор, предлогот беше ставен на гласање и 

истиот со 15 гласови За беше усвоен. 

 

Точка број 11 

 Предлог – Решение за доделување на еднократна парична помош  

Претседателот Роза Јаневска отвори расправа по точката 11 од дневниот ред 

и побара од претседателот на Комисијата за јавни дејности Александар 

Гичовски да го соопшти ставот на комисијата кој даде предлог истата да биде 



усвоена. Додаде дека биле одобрени парични средтва во висина од 90.000,00 

денари на 17 семејства од општината. 

Бидејќи никој не се пријави за збор, предлогот беше ставен на гласање и 

истиот со 15 гласови За беше усвоен. 

 

Точка број 12 

Предлог- Решение за доделување на финансиски средства  

Претседателот Роза Јаневска отвори расправа по точката 12 од дневниот ред 

и побара од претседателот на Комисијата за јавни дејности Александар 

Гичовски да го соопшти ставот на комисијата кој даде предлог истата да биде 

усвоена. 

Бидејќи никој не се пријави за збор, предлогот беше ставен на гласање и 

истиот со 15 гласови За беше усвоен. 

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

 

 

 

 

                                                            Совет на Општина Неготино 

Претседател,  
                                                                                    Роза Јаневска 

                                        
 

                                                          


