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Записник од 6 редовна седница на Советот на Општина Неготино 

 

Советот на Општина Неготино на ден 15.02.2022 година ( вторник ) во салата 

на Општина Неготино ја одржа 6 редовна седница.  

Седницата започна во 14:50 часот. 

Седницата ја отвори и со неа раководеше претседателот на Советот на 

општина Неготино Роза Јаневска. 

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

расправа и полноправно да одлучува.  

За работа на 6 седница на Советот на Општина Неготино беше предложен 

следниот дневен ред: 

1. Усвојување на записник од 5 редовна седница на Совет на општина 

Неготино  

2. Предлог - Акционен план за реализација на активности од енергетската 

ефикасност за 2022 година  

3. Предлог - Правилник за утврдување на критериумите за стимулација на 

инвестиции во општина Неготино  

4. Предлог - Одлука за изменување и дополнување на на Одлука за 

утврдување на висината на стапките на даноците на имот во општина 

Неготино  

5. Предлог - Одлука за изменување и дополнување на на Одлука за 

висината на комуналните такси во општина Неготино 

 6. Предлог – Одлука за прифаќање на предлог за воспоставување на 

меѓуопштинска соработка  

7. Предлог - Oдлука за ослободување од плаќање на комунална такса за 

користење и оддржување на јавно осветлување на иматели на 

електрични броила во населеното место Брусник  

8. Предлог - Oдлука за ослободување од плаќање на комунална такса за 

користење и оддржување на јавно осветлување на иматели на 

електрични броила во м.в. Малотемов Лак , КО Неготино  



9. Предлог – Одлука за утврдување на потребата од донесување на 

урбанистичка планска документација за вклопување на бесправно 

изградени објекти во урбанистичката планска документација  

10. Предлог- Решение за доделување на еднократна парична помош 

Претседателот Роза Јаневска отвори расправа по вака предложениот дневен 

ред.  

За збор се јави советничката Соња Ангелевска Колева која даде предлог 

последна точка на дневен ред да се ставела Информативност односно 

информации кои сакале да ги поднесат и на Советот и на граѓаните на 

општина Неготино. 

За збор се јави советникот Александар Гичовски кој како претседател на 

Комисијата за јавни дејности предложи дополнување на дневниот ред со две 

точки и тоа : Предлог – Одлука за доделување на користење на 

просторија во објектот „ Желкова куќа “ на Градскиот шаховски клуб 

Неготино и Предлог – Одлука за сопствено учество на Општина 

Неготино- локална самоуправа во реализација на проектот „ 

Воспоставување на советувалишен центар за помош и поддршка на 

жртви на родово базирано и семејно насилство “.   

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

предлогот на советничката Соња Ангелевска Колева го стави на гласање и 

истиот со 12 гласови За и 2 воздржани беше усвоен. 

И предлогот на советникот Александар Гичовски беше ставен на гласање и 

истиот со 14 гласови За беше усвоен. 

Дополнетиот дневен ред беше ставен на гласање и истиот со 14 гласови За 

беше усвоен. 

 

Точка број 1 

Усвојување на записник од 5 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 14 гласови За беше усвоена. 

 

 

 



Точка број 2 

Предлог - Акционен план за реализација на активности од 

енергетската ефикасност за 2022 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 Акциониот план и даде предлог и до Советот истиот да го усвои. На 

самата комисијата свое излагање даде и раководителот на заедничкото 

одделение за енергетска ефикасност Ванчо Петров. 

Бидејќи никој се јави за збор предлогот беше ставен на гласање и истиот со 14 

гласови За беше усвоен. 

 

Точка број 3 

Предлог - Правилник за утврдување на критериумите за 

стимулација на инвестиции во општина Неготино  

Претседателот Роза Јаневска отвори расправа по точката 3 од дневниот 

ред и побара од претставникот на Комисијата за финансии и буџет Леон Ристов 

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

Бидејќи никој се јави за збор предлогот беше ставен на гласање и истиот со 13 

гласови За беше усвоен. 

 

Точка број 4 

Предлог - Одлука за изменување и дополнување на на Одлука за 

утврдување на висината на стапките на даноците на имот во општина 

Неготино  

Претседателот Роза Јаневска отвори расправа по точката 4 од дневниот 

ред и побара од претставникот на Комисијата за финансии и буџет Леон Ристов 

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

Истиот додаде дека по основ на ова прашање била организирана јавна 

расправа на која се дискутирало и се дошло до заклучок дека биле потребни 

инвестиции во општината и од тие причини потребата за донесувањето на овие 

одлуки била од особена важност. 



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

истиот со 13 гласови За беше усвоен. 

 

Точка број 5 

Предлог - Одлука за изменување и дополнување на на Одлука за 

висината на комуналните такси во општина Неготино  

Претседателот Роза Јаневска отвори расправа по точката 4 од дневниот ред и 

побара од претставникот на Комисијата за финансии и буџет Леон Ристов 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 14 гласови За беше усвоен. 

 

Точка број 6 

Предлог – Одлука за прифаќање на предлог за воспоставување на 

меѓуопштинска соработка  

Претседателот Роза Јаневска отвори расправа по точката 6 од дневниот 

ред и побара од претседателот на Комисијата за локален економски развој 

Соња Ангелевска Колева да го соопшти ставот на комисијата кој даде предлог 

истата да биде усвоена. 

За збор се јави советникот Александар Гичовски кој рече дека за 

пофалба биле ваквите иницијативи кои би требало да бидат пример и за 

другите области. Посебно ја пофали ТППЕ Неготино која дала голем придонес 

изминатиот период. 

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

истиот со 13 гласови За беше усвоен. 

 

Точка број 7 

Предлог – Одлука за доделување на користење на просторија во објектот 

„ Желкова куќа “ на Градскиот шаховски клуб 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 до Советот било пристигнато 

барање од страна на Градскиот шаховски клуб Неготино во кое барал 

овозможување на просторија во која би тренирале младите членови на клубот. 

Просторијата која ќе му се доделела се наоѓа во ТИЦ „ Желкова куќа “ на 3 кат 

во која претходно правото на користење го имало Здружението на пчелари “ 

Неготино преку проектот за прекугранична соработка на Грција и 

Р.С.Македонија и на истите им бил даден сега во употреба АПИ центарот во с. 

Вешје. Додаде дека просторијата им се доделува за период од 5 години но во 

случај општина Неготино да имало потреба од истата да се изнајде нова 

просторија која ќе им биде доделена. 

За збор се јави советникот Кире Ташев кој рече дека како пчелар сметал дека 

не било на место тоа бидејќи просториите кои им биле доделени на пчеларите 

се наоѓале во село Вешје и не било технички изводливо секој состанок односно 

два до три пати неделно да оделе во с.Вешје. Побара од Советот доколку 

имало можност да се изнајдело решение или да им се доделело на користење 

истата просторија во периодот кога не се користела за шаховски активности. 

Со реплика се јави советничката Елизабета Трпковска која рече дека прашала 

дали пчеларите биле на сила исселени односно дали било со нивна 

согласност, на што и било одгворено дека со заеднички договор било решено 

да го користат АПИ центарот во с. Вешје , а сега изгледало како на сила да се 

преселени. Праша дали ова било само став на советникот или ставот на цело 

здружение. 

Со одговор на реплика одговори советникот Кире Ташев кој рече дека ова не 

бил личен став туку став на поголем број членови пчелари. Додаде дека на 

сила не биле исселени но побара доколку можело истата просторија да ја 

користеле и тие. 

Со реплика се јави советникот Александар Павлов кој рече дека АПИ центарот 

во с. Вешје бил најсовремен со сите средства кои им биле потребни на 

пчеларите при што не гледал проблем за локацијата. 

За збор се јави советникот Александар Гичовски кој рече дека како комисија за 

јавни дејности и во иднина ќе се разгледувале детално ваквите потреби на 

сите здруженија и ќе ги решавале по фази. 

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

истиот со 12 гласови За и 1 воздржан беше усвоен. 

 

 

 



Точка број 8 

Предлог – Одлука за сопствено учество на Општина Неготино- локална 

самоуправа во реализација на проектот „ Воспоставување на 

советувалишен центар за помош и поддршка на жртви на родово 

базирано и семејно насилство “.   

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. Образложи дека до општина Неготино било стигнато барање за 

општина Неготино да учествувала во проектот „ „ Воспоставување на 

советувалишен центар за помош и поддршка на жртви на родово 

базирано и семејно насилство “ во соработка со општините Кавадарци, 

Росоман и Демир Капија. Целта на проектот била да се се подобри пристапот 

на специјализирани сервиси за жени и деца на родово базирано и семејно 

насилство на локално нив. Вкупната проценета вредност на проектот 

изнесувала 1.358.000,00 денари од кои општина Неготино ќе учествувала со 

средства во виснина од 396.203,00 денари , а останатите средства ќе биле 

обезбедени од партнерските општини. 

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

истиот со 13 гласови За беше усвоен. 

 

Точка број 9 

Предлог - Oдлука за ослободување од плаќање на комунална такса за 

користење и оддржување на јавно осветлување на иматели на 

електрични броила во населеното место Брусник  

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 Кире Ташев да го соопшти ставот 

на комисијата кој даде предлог на Советот истата да ја усвои. Додаде дека 

станувало збор за ослободување на лицата од комунална такса за јавно 

осветлување бидејќи во ова место немало поставено јавно осветлување . 

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

истиот со 13 гласови За беше усвоен. 

 

 

 

 



Точка број 10 

Предлог - Oдлука за ослободување од плаќање на комунална такса за 

користење и оддржување на јавно осветлување на иматели на 

електрични броила во м.в. Малотемов Лак , КО Неготино  

Претседателот Роза Јаневска отвори расправа по точката 10 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 кој даде предлог на Советот истата да ја усвои. Додаде 

дека станувало збор за ослободување на лицата од комунална такса за јавно 

осветлување бидејќи во ова место немало поставено јавно осветлување . 

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

истиот со 13 гласови За беше усвоен. 

 

Точка број 11 

 Предлог – Одлука за утврдување на потребата од донесување на 

урбанистичка планска документација за вклопување на бесправно 

изградени објекти во урбанистичката планска документација 

Претседателот Роза Јаневска отвори расправа по точката 11 од дневниот ред 

и побара од претседателот на Комисијата урбанизам, комунални дејности  и 

заштита на животната средина  да го соопшти ставот на комисијата кој даде 

предлог истата да биде усвоена.  

Додаде дека комисијата за урбанизам и комунални дејности ја сметал за една 

од побитните комисии и поради тоа му бил оскуден дневниот ред бидејќи на 

истиот ја имало оваа точка. На негова иницијатива сметал дека имало потреба 

за дополнување со три други точки , но со консултација на правните служби 

било одлучено во текот на наредната недела да се направела јавна расправа 

или собир заедно со правните служби на кои би се пробало да се дојде до 

решенија за клучни прашања кои ги тиштеле нашите сограѓани. Најголемите 

проблеми ги имале луѓето во урбанизмот, па поради тоа потребата од ваква 

расправа била од значење. 

За збор се јави советничката Елизабета Трпковска која даде апел сите граѓани 

кои имале проблеми да учествувале на тој состанок со цел решавање на 

нивните  проблеми. 

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

истиот со 12 гласови За беше усвоен. 

По ова беше побарано 5 минути пауза. 



Точка број 12 

Предлог- Решение за доделување на еднократна парична помош  

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. Додаде дека биле доделени средства во висина од 44.000,00 денари 

на 10 барања односно граѓани од општина Неготино. 

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

истиот со 12 гласови За беше усвоен. 

Точка број 13  

Информација од советничка Соња Ангелевска Колева во врска со работата на 

Управата за имотно правни работи – Неготино 

Свое излагање имаше советничката Соња Ангелевска Колева во кое истакна 

дека како советник на општина Неготино според Деловникот за работа на 

општина Неготино под точка три: права и должности на членовите на Советот, 

според член 9 и член 15 поднела барање до градоначалникот на општина 

Неготино и тоа поради долгогодишните незадоволства на граѓаните од 

општина Неготино за услугите од Управата за имотно правни работи под 

директна надлежност на Министерството за финансии каде немал никакви 

ингеренции самиот градоначалник и општината и воедно го замоли 

градоначалникот и општинската администрација да изнајделе соодветни 

решенија, можности да се помогнело на граѓаните во делот на разрешувањето 

на барањата за стекнување на имот по барањето кое го имале поднесено, 

бидејќи луѓето чекале од 2011 година. Додаде да се овозможело некаква 

соодветна комуникација како би можело да се реши овој проблем за да имало 

поголема ажурност во делот на Министерството за финансии. Сметаше дека 

градоначалникот можел да воспостави некаква комуникација да се помогнело 

на граѓаните. 

За збор се јави советникот Александар Гичовски кој најде забелешка ( освен до 

правната служба и заедничкото одделение за енергетска ефикасност ) дека 

дел од администрацијата не доаѓала на седниците за да одговори на 

прашањата  на советниците. Додаде дека било време да почнело да се 

почитува работното време, бидејќи дел од вработените не биле на своите 

работни места во време кога требало да бидат и даде предлог да се поставеле 

кутии за пофалби и поплаки каде граѓаните би го кажале мислењето за 

работењето на администрацијата како и да се поставел и видео надзор . 

 



За збор се јави советникот Леон Ристов кој побара градоначалникот да биде 

присутен на седниците бидејќи имале многу прашања на кои сакале да им 

одговори во делот на неговата работа но и работата на администрацијата. 

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

 

 

                           Совет на општина Неготино 
                                                            Претседател, 
                                                                                        Роза Јаневска 
 
 

                                                          


