
                                                                                     

 

 Vrz osnova na ~len  39  stav  2 od Zakonot za lokalnata samouprava 

 (,, Sl.vesnik na RM.br.5/02), ~len 76 od Statutot na Op{tina Negotino 

 (,, Sl.glasnik na Op{tina Negotino br.3/06, 2/11, 9/11, 16/12 i 16/14) i 

~len 57 stav 1 od Delovnikot  na op{tina Negotino (,,Sl.glasnik na 

Op{tina Negotino“br.3/06 i 2/11), Predsedatelot na Sovetot na op{tina 

Negotino ja svikuva седмата редовна sednica na Sovetot na op{tina 

Negotino.  

 Седницата ќе се одржи во Големата сала на општина Неготино на ден 

26.02.2018 godina  ( понеделник) vo 19,00 ~asot. 

 За седницата го предлагам следниот  

 

D N E V E N    R E D 

 
 1.Предлог-Решение за давање на согласност на Годишниот план за вработување 

за 2018 година на Јавната установа за деца-Општинска детска градинка „ Фемо 

Кулаков„ Неготино. 

 2. Предлог-Одлука за davawe na soglasnost na Јавната установа за деца 

Општинска детска градинка „Фемо Кулаков“ Negotino za formirawe na 

групи со поголем број на деца утврден во законот  

 3.Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за работа за 2017 година на 

Локалната библиотека „Страшо Пинџур“ Неготино. 
4. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа за 2018 

година на Локалната библиотека „Страшо Пинџур“ Неготино.  
5. Предлог-Решение за давање на согласност на Статутот на Локалната 

библиотека „Страшо Пинџур“ Неготино со бр.01-25/1 од 07.02.2018 година. 

6.Предлог-Решение за разрешување и именување на еден член на Управниот 

одбор на Локалната библиотека „Страшо Пинџур“ Неготино. 

7.Предлог-Позитивно мислење по Програмата за организирање и реализирање 

на екскурзии и други слободни активности во Општинското основно училиште 

„ Страшо Пинџур“ Неготино за  учебната 2017/2018 година. 

8.Предлог-Позитивно мислење по Програмата за организирање и реализирање 

на екскурзии и други слободни активности во Општинското основно 

училиште „ Гоце Делчев“ Неготино за  учебната 2017/2018 година. 

9. Предлог-Решение за давање на согласност на Одлуката бр.02-75/4 од 

12.02.2018 година  за изменување и дополнување на Статутот на ЈП 

КОМУНАЛЕЦ Неготино. 

10.Предлог-Решение за давање на согласност на Одлуката  бр.02-75/7 од 

12.02.2018 година на ЈП КОМУНАЛЕЦ Неготино. 

11. Предлог-Одлука за утврдување на измена и дополна на ДУП за една 

парцела ГП 1.13 (КП бр.9583/2 и КП бр.9584/2) УЗ 3 блок 1 КО Неготино-

општина Неготино. 

12. Предлог-Одлука за прифаќање на иницијативата за отпочнување на 

постапка за изработка на ЛУПД за стопански комплекс  со намена Г2 (лесна и 



незагадувачка индустрија) на  КП бр. 1553  и КП 1554   КО Неготино, општина 

Неготино. 

13. Предлог-Одлука за одобрување за поставување на урбана опрема во 

населените места во општина Неготино. 
14. Предлог-Заклучок по однос на исполнување на урбанистичките услови за 

вршење на дејност складирање, третман или преработка на инертен отпад.  

15.Предлог-Акционен план за енергетска ефикасност на општина Неготино за 

2018 година. 

16.Предлог-Одлука за одобрување на проект како дел од Проектот: 

“Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со Законот за 

задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона 

банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување 

отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 83/10) и 

Одлуката за распределба на средства согласно договорот за заем по овој 

проект), меѓу Општина Неготино и Министерство за транспорт и врски на 

Република Македонија 

17.Предлог-Одлука за давање согласност и овластување за потпишување на 

Договор/и за грант, согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-

0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка за Проект: 

“Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со Законот за 

задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона 

банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување 

отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 83/10) и 

Одлуката за распределба на средства согласно договорот за заем по проектот 

„Водоснабдување и одведување на отпадни води“ (“Службен весник на 

Република Македонија“ број 154/2010), меѓу Општина Неготино и 

Министерство за транспорт и врски на Република Македонија. 

18.Предлог-Одлука за давање согласност и овластување  за измирување 

односно пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина 

Неготино. 

19. Предлог Изјава и Констатација од Советот на општина Неготино за 

исполнетост на услови на општина Неготино.  

20. Предлог-Одлука за сопствено учество на општина Неготино во Проектот за 

развој на селата преку Програмата за рамномерен регионален развој за 

2018 година. 

21. Предлог-Одлука за утврдување на условите за добивање на лиценца за 

отстранување на оштетените возила и возила во дефект од општинските и 

локалните патишта за територија на општина Неготино. 

22.Предлог-Одлука за zapo~nuvawe na postapka za davawe na uslugi na 
parkirawe vo Op{tina Negotino. 

23.Предлог-Одлука за утврдување на надоместок на трошоци за избори на 

организаторите на изборната кампања за членови на Советот на Општина 

Неготино и за Градоначалник на Општина Неготино на локалните избори 

одржани во 2017 година. 
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24.Предлог-Методологија за утврдување на критериумите за распределба на 

финансиски средства за спортските клубови и други правни лица во областа на 

спортот од Општина Неготино. 

25. Предлог-Одлука за постапката и критериумите за доделување на средства 

од Буџетот на општина Неготино. 

 26.Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за извршување 

на Буџетот на општина Неготино за 2018 година. 

 27.Предлог-Решение за доделување на еднократна парична помош. 

  

 Бр.08-103/1                     Sовет на општина Неготино 

 20.02.2018 година                                 П р е т с е д а т е л, 

                            Диме Витанов 

 

 


