


 
SLU@BEN   GLASNIK          OP[TINA NOVACI      

_________________________________________________________________              
 

BROJ 11 Вторник 13.08.2019 .   GOD. XXIIISTR.    - 1 - 

        

                                                          
Izleguva po potreba- 13.08-2019 godina.Вторник-Br.11, godina XXIII 

.@-ska 749014004563010 Deponent Narodna banka na Makedonija;  
E-mail: Novacio@t.mk               Primerok 50 denari  

__________________________________________________________________
 

                                                                                                                                       

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od 
Zakonot za lokalna samouprava(,,Slu`ben 
vesnik na R.M.,,br.5/02) i ~len 68 od 

Statutot na Opшtina Novaci,,br.07/2019,  
donesuvam  

 
ЗАКЛУЧОК 

Za objavuvawe Oдлука за престанок на важење  
на грбот и знамето на општина Новаци 

 
 

. 

 1. Оbjavuvam Oдлука за престанок на 

важење на грбот и знамето на општина Новаци, 
донесенa на седница на Совет на општина 

Новаци, одржана на 08.08.2019 година. 
 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                    

Бр.08-698/1           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
12.08.2019 god.                           Gradona~alnik 

                                                    Љубе Кузманоски 
 

                                                                                                                                       

 

                                                                      

                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                   

 

 

Врз  основа на член 62 став 1 точка 1 и 

член  36 став 1 точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (,,Сл. Весник на РМ,, бр5/02), во 
согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 
од Статутот на општина Новаци (,,Службен 
гласник на општина Новаци,, бр.07/2019), 
Советот на Општина Новаци на седницата 
одржана на ден 08.08.2019 година, донесе 
  

O D L U K A 
за престанок на важење на грбот и знамето на 

општина Новаци 
 

^len 1 
 

 ПРЕСТАНУВА ДА ВАЖИ грбот и 

знамето на општина Новаци. 

 
^len 2 

  
 Грбот и знамето на општина Новаци, да 

не се користи при изработка на документи од 

администрацијата на општина Новаци. 
 

^len 2 
 
 Odlukata vleguva vo sila so denot na 

donesuvawe, и ќе се objaви vo (,,Slu`ben 
glasnik na Opшtina Novaci,,). 
 

Br.14-659/7           Совет  на  општина  Новаци 
08.08.2019 god.                   Претседател 
                  НаумчеСмилевски                                            
================================== 
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od 
Zakonot za lokalna samouprava(,,Slu`ben 
vesnik na R.M.,,br.5/02) i ~len 68 od 

Statutot na Opшtina Novaci,,br.07/2019,  
donesuvam  

 
 

ЗАКЛУЧОК 
Za objavuvawe Oдлука за отпочнување 

постапка за утврдување  

на грбот и знамето на општина Новаци 

 

 
 

. 

 1. Оbjavuvam Oдлука за отпочнување 

постапка за утврдување на грбот и знамето на 

општина Новаци, донесенa на седница на Совет 
на општина Новаци, одржана на 08.08.2019 

година. 
 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                

Бр.08-698/2           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
12.08.2019 god.                           Gradona~alnik 

                                                    Љубе Кузманоски 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врз  основа на член 62 став 1 точка 1 и 

член  36 став 1 точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (,,Сл. Весник на РМ,, бр5/02), во 

согласност со член 94, член 21 став 1 точка 49, и 

член 162 од Статутот на општина Новаци 
(,,Службен гласник на општина Новаци,, 
бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на 
седницата одржана на ден 08.08.2019 година, 
донесе 
  

O D L U K A 
за отпочнување постапка за утврдување на  

грбот и знамето на општина Новаци 
 

^len 1 
 

 ОТПОЧНУВА ПОСТАПКА за 

утврдување на грбот и знамето на општина 

Новаци  

 
^len 2 

  

 Постапката ќе ја спроведе Комисија за 
утврдување на грбот и знамето на општина 
Новаци, формирана од Советот на општина 

Новаци.  
 

^len 3 
  
 Odlukata vleguva vo sila so denot na 

donesuvawe, и ќе се objaви vo (,,Slu`ben 
glasnik na Opшtina Novaci,,). 
 

Br.14-659/8           Совет  на  општина  Новаци 
08.08.2019 god.                   Претседател 
                  НаумчеСмилевски                                            
================================== 
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od 
Zakonot za lokalna samouprava(,,Slu`ben 
vesnik na R.M.,,br.5/02) i ~len 68 od 

Statutot na Opшtina Novaci,,br.07/2019,  
donesuvam  

 
 

ЗАКЛУЧОК 
Za objavuvawe Oдлука за формирање на 

Комисија за утврдување  

на грбот и знамето на општина Новаци 

 

 

 1. Оbjavuvam Oдлука за формирање на 

Комисија за утврдување на грбот и знамето на 

општина Новаци, донесенa на седница на Совет 
на општина Новаци, одржана на 08.08.2019 
година. 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                       

Бр.08-698/3           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
12.08.2019 god.                           Gradona~alnik 

                                                    Љубе Кузманоски 
 

Врз  основа на член 62 став 1 точка 1 и 
член  36 став 1 точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (,,Сл. Весник на РМ,, бр5/02), во 

согласност со член 94, член 21 став 1 точка 44, и 

член 162 од Статутот на општина Новаци 
(,,Службен гласник на општина Новаци,, 
бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на 
седницата одржана на ден 08.08.2019 година, 
донесе 

 
O D L U K A 

за формирање на Комисија за утврдување на  
грбот и знамето на општина Новаци 

 
^len 1 

 

 СЕ ФОРМИРА Комисија за утврдување 

на грбот и знамето на општина Новаци.  

 
^len 2 

  
 Членови на Комисијата за утврдување на 

грбот и знамето на општина Новаци се:  
 1.Stefan Karanfilovski-член на 
Совет на општина Новаци 

 2.Љупчо Петровски-член на Совет на 
општина Новаци 

 3.Благој Бежановски-вработен во 
општина Новаци 

 4.Филип Радевски-вработен во општина 
Новаци 

 5.Оливера Димитровска- вработена во 
општина Новаци 

^len 3 
  

 Мандатот на Комисија за утврдување на 

грбот и знамето на општина Новаци трае 2 
години. 

^len 4 
 

 Комисијата распишува конкурс и од 
пристигнатите трудови по објавениот конкурс 
утврдува предлог за грб, односно знаме на 
општината и го доставува до Советот на 

општината на усвојување. 

 
^len 5 

 
 Odlukata vleguva vo sila so denot na 

donesuvawe, и ќе се objaви vo (,,Slu`ben 
glasnik na Opшtina Novaci,,). 
 

Br.14-659/9           Совет  на  општина  Новаци 
08.08.2019 god.                   Претседател 
                  НаумчеСмилевски                                            
================================== 
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od 
Zakonot za lokalna samouprava(,,Slu`ben 
vesnik na R.M.,,br.5/02) i ~len 68 od 

Statutot na Opшtina Novaci,,br.07/2019,  
donesuvam  

 
 

ЗАКЛУЧОК 
Za objavuvawe Решение за именување членови 
на Управен одбор на Јавна општинска установа 

за деца - детска градинка „БАМБИ“ во с. 
Новаци, општина Новаци 

 

 1. Оbjavuvam Решение за именување 
членови на Управен одбор на Јавна општинска 

установа за деца - детска градинка „БАМБИ“ во 

с. Новаци, општина Новаци, донесенa на 
седница на Совет на општина Новаци, одржана 
на 08.08.2019 година. 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                       

Бр.08-698/4           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
12.08.2019 god.                           Gradona~alnik 

                                                    Љубе Кузманоски 
 

 Врз  основа на член 62 став 1 точка 1 и 

член  36 став 1 точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (,,Сл. Весник на РМ,, бр5/02), во 

согласност со член 94, член 21 став 1 точка 34, 

од Статутот на општина Новаци (,,Службен 
гласник на општина Новаци,, бр.07/2019), и член 
9 од Акт за Основање на  Јавна општинска 

установа за деца - детска градинка„БАМБИ“ во 

с. Новаци, Општина Новаци(,,Службен гласник 
на општина Новаци,, бр.09/2019),Советот на 
Општина Новаци на седницата одржана на ден 
08.08.2019 година, донесе 
  
 

РЕШЕНИЕ 

 за именување членови на Управен одбор 
на Јавна општинска установа за деца - 
детска градинка „БАМБИ“ во с. Новаци, 

општина Новаци 
 

 

1. СЕ ИМЕНУВААТ тројца претставници од 
основачот-општина Новаци, за членови на 
Управен одбор на Јавна општинска 
установа за деца - детска градинка 
„БАМБИ“ во с. Новаци, општина Новаци: 
 1.Olivera Dimitrovska-вработена во 
општина Новаци  

 2.Ирена Поповска Талевска- вработена 
во општина Новаци  
 3.Иванчо Котевски-Совет на општина 
Новаци 

  
 

2.Мандатот на членовите на Управениот 
одбор на Јавна општинска установа за деца 
- детска градинка „БАМБИ“ во с. Новаци, 

општина Новаци, трае за период од 4 години. 

 
 

  
3.Решението vleguva vo sila so denot na 

donesuvawe, и ќе се objaви vo (,,Slu`ben 
glasnik na Opшtina Novaci,,). 
 

Br.14-659/10           Совет  на  општина  Новаци 
08.08.2019 god.                   Претседател 
                  НаумчеСмилевски                                            
================================== 
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od 
Zakonot za lokalna samouprava(,,Slu`ben 
vesnik na R.M.,,br.5/02) i ~len 68 od 

Statutot na Opшtina Novaci,,br.07/2019,  
donesuvam  

 
 

ЗАКЛУЧОК 
Za objavuvawe Одлука за утврдување на 
потреба  за донесување на урбанистичко 

планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправните објекти изградени во КО  

Градешница   во идна урбанистичко-планска 
документација 

 

 
 

. 1. Оbjavuvam Одлука за утврдување на 
потреба  за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправните објекти изградени во КО  

Градешница   во идна урбанистичко-планска 

документација, донесенa на седница на Совет на 
општина Новаци, одржана на 08.08.2019 година. 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                       

Бр.08-698/5           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
12.08.2019 god.                           Gradona~alnik 

                                                    Љубе Кузманоски 
 
 
 
 

Врз  основа на член 62 став 1 точка 1 и член  36 
став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(,,Сл. Весник на РМ,, бр5/02),  член 94 и член 21 
став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци 
(,,Службен гласник на општина Новаци,, 
бр.07/2019), а во  согласност со чле 2 став 2 од 
Правилникот  за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 

документација (,,Службен весник на Р.М.” бр. 
56/11, 162/12), Советот на Општина Новаци на 

седницата која  се одржа на ден 08.08.2019 
година,  ја донесе следната 

 
ОДЛУКА 

за утврдување на потреба  за донесување на 
урбанистичко планска документација со која 

ќе се изврши проширување на планскиот 
опфат и вклопување на бесправните објекти 

изградени во КО  Градешница   во идна 
урбанистичко-планска документација 

 
Член 1 

 Со  оваа Одлука се утврдува  потреба  од  
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправните објекти  со  намена  А1 –
индивидуално домување   во  идна 

урбанистичко-планска документација: 
Уп1 бр. 09-73 од 2018  година  , КП бр. 

2889 КО   Градешница , згр. Бр. 1  
Богдан  Богдановски  од Прилеп, ул. 

Кирило  Иван Петровиќ  бр. 24 Прилеп 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето , а ќе биде објавена во ,, Службен 
гласник на Општина  Новаци. 
 

Br.14-659/11           Совет  на  општина  Новаци 
08.08.2019 god.                   Претседател 
                  НаумчеСмилевски                                            
================================== 
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od 
Zakonot za lokalna samouprava(,,Slu`ben 
vesnik na R.M.,,br.5/02) i ~len 68 od 

Statutot na Opшtina Novaci,,br.07/2019,  
donesuvam  

 
 

ЗАКЛУЧОК 
Za objavuvawe Oдлука za dodeluvawe na 

ednokratna pari~na pomoш  
na  Драги Србиновски с.Брод 

 
 

. 

 
 

 1. Оbjavuvam Oдлука za dodeluvawe na 

ednokratna pari~na pomoш na  Драги 

Србиновски с.Брод, донесенa на седница на 

Совет на општина Новаци, одржана на 
08.08.2019 година. 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                       

Бр.08-698/6           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
12.08.2019 god.                           Gradona~alnik 

                                                    Љубе Кузманоски 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врз  основа на член 62 став 1 точка 1 и 

член  36 став 1 точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (,,Сл. Весник на РМ,, бр5/02), во 
согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 
од Статутот на општина Новаци (,,Службен 
гласник на општина Новаци,, бр.07/2019), 
Советот на Општина Новаци на седницата 
одржана на ден 08.08.2019 година, донесе 
  

O D L U K A 
za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш  

na  Драги Србиновски с.Брод 

 
^len 1 

 

 Na Драги Србиновски с.Брод, mu se 
dodeluva ednokratna pari~na pomoш vo 
iznos од 5.000,00 denari-бруто износ,за 

лекување . 
^len 2 

  
Sredstvata od ~len 1 na ovaa Odluka 

ќe se obezbedat od Buxetot na Opшtina 
Novaci  za 2019  godina. 

Sredstvata ќe se isplaќaat so posebno 

reшenie od gradona~alnikot na Opшtina 
Novaci. 

                       ^len 3 
 

Sredstvata da se prefrlat na ime: 

Драги Србиновски, 
Na Трансакциона smetka: 
Депонент  

^len 4 
  

Odlukata vleguva vo sila so denot na 

donesuvawe, и ќе се objaви vo (,,Slu`ben 

glasnik na Opшtina Novaci,,). 
 

Br.14-659/12           Совет  на  општина  Новаци 
08.08.2019 god.                   Претседател 
                  НаумчеСмилевски                                            
================================== 
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od 
Zakonot za lokalna samouprava(,,Slu`ben 
vesnik na R.M.,,br.5/02) i ~len 68 od 

Statutot na Opшtina Novaci,,br.07/2019,  
donesuvam  

 
 

ЗАКЛУЧОК 
Za objavuvawe Oдлука за одобрување на 
финансиски средсва за  престојување на 

преставници од општина Новаци во Република 

Словенија-општина Хрпеље-Козина 

 
 

. 

 

 

 1. Оbjavuvam Oдлука за одобрување на 
финансиски средсва за  престојување на 
преставници од општина Новаци во Република 

Словенија-општина Хрпеље-Козина, донесенa 
на седница на Совет на општина Новаци, 
одржана на 08.08.2019 година. 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-698/7           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
12.08.2019 god.                           Gradona~alnik 

                                                    Љубе Кузманоски                                                                                                                                     

 

 
 
 
 
 
 

Врз  основа на член 62 став 1 точка 1 и 

член  36 став 1 точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (,,Сл. Весник на РМ,, бр5/02), во 
согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 
од Статутот на општина Новаци (,,Службен 
гласник на општина Новаци,, бр.07/2019), 
Советот на Општина Новаци на седницата 
одржана на ден 08.08.2019 година, донесе 

 

O D L U K A 

за одобрување на финансиски средсва за  

престојување на преставници од општина 

Новаци во Република Словенија-општина 

Хрпеље-Козина 

 
^len 1 

  

 SE ODOBRUVAAT  средства за 
престојување на преставници од општина 

Новаци во Република Словенија-општина 
Хрпеље-Козина(превоз, хотелско сместување, 
исхрана и други услуги). 

 

^len 2 
  

Sredstvata od ~len 1 na ovaa Odluka 

ќe se obezbedat od Buxetot na Opшtina 
Novaci за 2019 година. 

 

^len 3 
  

 Odlukata vleguva vo sila so denot na 

donesuvawe, и ќе се objaви vo (,,Slu`ben 

glasnik na Opшtina Novaci,,). 
 

Br.14-659/13           Совет  на  општина  Новаци 
08.08.2019 god.                   Претседател 
                  НаумчеСмилевски                                            
================================== 

 
 
 
 



 
SLU@BEN   GLASNIK          OP[TINA NOVACI      
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od 
Zakonot za lokalna samouprava(,,Slu`ben 
vesnik na R.M.,,br.5/02) i ~len 68 od 

Statutot na Opшtina Novaci,,br.07/2019,  
donesuvam  

 
 

ЗАКЛУЧОК 
Za objavuvawe Oдлука за давање 

СОГЛАСНОСТ на  доставен Завршен Извештај 

од Македонско Научно Друштво-Битола за 
доделени средства 2018 година 

 
 

. 

 
 

 1. Оbjavuvam Oдлука за давање 
СОГЛАСНОСТ на  доставен Завршен Извештај 

од Македонско Научно Друштво-Битола за 
доделени средства 2018 година, донесенa на 

седница на Совет на општина Новаци, одржана 
на 08.08.2019 година. 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                       

Бр.08-698/8           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
12.08.2019 god.                           Gradona~alnik 

                                                    Љубе Кузманоски                                                                                                                                     

 

 
 
 
 

 
 
 

Врз  основа на член 62 став 1 точка 1 и 

член  36 став 1 точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (,,Сл. Весник на РМ,, бр5/02), во 
согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 
од Статутот на општина Новаци (,,Службен 
гласник на општина Новаци,, бр.07/2019), 
Советот на Општина Новаци на седницата 
одржана на ден 08.08.2019 година, донесе 

 
O D L U K A 

За давање СОГЛАСНОСТ на  доставен Завршен 

Извештај од Македонско Научно Друштво-
Битола за доделени средства 2018 година 

 

^len 1 
 

 SE ДАВА Согласност  на  доставен 
Завршен Извештај од Македонско Научно 

Друштво-Битола, за доделени средства 2018 
година 

^len 2 
  
 Sostaven del na ovaa Odluka e 
доставен Завршен Извештај од Македонско 

Научно Друштво-Битола, за доделени средства 

2018 година, наш број 08-665/3 од  29.07.2019 
година. 

^len 3 
  

Odlukata vleguva vo sila naredniot 
den od objavuvaweto vo ,,Slu`ben glasnik na 
Op{tina Novaci,,. 
 

Br.14-659/14           Совет  на  општина  Новаци 
08.08.2019 god.                   Претседател 
                  НаумчеСмилевски                                            
================================== 
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 1.Заклучок за објавување Oдлука за престанок на важење на грбот и знамето на општина 
Новаци 

 2. Заклучок за објавување Oдлука за отпочнување постапка за утврдување на грбот и знамето 
на општина Новаци 

 3. Заклучок за објавување Oдлука за формирање на Комисија за утврдување на грбот и знамето 
на општина Новаци 

 4. Заклучок за објавување Решение за именување членови на Управен одбор на Јавна 
општинска установа за деца - детска градинка „БАМБИ“ во с. Новаци, општина Новаци 

 5. Заклучок за објавување Одлука за утврдување на потреба  за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО  Градешница   во идна урбанистичко-планска документација 

 6. Заклучок за објавување Oдлука za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш na  Драги 

Србиновски с.Брод 

 7. Заклучок за објавување Oдлука за одобрување на финансиски средсва за  престојување на 
преставници од општина Новаци во Република Словенија-општина Хрпеље-Козина 

 8. Заклучок за објавување Oдлука за давање СОГЛАСНОСТ на  доставен Завршен Извештај од 
Македонско Научно Друштво-Битола за доделени средства 2018 година 
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