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Izleguva po potreba- 29.10-2019 godina.Vtornik-Br.15, 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 za sopstveno u~estvo 
na Opшtina Novaci во Програмата 

Општинско-корисна работа ,,Ranlivi 
kategorii 

 
 

. 1. Оbjavuvam Oдлука za sopstveno 

u~estvo na Opшtina Novaci во Програмата 

Општинско-корисна работа ,,Ranlivi 
kategorii, донесенa на седница на Совет на 
општина Новаци, одржана на 22.10.2019 година. 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                       

Бр.08-888/1           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
25.10.2019 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 22.10.2019 година, донесе 

 

O D L U K A 
za sopstveno u~estvo na Opшtina Novaci во 

Програмата Општинско-корисна работа 

,,Ranlivi kategorii 

 

^len 1 
 

 So ova Odluka se regulira 

sopstvenoto u~estvo na Opшtina Novaci во 

Програмата Општинско-корисна работа 

,,Ranlivi kategorii,,. 
Opшtina Novaci ќe u~estvuva so 

sopstvenи средства vo iznos od 57.800,00 
денари. 

                         ^len 2 
  

Sredstvata od ~len 1 na ova Odluka ќe 
se obezbedat od Buxetot na Opшtina Novaci 
za 2019 godina. 

^len 3 
 

Odlukata vleguva vo sila so denot na 

donesuvawe i ќe се  objavи vo ,,Slu`ben 
glasnik na Opшtina Novaci,,. 
 

Br.14-875/4           Совет  на  општина  Новаци 
22.10.2019 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 гости 

(Културно уметничко друштво) од Република 

Хрватска-општина Дуги Рад 

 
 

. 

 
 

  
 1. Оbjavuvam Oдлука за одобрување на 

финансиски средсва за  престојување на гости 

(Културно уметничко друштво) од Република 

Хрватска-општина Дуги Рад, донесенa на 
седница на Совет на општина Новаци, одржана 

на 22.10.2019 година. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                       

Бр.08-888/2           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
25.10.2019 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 22.10.2019 година, донесе 
 

O D L U K A 
за одобрување на финансиски средсва за  

престојување на гости (Културно уметничко 

друштво) од Република Хрватска-општина Дуги 

Рад 

 
^len 1 

 
 СЕ ОДОБРУВААТ финансиски средсва 

за  престојување на гости (Културно уметничко 
друштво) од Република Хрватска-општина Дуги 

Рад, za reprezentacija(ручек и други 
трошоци). 

^len 2 
  

Sredstvata od ~len 1 na ova Odluka ќe 
se obezbedat od Buxetot na Opшtina Novaci 

za 2019 godina. 
 Средствата ќе се исплатат по достава на 

фактура. 
 

^len 3 
 

Odlukata vleguva vo sila so denot na 

donesuvawe i ќe се  objavи vo ,,Slu`ben 
glasnik na Opшtina Novaci,,. 
 

Br.14-875/5           Совет  на  општина  Новаци 
22.10.2019 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 средства на Здружение 

 за лица и деца со дијабетес Тип 1 ,,Искра,,-

Битола 

 
 

. 

 
 

  
 1. Оbjavuvam Oдлука за одобрување на 

финансиски средства на Здружение за лица и 

деца со дијабетес Тип 1 ,,Искра,,-Битола, 
донесенa на седница на Совет на општина 

Новаци, одржана на 22.10.2019 година. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                       

Бр.08-888/3           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
25.10.2019 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 22.10.2019 година, донесе 

 

O D L U K A 
за одобрување на финансиски средства на 

Здружение за лица и деца 

 со дијабетес Тип 1 ,,Искра,,-Битола 
 

^len 1 
  

 Се ОДОБРУВААТ финансиски средства 

во износ од 20.000,00 денари на Здружение за 

лица и деца со дијабетес Тип 1 ,,Искра,,-Битола 

 Со овие средства да бидат опфатени и 

децата од општина Новаци. 
 

^len 2 
  

Sredstvata od ~len 1 na ovaa Odluka 

ќe se obezbedat od Buxetot na Opшtina 

Novaci за 2019 година. 
 

^len 3 
 

Sredstvata ќe se isplaќaat so posebno 
reшenie od gradona~alnikot na Opшtina 
Novaci. 

 
^len 4 

 
 Odlukata vleguva vo sila so denot na 

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

Br.14-875/6           Совет  на  општина  Новаци 
22.10.2019 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 одобрување  набавка 

на градежни матерјали 

 за потребите на Месна Заедница с.Старавина 
 

. 

 
 

  
 1. Оbjavuvam Oдлука za одобрување  

набавка на градежни матерјали за потребите на 

Месна Заедница с.Старавина, донесенa на 

седница на Совет на општина Новаци, одржана 
на 22.10.2019 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-888/4           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
25.10.2019 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 22.10.2019 година, донесе 

 

O D L U K A 

za одобрување  набавка на градежни матерјали 

за потребите  

на Месна Заедница с.Старавина  

 
^len 1 

 
             СЕ ОДОБРУВА набавка на градежни 

матерјали во износ од 20.000,00 денари за 

потребите на Месна Заедница с.Старавина, за 

изградба на базен во црквата Пресвета 

Богородица. 

 Составен дел на Одлуката е Барањето 

бр.03-229/2 од 08.10.2019 година. 

  

^len 2 
  

Sredstvata od ~len 1 na ovaa Odluka 

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

 

^len 3 

  

 Градежните матерјали да се набават во 

согласност со Законот за јавни набавки. 
 

^len 4 
 

 Odlukata vleguva vo sila so denot na 

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

glasnik na Opшtina Novaci,,). 
 

Br.14-875/7           Совет  на  општина  Новаци 
22.10.2019 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 odobruvawe na 
finansiski sredstva  

za KUD,,Novaci,, Novaci 

 
 

. 

 
 

  
 1. Оbjavuvam Oдлука za odobruvawe na 

finansiski sredstva za KUD,,Novaci,, 

Novaci, донесенa на седница на Совет на 

општина Новаци, одржана на 22.10.2019 година. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                       

Бр.08-888/5           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
25.10.2019 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 22.10.2019 година, донесе 

 

O D L U K A 
za odobruvawe na finansiski sredstva za 

 KUD,,Novaci,, Novaci 

 
^len 1 

 
 SE ODOBRUVAAT finansiski 

sredstva  на KUD,,Novaci,, Novaci во износ 
од  35.700,00 денари, за автобуски превоз и 

тошоци за кореограф . 
 

^len 2 
 

Sredstvata ќe se obezbedat od Buxetot 

na Op{tina Novaci  za 2019  godina. 
 

^len 3 
 

Sredstvata ќe se isplaќaat so posebno 

reшenie od gradona~alnikot na Opшtina 
Novaci. 

^len 4 
 
Sredstvata da se prefrlat na @-

smetka:500-1269-03, na ime KUD ,,Novaci,, 
Novaci so EDB: 4002999140162, pri 
Stopanska Banka Bitola. 

 

^len 5 
 

Odlukata vleguva vo sila со денот на 

донесување иќе се objavи vo ,,Slu`ben  

glasnik  na Opшtina Novaci,,. 
 

Br.14-875/8           Совет  на  општина  Новаци 
22.10.2019 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 Цвета Митревска с.Рапеш 
 
 

. 

 

 1. Оbjavuvam Oдлука za dodeluvawe na 

ednokratna pari~na pomoш na Цвета 

Митревска с.Рапеш, донесенa на седница на 
Совет на општина Новаци, одржана на 

22.10.2019 година. 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                       

Бр.08-888/6           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
25.10.2019 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 22.10.2019 година, донесе 
  

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

na Цвета Митревска с.Рапеш 

 
^len 1 

 

 Na Цвета Митревска с.Рапеш, mu se 
dodeluva ednokratna pari~na pomoш vo 
iznos од  15.000,00 denari-бруто износ, за 
трошоци за лекување на неговата ќерка-Анита. 

 
^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: 

Цвета Митревска, 
Na Трансакциона 

smetka:210501623874236 
EMB: 
Депонент НЛБ Банка  

 
^len 4 

  
Odlukata vleguva vo sila so denot na 

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

Br.14-875/9           Совет  на  општина  Новаци 
22.10.2019 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 средства на ЦРДР,,Бамби,, 

с.Новаци за набавка на  калорифери и панели 

 
 

. 

 

 

  
 1. Оbjavuvam Oдлука за одобрување на 

финансиски средства на ЦРДР,,Бамби,, 
с.Новаци за набавка на  калорифери и панели, 
донесенa на седница на Совет на општина 

Новаци, одржана на 22.10.2019 година. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-888/7           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
25.10.2019 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 22.10.2019 година, донесе 

 

O D L U K A 

за одобрување на финансиски средства на 

ЦРДР,,Бамби,, с.Новаци 
за набавка на  калорифери и панели 

 
^len 1 

 
             СЕ ОДОБРУВААТ финансиски 

средства на ЦРДР,,Бамби,, с.Новаци 
за набавка на 2 калорифери и 2 панели 
  

^len 2 

  
Sredstvata od ~len 1 na ovaa Odluka 

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

 

^len 3 

  

 Калориферите и панелите да се набават 

во согласност со Законот за јавни набавки. 
 

^len 4 
 

 Odlukata vleguva vo sila so denot na 

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

Br.14-875/10           Совет  на  општина  Новаци 
22.10.2019 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 давање на согласност 
на Годишен план за вработување во Јавното 

Претпријатие за комунални дејности 

,,Комунална Хигиена,, Новаци 

 

 
 

. 

 
 

  
 1. Оbjavuvam Oдлука за давање на 
согласност на Годишен план за вработување во 
Јавното Претпријатие за комунални дејности 

,,Комунална Хигиена,, Новаци, донесенa на 

седница на Совет на општина Новаци, одржана 
на 22.10.2019 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                       

Бр.08-888/8           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
25.10.2019 god.                           Gradona~alnik 

                                                    Љубе Кузманоски                                                                                        

 
 
 

 
 
 

Vrz osnova na член 62 od Zakonot za 
Лokalna samouprava (Sl. Vesnik na RM  
br.5/2002), 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 22.10.2019 година, донесе 

 

O D L U K A 

за давање на согласност на Годишен план за 
вработување во Јавното Претпријатие за 

комунални дејности ,,Комунална Хигиена,, 
Новаци 

 
 
 

^len 1 
 

 

 СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годишен 
план за вработување во Јавното Претпријатие за 

комунални дејности,,Комунална 

Хигиена,,Новаци, бр.01-66/2 од 01.10.2019 
година 

 
 

^len 2 
  
  

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

Br.14-875/11           Совет  на  општина  Новаци 
22.10.2019 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 разрешување на 

старите членови на Комисија за спроведување 
на постапката за Јавно Приватно Партнерство за 

модернизација на уличното осветлување во 
општина Новаци и за именување на нови 

членови 

 

 1. Оbjavuvam Решение за разрешување на 

старите членови на Комисија за спроведување 
на постапката за Јавно Приватно Партнерство за 
модернизација на уличното осветлување во 
општина Новаци и за именување на нови 

членови, донесенa на седница на Совет на 

општина Новаци, одржана на 22.10.2019 година. 
 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-888/9           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
25.10.2019 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 44 и 
50 од Статутот на општина Новаци (,,Службен 
гласник на општина Новаци,, бр.07/2019), 
Советот на Општина Новаци на седницата 
одржана на ден 22.10.2019 година, донесе 
 

РЕШЕНИЕ 
за разрешување на старите членови на Комисија 

за спроведување на постапката за Јавно 

Приватно Партнерство за модернизација на 
уличното осветлување во општина Новаци и за 

именување на нови членови 

 

 1.СЕ ОДОБРУВА разрешување на 
старите членови на Комисија за спроведување 
на постапката за Јавно Приватно Партнерство за 
модернизација на уличното осветлување во 
општина Новаци и за именување на нови 
членови 

 
-СЕ РАЗРЕШУВААТ 

 1.Стевче Ангелевски-претседател-
секретар на општина Новаци 

 2.Оливера Димитровска-член-вработена 
во општина Новаци 

 3.Летка Јовановска- член-вработена во 
општина Новаци 

 4.Благој Бежановски- член-вработена во 
општина Новаци 

 5.Филип Радевски член-вработена во 
општина Новаци 
 

 -СЕ ИМЕНУВААТ 

 1.Филип Радевски-претседател- вработен 
во општина Новаци 

 2.Петар Велјановски- вработен во 
општина Новаци 
 3.Сања Јовановска- вработена во 
општина Новаци, 

 4.Ирена Попоска Талевска- вработена во 
општина Новаци,  

 5.Борче Христов-дипломиран економист 

надворешен консултант 

 
 2.Решението vleguva vo sila so denot 

na donesuvawe i ќe се  objavи vo ,,Slu`ben 
glasnik na Opшtina Novaci,,. 
 

Br.14-875/12           Совет  на  општина  Новаци 
22.10.2019 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  

склучување на Договор на општина Новаци со 

Јавното Претпријатие за комунални дејности 

,,Комунална Хигиена,, Новаци, за зимско 

одржување на локалните патишта и улици во 

општина Новаци за 2019/2020 година 

 

 
 

. 

 1. Оbjavuvam Oдлука за одобрување  

склучување на Договор на општина Новаци со 

Јавното Претпријатие за комунални дејности 

,,Комунална Хигиена,, Новаци, за зимско 

одржување на локалните патишта и улици во 

општина Новаци за 2019/2020 година, донесенa 
на седница на Совет на општина Новаци, 
одржана на 22.10.2019 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                       

Бр.08-888/10           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
25.10.2019 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 22.10.2019 година, донесе 

 

O D L U K A 

за одобрување  склучување на Договор на 

општина Новаци со Јавното Претпријатие за 

комунални дејности ,,Комунална Хигиена,, 
Новаци, за зимско одржување на локалните 

патишта и улици во општина Новаци за 

2019/2020 година 

 
^len 1 

 
             СЕ ОДОБРУВА склучување на Договор 

на општина Новаци со Јавното Претпријатие за 

комунални дејности ,,Комунална Хигиена,, 
Новаци, за зимско одржување на локалните 

патишта и улици во општина Новаци за 

2019/2020 година 

 
^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.14-875/13           Совет  на  општина  Новаци 
22.10.2019 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 Лупчо Велјановски с.Долно Агларци 

 

 
 

. 

 1. Оbjavuvam Oдлука za dodeluvawe na 

ednokratna pari~na pomoш na Лупчо 

Велјановски с.Долно Агларци, донесенa на 
седница на Совет на општина Новаци, одржана 
на 22.10.2019 година. 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                       

Бр.08-888/11           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
25.10.2019 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 22.10.2019 година, донесе 
  

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

na Лупчо Велјановски с.Долно Агларци 

 
^len 1 

 

 Na Лупчо Велјановски с.Долно Агларци, 
mu se dodeluva ednokratna pari~na pomoш 
vo iznos од  12.000,00 denari-бруто износ, за 
трошоци 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: 

Виолета Велјановска-сопруга на Лјупчо, 
Na Трансакциона 

smetka:210501629007670 
EMB: 
Депонент НЛБ Банка  

 
^len 4 

  
Odlukata vleguva vo sila so denot na 

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

Br.14-875/14           Совет  на  општина  Новаци 
22.10.2019 god.                   Претседател 
                  НаумчеСмилевски                                            
================================== 
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05-623/11 од 25.10.2019 

 

 
 Врз основа на член 112 став 1 и член 99 

од Законот за јавни набавки (Службен весник на 

РСМ бр 24/19 ), Градоначалникот на Општина 

Новаци донесе : 

О Д Л У К А  

за избор на најповолна понуда 

1.За најповолна понуда за доделување на 

договор за јавна набавка по Оглас бр  1/2019 од 

15.07.2019 година –отворена постапка со 

Одлука за јавна набавка бр .05-623/1 од 

12.07.2019 година за набавка на Доделување 

договор за јавно приватно партнерство за 

реализација на проект Модернизација на 

Улично осветлување на Општина Новаци –се 

избира групната  понудата на : Џемдаг 

Ајдинлатма Санаи Ве Тиџарет Аноним 

Ширкети АД Измир , Турција , Џемдаг Инт 

ДООЕЛ-Ресен и Елмонд Електро ДОО 

експорт-импорт Скопје 
2.Договорот за јавна набавка ќе се 

потпиши по истекот на 10 дена од денот на 

приемот на оваа одлука од страна на 

понудувачите кои учествуваа во постапката .  

3.Се задолжува Одделението за локален 

економски развој , комунални дејности , 

урабанизам и заштита на животната средина , да 

ја спроведе оваа одлука . 

 4.Одлуката влегува во сила на денот на 

донесувањето.  

Образложение : 

Комисијата за јавни набавки во состав : 

Филип Радевски - претседател , Сања 

Јовановска –член и Петар Велјановски–член, 

Ирена Поповска Талевска -член и Борче 

Христов-член  за набавка на Доделување 

договор за јавно приватно партнерство за 

реализација на проект Модернизација на 

Улично осветлување на Општина 

Новаци,достави извештај од спроведена 

постпка. Во извештајот од спроведената 

постапка е содржан извештајот од извршената 

евалуација на прифатливите понуди  ,како и 

предлогот за избор на најповолна понуда според 

критериумот  економски најповолна понуда -

најниска цена за доделување на договор за јавна 

набавка содржан во тендерската документација 

и објавениот оглас бр 1/2019 од 15.07.2019 

година .Одговорното лице кај договорниот 

орган го прифати извештајот на комисијата во 

кој е содржан и предлогот за избор на 

најповолна понуда и согласно член 112 од 

Законот за јавни набавки олдучи како во 

диспозитивот на оваа одлука .Правна поука 

:Согласно член 143 од Законот за јавни набавки 

незадоволниот економски оператор во постапка 

за доделување на договор за јавна набавка може 

да поднесе жалба до ДКЖЈН во рок од 10 дена 

од денот на прием на одлуката за избор на 

најповолна понуда или за поништување, во 

однос на постапката на евалуација и избор на 

најповолна понуда, или за причините за 

поништување на постапката.приемот на 

известувањето за избор. по електронски пат 

преку ЕСЈН .Жалбата истовремено се доставува 

и до договорниот орган по електронски пат 

преку ЕСЈН . 

           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
    Gradona~alnik 

                                                Љубе Кузманоски                                                                                        
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 1.Заклучок за објавување  Oдлука za sopstveno u~estvo na Opшtina Novaci во Програмата 

Општинско-корисна работа ,,Ranlivi kategorii 

 2. Заклучок за објавување  Oдлука за одобрување на финансиски средсва за  престојување на 

гости (Културно уметничко друштво) од Република Хрватска-општина Дуги Рад 

 3. Заклучок за објавување  Oдлука за одобрување на финансиски средства на Здружение за лица 

и деца со дијабетес Тип 1 ,,Искра,,-Битола 

 4. Заклучок за објавување  Oдлука za одобрување  набавка на градежни матерјали за потребите 

на Месна Заедница с.Старавина 

 5. Заклучок за објавување  Oдлука za odobruvawe na finansiski sredstva za KUD,,Novaci,, 
Novaci 

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

Митревска с.Рапеш 

 7. Заклучок за објавување  Oдлука за одобрување на финансиски средства на ЦРДР,,Бамби,, 
с.Новаци за набавка на  калорифери и панели 

 8. Заклучок за објавување  Oдлука за давање на согласност на Годишен план за вработување во 

Јавното Претпријатие за комунални дејности ,,Комунална Хигиена,, Новаци 

 9. Заклучок за објавување  Решение за разрешување на старите членови на Комисија за 
спроведување на постапката за Јавно Приватно Партнерство за модернизација на уличното 
осветлување во општина Новаци и за именување на нови членови 

 10. Заклучок за објавување  Oдлука за одобрување  склучување на Договор на општина Новаци 

со Јавното Претпријатие за комунални дејности ,,Комунална Хигиена,, Новаци, за зимско одржување 

на локалните патишта и улици во општина Новаци за 2019/2020 година 

 11. Заклучок за објавување  Oдлука za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш na Лупчо 

Велјановски с.Долно Агларци 

 -Одлука за избор на најповолна одлука. 
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