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Izleguva po potreba- 30.12-2019 godina.Понеделник-Br.21, 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 Buxet на општина Новаци za 
2020 godina 

 
 
 

.1. Оbjavuvam Buxet на општина Новаци za 
2020 godina, донесенa на седница на Совет на 

општина Новаци, одржана на 24.12.2019 година. 
 
 
 
 
 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на општина Новаци,,. 
                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                                                                                                                                                             

Бр.08-1036/1           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
27.12.2019 god.                           Gradona~alnik 
                                                    Љубе Кузманоски 
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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 извршување на  
Буџетот на Општината за 2020 година 

 

1. Оbjavuvam Одлука за извршување на  Буџетот 
на Општината за 2020 година, донесенa на 
седница на Совет на општина Новаци, одржана 
на 24.12.2019 година. 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                       

Бр.08-1036/2           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
27.12.2019 god.                           Gradona~alnik 
                                                    Љубе Кузманоски 

 

Врз основа на член член 36, став 1 точка  2 од 
Законот за локалната самоуправа (,,Службен 
весник на РМ,, бр. 05/02), член 23 став 8 од 
Законот за финансирање на единиците на 

локалната самоуправа (,,Службен весник на 

РМ,, бр. 61/04, 96/04 , 67/07, 156/09,47/11, 192/15 
i 209/18)член 31 од Законот за буџетите( ,, 
Сл.весник на РМ,, бр.64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 

95/10, 180/11, 171/12, 192/15, 167/16), член 93 
став 2  од Закон за административни 
службеници(,,Сл.весник на РМ,, бр.27/14, 
199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 80/16,127/16,,142/16, 

2/17,16/17 и 11/18) во согласност со член 94, 

член 21 став 1 точка 4 од Статутот на 
Општината  (,,Службен гласник на Општината 
Новаци,, бр. 07/2019),  Советот на општина 
Новаци на 44 седницата одржана на ден 

24.12.2019 godina, ја  донесе следната  
 

ОДЛУКА 
за извршување на  Буџетот на Општината за 2020 

година 

 

Член 1 
 Буџетот на Општината Novaci за 2020 

година, (во понатамошниот текст-Буџетот), се 
извршува според одредбите на оваа Одлука. 

Член 2 
 Буџетот на Општината се состои од: 
Основен Буџет, Буџет на самофинансирачки 
активности; Буџет на донации, Буџет на дотации 

и Буџет на кредити. 
Член 3 

 Извршувањето на Буџетот опфаќа наплата и 
евидентирање на приходи и други приливи во 
согласност со Закон и Планот на приходите, како и 
извршување на плаќања во согласност со одобрени 
средства. 

Член 4 
 Корисниците на средствата на Буџетот се 
должни утврдените средства во Буџетот да ги 

користат наменски, рационално, економично како и 
ефективно и ефикасно да ги исполнат целите на 
Буџетската Програма  преку транспарентни 
процедури. 

Член 5 
 Расходите утврдени со Буџетот се 
максимални износи над кои буџетските корисници 

не можат да преземаат обврски. 
 За да се преземат нови обврски до Советот на 
Општината мора да се  предложи нов извор на 
средства или да се предложи намалување на  другите 
расходи од сразмерен износ. 

Член 6 
 Градоначалникот на Општината ја следи 
реализацијата на Планот на приходите и другите 

приливи на основниот Буџет на Општината. 
 Доколку во текот на извршувањето на 
Буџетот градоначалникот на општината оцени дека 
се неопходни позначајни прераспределби на 
одобрените средства со буџетот или дека 
реализацијата на приходите и другите приливи 
значително отстапуваат од планот,  предлага на 
Советот на општината изменување и дополнување 
на буџетот. 

Член 7 
 Одобрените средства  со буџетот на ниво на 
ставка во рамки на потпрограма и буџет, не може да 

бидат намалени повеќе од 20% со Одлука за 
прераспределба во тековната фискална година, како 
и одобрените средства за плати и надоместоци во 
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рамки на буџетот не може да се зголемат со Одлука 
за прераспределба повеќе од 10 %  

Член 8 
 Локалните јавни установи во услови кога во 
Буџетот на самофинансирачки активности; буџетот 

на донации и/или буџетот на дотации, планираните 
приходи и други приливи не се реализираат односно 

се реализираат над планираниот износ, доставуваат 
барање за намалување/зголемување на планот на 
приходите и другите приливи и планот на 
одобрените средства во овие буџети, кои 
Градоначалникот ги доставува до Советот на 
Општината на одобрување. 

Член 9 
 Локалните јавни установи по усвојувањето 
на буџетот изготвуваат годишен финансиски план по 
квартали за користење на одобрените средства. 
Користењето на средствата во даден квартал 
буџетскиот корисник го извршува врз основа на 
Финансиски план по месеци. 

Член 10 
 Општинските локалните јавни установи во 

рок од 15 дена по истекот на месецот за кој се 
однесува, до Градоначлникот доставуваат писмени 
месечни извештаи со образложение за извршувањето 
на нивните финансиски планови. 

Член 11 
 Градоначалникот доставува до Советот на 
Општината писмени квартални извештаи со 
образложение за извршување на Буџетот во рок од 
1(еден) месец  по завршување на кварталот. 

Член 12 
Месечниот надоместок на членовите на 

Советот на општина Новаци за присуство на 
седниците на советот изнесува 40% од просечната 

месечна нето плата во Републиката, исплатена за 
претходната година. 

На Претседателот на Советот за раководење 
и организирање на работата на Советот му се 
определува надоместок зголемен за 30% од 

утврдениот надоместок од став 1 на овој член. 

 Месечниот надоместок за присуство на 
седници на советот се исплатува за присуство на 
сите седници на советот во тековниот месец 
 Месечниот надоместок за присуство на 

седници на советот се намалува за 30% за секое 
отсуство од седница на советот 
 Месечниот надоместок за присуство на 

седниците на советот не се исплатува, доколку 

член на советот не присуствувал на ниту една 
седница на советот во тековниот месец 
 Месечниот надоместок за присуство на 

седниците на советот не се исплатува, доколку 
советот во тековниот месец не одржал седница 
 

Член 13 
Исплатата на платите на вработените ќе се 

извршува во рамките на  обезбедените средства во 
Буџетот, односно нето платите се утврдуваат за:  

 -Коефициентот за градоначалник 
изнесува 2,7, а основицата изнесува 26,755 
денари. 

За вработените  во општинската 
администрација: 

- За државните службеници вредноста на 
бодот изнесува 81,10 денари 

- За помошно технички лица во општинската 
администрација: 

вредноста на бодот изнесува 76,19денари 
 помножено со содветен коефициент за оделни 
степени на сложеност согласно колективниот 

договор за државните,правосудните и органите на 
локална самоуправа на Република Македонија и 
Правилникот за определување на плата на 
вработените во општинската администрација на  
општина Новаци кои немаат статус на државни 
службеници. 

Вредноста на бодот се определува врз основа 
на најниската основица за пресметување и плаќање 
на придонеси поделено со најнискиот број на бодови 
по работник согласно Правилникот за определување 
на плата на вработените во општинската 
администрација на  општина Новаци кои немаат 
статус на државни службеници и Правилник за 
измена на Правилникот за определување на плата на 
вработените во општинската администрација со 
статус на помошно технички лица. 
 - za vrabotenite vo lokalnite javni 
ustanovi согласно Закон и   Колективен договор 

Член 14 
 Исплатата на платите на локалните јавни 
установи ја контролира и одобрува Министерството 

за финансии. Општината е должна два дена пред 
исплатата на плати, до надлежното министерство и 
Министерството за финансии да достави барање за 
одобрување на средства за плати, кон кои ќе ги 
приложат обрасци ПДД-МП и МП-1, копија од 
рекапитулацијата за пресметани плати, образец  Ф-1 
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за бројот на вработените по име и презиме, плата 
како и други податоци во пишана и електронска 
верзија за односниот месец за кој се однесува 
исплатата и образец 6. 

Член 15 
 На вработените им се исплатува надоместок 

за регрес за годишен одмор во висина од 60% од 
просечната нето плата по работник во Републиката 

објавена до денот на исплатата.. 
Член 16 

 Nadomestokot za dnevnica za slu`beno 

patuvawe vo Рepublikta, bez troшocite за 
ноќевање, изнесува 800,00 денари. 

Доколку патувањето траело повеќе од 12 
часа се исплатува цела дневница. 

За патување во траење од 8 до 12 часа се 
исплатува 50% од утврдениот износ во став 1 од 

овој член. 
Доколку во агендата стојат платени трошоци 

за храна, се исплатува 20% од дневницата. 
Член 17 

 Во случај на боледување подолго од шест 
месеци и во случај на потешки последици од 
елементарни непогоди во смисла на Законот за 

заштита од елементарни непогоди и други случаи, на 
работникот му се исплатува помош во висина од 
една последно исплатена просечна месечна плата во 
органот каде што е вработен. 

Член 18 
 Во случај на смрт на вработениот во 
општината и локалната јавна установа на неговото 
семејство му припаѓа парична помош во износ од 
две последни  просечни месечни нето плати во 

органот каде бил вработен работникот, но не повеќе 
од 30.000,00 денари. 
 На вработениот во општината и локалната 
јавна устаанова во случај на смрт на член во 

потесното семејство  (родител, брачен другар, деца 
родени во брак или вон брак,  посиноците,  

посвоените деца и децата земени на издржување), 
доколку живеел во заедница, му припаѓа парична 
помош во висина на една последно исплатена 
просечна месечна плата во органот каде што е 
вработен но не повеќе од 15.000,00 по семејство. 
 Живеењето во заедница подразбира 
вработениот во општината и локлната јавна установа 
и членот на потесното семејство да се со место на 
живеење на иста адреса што се докажува со 
документ за идентификација. Сите исплати на 

предните надоместоци се вршат врз основа на 
претходно оформена и комплетирана документација 
и донесено решение од страна на градоначалникот 
на општината. 
 Средствата за овие намени се планираат во 
Буџетот на општината во подпрограмата ДО 
градоначалник подставка 413110 тековни резерви 

/разновидни расходи/. 
Член 19  

 Отпремнината при заминување во пензиија 
на вработениот во општината и локлната јавна 
установа е во висина на двократен износ од платата 
исплатена во Републиката за соодветниот месец во 

кој работникот заминува во пензија. 
 Средствата за оваа намена се планираат во 
ставката 464940- Трансфери при пензионирање во 

подпрограмата ДО- Градоначалник. 
Член 20 

Користењето на средствата од Буџетот на 
Општината за вршење на функциите на локалните 
јавни установи се набавуваат со фактури во кои 
посебно се искажани расходите по поодделни 

ставки, почитувајќи ги одредбите од Законот за 
јавните набавки. 

Набавката на стоки и вршење на услуги 
може да се врши и со сметкопотврди во случај кога 
за расходите неможе да се издаде фактура и само во 
ограничени поединечни износи во противвредност 
од 6.000,00 denari каде задолжително мора да биде 

приложена фискална сметка, при што расходите 
треба да бидат искажани по класификација на 

соодветниот расход. 
Член 21 

 Буџетот на Општината може да планира 
Буџетска резерва за финансирање на непланирани 
расходи во износ, но не поголем износ од 3% од 

Буџетот.  
За средствата утврдени во Буџетот на 

Општината како буџетска резерва, одлучува Советот 
на Општината, а ги извршува Градоначалникот. За 
искористените средства  Градоначалникот е 
должен да поднесе годишен извештај за користењето 

на средствата од резервите до Советот. 
Член 22 

Po barawe za  pomo{ od fizi~ki i 
pravni lica , gradona~alnikot mo`i da vr{i 
isplata do iznos od 10.000,00 denari, od 
Programa D 0. 

Член 23 
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 Средствата утврдени во Буџетот и 
распоредени во поодделните програми и 
потпрограми ги извршува Градоначалникот на 
Општината. 

Член 24 

 Вработувањата во општинската 
администрација се вршат согласно актите за 
организација и систематизација на општината за 
кои се обезбедени средства во буџетот на 

општината.  Градоначалникот дава писмено 
известување за обезбедените средства. 
 Локалните јавни установи од областа на 

културата, образованието  и социјалната 
заштита кои се финансират со блок дотации 
можат да вработуваат нови работници доколку 
се обезбедени средства во Буџетот на Република 
Македонија за што писмено известување дава 

Министерството за Финанси, врз основа на 
барање од градоначалникот на општината до 
надлежното министерство за потреба од 

вработување во локалните јавни установи, со 
содветна пропратна документација. 

Член 25 
Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот 

се погрешно уплатени или се наплатени во износ 

поголем од утврдениот, погрешно или повеќе 
наплатениот износ се враќа првенствено на Товар на 

видот на приходите на кои се уплатени, а доколку 
такви приходи нема, тогаш на Товар на другите 

приходи на Буџетот. 
 Повратот на погрешно или на повеќе 

уплатени, односно  наплатени приходи се врши со 
решение на Градоначалникот, освен во случај каде 

надлежноста им припаѓа на други органи. 
Член 26 

 Буџетот  на Општината Novaci се извршува 
од 01.01.2020 до 31.12.2020 година.  

Член 27 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето и ќе се  објави во ,,Службен гласник 

на Општината Novaci,,. 

  

Br.14-1045/5           Совет  на  општина  Новаци 

24.12.2019 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 
вредност на бодот за платите 

 на државните службеници за 2020 година 
 
 
 
 
 
 

. 1. Оbjavuvam Одлука за утврдување на 
вредност на бодот за платите на државните 

службеници за 2020 година, донесенa на 
седница на Совет на општина Новаци, одржана 

на 24.12.2019 година. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на општина Новаци,,. 

                                                                           

Бр.08-1036/3           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
27.12.2019 god.                           Gradona~alnik 
                                                    Љубе Кузманоски 

 
 
 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 88 став (2) од Законот 
за административни службеници (,,Службен 
весник на Република Македонија,, бр.27/14, 

199/14, 48/15 и 154/15),  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 24.12.2019 година, донесе 
 

 
ОДЛУКА 

за утврдување на вредност на бодот за 
платите 

на државните службеници за 2020 година 

 

Член 1 

 
Vrednosta na bodot za presmetuvawe na 

platite na drжavnite sluжbenici изнесува 81,10 
денари. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во ,,Службен гласник на општина 
Новаци,,  

Br.14-1045/6           Совет  на  општина  Новаци 
24.12.2019 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 
вредност на бодот за платите на помошно 

технички лица во општинската администрација 
 

 1. Оbjavuvam Одлука за утврдување на 
вредност на бодот за платите на помошно 

технички лица во општинската администрација , 
донесенa на седница на Совет на општина 
Новаци, одржана на 24.12.2019 година. 

 
 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на општина Новаци,,. 
                                                                                                                                       

Бр.08-1036/4           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
27.12.2019 god.                           Gradona~alnik 
                                                    Љубе Кузманоски 

 
 

Врз основа на член 88 став (2) од Законот 

за административни службеници (,,Службен 
весник на Република Македонија,, бр.27/14, 
199/14, 48/15 и 154/15), член 6 од Законот за 
измени и дополнување на Законот за минимална 
плата во Република Северна 

Македонија(Сл.весник на РСМ бр.239/19). 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 24.12.2019 година, 
донесе 

 

ОДЛУКА 
за утврдување на вредност на бодот за 

платите на помошно технички лица во 
општинската администрација  

 
Член 1 

Вредноста на бодот за платите на 
помошно технички лица во општинската 
администрација изнесува 76,19денари 

помножено со содветен коефициент за оделни 
степени на сложеност согласно колективниот 

договор за државните, правосудните и органите на 
локална самоуправа на Република Македонија и 
Правилникот за определување на плата на 
вработените во општинската администрација на  
општина Новаци кои немаат статус на државни 

службеници. 
Вредноста на бодот се определува врз основа 

на најниската основица за пресметување и плаќање 
на придонеси поделено со најнискиот број на бодови 
по работник согласно Правилникот за определување 
на плата на вработените во општинската 
администрација на  општина Новаци кои немаат 
статус на државни службеници и Правилник за 
измена на Правилникот за определување на плата на 
вработените во општинската администрација со 
статус на помошно технички лица. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во ,,Службен гласник на општина 
Новаци,,  

Br.14-1045/7           Совет  на  општина  Новаци 

24.12.2019 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 Капитални инвестиции за 2020 
 
 
 
 

 1. Оbjavuvam Капитални инвестиции за 
2020, донесенa на седница на Совет на општина 

Новаци, одржана на 24.12.2019 година. 
 
 
 
 
 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                

Бр.08-1036/5           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
27.12.2019 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 24.12.2019 година, донесе 
 

Капитални инвестиции за 2020 
 

Планираните едногодишни капитални 

инвестиции за 2020 година во општина Новаци: 
 

1.Изградба и реконструкција на патишта-
програма 14.000.000,00 
2.Реконструкција на патишта-полски 

7.000.000,00 

3.Зимско одржување 1.000.000,00 
4.Комунално одржување 1.500.000,00 
5.Учество во проекти 5.000.000,00 
6.Проектна документација 4.000.000,00 

7.Одржување на јавна чистота 2.500.000,00 
8.Реконструкција на продавница во с.Живојно 

1.500.000,00 

9.Партерно уредување  во с.Живојно   
700.000,00 

10.Урбана опрема во с.Новаци 500.000,00 
11.Поставување на чешма во с.Старавина   
200.000,00 

12.Поставување на чешма во с.Добровени   
300.000,00 

13.Изградба на објект во с.Будимерци 

1.000.000,00 

14.Потпорен ѕид во с.Будимерци  150.000,00 
15.Реконструкција на училиште во с.Долно 
Агларци   300.000,00 
16.Надворешни тоалети  во училиште во  

с.Новаци  200.000,00   
17.Користење на градежна механизација 
1.000.000,00 

18.Градежни материјали 3.000.000,00 
19.Водовод во с.Мегленци  10.000.000,00 

20.Изградба на резервоар за вода во с.Орехово     
700.000,00 

21.Атмосферска канал. Д.Агларци  и 
Г.Аглар,Бач,Живој  2.000.000,00 
22.Реконструкција на продавница во 

с.Старавина   1.200.000,00 
23.Улично осветлување 3.000.000,00 
24.Набавка на компјутери                                                                     
430.000,00 
               

Br.14-1045/8           Совет  на  општина  Новаци 

24.12.2019 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 za izmena i 
dopolnuvawe na Одлука за реализација на 
финансиски трансвери до здруженија на 

граѓани,спортски,технички, и научни друштва, 
наменски дотации за културно-уметнички 

манифестации и еднократна парична помош на 
физички лица и лица си посебни потреби за 

2019 година 
 

 1. Оbjavuvam Одлука za izmena i 

dopolnuvawe na Одлука за реализација на 
финансиски трансвери до здруженија на 

граѓани,спортски,технички, и научни друштва, 
наменски дотации за културно-уметнички 
манифестации и еднократна парична помош на 
физички лица и лица си посебни потреби за 

2019 година, донесенa на седница на Совет на 

општина Новаци, одржана на 24.12.2019 година. 
 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на општина Новаци,,. 
                                                                                                                                       

Бр.08-1036/6           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
27.12.2019 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 24.12.2019 година, донесе 

 
ОДЛУКА 

za izmena i dopolnuvawe na Одлука за 
реализација на финансиски трансвери до 

здруженија на граѓани,спортски,технички, и 
научни друштва, наменски дотации за културно-
уметнички манифестации и еднократна парична 
помош на физички лица и лица си посебни 

потреби за 2019 година 
 

Член 1 
Vo Odlukata за измена и дополнување 

на11.Одлука за реализација на финансиски 
трансвери до здруженија на 

граѓани,спортски,технички, и научни друштва, 
наменски дотации за културно-уметнички 
манифестации и еднократна парична помош на 
физички лица и лица си посебни потреби за 

2019 година,Br.14-965/14 od 06-12-2018 godina, 

се врши следната измена и дополнување: 
 Членот 4 се менува и гласи:  
 Finansiskaта pomo{ na navedenite 
transferi vo ~len 2 alineja 1, 2 i 3 se dodeluva 
do maksimalen iznos od 4.300.000,00 den. vo 
zavisnost od izvr{enata evalvacija na 
dostavenite proekti od strana na soodvetnite 
Komisii na Sovetot na op{tina Novaci.      

 

^len 2 
Odlukata vleguva vo sila naredniot 

den od denot na objavuvawe vo ,,Slu`ben  

glasnik  na Opшtina Novaci,,. 
 

Br.14-1045/9           Совет  на  општина  Новаци 
24.12.2019 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 реализација на 
финансиски трансвери до здруженија на 

граѓани, спортски, технички, и научни друштва, 

наменски дотации за културно-уметнички 
манифестации и еднократна парична помош на 
физички лица и лица си посебни потреби за 

2020 година 
 

1. Оbjavuvam Одлука за реализација на 
финансиски трансвери до здруженија на 

граѓани, спортски, технички, и научни друштва, 

наменски дотации за културно-уметнички 
манифестации и еднократна парична помош на 
физички лица и лица си посебни потреби за 

2020 година, донесенa на седница на Совет на 
општина Новаци, одржана на 24.12.2019 година. 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                       

Бр.08-1036/7           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
27.12.2019 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 24.12.2019 година, донесе 

 
OДЛУКА 

ZA REALIZACIJA NA 
FINANSISKI TRANSFERI DO 

ZDRU@ENIJA NA GRA\ANI, SPORTSKI, 

TEHNI^KI I NAU^NI DRU[TVA, 
NAMENSKI DOTACII ZA KULTURNO-

UMETNI^KI MANIFESTACII I 
EDNOKRATNA POMO[ NA FIZI^KI 

LICA I LICA SO POSEBNI POTREBI ZA 
2020 GODINA 

 
Члen 1 

 So ovаа Одлука se utvrduvaat uslovite 

pod koi mo`e da se podnese barawe за 
реализација на finansiski transferi do 
zdru`enijata na gra|ani, poedinci, nau~ni, 
sportski dru{tva i drugi organizacii od 
nevladiniot sektor, namenski dotacii i 
ednokratni pari~ni pomo{ti na fizi~ki 

lica na подрачјето na Оp{tinata Novaci. 
    

Чlen 2 
 Sredstvata predvideni vo Бuxetot na 
godi{no nivo za transferi do zdru`enija na 
gra|ani, poedinci i namenski dotacii 
spored ~len 1 }e se raspredeluvaat za 
slednive nameni: 

 - Poddr{ka na Zdru`enija na gra|ani 
i poedinci na Proekti za prirodni resursi 

vo Општина Novaci; 
-  Poddr{ka na Zdru`enija na gra|ani i 
poedinci na Proekti od oblasta na 
lokalniot ekonomski razvoj,oj, 

obrazovanieto, културата, tehnikata, 
naukata, zdravstvoto, sportot i 
 mladite, resursite na mesnite 

zaednici, ekologijata, половата  
ednakvost и др.; 
-  Пoddr{ka na fizi~ki lica  od oblasta 

na obrazovanieto, културата, tehnikata, 
naukata, zdravstvoto, sportot i друго, 
категоријата на socijala i nastradani 
semejstva od  elementarni nepogodi. 

 
Чlen 3 

Finansiskaта poddr{ka na погоре 

navedenoто vo ~len 2 e mo`na po dostaveno 
barawe од baratelite до Општината Novaci, 
dokolku istite se registrirani vo нadle`en 
sud na podra~jeto na Оp{tinata Bitola, 
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dodeka za fizi~kite lica po dostavenи 
потребни dokumentи za nivniot status od 
nadle`niте slu`bi. 

 
Чlen 4 

 Finansiskaта pomo{ na navedenite 
transferi vo ~len 2 alineja 1, 2 i 3 se 
dodeluva do maksimalen iznos od 3.500.000,00 
den. vo zavisnost od izvr{enata evalvacija 
na dostavenite proekti od strana na 
soodvetnite Komisii na Sovetot na 
op{tina Novaci.      

Чlen 5 
 Finansiraweto od Бuxetot na 

Оp{tinata Novaci na fizi~ki и правни 
lica se sostoi vo ednokratna pari~na pomo{ 

za pokrivawe на tro{oci од областа  на  
zdravstво, socijala, култура, спорт, 
образование, погребални трошоци и др.  

Sredstvata за покривање на трошоци од 
областа на здраство, социјала, култура, спорт, 
образование, погребални трошоци и др, кои se 
dvi`at do maksimalen iznos od 20.000,00 
denari, so akt na Sovetot. 

 Sredstvata за покривање на трошоци од 

облас на zdrastvo, социјала, култура, спорт, 
образование, погребални трошоци и др,  кои se 
dvi`at do maksimalen iznos dо 10.000 
denari, со акт од градоначалникот. 
 Baratelite se dol`ni da dostavat 

соодветен акт ili potvrda od nadle`na 
institucija. 

Чlen 6 
 Ednokratna pari~na pomo{ }e se 
dodeluva i na semejstva nastradani od 
elementarni nepogodi. 
 Pomo{ta bi se dvi`ela vo zavisnost 
od pri~inetata {teta i bi se sveduvala na 
dve kategorii: 
 - Prva kategorija A -50.000den.(Vo 
isklu~itelno te{ki slu~ai). 
 - Prva kategorija B -20.000den. 
 - Vtora kategorija - 10.000 den. 
 Sostaven del na baraweto bi bil 
zapisnikot od izvr{eniot uvid i 

procenetata {teta na soodvetna ovlastena 
institucija ili Komisija formirana od 
Sovetot.  

Чlen 7 
 Sredstvata predvideni vo Бuxetot ги 
доделува Комисијата за финансии и буџет -
Sovetot na Оp{tinaта Novaci и 
Градоначалникот на Општината Novaci. 

 
Чlen 8 

 Зainteresirani poedinci, zdru`enija 
na gra|ani, organizacii od nevladininiot 

sektor i drugi asocijacii од Општината 
Novaci, mo`at да ги доставуваат барањата и да 
настапуваат преку заеднички проектни 
активности во соработка со општинската 
администрација и соодветните комисии при 

изработката на проекти.  
 

Чlen 9 
 Korisnicite na sredstvata se obvrzni 
da podnesat  Izve{taj za na~inot na 
realizacijata na dobienite sredstva 

 
Чlen 10 

Доколку брањата на подносителите не се 
поткрепени со потребната документација 

(програми и проекти и сл.) Комисијата-Советот, 

нема да ги разгледува. 
  

Член 11 
 При распределбата на средствата за оваа 
намена од соодветните ставки на Буџетот на 

Општинта Novaci, се предлага комисиите при 
Советот на Општината Битола да се 

придржуваат на овие критериуми. 
Член 12  

Одлуката влегува во сила со денот на 

објавувањето во ,,Службен гласник на 
Општината Novaci,,. 
 

Br.14-1045/10           Совет  на  општина  Новаци 
24.12.2019 god.                   Претседател 
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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 спроведување на 
мерки на Превентивна дезинсекција и 

Систематска дератизација за 2020 година 
 
 

. 1. Оbjavuvam Одлука за спроведување на 
мерки на Превентивна дезинсекција и 

Систематска дератизација за 2020 година, 
донесенa на седница на Совет на општина 

Новаци, одржана на 24.12.2019 година. 
 
 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                       

Бр.08-1036/8           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
27.12.2019 god.                           Gradona~alnik 

                                        Љубе Кузманоски 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 12 од Законот за 
заштита на населението од заразни 

болести(,,Службен весник на РМ 
бр.66/04,,),член 62 став 1 точка 1 и член  36 став 

1 точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(,,Сл. Весник на РМ,, бр5/02),а во согласност со 
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 

24.12.2019 година, донесе 
 

ODLUKA 
за спроведување на мерки на Превентивна 

дезинсекција  

и Систематска дератизација за 2020 година 
 

Член 1 
  
 
 СЕ ОДОБРУВА спроведување на мерки 
на Превентивна дезинсекција и Систематска 

дератизација за 2020 година, како посебни 
мерки за заштита на населението од заразни 
болести 

Член 2 
  
  
 Средствата ќе се обезбедат од Буџетот на 

општина Новаци. 
 

Член 3 
 
 
Одлуката влегува во сила со денот на 

донесување и ќе се објави во ,,Slu`ben 
glasnik na Op{tina Novaci,,.  
 

Br.14-1045/11           Совет  на  општина  Новаци 
24.12.2019 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 Rешение za izbor na 
Pretsedatel i ~lenovi na Komisijata za 

popis 
 
 
 

 1. Оbjavuvam Rешение za izbor na 
Pretsedatel i ~lenovi na Komisijata za 
popis, донесенa на седница на Совет на општина 

Новаци, одржана на 24.12.2019 година. 
 
 
 
 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на општина Новаци,,. 

                                                                           

Бр.08-1036/9           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
27.12.2019 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 24.12.2019 година, донесе 
 

R   E   [   E    N    I    E 
za izbor na Pretsedatel i ~lenovi na 

Komisijata za popis 

 
I. 

 Se izbira Pretsedatel i ~lenovi na 
Komisijata za popis pri Sovetot na 

Opшtina Novaci i toa: 
 

1. Petrovski Blagoja za Pretsedatel 

2. Ристевски Игорче-za ~len 

3. Николовски Благојче- za ~len 
 

II. 
 Zada~a na Komisijata za popis e da 

izvrшat popis na osnovnite sredstva i 
sitniot inventar vo sopstvenost na 

Opшtina Novaci. 
 Rabotite od stav 1 na ovoj ~len da se 

izvrшat so sostojba na 31.12.2019 godina. 
 

III. 
 Mandatot na ~lenovite na Komisijata 

za popis e do zavrшuvaweto na rabotite od 
to~ka II. нa ova reшenie. 

 
IV. 

 Reшenieto  vleguva vo sila 
naredniot den od denot na objavuvawe vo 

,,Slu`ben  glasnik  na Opшtina Novaci,,. 
 

Br.14-1045/12           Совет  на  општина  Новаци 

24.12.2019 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 давање согласност на  

Lokalen Acionen plan za 2020 godina, за 
еднакви можности на мажите и жените во општина 

Новаци 
 

 
 
 
 
 

. 1. Оbjavuvam Одлука за давање согласност 
на  Lokalen Acionen plan za 2020 godina, за 
еднакви можности на мажите и жените во општина 
Новаци, донесенa на седница на Совет на општина 

Новаци, одржана на 24.12.2019 година. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                       

Бр.08-1036/10           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
27.12.2019 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 24.12.2019 година, донесе 
     

     
О Д Л У К А  

За давање согласност на  Lokalen Acionen plan 
za 2020 godina, за еднакви можности на мажите и 

жените во општина Новаци 
 

 
Член 1 

  
 Советот  на  Општина  Новаци дава 

СОГЛАСНОСТ на Lokalen Acionen plan za 
2020 godina, за еднакви можности на мажите и 

жените во општина Новаци,  (бр.14-1019/2 од 
10.12.2019 год,).   
 
 

Член 2 

  
 Одлуката да се достави до Комисија за 
еднакви можности на мажите и жените 

општина Новаци. 
 
 

Член 3 

 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

донесување и ќе се објави во ,,Службен  
гласник на  Општина  Новаци,,. 
 

Br.14-1045/13           Совет  на  општина  Новаци 
24.12.2019 god.                   Претседател 
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SLU@BEN   GLASNIK          OP[TINA NOVACI      

_________________________________________________________________              
 

BROJ 21 Понеделник 30.12.2019 .   GOD. XXIIISTR.    - 15 - 

 
 
 
 
 
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 Pрограма зa sproveduvawe na 

aktivnosti na sportskite druшtva i odr`uvawe 
na sportskata infrastruktura vo opшtina 

Новаци za  2020 godina 

 
 
 

 1. Оbjavuvam Pрограма зa sproveduvawe na 
aktivnosti na sportskite druшtva i odr`uvawe 

na sportskata infrastruktura vo opшtina 

Новаци za  2020 godina, донесенa на седница на 

Совет на општина Новаци, одржана на 24.12.2019 
година. 

 
 
 
 
 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                        

Бр.08-1036/11           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
27.12.2019 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 24.12.2019 година, донесе 
 

PROGRAMA 
 

Za sproveduvawe na aktivnosti na 
sportskite druшtva i odr`uvawe na 
sportskata infrastruktura vo opшtina 

Новаци za  2020 godina 

 
 

Sportot e dejnost koja gi opfa]a site 
formi na sportski aktivnosti na 
sportistite od site vozrasti, kako i 
sportsko - rekreativnite aktivnosti na 
gra\anite. 
Zaradi ostvaruvawe na potrebite za 
zanimavawe so aktivnosti i za{tita na 
pravata i interesite od oblasta na sportot, 
gra|anite mo`at slobodno i dobrovolno da 
se zdru`uvaat i osnovaat sportski 
zdru`enija. 
Vo ovie zdru`enija, strogo e zabraneto 
politi~ko i versko organizirawe. 
Sportski klub e sportsko zdru`enie, 
odnosno trgovsko dru[tvo koe vr[i dejnost 
sport. 
Sportskite klubovi od razli~ni sportovi, 
zaradi ostvaruvawe na javniot interes na 
op[tinata  vo oblasta na sportot i zaradi 
planirawe i realizacija na programskite 
aktivnosti, mo`at da se zdru`uvaat vo 
op[tinski i gradski sportski sojuzi od 
razli~ni sportovi. Sportskite 
klubovi od ist sport na nivo na op[tina, 
zaradi ostvaruvawe i realizacija na 
zaedni~ki programski aktivnosti, mo`at da 
se zdru`uvaat vo op[tinski, odnosno 
gradski sojuzi od ist sport. 
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Od javen interes e 
- pottiknuvawe na sportskite aktivnosti na 
decata i mladinata; 
- organizirawe i sproveduvawe na sportski 
trening i natprevari 
za osposobuvawe na sportistite 
postignuvawe na vrvni sportski 
rezultati; 
- pottiknuvawe i pomagawe na 
organiziraweto sportski priredbi 
i manifestacii; 
- Odr`uvawe i funkcionirawe na 
postojnite i planirawe i 
izgradba na objekti za sport vo op[tinata. 
Za da mo`at site ovie aktivnosti uspe[no 
da se realiziraat, osnovno e vo op[tinata 
da ima objekti za sport. 
- [to se toa objekti za sport? 
Toa se uredeni povr[ini i objekti koi se vo 
funkcija na vr[ewe na sportskite 
aktivnosti. 
 
Finansiskite uslovi za funkcionirawe na 
sportskite dru[tva i  sojuzi vo      
op[tinata pretstavuvaat najgolem problem 
za normalno  funkcionirawe na istite, od 
op[to poznata ekonomska sostojba vo koja 
 se nao\a na[ata op[tina, koja se 
reflektira i vo sportot, a i nepostoewe na    
generalni sponzori za finansirawe na 
klubovite. 
Vo ramki na nadle`nostite [to gi ima 
op[tinata vo delot na sportot i 
rekreacijata (razvojot na masovniot sport i 
rekreativnite aktivnosti , organizirawe na 
sportski priredbi i manifestacii, 
oddr`uvawe i izgradba na objekti za sport, 
poddr[ka na sportski sojuzi), a so cel 
razvoj na fizi~kata kultura kaj mladite, 
[to pomasoven opfat na mladi lica na 
sportskite tereni i preventivno deluvawe, 
a voedno i odvra]awe na mladite od 
porocite koi [to  gi debnat na sekoj ~ekor 
vo na[eto sovremeno sekojdnevie, op[tina 

Новаци nastojuva da ja oddr`i i prodol`i 

sportskata tradicija kaj Новачани, a voedno 
dava golem pridones vo razvojot na 
fizi~kata kultura vo op[tinata. 
 

Za realizacija na programata ]e se 
obezbedat sredstva od Buxetot na  Op[tina 

Новаци од ставките: 
 

 
 Tрансфер 
на 
спортски 
клубови 

 Изградба на 
спортски 
објекти  

 

Организирање 
на меморијален 
фудбалски 
турнир : Пеце 
Матичевски  
2020 

 

150 000 
денари  

  

Организирање 
на меѓународен 
фудбалски 
турнир: 

Младински 
КУП ФК 
Новаци 

150 000 
денари  

       

Transfer na 
sportski 
klubovi i 

fizчki lica 

2 200 000 
денари  

      

 
Вкупно  

2 500 000 
денари  

   2 000 0000 
денари  

  

 
Разгледувањето на барањата од 

спортските клубови ќе го врши градоначалникот 

на општина Новаци за средства до 10.000,00 
денари, а за средства над 10.000,00 денари 
барањата ќе ги разгледува Советот на Општина 

Новаци. 
  

Програмата влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во ,,Службен гласник,, 
на општина Новаци  
 

Br.14-1045/14           Совет  на  општина  Новаци 
24.12.2019 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 Програма за култура , културни 

активности , културни и  
други манифестации  на   општина  Новациза2020                                                                                                                                                                         

 
 
 

. 1. Оbjavuvam Програма за култура , 
културни активности , културни и други 

манифестации  на   општина  Новаци за 2020, 
донесенa на седница на Совет на општина Новаци, 

одржана на 24.12.2019 година. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 
                                                                                                                                       

Бр.08-1036/12           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
27.12.2019 god.                           Gradona~alnik 

                                        Љубе Кузманоски 
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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 средства 
на Здружение на жени 

 ,,Силата на бабата,,општина Новаци                                                                                                                                                                   

 
 

.  
 1. Оbjavuvam Oдлука за одобрување на 

средства на Здружение на жени ,,Силата на бабата,, 
општинаНоваци , донесенa на седница на Совет на 

општина Новаци, одржана на 24.12.2019 година. 

 
 
 
 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 
                                                                                                                                       

Бр.08-1036/13           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
27.12.2019 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 24.12.2019 година, донесе 

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

жени  

,,Силата на бабата,,општина Новаци 
 

^len 1 
 СЕ ОДОБРУВААТ средства во износ од 

8.998,00 денари на Здружение на жени ,,Силата 
на бабата,,општина Новаци, за набавка на панел. 

 

^len 2 
 Sredstvata od ~len 1 na ovaa Odluka 

ќe se obezbedat od Buxetot na Opшtina 
Novaci . 

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

За искористените средства редовно да се 

доставува извештај до општина Новаци. 
   

^len 3 
Sredstvata da se prefrlat na ime: 

Здружение на жени ,,Силата на бабата,,општина 
Новаци 

Na Трансакциона smetka: 
370041100248619 

Депонент:ЕУРОСТАНДАРД  Банка   
 

^len 4 
 Odlukata vleguva vo sila so denot na 

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

Br.14-1045/16           Совет  на  општина  Новаци 
24.12.2019 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.Програма за социјална заштита 
во општина Новаци за 2020 година.                                                

 
 
 
 
 

. 1. Оbjavuvam Програма за социјална 
заштита во општина Новаци за 2020 година.                                           
, донесенa на седница на Совет на општина 

Новаци, одржана на 24.12.2019 година. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на општина Новаци,,. 
                                                                                                                                       

Бр.08-1036/14           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
27.12.2019 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 24.12.2019 година, донесе 
 

ПРОГРАМА 
за потребите на граѓаните од 

областа на   социјалната заштита во 

општина Новаци за 2020 година 
 

Програмата за потребите на граѓаните од 
областа на социјалната заштита во општина 

Новаци за 2020 год. е родово сензитивна т.е го 
опфаќа родовиот аспект. 
 

I  Вовед 
Општините се носители на социјалната 

заштита која се утврдува како дејност од јавен 

интерес.Тоа се дефинира како систем од мерки, 
активности и политики за спречување и 
надминување на основноте социјални ризици на 

кои е изложен граѓанинот во текот на животот, 
намалување на сиромаштијата и социјалната 
исклученост и јакнење на неговиот капацитет за 

сопствената заштита. 
Владата на Р.Македонија донесува 

Национална програма за развој на социјалната 

заштита во која се утврдуваат целите, 
приоритетите и правците на развој на 
социјалната заштита на граѓаните  и во 
согласност со оваа програма општината Новаци 
донесува Програма за потребите на нејзините 

граѓани од областа на социјалната заштита. 
Општина Новаци со своја одлука  во согласност 
со своите матерјални можности ја утврдува 
својата програма за социјална заштита и 
овозможува поволни услови за нејзино 

остварување. 
Програмата се изготвува со цел да се развие 

системот на соц.заштита во општина 
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 Новаци. Со оваа програма советот на Општина 
Новаци  има за цел поедини категории на 
граѓани да добијат соодветен третман и заштита 

од социјален ризик, совладување на  
социјалните ризици како и со девијантните 

појави и однесувања. 
  Видови ризици на кои се 

изложени граѓаните и категории на лица кои 
ги опфаќа оваа програма 

Основни социјални ризици на кои 

најчесто се изложени граѓаните, се следните: 

- ризици по здравјето (болест, повреда и 

инвалидност) 

- ризици од стареење ( старост и преживување) 

- ризици по мајчинство и семејство 

- ризици од невработеност и професионална 

неадаптираност и 

- ризици од неадаптираност кон социјалната 

средина. 

 Категории на лица кои  бидат 
опфатени со ова програма 
- стари лица  

- деца на предшколска и школска возраст 
- лица и деца со посебни потреби 
- деца со воспитно социјални проблеми 
- семејства и лица изложени на социјален ризик  

- лица со здравствени проблеми 
- семејства погодени од елементарни непогоди, 
пожари, погребални трошоци и друго. 
- жртви на семејно насилство 

-семејства со принова,еднородителски и 
повеќедетни семејсва 
 
 
 
 
Социјалната заштита што се развива на локално 

ниво, на граѓаните ќе им се обезбеди социјална 
помош и социјални услуги кога тие не се во 
состојба самостојно да ја остварат својата 
социјална сигурност и кога се во исклучителна 

тешка состојба. 
 

 
 
II Цели на програмата 
-Развој на социјалната заштита и социјална 
превенција како организирана и координирана 
активност на локално ниво 
-Промовирање и одржување на социјалната 

сигурност на граѓаните 

-Подобрување на квалитетот на животот на 

граѓаните  

 

 
III Активности за остварување на 
целите 

- развивање на форми на 
вонинституционална заштита  на старите лица 

(преку проекти на локално ниво кои ќе 
обезбедуваат услуги на нега во домот или 

самостојно живеење со поддршка, организирање 
и развивање на волонтерски 

сервис,обезбедување на бесплатни превентивни 
прегледи со подобрување на здравствената 

сосотојба на старите лица (мерење на шеќер и 
маснотии во крвта и мерење на крвен притисок, 
обезбедување на ваучери за солена соба)  

- отворање на детска градинка за деца од 

2-6 год.возраст со капацитет на 50 деца со 
целодневен престој и обезбедување на ваучери 
за престој во солена соба 

- обезбедување на бесплатни ваучери за 
децата на школска возраст за посета и престој на 
солена соба со цел  подобрување на здравјето 
кај децата 

- обезбедување финансии за набавка 
ортопетски и др.видови помагала на лицата со 

посебни потреби,набавка на огрев,прехрамбени 
продукти и опрема во домаќинството на 
семејставта и лицата изложени на социјален 
ризик  како и обезбедување на сретства за патен 
трошок на учениците со посебни потреби кои 
своето образование го продолжуваат во надвор 
од нашата општина од буџетот на општина 
Новаци 
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- обезбедување на финансиски сретства 
за еднократана парична помош за семејства со 

новородени деца, семејства и деца со социјален 
ризик, лица со здравсвени проблеми, семејства 

погодени од елементарни непогоди, пожари, 
погребални трошоци и друго. 

- организирање на хуманитарни акции за 
финансиска и матерјална помош  

- организирање на предавања, трибини, 
панел дискусии за подигнување на свеста и 

едукација на сл.теми  
1.зачувување и подобрување  на 

здравјето на жената со посебен осврт на 
малигните заболување 

2.зачувуввање и подобрување на 
здравјето на старите лица (срцеви и други 

хронични заболувања) 
3.превенција од зависности 

(алкохол,дрога и психотропни супстанци,) 

4.превенција на малолетна деликвенција 
5.подигнување на свеста за родово 

базирано насилство  
 

IV Постапка за реализација 

Извори на средства 

           Средствата за исплата на парична помош 

и за обезбедување на посебни мерки и услуги за 

социјална превенција и  заштита на наведените 

категории лица ќе се обезбедуваат согласно 

можностите и во рамките на расположливите 

средства во Буџетот на општината за 2020 

година при што за реализирање на мерките и 

активностите од оваа програма се планирани  

750 000,00 ден.  како и донации од јавни и 

приватни установи ,невладини организации и 

здруженија. 

 Носители: 

        Носители на спроведување на активност 

покрај Општина Новаци,ќе бидат 
вклучени,Меѓуопштинскиот центар за социјална 

работа од Битола, Министерство за надворешни 
работи,училиштата,здраствениустанови,невлади
ниорганизациииздруженија   на граѓани како и 

други правни и физички лица. 

 
V Финансирање 

 
За реализацијата на програмата ќе се 

обезбедат потребни финансиски сретства од 
буџетот на општина Новаци  во износ од 

700.000,00 ден , сретства од буџетот на 

Р.Македонија и донаторски сретства. 
Износот на паричната финансиска помош 

по било кој основ изнесува од 2000,00 до 
20000,00 денари во зависност од тоа дали 
разгледувањето на барањата од граѓаните ќе го 
врши градоначалникот на општина Новаци за 

средства до 10.000,00 денари, додека за средства 

над 10.000,00 денари барањата ќе ги разгледува 
Советот на Општина Новаци. 
 Средствата ќе се уплаќаат на 

трансакциона сметка на граѓанинот. 
 

VI Завршна одредба 
 

 Програмата влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во ,,Службен гласник,, 
на општина Новаци 
 

Br.14-1045/17           Совет  на  општина  Новаци 
24.12.2019 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. Програма за животна средина 
на општина Новаци за 2020 година        

 
 

 1. Оbjavuvam Програма за животна 
средина на општина Новаци за 2020 година                                                 
, донесенa на седница на Совет на општина 
Новаци, одржана на 24.12.2019 година. 

 
 
 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на општина Новаци,,. 

                                                                               

Бр.08-1036/15           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
27.12.2019 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  24.12.2019 година, донесе 

 
ПРОГРАМА  

 
за ЖИВОТНА СРЕДИНА НА ОПШТИНА 

НОВАЦИ за 2020 година 
I. СТРАТЕШКА ЦЕЛ Програмата на 

Општина  Новаци за заштита на животната 

средина е насочена кон спроведување на 

активности за заштита на животната средина 

во надлежност на локалната самоуправа, 

исполнување на барањата на македонското 

законодавство за животна средина, 

обезбедување на поквалитетни услови за 

живот на граѓаните и почиста животна 

средина во општината.  

II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА Општа цел на 

Програмата: - да се обезбедат практични и 

финансиски изводливи решенија за 

приоритетните проблеми и активности во 

областа заштита на животната средина; - 

прифаќање на еколошката проблематика во 

останатите секторски програми во насока на 

одржлив развој на локалната заедница. 

Специфични цели на Програмата: - 

Системска контрола на квалитетот на 

животната средина во општината; - 

Спроведување на Оцена на влијанието врз 

животната средина уште во процесот на 

планирање на проектите за да се превенираат 

последиците од загадување на животната 

средина; - Изработка на стратешки 

документи за заштита на животната средина; 

- Систематизирано спроведување на 

постојани подобрувања со постојниот систем 

за управување со отпадот во општината; - 

Зголемување на новите зелени површини во 
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општината, уредување на запуштени зелени 

површини, амортизирање на загадувањето на 

почвата, воздухот и бучавата, подобрување 

на визуелниот изглед на урбаната средина, 

како и активности за пошумување.  

III. ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА Програмата 

за активностите на Општина  Новаци во 

областа на заштитата на животната средина 

во текот на 2020 година ќе бидат насочени 

кон: 

 Контрола, анализа, следење и информирање 

за квалитетот на животната средина на 

територијата на општината и тоа на: влијание 

врз квалитет на амбиенталниот воздух од 

поединечни извори, влијание на отпадните 

води од поединечни извори врз 

површинските води и други водотеци, 

влијание од бучава во животната средина;  

 Информирање за состојбата со квалитетот на 

воздухот, водите и отпадот на територијата 

на општината преку систематизирање на 

добиените податоци од државната и 

локалната мрежа за мониторинг  за 2020 г., 

како и  

  Изработка на еколошка проектна 

документација за планска документација за 

инсталации, инфраструктурни објекти и 

други проекти и тоа: Елаборати за животна 

средина, Студии за оцена на влијание врз 

животната средина, Стратешки оценки за 

влијание на животната средина во 

постапките за донесување на урбанистичка 

планска документција и во согласност со 

закон.  

  Изработка на стратешки документи за 

животна средина: изработка на Регистер на 

загадувачи со збир на податоци за изворот, 

видот, количината, начинот и местото на 

испуштање, пренесување и одлагање на 

загадувачките материи и отпадот во 

животната средина, како и изработка на 

Катастар за животната средина на 

територијата на Општина Новаци  како 

квалитетивна евиденција на загадувачите и 

изворите на загадување кои испуштаат 

загадувачки материи и супстанции во 

медиумите на животната средина, во која е 

вклучена и картата на загадувачи.  

  Интервенција во системот за управување со 

отпад, преку донесување на Годишна 

Програма за управување со отпад како 

законска обврска на општината согласно 

Законот за управување со отпадот, во која ќе 

бидат планирани активности во врска со 

имплементација на 3Р – реупотреба, 

редуцирање, рециклирање, набавка на нови 

садови за отпад за проширување на 

опслуженото подрачје, постапување со 

електронски и електричен отпад, отпадни 

батерии и акумулатори, санација на диви 

депонии на територијата на општината, 

печатење на пропаганден материјал за 

подигнување на јавната свест на граѓаните за 

селектирање на отпадот. 

 Спроведување на активности за подигнување 

на нови зелени површини и уредување на 

запуштени зелени површини во општината 

согласно Предлог-Програмата на ЈКП 

Комунална  хигиена за подигнување на нови 

зелени површини; Набавка на саден 

материјал за пролетно и есенско 

хортикултурно уредување на општината: 

цветен расад и декоративни  садници. 

 Одбележување на денови од ЕКО 

календарот. Потребно е да се воспостави 

пракса за обележување на најважните денови 

од Еко календарот ( Ден на Планетата Земја, 

Ден на заштита на водите, Ден на екологија,  

Ден за борба против пушењето, Ден на 

дрвото и слично ).  

 Подигање на еколошката свест во основните 

училишта. Потребна е сеопфатна едукација 

на децата од основните училишта за нивната 

улога и одговорност во зачувување на 

животната средина во која живеат и растат. 

Да им се развие свеста за штетноста на 
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загадената средина, односно предноста од 

чистата вода за пиење, чистиот воздух што 

го дишат, здрава почва, соодветното 

складирање на отпад и слично. 

 Користење на мерки за намалувње на 

прашината при градежни активности ( 

прскање, миење на гуми пред излезс од 

градилиште итн.) 

 Предвидените активности во Програмата 

за животна средина за 2020 генерално се 

групираат во следните ставки: 

 

 Партерно уредување на река Градешка во с. 

Градешница  

 Подготвување на  проекти  од областа на   

животната средина 

 Подготвување на проектна документација  за 

уредување на централните  подрачја  во 

населените места  во општина Новаци 

 

Приходи за реализација на оваа програма: 
 

 Министерство за животна средина и 

просторно планирање  

 Буџет на Општина  Новаци 

 Други извори  

 Оваа Програма влегува во сила со денот 

на објавувањето во ''Службен гласник на 

Општина   Новаци'', а ќе започне да се 
применува од 01.01.2020 година. 
                                                                                     

Br.14-1045/18           Совет  на  општина  Новаци 
24.12.2019 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 Измена на Програма за изградба 
и одржување  на локалните патишта и улици во 

општина Новаци за 2019 година 
 
 

.  
 
 
  

 1. Оbjavuvam Измена на Програма за 
изградба и одржување  на локалните патишта и 

улици во општина Новаци за 2019 година , 
донесенa на седница на Совет на општина 

Новаци, одржана на 24.12.2019 година. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на општина Новаци,,. 
                                                                                                                                       

Бр.08-1036/16           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
27.12.2019 god.                           Gradona~alnik 

                                        Љубе Кузманоски 
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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 Ленче Крстевска с.Живојно 
.  
 
 

 1. Оbjavuvam Oдлука za dodeluvawe na 
ednokratna pari~na pomoш na Ленче 
Крстевска с.Живојно, донесенa на седница на 

Совет на општина Новаци, одржана на 
24.12.2019 година. 

 
 
 
 
 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 
                                                                                                                                       

Бр.08-1036/17           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
27.12.2019 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 24.12.2019 година, донесе 
  

O D L U K A 

za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш 
na Ленче Крстевска с.Живојно 

 
^len 1 

 Na Ленче Крстевска с.Живојно , mu se 
dodeluva ednokratna pari~na pomoш vo 
iznos од  6.000,00 denari-нето износ, за 
трошоци за лекување 
 

^len 2 
 Sredstvata od ~len 1 na ovaa Odluka 

ќe se obezbedat od Buxetot na Opшtina 
Novaci. 

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

                          ^len 3 
Sredstvata da se prefrlat na 

ime:Ленче Крстевска, 

Na Трансакциона smetka: 
500600000083320 

EMB: 

Депонент: Стопанска банка АД Битола   
 

^len 4 
 Odlukata vleguva vo sila so denot na 

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

Br.14-1045/20           Совет  на  општина  Новаци 
24.12.2019 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 Пандора Велјановска с.Живојно 
 

 
 
  

 1. Оbjavuvam Oдлука za dodeluvawe na 
ednokratna pari~na pomoш na Пандора 
Велјановска с.Живојно, донесенa на седница на 

Совет на општина Новаци, одржана на 
24.12.2019 година. 

 
 
 
 
 
 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 
                                                                                                                                       

Бр.08-1036/18           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
27.12.2019 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 24.12.2019 година, донесе 
  

 
O D L U K A 

za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш 

na Пандора Велјановска с.Живојно 
 

^len 1 
 Na Пандора Велјановска с.Живојно , mu 

se dodeluva ednokratna pari~na pomoш vo 
iznos од  6.000,00 denari-нето износ, за 
трошоци за лекување 
 

^len 2 
 Sredstvata od ~len 1 na ovaa Odluka 

ќe se obezbedat od Buxetot na Opшtina 
Novaci. 

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

                          ^len 3 
Sredstvata da se prefrlat na ime: 

Пандора Велјановска, 
Na Трансакциона 

smetka:500800018591783 
EMB: 

Депонент:Стопанска банка АД Битола   
 

^len 4 
 Odlukata vleguva vo sila so denot na 

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

glasnik na Opшtina Novaci,,). 
 

Br.14-1045/21           Совет  на  општина  Новаци 
24.12.2019 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 Тони Башевски с.Новаци 
 

 
  
  
  
  

 1. Оbjavuvam Oдлука za dodeluvawe na 
ednokratna pari~na pomoш na Тони Башевски 
с.Новаци, донесенa на седница на Совет на 

општина Новаци, одржана на 24.12.2019 година. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на општина Новаци,,. 
                                                                                                                                       

Бр.08-1036/19           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
27.12.2019 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 24.12.2019 година, донесе 
  

O D L U K A 

za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш 
na Тони Башевски с.Новаци 

 
^len 1 

 Na Тони Башевски с.Новаци, mu se 
dodeluva ednokratna pari~na pomoш vo 
iznos од  6.000,00 denari-нето износ, за 

погребални трошоци за неговиот татко. 
 

^len 2 
 Sredstvata od ~len 1 na ovaa Odluka 

ќe se obezbedat od Buxetot na Opшtina 
Novaci. 

Sredstvata ќe se isplaќaat so posebno 

reшenie od gradona~alnikot na Opшtina 
Novaci. 

                         ^len 3 
Sredstvata da se prefrlat na 

ime:Тони Башевски, 
Na Трансакциона 

smetka:300067104332510 
EMB: 

Депонент:Комерцијална банка АД Скопје   
 

^len 4 
 Odlukata vleguva vo sila so denot na 

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

Br.14-1045/22           Совет  на  општина  Новаци 

24.12.2019 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 Програма за уредување на 
градежно земјиште  

на подрачјето на општина Новаци за 2020 
година 

 
 
  
  
  
  

 1. Оbjavuvam Програма за уредување на 
градежно земјиште на подрачјето на општина 

Новаци за 2020 година, донесенa на седница на 
Совет на општина Новаци, одржана на 
24.12.2019 година. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на општина Новаци,,. 
 

Бр.08-1036/20           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
27.12.2019 god.                           Gradona~alnik 

                                        Љубе Кузманоски 
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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 исплата 
на финансиски средства во 2020 година на 

финансиски средства кои се одобрени во 2019 
година а не се исплатени во 2019 година 

 
 
  
  
  
  

 1. Оbjavuvam Oдлука за одобрување 
исплата на финансиски средства во 2020 година 
на финансиски средства кои се одобрени во 

2019 година а не се исплатени во 2019 година, 
донесенa на седница на Совет на општина 
Новаци, одржана на 24.12.2019 година. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на општина Новаци,,. 
                                                                                                                                       

Бр.08-1036/21           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
27.12.2019 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 24.12.2019 година, донесе 
  

O D L U K A 
за одобрување исплата на финансиски средства 
во 2020 година на финансиски средства кои се 

одобрени во 2019 година а не се исплатени во 
2019 година 

 

^len 1 
 

 СЕ ОДОБРУВА исплата на финансиски 

средства во 2020 година на финансиски средства 
кои се одобрени во 2019 година а не се 

исплатени во 2019 година. 
 

^len 2 
  

Sredstvata od ~len 1 na ovaa Odluka 

ќe se obezbedat od Buxetot na Opшtina 
Novaci. 

   

^len 3 
 

 Odlukata vleguva vo sila so denot na 

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

glasnik na Opшtina Novaci,,). 
 

Br.14-1045/24           Совет  на  општина  Новаци 
24.12.2019 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  

DOO za издавачка дејност и маркетинг 

,,Балканика,, Скопје. 
 

 
  
  
  
  
  

 1. Оbjavuvam Oдлука за одобрување на 
финансиски средства на DOO za издавачка 
дејност и маркетинг ,,Балканика,, Скопје, 

донесенa на седница на Совет на општина 
Новаци, одржана на 24.12.2019 година. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 
                                                                                                                                       

Бр.08-1036/22           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
27.12.2019 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 24.12.2019 година, донесе 
  

O D L U K A 

за одобрување на финансиски средства на DOO 
za издавачка  

дејност и маркетинг ,,Балканика,,Скопје. 
 

^len 1 
 

 СЕ ОДОБРУВААТ финансиски 

средства на DOO za издавачка дејност и 
маркетинг ,,Балканика,,Скопје, за откуп на 
три(3) примероци од публикација 
 

^len 2 
  

Sredstvata od ~len 1 na ovaa Odluka 

ќe se obezbedat od Buxetot na Opшtina 
Novaci. 

Sredstvata ќe se isplaќaat so posebno 
reшenie od gradona~alnikot na Opшtina 
Novaci по достава на фактура и примероци. 

   

^len 3 
 

 Odlukata vleguva vo sila so denot na 

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

Br.14-1045/25           Совет  на  општина  Новаци 
24.12.2019 god.                   Претседател 

     НаумчеСмилевски                                            
================================== 

 
 
 



SLU@BEN   GLASNIK          OP[TINA NOVACI      

_________________________________________________________________              
 

BROJ 21 Понеделник 30.12.2019 .   GOD. XXIIISTR.    - 32 - 

 
 
 
 
 
 
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 usvojuvawe na 
Програма за работа на Јавното Претпријатие за 

комунални дејности ,,Комунална Хигиена,,-

Новаци, Новаци за 2020 година 
 

 
  
  
  

 1. Оbjavuvam Oдлука za usvojuvawe na 
Програма за работа на Јавното Претпријатие за 

комунални дејности ,,Комунална Хигиена,,-
Новаци, Новаци за 2020 година, донесенa на 

седница на Совет на општина Новаци, одржана 
на 24.12.2019 година. 
 

 
 
 
 
 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 
 

Бр.08-1036/23           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
27.12.2019 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 24.12.2019 година, донесе 
 

O D L U K A 
za usvojuvawe na Програма за работа на Јавното 

Претпријатие за комунални дејности 

,,Комунална Хигиена,,-Новаци, Новаци за 2020 
година 

 

^len 1 
  
 SE USVOJUVA Програма за работа на 
Јавното Претпријатие за комунални дејности 

,,Комунална Хигиена,,-Новаци за 2020 година 
 

^len 2 
  
 Sostaven del na ovaa Odluka e 
Програма за работа на Јавното Претпријатие за 

комунални дејности ,,Комунална Хигиена,,-

Новаци, за 2020 година, br.01-93/1 od 
12.12.2019  godina( наш број 01-1044/2 од 
20.12.2019 година). 

  

^len 3 
  

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

Br.14-1045/26           Совет  на  општина  Новаци 
24.12.2019 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 Програма за одржување на 
локалните водоводи  

во Општина Новаци за 2020 година 
 

 
  
  
  
  
  

 1. Оbjavuvam Програма за одржување на 
локалните водоводи во Општина Новаци за 2020 
година, донесенa на седница на Совет на 
општина Новаци, одржана на 24.12.2019 година. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на општина Новаци,,. 
 

Бр.08-1036/24           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
27.12.2019 god.                           Gradona~alnik 
                                                    Љубе Кузманоски 
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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 Програма за одржување на Јавна 
Чистота 

на територијата на Општина Новаци за 2020 
година 

 
 

 
  
  
  
  
  

 1. Оbjavuvam Програма за одржување на 
Јавна Чистота на територијата на Општина 

Новаци за 2020 година, донесенa на седница на 
Совет на општина Новаци, одржана на 
24.12.2019 година. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на општина Новаци,,. 
                                                                                                                                       

Бр.08-1036/25           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
27.12.2019 god.                           Gradona~alnik 
                                                    Љубе Кузманоски 
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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 usvojuvawe na 
Годишен План за јавни набавки на Јавното 

Претпријатие за комунални дејности 

,,Комунална Хигиена,,-Новаци за 2020 година 
 
 
 

 
  
  
  
  
  

 1. Оbjavuvam Oдлука za usvojuvawe na 
Годишен План за јавни набавки на Јавното 
Претпријатие за комунални дејности 

,,Комунална Хигиена,,-Новаци за 2020 година, 
донесенa на седница на Совет на општина 
Новаци, одржана на 24.12.2019 година. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на општина Новаци,,. 
                                                                                                                                       

Бр.08-1036/26           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
27.12.2019 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 24.12.2019 година, донесе 
 
 

O D L U K A 
za usvojuvawe na Годишен План за јавни 

набавки на Јавното Претпријатие за комунални 

дејности ,,Комунална Хигиена,,-Новаци за 2020 
година 

 

^len 1 
  
 SE USVOJUVA Годишен План за јавни 
набавки на Јавното Претпријатие за комунални 

дејности ,,Комунална Хигиена,,-Новаци за 2020 
година 
 

^len 2 
  
 Sostaven del na ovaa Odluka e 
Годишен План за јавни набавки на Јавното 
Претпријатие за комунални дејности 

,,Комунална Хигиена,,-Новаци за 2020 година, 

br.05-92/1 od 12.12.2019  godina( наш број 01-
1044/5 од 20.12.2019 година). 

  

^len 3 
  

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

Br.14-1045/29           Совет  на  општина  Новаци 
24.12.2019 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 Пrograma за изработка на 
урбанистички планови  

на територијата на Општина Новаци за 2020 
година 

 
 

 
  
  
  
  
  

 1. Оbjavuvam Пrograma за изработка на 
урбанистички планови на територијата на 

Општина Новаци за 2020 година , донесенa на 
седница на Совет на општина Новаци, одржана 
на 24.12.2019 година. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на општина Новаци,,. 
                                                                                                                                       

Бр.08-1036/27           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
27.12.2019 god.                           Gradona~alnik 
                                                    Љубе Кузманоски 

 
 
 
 

 

 Врз основа член 22, став 1, точка 1, од 
Законот за локална самоуправа (Сл. весник на 
РМ бр. 5/02), член 18 став 1 точка 1, член 94, 

член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина 
Новаци (,,Службен гласник на општина 
Новаци,, бр.07/2019),   а во согласност со член 
20 од Законот за просторно и урбанистичко 

планирање (Сл. весник на РМ бр.199/14, 44/15 
193/2015, 31/2016, 163/2016, 90/2017, 64/2018 и 
168/2018), Советот на Општина Новаци на 

седницата одржана на ден 24.12.2019 година 
донесе: 

П Р О Г Р А М А  
за изработка на урбанистички планови на 

територијата на Општина Новаци 

за 2020 година  
ВОВЕД 
Планирањето е основа за создавање на 

единствена реална функционална целина, преку 
која се овозможува и отворање на нови локации 

за: домување, комерцијални и деловни намени, 
јавни институции, производство, дистрибуција и 
сервиси и зеленило и рекреација. 
Планирањето се овозможува преку: 

- Изработка на Урбанистички планови за 
село 

- Изработка на урбанистичко планска 
документација 

- Локална урбанистичка планска 
документација 

- Проекти за инфраструктура 
- Архитектонско урбанистички проект 

 
ПЛАНИРАЊЕ 

 

Врз основа на годишната програма за изработка 

на плановите, општината (нарачателот на 
планот) склучува договор со овластена 
организација за изработка на урбанистички 

планови. Со договорот се утврдува содржината 
на планот (програма), роковите за изработка, 
начинот на плаќање и други права и обврски на 

нарачателот и изработувачот на планот. 

javascript:createURL('LawChangeForm','LawAddChange','164868-ejst','%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5')
javascript:createURL('LawChangeForm','LawAddChange','169491-ejst','%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5')
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Финансирањето на урбанистичките планови се 

планира да се обезбеди со: 
- Средства од надомест за уредување на 

градежно земјиште 
- Средства од надомест за уредување на 

градежно земјиште и од 
самофинансирање на од заинтересирани 
правни и физички лица 

- Самофинансирање од правни и физички 
лица 

- Агенција за финансиска подршка на 
земјоделието и рурален развој 

- Средства од утврдување на правен статус 
на бесправни градби 

- Буџет на Општина Новаци и други 
извори 
 

За 2020 година се предлага изработка на 
следните планови: 

 
ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА 
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

1. ЛУПД за изградба на Индустриска зона 

со намена Г2 – лесна и незагадувачка 
индустрија на дел од КП 1394/1 КО 
Новаци, с. Новаци  

2. ЛУПД за изградба на намена Д3 – спорт 

и рекреација на КП 486 и дел од КП 487 
КО Скочивир 

3. Локална урбанистичка планска 

документација (со намена А1 – 
домување во станбени куќи, на дел од КП 
2876/3 КО Градешница, Општина Новаци 

(согласно член 46 став 3 од ЗПУП 
4. ЛУПД со намена Е2 - комунална 

супраструктура за изградба на биогасна 

централа на КП 222/37 КО Добромири, со 
моќност до 1 МW, Општина Новаци 

5. ЛУПД со намена Е2 – комунална 
супраструктура за изградба на 
фотоволтаична централа до 1MW на КП 

685/2 КО Новаци, Општина Новаци 
6. ЛУПД со намена Е2 - комунална 

супраструктура за изградба на биогасна 

централа  на КП 222/38 КО Добромири, 
Општина Новаци 

 
ПРОЕКТИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА 

 
1. Проект за инфраструктура за изградба на 

цевковод за водоснабдување на с. 
Живојно и с. Добровени  

2. Проект за инфраструктура за изградба на 

фекална канализација за с. Добромири 
3. Проект за инфраструктура за изградба на 

фекална канализација за с. Рибарци 
4. Проект за инфраструктура за изградба на 

фекална канализација за с. Гермијан 
5. Проект за инфраструктура за изградба на 

фекална канализација за село Бач 
6. Проект за инфраструктура за изградба на 

систем за наводнување со придружни 

објекти на река Елешка, КО Гермијан, 
Општина Новаци 

7. Проект за инфраструктура за изведба на 
сообраќаен приклучок на улица дел од 

регионалниот пат Р 1311, КО Новаци, со 
цел да се дефинира сообраќајниот 
пристап до парцелата. 

8. Проект за инфраструктура за изградба на 
локален пат рег. пат Р511 – крстосница с. 

Старавина – с. Будимирци до манастир Св. 
Атанас. 

9. Проект за инфраструктура за изградба на 
локален пат врска ОП 102 с. Тепавци 

10. Проект за инфраструктура за изградба на 
локален пат ОП 114 врска крстосница с. 

Старавина - Р-1311 до с. Будимирци. 
11. Проект за инфраструктура за изградба на дел 

од улична мрежа во должина од 1200м, на 

потегот Пошта – Златен клас – X канал. 
12. Проект за инфраструктура за изградба 

секундарна вреловодна мрежа со 
приклучоци низ населено место Новаци, 

Општина Новаци. 

 
АРХИТЕКТОНСКО УРБАНИСТИЧКИ 

ПРОЕКТ 
 

1, АУП за формирање на градежни 
парцели со намена Г2 за изградба на 
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фабрика за производство на CO2, 
минерална вода и екстракти од треви и 

билки за КП бр.876 и КП бр.877/4 КО 
Новаци, согласно УПВНМ за фабрика за 

производство на на CO2 и екстракти од 
треви билки за градежна парцела бр.1, 
Општина Новаци 

 
2, АУП за формирање на градежна 
парцела на дел од КП 1394/1 КО Новаци 

за намена Г2-лесна и незагадувачка 
индустрија, согласно Општ акт за 
с.Новаци (Одлука бр.07-838/15 од 
27.10.2014), Општина Новаци, (опфат 1-3 

ха) 
 

3, АУП за формирање на градежни 
парцели на дел од КП 1394/1 и др. КО 
Новаци за намена Г2-лесна и 

незагадувачка индустрија, согласно 
ЛУПД за изградба на индустриска зона со 

намена Г2 – лесна и незагадувачка 
индустрија КО Новаци вон г.р. дел од КП 
1394/1, КП 1394/2, КП 1394/3, КП 1394/4, 

КП 1394/5, КП 1394/6, КП 1394/7 и КП 
1394/8, Oпштина Новаци (опфат 
приближно 16ха), 

 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ  
 

1. УПС за село Новаци 
2. УПС за село Гермијан 
3. УПС за село Живојно 
4. УПС за село Рибарци 
5. УПС за село Градешница 
6. УПС за село Будимирци 
 

 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
Пред склучување на договорот со изготвувачот 

на планот, потребно е да му се достави 
Проектна програма која ќе ги содржи сите 

програмски насоки, потреби и функции, кои 
планот треба да ги содржи. Ова е со цел да се 

добијат квалитетни планови, истовремено и 
планови кои несметано ќе се реализираат. 
Цената на плановите се пресметува по хектар од 

испланираната површина, по договор со 

правниот субјект – фирмата регистрирана за 
изработка на урбанистички планови, по пат на 
јавна набавка, согласно Законот за јавни 
набавки. 

Во зависност од потребите, оваа програма 
може да се изменува и дополнува, со 
претходна согласност на Советот на 
Општина Новаци. 
Оваа програма влегува во сила осмиот ден од 
објавувањето во Службен гласник на Општина 

Новаци.  
 

Br.14-1045/30           Совет  на  општина  Новаци 

24.12.2019 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 Пrograma за изработка на 
општи акти 

 на територијата на Општина Новаци за 2020 
година 

 
 
 

 
  
  
  
  
  

 1. Оbjavuvam Пrograma за изработка на 
општи акти на територијата на Општина Новаци 

за 2020 година, донесенa на седница на Совет на 
општина Новаци, одржана на 24.12.2019 година. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 
                                                                                                                                       

Бр.08-1036/28           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
27.12.2019 god.                           Gradona~alnik 
                                                    Љубе Кузманоски 
 

 
 
 

 

Врз основа член 22, став 1, точка 1, од Законот 
за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 
5/02), член 18 став 1 точка 1, член 94, член 21 

став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци 
(,,Службен гласник на општина Новаци,, 
бр.07/2019), а во согласност со член 83a од 
Законот за просторно и урбанистичко (Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 199/2014, 
44/2015, 193/2015, 31/2016, 163/2016, 64/2018 и 
168/2018), Правилникот за стандарди и 

нормативи за урбанистичко планирање,  како и 
Правилникот за формата и содржината на 

општите акти бр. 01-12537/1 од 11,12,2018, 
Советот на Општина Новаци на седницата 

одржана на ден 24.12.2019 година донесе:  

 
ПРОГРАМА  

за изработка на општи акти на територијата на 
Општина Новаци 

за 2020 година 
1, ВОВЕД 
Програмата за изработка на општи акти за 
населени места во Општина Новаци е Годишна 
Програма и претставува основа за уредување и 

опремување на градежното земјиште. 
Согласно член 83a од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање (Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 199/2014, 44/2015, 
193/2015, 31/2016, 163/2016, 64/2018 и 
168/2018), општината ќе ги утврди условите и 
начинот на кој ќе се врши изградба во селата 
кои немаат урбанистичка документација до 

донесување на урбанистички план за село. 
Општиот акт се донесува по претходна 
согласност на министерството надлежно за 

работите од областа на уредување на просторот. 
 

2, ПЛАНИРАЊЕ 

Врз основа на годишната програма за изработка 

на општите акти, општината (нарачателот на 
планот) склучува договор со правно лице кое 
поседува лиценца согласно член 18 од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање. Со 
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договорот се утврдува содржината на општиот 

акт (програма), роковите за изработка, начинот 
на плаќање и други права и обврски на 

нарачателот и изработувачот на планот. 
Финансирањето на општите акти се планира да 

се обезбеди со: 
- Средства од надомест за уредување на 

градежно земјиште 
- Агенција за финансиска подршка на 

земјоделието и рурален развој 
- Средства од утврдување на правен статус 

на бесправни градби 
- Буџет на Општина Новаци и други 

извори 
 

За 2020 година се предлага изработка на 
следните општи акти: 
 
 

7. Општ акт за село Будимирци 
8. Општ акт за село Брник 
9. Општ акт за село Грумази 
10. Општ акт за селоДобровени 
11. Општ акт за село Гнеотино 
12. Општ акт за село Тепавци 
13. Општ акт за село Гнилеж 
14. Општ акт за село Паралово 
15. Општ акт за село Орле 
16. Општ акт за село Мегленци 
17. Општ акт за село Петалино 
18. Општ акт за село Полог 
19. Општ акт за село Ивени 
20. Општ акт за село Груништа 
21. Општ акт за село Долно Орехово 
22. Општ акт за село Велесело 
23. Општ акт за село Сливица 
24. Општ акт за село Бач 
25. Општ акт за село Добромири 
26. Општ акт за село Далбеговци 
27. Општ акт за село Горно Агларци 

 

 
 
 
 

3, ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
Општите акти се изготвуваат согласно 
Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање,  како и Прирачникот 
за водење на постапката за донесување и 

изготвување на општи акти. 
Цената на актите се пресметува по парче 

изработен документ, по договор со правниот 
субјект – фирмата регистрирана за изработка на 

урбанистички планови, по пат на јавна набавка, 
согласно Законот за јавни набавки. 
Во зависност од потребите, оваа програма 
може да се изменува и дополнува, со 
претходна согласност на Советот на 
Општина Новаци. 
 
Оваа програма влегува во сила осмиот ден од 
објавувањето во Службен гласник на Општина 

Новаци.  
 

Br.14-1045/31           Совет  на  општина  Новаци 
24.12.2019 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 Роберт Николовски с.Новаци 
 
 
 

 
  
  

 1. Оbjavuvam Oдлука za dodeluvawe na 
ednokratna pari~na pomoш na Роберт 
Николовски с.Новаци, донесенa на седница на 

Совет на општина Новаци, одржана на 
24.12.2019 година. 

 
 
 
 
 
 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 
                                                                                                                                       
 

Бр.08-1036/29           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
27.12.2019 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 24.12.2019 година, донесе 
  

O D L U K A 

za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш 
na Роберт Николовски с.Новаци 

 
^len 1 

 Na Роберт Николовски с.Новаци, mu se 
dodeluva ednokratna pari~na pomoш vo 
iznos од  10.000,00 denari-нето износ, за 
трошоци за лекување 
 

^len 2 
 Sredstvata od ~len 1 na ovaa Odluka 

ќe se obezbedat od Buxetot na Opшtina 
Novaci. 

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

                       ^len 3 
Sredstvata da se prefrlat na ime: 

Роберт Николовски, 

Na Трансакциона smetka: 
200003319457265 

EMB: 

Депонент: Стопанска банка АД Скопје   
 

^len 4 
 Odlukata vleguva vo sila so denot na 

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

Br.14-1045/32           Совет  на  општина  Новаци 
24.12.2019 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 зa vremeno 
otstapuvawe na 

објект-поранешно основно училиште во 

с.Гнеотино 
 
 

 
  

 1. Оbjavuvam Oдлука зa vremeno 
otstapuvawe na објект-поранешно основно 
училиште во с.Гнеотино, донесенa на седница 

на Совет на општина Новаци, одржана на 
24.12.2019 година. 

 
 
 
 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 
                                                                          

Бр.08-1036/30           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
27.12.2019 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 24.12.2019 година, донесе 
 

O D L U K A 

зa vremeno otstapuvawe na објект-поранешно  
основно училиште во с.Гнеотино 

 

^len 1 
 СЕ ОТСТАПУВА на времено користење 

na објект-поранешно основно училиште во сelo 
Гнеотино na Mesna зaednica od s.Гнеотино. 

Отстапувањето на објектот е без 
надоместок 

^len 2 
Месната Заедница од с.Гнеотино, објект-

поранешно основно училиште ќе го користат за 
извршување на редовните активности на 

Месната заедница. 
Месната заедница од с.Гнеотино се 

обврзува да го одржава објект-поранешно 
основно училиште во с.Гнеотино. 

Корисникот на објектот е должен да 
поднесува годишен извештај за начинот на 
користење на објектот 

 
^len 3 

Сопственик на објект-поранешно 
основно училиште во с.Гнеотино е Општина 

Новаци. 
  Месната заедница од с.Гнеотино е 
обврзана  да го врати објектот- поранешно 
основно училиште на општина Новаци, доколку 
се јави потреба за користење на објектот за 
извршување на надлежности на општина 

Новаци, за што ќе бидат известени претходно во 
рок од најмалку 30 дена.  

 
^len 4 

Odlukata vleguva vo sila naredniot 
den od denot na objavuvawe vo ,,Slu`ben  

glasnik  na Opшtina Novaci,,. 
 

Br.14-1045/33           Совет  на  општина  Новаци 
24.12.2019 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 
finansiski средства 

 за Храм Св.Атанасиј Велики с.Новаци 
 
 
 

 1. Оbjavuvam Oдлука за одобрување на 
finansiski средства за Храм Св.Атанасиј 
Велики с.Новаци, донесенa на седница на Совет 

на општина Новаци, одржана на 24.12.2019 
година. 

 
 
 
 
 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 
                                                                                                                                       

Бр.08-1036/31           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
27.12.2019 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 24.12.2019 година, донесе 

 
O D L U K A 

за одобрување на finansiski средства за Храм  

Св.Атанасиј Велики с.Новаци 
 

^len 1 
 СЕ ОДОБРУВААТ финансиски 

средства во износ од 10.000,00 денари за Храм 
Св.Атанасиј Велики с.Новаци, за набавка на 

огревно дрво. 
^len 2 

 Sredstvata od ~len 1 na ovaa Odluka 

ќe se obezbedat od Buxetot na Opшtina 
Novaci . 

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

За искористените средства редовно да се 
доставува извештај до општина Новаци. 

   

^len 3 
Sredstvata da se prefrlat na ime: 

Храм Св.Атанасиј Велики с.Новаци  
Na Трансакциона smetka: 
Депонент:   

^len 4 
Odlukata vleguva vo sila naredniot 

den od denot na objavuvawe vo ,,Slu`ben  

glasnik  na Opшtina Novaci,,. 
 

Br.14-1045/34           Совет  на  општина  Новаци 

24.12.2019 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 Rешение za izbor na 
Pretsedatel i ~lenovi na Komisijata za 

popis на Јавна  установа за деца - Детска 

градинка ,,БАМБИ,, во с. Новаци, општина 
Новаци 

 
 
 

 1. Оbjavuvam Rешение za izbor na 
Pretsedatel i ~lenovi na Komisijata za 

popis на Јавна  установа за деца - Детска 
градинка ,,БАМБИ,, во с. Новаци, општина 

Новаци, донесенa на седница на Совет на 
општина Новаци, одржана на 24.12.2019 година. 

 
 
 
 
 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 
                                                                          

Бр.08-1036/32           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
27.12.2019 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 
од Статутот на општина Новаци (,,Службен 
гласник на општина Новаци,, бр.07/2019), 
Советот на Општина Новаци на седницата 

одржана на ден  24.12.2019 година, донесе 
 

R   E   [   E    N    I    E 
za izbor na Pretsedatel i ~lenovi na 

Komisijata za popis на Јавна  установа за деца 
- Детска градинка ,,БАМБИ,, во с. Новаци, 

општина Новаци 
 

I. 

 
 Se izbira Pretsedatel i ~lenovi na 

Komisijata za popis pri Јавна  установа за 
деца - Детска градинка ,,БАМБИ,, во с. Новаци, 

општина Новаци: 
 

1. Jovanovska Sawa za Pretsedatel 
2. Haxievska Mirjana-za ~len 

3. Велјановски Petar - za ~len 
 

II. 
 

 Zada~a na Komisijata za popis e da 

izvrшat popis na osnovnite sredstva i 
sitniot inventar vo sopstvenost na Јавна  
установа за деца - Детска градинка ,,БАМБИ,, во 

с. Новаци, општина Новаци 
 Rabotite od stav 1 na ovoj ~len da se 

izvrшat so sostojba na 31.12.2019 godina. 
 

III. 
 

 Mandatot na ~lenovite na Komisijata 

za popis e do zavrшuvaweto na rabotite od 
to~ka II. нa ova reшenie. 

 
IV. 

 

 Reшenieto  vleguva vo sila 
naredniot den od denot na objavuvawe vo 

,,Slu`ben  glasnik  na Opшtina Novaci,,. 
 

Br.14-1045/35           Совет  на  општина  Новаци 
24.12.2019 god.                   Претседател 
                   НаумчеСмилевски                                            
================================== 
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 14.Заклучок за објавување Програма за социјална заштита во општина Новаци за 2020 година.                                               

 15.Заклучок за објавување Програма за животна средина на општина Новаци за 2020 година                                                      
 16.Заклучок за објавување Измена на Програма за изградба и одржување  на локалните патишта 
и улици во општина Новаци за 2019 година 

 17.Заклучок за објавување Oдлука za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш na Ленче 
Крстевска с.Живојно 
 18.Заклучок за објавување Oдлука za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш na Пандора 
Велјановска с.Живојно 

 19. Заклучок за објавување Oдлука za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш na Тони 
Башевски с.Новаци 
 20.Заклучок за објавување Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на 
општина Новаци за 2020 година. 

 21.Заклучок за објавување Oдлука за одобрување исплата на финансиски средства во 2020 
година на финансиски средства кои се одобрени во 2019 година а не се исплатени во 2019 година 
 22.Заклучок за објавување Oдлука за одобрување на финансиски средства на DOO za издавачка 
дејност и маркетинг ,,Балканика,, Скопје. 

 23.Заклучок за објавување Oдлука za usvojuvawe na Програма за работа на Јавното 
Претпријатие за комунални дејности ,,Комунална Хигиена,,-Новаци, Новаци за 2020 година 
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 24.Заклучок за објавување Програма за одржување на локалните водоводи во Општина Новаци 
за 2020 година 
 25.Заклучок за објавување Програма за одржување на Јавна Чистота на територијата на 

Општина Новаци за 2020 година 
 26. Заклучок за објавување Заклучок за објавување Oдлука za usvojuvawe na Годишен План за 
јавни набавки на Јавното Претпријатие за комунални дејности ,,Комунална Хигиена,,-Новаци за 2020 
година 

 27. Заклучок за објавување Пrograma за изработка на урбанистички планови на територијата на 

Општина Новаци за 2020 година  
 28.Заклучок за објавување Пrograma за изработка на општи акти на територијата на Општина 
Новаци за 2020 година 

 29. Заклучок за објавување Oдлука za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш na Роберт 
Николовски с.Новаци 
 30. Заклучок за објавување Oдлука зa vremeno otstapuvawe na објект-поранешно основно 
училиште во с.Гнеотино 

 31. Заклучок за објавување Oдлука за одобрување на finansiski средства за Храм 
Св.Атанасиј Велики с.Новаци 
 32. Заклучок за објавување Rешение za izbor na Pretsedatel i ~lenovi na Komisijata za 
popis на Јавна  установа за деца - Детска градинка ,,БАМБИ,, во с. Новаци, општина Новаци 
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