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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 37 od
Statutot na Opшtina Novaci,,br.5/02,
donesuvam
ЗАКЛУЧОК
Za objavuvawe Oдлука зa utvrduvawe i
obele`uvawe mesta za istaknuvawe na
izborni plakati za Пretsedatelski избори
2014 година, за Претседател на Република
Македонија
1.Ја оbjavuvam Oдлука Za utvrduvawe i
obele`uvawe mesta za istaknuvawe na
izborni plakati za Пretsedatelski избори
2014 година, за Претседател на Република
Македонија, донесена на седница на Совет на
општина Новаци, одржана на 17.02.2014 година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-247/1
24.02.2014god.

BROJ 03

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Lazar Kotevski

Vrz osnova na ~len 78 od Izborniot
zakonik (Slu`ben vesnik na RM br. 40/06,
32/2014) , a vo vrska so ~len 21 i 46 od
Statutot na Op{tina Novaci (Slu`ben
glasnik br. 5/2002), Sovetot na Op{tina
Novaci na den 17-02-2014 godina , donese
ODLUKA
Za utvrduvawe i obele`uvawe mesta za
istaknuvawe na
izborni plakati za Пretsedatelski избори
2014 година, за Претседател на Република
Македонија
^len 1
So ovaa odluka se utvrduvaat mestata
na koi e dozvoleno da se istaknuvaat
izborni plakati за Претседателски избори 2014
година, за претседател на Република Македонија,
i se obezbeduvaat ednakvi uslovi za site
organizatori na izbornata kampawa.
^len 2
Istaknuvaweto na izbornite plakati
za Претседателските избори 2014 година, за
Претседател на Република Македонија , 2014
godina zapo~nuva od 24-03-2014 g. /00,00
~asot/ i zavr{uva na 11-04-2014 g.vo 24,00 ~.
Na utvrdenite mesta organizatorite
na izbornata kampawa mo`at da postavuvaat
svoi podvi`ni panoa so zalepeni plakati
rasporedeni vo linija , pod uslov da ne se
popre~uva vidikot na drugite panoa , no ne
pove}e od 3 panoa na edna lokacija od sekoj
organizator na izbornata kampawa.
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Nepridr`uvaweto kon utvrdenite
mesta i opredelenite uslovi povlekuva
^len 3
kazna za storen prekr{ok spored kanenite
odredbi od Izborniot zakonik.
Bez nadomestok izborni plakati
mo`at da se istaknuvaat na elektri~ni
stolbovi na visina nad 3 metri.
^len 9
Izbornite plakati mo`at da se
istaknuvaat bez nadomestok na slobodnite
Nadzorot nad primenata na ovaa
povr{ini pogodni za takva namena, i na
odluka }e go vr{i Op{tinskiot
stambeni i drugi privatni objekti, so
inspektorat.
prethodna
soglasnost
(odobrenie)
od
sopstvenikot na objektot.
^len 10
^len 4
Ne se dozvoluva lepewe plakati na
objekti i fasadi pod za{tita , odnosno na
kulturno-istoriski spomenici, spomen
obele`ja i bisti , telefonski i elektri~ni
kabli.
^len 5

Ovaa odluka vleguva vo sila so denot
na donesuvaweto a }e se objavi vo ,,Slu`ben
glasnik na Op{tina Novaci,,.
Совет на општина Новаци
Претседател
Micevski Peco
=====================================
Br.07-197/4
17.02. 2014 god.

Dopolnitelnite
mesta
za
istaknuvawe na izborni plakati so
nadomestok se utvrduvaat vrz osnova na
barawe na organizatorot na izbornata
kampawa po prethodna soglasnost na
Oddelenieto za komunalni raboti .
Barawato za koristewe dopolnitelni
mesta za istanuvawe panoa so izborni
plakati se dostavuva najdocna 3 dena pred
denot opredelen za po~etok na izbornata
kampawa.
^len 6
Organizatorite
na
izbornata
kampawa , vo rok od 30 dena
po
zavr{uvaweto na izborite dol`ni se da gi
otstranat svoite panoa i plakati od
objektite i prostorot.
^len 7
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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 37 od
Statutot na Opшtina Novaci,,br.5/02,
donesuvam
ЗАКЛУЧОК
Za objavuvawe Дeklaracija за одржување на
чесни, слободни и демократски Претседателски
избори 2014 година, за Претседател на Република
Македонија

1.Ја
оbjavuvam
Дeklaracija
за
одржување на чесни, слободни и демократски
Претседателски
избори
2014
година,
за
Претседател
на
Република
Македонија,
донесена на седница на Совет на општина
Новаци, одржана на 17.02.2014 година.

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

Бр.08-247/2
24.02.2014god.

BROJ 03

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Lazar Kotevski

Врз основа на член 21 i 46 од Статутот
на Општината Novaci (Службен гласник на
Општината Novaci broj 5/2002), Sovetot на
Општината Novaci na sednicata odr`ana na
den 17.02.2014 godina, донесе
ДЕКЛАРАЦИЈА
за одржување на чесни, слободни и демократски
Претседателски избори 2014 година, за
Претседател на Република Македонија
Член 1
Sovetot на Општината Novaci ги
поздравува и потикнува напорите на домашните
и
меѓународните
институции
како
и
политичките партии во Република Македонија,
односно претставниците на Европската унија,
НАТО и САД, за одржување на чесни, слободни
и демократски Претседателски избори 2014
година,
за
Претседател
на
Република
Македонија.
Член 2
Претставниците на Единицата на
локалната самоуправа- Општината Novaci,
односно Градоначалникот, членовите на
Советот, Општинската aдминистрација и
локалните jавни претпријатија, ќе креираат
позитивен амбиент во пресрет на изборите и
нема да ги злоупотребуваат моќта, средствата и
имотот на Општина Novaci за сметка на
партиски активности и цели.
Носителите на функции кои ги избира
или именува Собранието на Република
Македонија и Владата на Република Македонија
ќе создаваат позитивен амбиент во пресрет на
изборите и нема да ги злоупотребат моќта,
средствата и имотот на Република Македонија
за сметка на партиските активности и цели на
подрачјето на Општината Novaci.
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Во периодот од денот на донесувањето
на оваа декларација до изборот на членови на
советот и градоначалник, да се стопираат сите
активности за нови, непродуктивни (партиски)
вработувања во сите јавни установи и служби на
подрачјето на Општината Novaci, освен за
оние работни места каде што можи да се
наруши процесот за нормално функционирање
на истите.
Член 3
Градоначалникот, членовите на Советот,
претставници на општинската администрација и
раководителите
на
локалните
јавни
претпријатија да не ги злоупотребат своите
функции за партиски цели доколку по
објавувањето на конечните листи бидат
кандидирани за претседател на Р.М.
Носителите на функции кои ги именува
Собранието на Република Македонија и Владата
на Република Македонија, да ги стават во
мирување своите функции доколку по
објавувањето на конечната листа бидат
кандидирани за претседател на Р.М.
Член 4
Советот на Општина Novaci ќе ги
поттикне ангажманите на здруженијата на
граѓани и поединци, со својот авторитет да
влијаат врз амбиентот за спроведување избори
според меѓународно пропишани стандарди.
Член 5
Декларацијата влегува во сила со денот
на донесување , и ќе се објави во ,,Службен
гласник на Oпштина Новаци,,
Совет на општина Новаци
Претседател
Micevski Peco
=====================================
Br.07-197/5
17.02. 2014 god.
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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 37 od
Statutot na Opшtina Novaci,,br.5/02,
donesuvam
ЗАКЛУЧОК
Za objavuvawe Zaklu~ok za usvojuvawe na
Izveшtajot за извршен редовен годишен попис
во општина Новаци со состојба 31.12. 2013
година од Централната пописна комисија

1.Го оbjavuvam Zaklu;ok za usvojuvawe
na Izveшtajot за извршен редовен годишен
попис во општина Новаци со состојба 31.12.
2013 година од Централната пописна комисија,
донесена на седница на Совет на општина
Новаци, одржана на 17.02.2014 година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-247/3
24.02.2014god.

BROJ 03

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Lazar Kotevski

Vrz osnova na ~len 36 став 1 точка 15
од Законот за локална самоуправа(,,,Службен
весник на РМ,, бр.05/2002 , член 21 став 1 точка
44 и член
46 od Statutot na opшtina
Novaci (,,Slu`ben glasnik na opшtina
Novaci,, broj 5/2002), Sovetot na Opшtina
Novaci na sednicata odr`ana na den 17-022014 godina go donese sledniot

ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Izveшtajot за извршен
редовен годишен попис во општина Новаци со
состојба 31.12. 2013 година од Централната
пописна комисија
1.Se usvojuva Izveшtajot за извршен
редовен годишен попис во општина Новаци со
состојба 31.12.2013 година од Централната
пописна
комисија
(бр.01-102/1,/2,/3
od
28.01.2014godina, 12.02.2014 година,12.02.2014
година).

2.Овој Zaklu~okot vleguva vo sila со
денот на objavuvaweto vo ,,Slu`ben glasnik
na Op{tina Novaci,,.
Совет на општина Новаци
Претседател
Micevski Peco
=====================================
Br.07-197/6
17.02. 2014 god.
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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 37 od
Statutot na Opшtina Novaci,,br.5/02,
donesuvam
ЗАКЛУЧОК
Za objavuvawe Odluka za odobruvawe na
sredstva za odbele`uvawe na praznikot na
opшtinata-30 март

Vrz osnova na ~len 21 i ~len 46 od
Statutot na Opшtina Novaci (,,Slu`ben
glasnik na Opшtina Novaci,, br. 5/02)
Sovetot na Opшtina Novaci na sednicata
odr`ana na den 17.02.2014 godina ja donese
slednata:

ODLUKA
za odobruvawe na sredstva za odbele`uvawe
na praznikot na opшtinata-30 март
^len 1

1.Ja оbjavuvam Odluka za odobruvawe
na sredstva za odbele`uvawe na praznikot
na opшtinata-30 март , донесена на седница на
Совет на општина Новаци, одржана на
17.02.2014 година.

СЕ
ОДОБРУВААТ
sredstva
za
odbele`uvawe na praznikot na opшtinata30 март
^len 2
Sredstvata od ~len 1 na ova Odluka ќe
se obezbedat od Buxetot na Opшtina Novaci
za 2014 godina.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-247/4
24.02.2014god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Lazar Kotevski

^len 3

Odlukata vleguva vo sila naredniot
den od denot na objavuvaweto vo ,,Slu`ben
glasnik na Opшtina Novaci,,.
Совет на општина Новаци
Претседател
Micevski Peco
=====================================
Br.07-197/7
17.02. 2014 god.
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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 37 od
Statutot na Opшtina Novaci,,br.5/02,
donesuvam
ЗАКЛУЧОК
Za objavuvawe Одлука за формирање на
комисија за одбележување на денот на
општината

1.Ja оbjavuvam Одлука за формирање на
комисија за одбележување на денот на
општината, донесена на седница на Совет на
општина Новаци, одржана на 17.02.2014 година.

Vrz osnova na ~len 25 i ~len 46 od
Statutot na Opшtina Novaci (,,Slu`ben
glasnik na Opшtina Novaci,, br. 5/02)
Sovetot na Opшtina Novaci na sednicata
odr`ana na den 17.02.2014 godina ja donese
slednata:
ОДЛУКА
За формирање на комисија за одбележување на
денот на општината
Член 1
Се формира комисија за одбележување
на празникот на општина Новаци,, 30 Март,
сосотавена од 3 члена и тоа:
1. Ѓорѓиевски Никола
2. Стојановски Роберт
3. Кулевски Лазар
Член 2
Задача на комисијата е да го организира
настанот (изработи покани за гости, набавка на
прехрамбени производи и пијалоци).

2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-247/5
24.02.2014god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Lazar Kotevski

Член 3
Мандатот на комисијата трае една
година.
Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето , а ќе се објави во Службен
гласник на општина Новаци.
Совет на општина Новаци
Претседател
Micevski Peco
=====================================
Br.07-197/8
17.02. 2014 god.
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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 37 od
Statutot na Opшtina Novaci,,br.5/02,
donesuvam

Vrz osnova na ~len 21 i
46 od
Statutot na opшtina Novaci (,,Slu`ben
glasnik na opшtina Novaci,, broj 5/2002),
Sovetot na Opшtina Novaci na sednicata
odr`ana na den 17.02.2014 godina ja donese
slednata

ЗАКЛУЧОК
Za objavuvawe Odluka za usvojuvawe na
Полугodiшen izveшtaj za rabotata na
OU,,Slavko Lumbarkovski,, Novaci za
u~ebnata 2013/2014 godina

ODLUKA
za usvojuvawe na Полугodiшen izveшtaj za
rabotata na OU,,Slavko Lumbarkovski,,
Novaci za u~ebnata 2013/2014 godina
^len 1

1.Ja оbjavuvam Odluka za usvojuvawe na
Полугodiшen izveшtaj za rabotata na
OU,,Slavko Lumbarkovski,, Novaci za
u~ebnata 2013/2014 godina, донесена на
седница на Совет на општина Новаци, одржана
на 17.02.2014 година.

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

SE USVOJUVA
Полугodiшniot
izveшtaj za rabotata na OU,,Slavko
Lumbarkovski,,Novaci za u~ebnata 2013/2014
godina.
^len 2

Sostaven del na ovaa Odluka
Полугodiшniot izveшtaj za rabotata
OU,,Slavko
Lumbarkovski,,Novaci
u~ebnata 2013/2014 godina, br.01-15/1
20.01.2014 godina( наш број 15-71/1
20.01.2014 година).

e
na
za
od
од

^len 3
Бр.08-247/6
24.02.2014god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Lazar Kotevski

Odlukata vleguva vo sila naredniot
den od objavuvaweto vo ,,Slu`ben glasnik na
Op{tina Novaci,,.
Совет на општина Новаци
Претседател
Micevski Peco
=====================================
Br.07-197/9
17.02. 2014 god.
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^len 1
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
Zakonot za lokalna samouprava(,,Slu`ben
SE ODOBRUVA вклопување на
vesnik na R.M.,,br.5/02) i ~len 37 od
бесправно изградениот објект на КП 488/3 КО
Statutot na Opшtina Novaci,,br.5/02,
Рибарци во идната урбанистичко-планска
donesuvam
документација за село Рибарци, по барање за
ЗАКЛУЧОК
Za objavuvawe Odluka za vklopuvawe на
бесправно изграден објект во идна
урбанистичко-планска документација
1.Ja оbjavuvam Odluka za vklopuvawe
на бесправно изграден објект во идна
урбанистичко-планска документација , донесена
на седница на Совет на општина Новаци,
одржана на 17.02.2014 година.
2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-247/7
24.02.2014god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Lazar Kotevski

Vrz osnova na ~len 21 и член 46 od
Statutot na Opшtina Novaci (,,Slu`ben
glasnik na opшtina Novaci br. 5/02,,) a vo
soglasnost so Pravilnik za standardi za
vklopuvawe na bespravni objekti vo
urbanistiчко
планска
документација
(,,Службен весник на Р.М.,, бр.56 од 15.04.2011
година), Sovetot na Opшtina Novaci na
sednicata odr`ана na den 17.02.2014 godina
ja donese slednata
ODLUKA
za vklopuvawe на бесправно изграден објект во
идна урбанистичко-планска документација

BROJ 03

утврдување на правен статус на бесправно изграден
објект на Николче Наимчевски бр. 10-739 од
25,08,2011 (09-250).

^len 2
Согласно постоечкиот Општ акт за село
Рибарци бр. 12-сл од 23,02,1988, донесен од
Собрание на општина Битола Секретаријат за
комунални работи, урбанизам и станбени
прашања, објектот се наоѓа вон планскиот опфат
за село Рибарци, т.е. се граничи со него и
неговото вклопување ќе значи негово
проширување.
Согласно член 24 од Законот за измени и
дополнување на законот за просторно и
урбанистичкио планирање (Сл.в. на РМ бр.
163/2013)
„Урбанистичките
планови,
документации и општи акти кои не се
усогласиле во утврдените рокови согласно со
членот 78 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање (Сл. в. на РМ бр.
51/2005) и член 46 од Законот за измени и
дополнување на законот за просторно и
урбанистичкио планирање (Сл.в. на РМ бр.
137/2001), не се применуваат, а просторот
опфатен со истите се смета за простор ВОН
плански опфат.“
^len 3
Odlukata vleguva vo sila со денот на
донесување и ќе се објави vo ,,Slu`ben
glasnik na Opшtina Novaci,,.
Совет на општина Новаци
Претседател
Micevski Peco
=====================================
Br.07-197/10
17.02. 2014 god.
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sednicata odr`ана na den 17.02.2014 godina
ja donese slednata
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
Zakonot za lokalna samouprava(,,Slu`ben
ODLUKA
vesnik na R.M.,,br.5/02) i ~len 37 od
za vklopuvawe на бесправно изграден објект во
Statutot na Opшtina Novaci,,br.5/02,
идна урбанистичко-планска документација
donesuvam
^len 1
ЗАКЛУЧОК
Za objavuvawe Odluka za vklopuvawe на
SE ODOBRUVA вклопување на
бесправно изграден објект во идна
бесправно изградениот објект на КП 533 и КП
урбанистичко-планска документација
532 КО Добромири во идната урбанистичкопланска документација за село Добромири, по
барање на Драге Ѓорѓиевски бр. 10-914 од 29,08,2011
(09-421).

^len 2
1.Ja оbjavuvam Odluka za vklopuvawe
на бесправно изграден објект во идна
урбанистичко-планска документација , донесена
на седница на Совет на општина Новаци,
одржана на 17.02.2014 година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-247/8
24.02.2014god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Lazar Kotevski

Vrz osnova na ~len 21 и член 46 od
Statutot na Opшtina Novaci (,,Slu`ben
glasnik na opшtina Novaci br. 5/02,,) a vo
soglasnost so Pravilnik za standardi za
vklopuvawe na bespravni objekti vo
urbanistiчко
планска
документација
(,,Службен весник на Р.М.,, бр.56 од 15.04.2011
година), Sovetot na Opшtina Novaci na

BROJ 03

Согласно постоечкиот Општ акт за село
Добромири бр. 12-сл од 23,02,1988, донесен од
Собрание на општина Битола Секретаријат за
комунални работи, урбанизам и станбени
прашања, објектот се наоѓа во зона со намена
домување, но согласно член 24 од Законот за
измени и дополнување на законот за просторно
и урбанистичкио планирање (Сл.в. на РМ бр.
163/2013)
„Урбанистичките
планови,
документации и општи акти кои не се
усогласиле во утврдените рокови согласно со
членот 78 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање (Сл. в. на РМ бр.
51/2005) и член 46 од Законот за измени и
дополнување на законот за просторно и
урбанистичкио планирање (Сл.в. на РМ бр.
137/2001), не се применуваат, а просторот
опфатен со истите се смета за простор ВОН
плански опфат.“
^len 3
Odlukata vleguva vo sila со денот на
донесување и ќе се објави vo ,,Slu`ben
glasnik na Opшtina Novaci,,.
Br.07-197/11
17.02. 2014 god.

Совет на општина Новаци
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 37 od
Statutot na Opшtina Novaci,,br.5/02,
donesuvam
ЗАКЛУЧОК
Za objavuvawe Odluka za vklopuvawe на
бесправно изграден објект во идна
урбанистичко-планска документација

ODLUKA
za vklopuvawe на бесправно изграден објект во
идна урбанистичко-планска документација
^len 1
SE ODOBRUVA вклопување на
бесправно изградениот објект на КП 533 и КП
532 КО Добромири во идната урбанистичкопланска документација за село Добромири, по
барање на Славчо Ѓорѓиевски бр. 10-947 од
29,08,2011 (09-454).

^len 2
1.Ja оbjavuvam Odluka za vklopuvawe
на бесправно изграден објект во идна
урбанистичко-планска документација , донесена
на седница на Совет на општина Новаци,
одржана на 17.02.2014 година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-247/9
24.02.2014god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Lazar Kotevski

Vrz osnova na ~len 21 и член 46 od
Statutot na Opшtina Novaci (,,Slu`ben
glasnik na opшtina Novaci br. 5/02,,) a vo
soglasnost so Pravilnik za standardi za
vklopuvawe na bespravni objekti vo
urbanistiчко
планска
документација
(,,Службен весник на Р.М.,, бр.56 од 15.04.2011
година), Sovetot na Opшtina Novaci na
sednicata odr`ана na den 17.02.2014 godina
ja donese slednata

BROJ 03

Согласно постоечкиот Општ акт за село
Добромири бр. 12-сл од 23,02,1988, донесен од
Собрание на општина Битола Секретаријат за
комунални работи, урбанизам и станбени
прашања, објектот се наоѓа во зона со намена
домување, но согласно член 24 од Законот за
измени и дополнување на законот за просторно
и урбанистичкио планирање (Сл.в. на РМ бр.
163/2013)
„Урбанистичките
планови,
документации и општи акти кои не се
усогласиле во утврдените рокови согласно со
членот 78 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање (Сл. в. на РМ бр.
51/2005) и член 46 од Законот за измени и
дополнување на законот за просторно и
урбанистичкио планирање (Сл.в. на РМ бр.
137/2001), не се применуваат, а просторот
опфатен со истите се смета за простор ВОН
плански опфат.“
^len 3
Odlukata vleguva vo sila со денот на
донесување и ќе се објави vo ,,Slu`ben
glasnik na Opшtina Novaci,,.
Br.07-197/12
17.02. 2014 god.

Совет на општина Новаци
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 37 od
Statutot na Opшtina Novaci,,br.5/02,
donesuvam
ЗАКЛУЧОК
Za objavuvawe Odluka za odobruvawe na
sredstva за промена на прозорите и изработка
на фасада при ОУ,, Славко Лумбарковски,,
с.Горно Агларци

Vrz osnova na ~len 21 и член 46 od
Statutot na Opшtina Novaci (,,Slu`ben
glasnik na opшtina Novaci br. 5/02,,),
Sovetot na Opшtina Novaci na sednicata
odr`ana na den 17-02-2014 godina ja donese
slednata
ODLUKA
za odobruvawe na sredstva за промена на
прозорите и изработка на фасада
при ОУ,, Славко Лумбарковски,, с.Горно
Агларци
^len 1

1.Ja оbjavuvam Odluka za odobruvawe
na sredstva
за промена на прозорите и
изработка на фасада при ОУ,, Славко
Лумбарковски,, с.Горно Агларци, донесена на
седница на Совет на општина Новаци, одржана
на 17.02.2014 година.

SE ODOBRUVAAT sredstva за
промена на прозорите и изработка на фасада
при ОУ,, Славко Лумбарковски,, с.Горно
Агларци
Se
zadol`uva
op{tinskata
administracija
da
izgotvi
PredmerPresmetka .
^len 2
Sredstvata ќe se obezbedat od Buxetot
na Op{tina Novaci за 2014 година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-247/10
24.02.2014god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Lazar Kotevski

^len 3
Постапката za за промена на прозорите и
изработка на фасада при ОУ,, Славко
Лумбарковски,, с.Горно Агларци, да се спроведе
согласно Законот за јавни набавки .
^len 4
Odlukata vleguva vo sila со денот на
донесување и ќе се objavи vo ,,Slu`ben
glasnik na Opшtina Novaci,,.
Br.07-197/13
17.02. 2014 god.

BROJ 03

Совет на општина Новаци
Претседател

VTORNIK 25.02.2014 . GOD. XVIII STR.
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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 37 od
Statutot na Opшtina Novaci,,br.5/02,
donesuvam
ЗАКЛУЧОК
Za objavuvawe Odluka za vklopuvawe на
бесправно изграден објект во идна
урбанистичко-планска документација

ODLUKA
za vklopuvawe на бесправно изграден објект во
идна урбанистичко-планска документација
^len 1
SE ODOBRUVA вклопување на
бесправно изградениот објект на КП 383/1 КО
Добромири во идната урбанистичко-планска
документација за село Добромири, по барање на
Вецко Тодорчевски бр. 10-1058 од 31,08,2011 (09565 од 19,03,2013).

^len 2
1.Ja оbjavuvam Odluka za vklopuvawe
на бесправно изграден објект во идна
урбанистичко-планска документација , донесена
на седница на Совет на општина Новаци,
одржана на 17.02.2014 година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-247/11
24.02.2014god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Lazar Kotevski

Vrz osnova na ~len 21 и член 46 od
Statutot na Opшtina Novaci (,,Slu`ben
glasnik na opшtina Novaci br. 5/02,,) a vo
soglasnost so Pravilnik za standardi za
vklopuvawe na bespravni objekti vo
urbanistiчко
планска
документација
(,,Службен весник на Р.М.,, бр.56 од 15.04.2011
година), Sovetot na Opшtina Novaci na
sednicata odr`ана na den 17.02.2014 godina
ja donese slednata

BROJ 03

Согласно постоечкиот Општ акт за село
Добромири бр. 12-сл од 23,02,1988, донесен од
Собрание на општина Битола Секретаријат за
комунални работи, урбанизам и станбени
прашања, објектот се наоѓа во зона со намена
домување, но согласно член 24 од Законот за
измени и дополнување на законот за просторно
и урбанистичкио планирање (Сл.в. на РМ бр.
163/2013)
„Урбанистичките
планови,
документации и општи акти кои не се
усогласиле во утврдените рокови согласно со
членот 78 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање (Сл. в. на РМ бр.
51/2005) и член 46 од Законот за измени и
дополнување на законот за просторно и
урбанистичкио планирање (Сл.в. на РМ бр.
137/2001), не се применуваат, а просторот
опфатен со истите се смета за простор ВОН
плански опфат.“
^len 3
Odlukata vleguva vo sila со денот на
донесување и ќе се објави vo ,,Slu`ben
glasnik na Opшtina Novaci,,.
Br.07-197/14
17.02. 2014 god.

Совет на општина Новаци
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 37 od
Statutot na Opшtina Novaci,,br.5/02,
donesuvam
ЗАКЛУЧОК
Za objavuvawe Odluka za vklopuvawe на
бесправно изграден објект во идна
урбанистичко-планска документација

Vrz osnova na ~len 21 и член 46 od
Statutot na Opшtina Novaci (,,Slu`ben
glasnik na opшtina Novaci br. 5/02,,) a vo
soglasnost so Pravilnik za standardi za
vklopuvawe na bespravni objekti vo
urbanistiчко
планска
документација
(,,Службен весник на Р.М.,, бр.56 од 15.04.2011
година), Sovetot na Opшtina Novaci na
sednicata odr`ана na den 17.02.2014 godina
ja donese slednata
ODLUKA
za vklopuvawe на бесправно изграден објект во
идна урбанистичко-планска документација

1.Ja оbjavuvam Odluka za vklopuvawe
на бесправно изграден објект во идна
урбанистичко-планска документација , донесена
на седница на Совет на општина Новаци,
одржана на 17.02.2014 година.

^len 1
SE ODOBRUVA вклопување на
бесправно изградениот објект на КП 1486 КО
Живојно во идната урбанистичко-планска
документација за село Живојно, по барање за
утврдување на правен статус на бесправно изграден
објект на Лена Паскалова бр. 10-453 од 13,07,2011
(09-43 од 26,12,2013).

^len 2
2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-247/12
24.02.2014god.

BROJ 03

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Lazar Kotevski

Odlukata vleguva vo sila со денот на
донесување и ќе се објави vo ,,Slu`ben
glasnik na Opшtina Novaci,,.
Совет на општина Новаци
Претседател
Micevski Peco
=====================================
Br.07-197/15
17.02. 2014 god.
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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 37 od
Statutot na Opшtina Novaci,,br.5/02,
donesuvam
ЗАКЛУЧОК
Za objavuvawe Odluka za odobruvawe na
средства за набавка на
машина за косење на трева

1.Ja оbjavuvam Odluka za odobruvawe
na средства за набавка на машина за косење на
трева, донесена на седница на Совет на општина
Новаци, одржана на 17.02.2014 година.

Vrz osnova na ~len 21 и член 46 od
Statutot na Opшtina Novaci (,,Slu`ben
glasnik na opшtina Novaci br. 5/02,,),
Sovetot na Opшtina Novaci na sednicata
odr`ana na den 17-02-2014 godina ja donese
slednata
ODLUKA
za odobruvawe na средства за набавка на
машина за косење на трева
^len 1
SE ODOBRUVAAT sredstva за
набавка на машина за косење на трева за
одршување на јавна чистота во општина
Новаци.
^len 2
Sredstvata ќe se obezbedat od Buxetot
na Op{tina Novaci за 2014 година.
^len 3

2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-247/13
24.02.2014god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Lazar Kotevski

Постапката за набавка на машина за
косење на трева за одршување на јавна чистота
во општина Новаци , да се спроведе согласно
Законот за јавни набавки .
^len 4
Odlukata vleguva vo sila со денот на
донесување и ќе се objavи vo ,,Slu`ben
glasnik na Opшtina Novaci,,.
Совет на општина Новаци
Претседател
Micevski Peco
=====================================
Br.07-197/16
17.02. 2014 god.

BROJ 03
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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 37 od
Statutot na Opшtina Novaci,,br.5/02,
donesuvam
ЗАКЛУЧОК
Za objavuvawe Odluka za vklopuvawe на
бесправно изграден објект
во идна урбанистичко-планска документација

ODLUKA
za vklopuvawe на бесправно изграден објект во
идна урбанистичко-планска документација
^len 1
SE ODOBRUVA вклопување на
бесправно изградениот објект на КП 1040 КО
Новаци во идната урбанистичко-планска
документација за село Новаци, по барање на
Методија Димитриовски бр. 10-796 од 26,08,2011
(10-304).

^len 2
1.Ja оbjavuvam Odluka za vklopuvawe
на бесправно изграден објект во идна
урбанистичко-планска документација, донесена
на седница на Совет на општина Новаци,
одржана на 17.02.2014 година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-247/14
24.02.2014god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Lazar Kotevski

Vrz osnova na ~len 21 и член 46 od
Statutot na Opшtina Novaci (,,Slu`ben
glasnik na opшtina Novaci br. 5/02,,) a vo
soglasnost so Pravilnik za standardi za
vklopuvawe na bespravni objekti vo
urbanistiчко
планска
документација
(,,Службен весник на Р.М.,, бр.56 од 15.04.2011
година), Sovetot na Opшtina Novaci na
sednicata odr`ана na den 17.02.2014 godina
ja donese slednata

BROJ 03

Согласно постоечкиот УП
за село
Новаци тех. бр. 08-107/97 од 2000година,
Одлука за примена на ГУП на село Новаци бр.
07-185/23 од 24,03,2006год., КП 1040 КО
Новаци се наоѓа во зона со намена централни
функции, но согласно член 24 од Законот за
измени и дополнување на законот за просторно
и урбанистичкио планирање (Сл.в. на РМ бр.
163/2013)
„Урбанистичките
планови,
документации и општи акти кои не се
усогласиле во утврдените рокови согласно со
членот 78 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање (Сл. в. на РМ бр.
51/2005) и член 46 од Законот за измени и
дополнување на законот за просторно и
урбанистичкио планирање (Сл.в. на РМ бр.
137/2001), не се применуваат, а просторот
опфатен со истите се смета за простор ВОН
плански опфат.“
^len 3
Odlukata vleguva vo sila со денот на
донесување и ќе се објави vo ,,Slu`ben
glasnik na Opшtina Novaci,,.
Br.07-197/17
17.02. 2014 god.

Совет на општина Новаци
Претседател
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Micevski Peco
=====================================
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 37 od
Statutot na Opшtina Novaci,,br.5/02,
donesuvam

ODLUKA
za vklopuvawe на бесправно изграден објект во
идна урбанистичко-планска документација

ЗАКЛУЧОК
Za objavuvawe Odluka za vklopuvawe на
бесправно изграден објект
во идна урбанистичко-планска документација

SE ODOBRUVA вклопување на бесправниот
деловен објект на КП 1002 КО Новаци во
идната урбанистичко-планска документација за
село Новаци по барањето на Трајче Крстевски
бр. 10-640 од 22,08,2011 (09-157 од 29,08,2013)

1.Ja оbjavuvam Odluka za vklopuvawe
на бесправно изграден објект во идна
урбанистичко-планска документација, донесена
на седница на Совет на општина Новаци,
одржана на 17.02.2014 година.

^len 2

2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-247/15
24.02.2014god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Lazar Kotevski

Vrz osnova na ~len 21 и член 46 od
Statutot na Opшtina Novaci (,,Slu`ben
glasnik na opшtina Novaci br. 5/02,,) a vo
soglasnost so Pravilnik za standardi za
vklopuvawe na bespravni objekti vo
urbanistiчко
планска
документација
(,,Службен весник на Р.М.,, бр.56 од 15.04.2011
година), Sovetot na Opшtina Novaci na
sednicata odr`ана na den 17.02.2014 godina
ja donese slednata

BROJ 03

^len 1

Согласно постоечкиот УП
за село
Новаци тех. бр. 08-107/97 од 2000година,
Одлука за примена на ГУП на село Новаци бр.
07-185/23 од 24,03,2006год., КП 1002 КО
Новаци се наоѓа во зона со намена домување, но
согласно член 24 од Законот за измени и
дополнување на законот за просторно и
урбанистичкио планирање (Сл.в. на РМ бр.
163/2013)
„Урбанистичките
планови,
документации и општи акти кои не се
усогласиле во утврдените рокови согласно со
членот 78 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање (Сл. в. на РМ бр.
51/2005) и член 46 од Законот за измени и
дополнување на законот за просторно и
урбанистичкио планирање (Сл.в. на РМ бр.
137/2001), не се применуваат, а просторот
опфатен со истите се смета за простор ВОН
плански опфат.“
^len 3
Odlukata vleguva vo sila со денот на
донесување и ќе се објави vo ,,Slu`ben
glasnik na Opшtina Novaci,,.
Br.07-197/18
17.02. 2014 god.

Совет на општина Новаци
Претседател

VTORNIK 25.02.2014 . GOD. XVIII STR.
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Micevski Peco
=====================================
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 37 od
Statutot na Opшtina Novaci,,br.5/02,
donesuvam
ЗАКЛУЧОК
Za objavuvawe Odluka za vklopuvawe на
бесправно изграден објект
во идна урбанистичко-планска документација

ODLUKA
za vklopuvawe на бесправно изграден објект во
идна урбанистичко-планска документација
^len 1
SE ODOBRUVA вклопување на
бесправниот деловен објект на КП 1428 КО
Новаци во идната урбанистичко-планска
документација за село Новаци по барањето на
Благоја Јовановски бр. 10-773 од 25,08,2011 (09-282
од 10,06,2013)

^len 2
1.Ja оbjavuvam Odluka za vklopuvawe
на бесправно изграден објект во идна
урбанистичко-планска документација, донесена
на седница на Совет на општина Новаци,
одржана на 17.02.2014 година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-247/16
24.02.2014god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Lazar Kotevski

Vrz osnova na ~len 21 и член 46 od
Statutot na Opшtina Novaci (,,Slu`ben
glasnik na opшtina Novaci br. 5/02,,) a vo
soglasnost so Pravilnik za standardi za
vklopuvawe na bespravni objekti vo
urbanistiчко
планска
документација
(,,Службен весник на Р.М.,, бр.56 од 15.04.2011
година), Sovetot na Opшtina Novaci na
sednicata odr`ана na den 17.02.2014 godina
ja donese slednata

BROJ 03

Согласно постоечкиот УП
за село
Новаци тех. бр. 08-107/97 од 2000година,
Одлука за примена на ГУП на село Новаци бр.
07-185/23 од 24,03,2006год., објектот се наоѓа во
зона со намена домување, но согласно член 24
од Законот за измени и дополнување на законот
за просторно и урбанистичкио планирање (Сл.в.
на РМ бр. 163/2013) „Урбанистичките планови,
документации и општи акти кои не се
усогласиле во утврдените рокови согласно со
членот 78 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање (Сл. в. на РМ бр.
51/2005) и член 46 од Законот за измени и
дополнување на законот за просторно и
урбанистичкио планирање (Сл.в. на РМ бр.
137/2001), не се применуваат, а просторот
опфатен со истите се смета за простор ВОН
плански опфат.“
^len 3
Odlukata vleguva vo sila со денот на
донесување и ќе се објави vo ,,Slu`ben
glasnik na Opшtina Novaci,,.
Br.07-197/19
17.02. 2014 god.

Совет на општина Новаци
Претседател
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Micevski Peco
Sovetot na Opшtina Novaci na sednicata
=====================================
odr`ana na den 17-02-2014 godina ja donese
slednata
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 37 od
Statutot na Opшtina Novaci,,br.5/02,
donesuvam
ЗАКЛУЧОК
Za objavuvawe Odluka za odobruvawe na
средства за набавка на нагледни средства и
помагала за Училишен спортски клуб при ОУ
,,Славко Лумбарковски,, с.Новаци

1.Ja оbjavuvam Odluka za odobruvawe
na средства за набавка на нагледни средства и
помагала за Училишен спортски клуб при ОУ
,,Славко Лумбарковски,, с.Новаци, донесена на
седница на Совет на општина Новаци, одржана
на 17.02.2014 година.

ODLUKA
za odobruvawe na средства за набавка на
нагледни средства и помагала за Училишен
спортски клуб при ОУ ,,Славко Лумбарковски,,
с.Новаци
^len 1
SE ODOBRUVAAT sredstva за
набавка на нагледни средства и помагала за
Училишен спортски клуб при ОУ ,,Славко
Лумбарковски,, с.Новаци:
-10 topki za fudbal
-10 topki za rakomet
-10 topki za odbojka
-10 topki za ko{arka
-1 niska greda
-4 gimnasti;ki du{eci
^len 2
Sredstvata ќe se obezbedat od Buxetot
na Op{tina Novaci за 2014 година.
^len 3

2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-247/17
24.02.2014god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Lazar Kotevski

Vrz osnova na ~len 21 и член 46 od
Statutot na Opшtina Novaci (,,Slu`ben
glasnik na opшtina Novaci br. 5/02,,),

BROJ 03

Постапката за набавка на
нагледни
средства и помагала на Училишен спортски
клуб при ОУ ,,Славко Лумбарковски,, с.Новаци,
да се спроведе согласно Законот за јавни
набавки .
^len 4
Odlukata vleguva vo sila со денот на
донесување и ќе се objavи vo ,,Slu`ben
glasnik na Opшtina Novaci,,.
Br.07-197/20
17.02. 2014 god.

Совет на општина Новаци
Претседател
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Micevski Peco
Opшtina Novaci na sednicata odr`ana na
=====================================
den 17-02-2014 godina, ja donese slednata

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 37 od
Statutot na Opшtina Novaci,,br.5/02,
donesuvam
ЗАКЛУЧОК
Za objavuvawe Odluka za utvrduvawe na
шteta на опожарена куќа во с.Брод

ODLUKA
za utvrduvawe na шteta на опожарена куќа во
с.Брод
^len 1
Komisija za procenka na {teti od
elementarni i drugi nepogodi na општина
Новаци да утврди постоење на штета на
опожарена куќа во с. Брод, кај лицето
Трајановски Мичо
^len 2

1.Ja оbjavuvam Odluka za utvrduvawe
na шteta на опожарена куќа во с.Брод, донесена
на седница на Совет на општина Новаци,
одржана на 17.02.2014 година.
2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-247/18
24.02.2014god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Lazar Kotevski

Vrz osnova na член 36 од Законот за
локална самоуправа(Сл. весник на РМ бр.
5/2002), ~len 21 и член 46 od Statutot na
Opшtina Novaci (,,Slu`ben glasnik na
opшtina Novaci br. 5/02,,), Sovetot na

Записникот од Komoisija za procenka
na {teti od elementarni i drugi nepogodi
na општина Новаци, да се достави до Советот на
општина Новаци, за да одлучи по барањето на
Трајановски Мичо од с. Брод.
^len 3
Odlukata vleguva vo sila naredniot
den od denot na objavuvawe vo ,,Slu`ben
glasnik na Opшtina Novaci,,.
Совет на општина Новаци
Претседател
Micevski Peco
=====================================
Br.07-197/21
17.02. 2014 god.

С О Д Р Ж И Н А

Strana

1.Заклучок за објавување Oдлука Za utvrduvawe i obele`uvawe mesta za
istaknuvawe na izborni plakati za Пretsedatelski избори 2014 година, за
Претседател на Република Македонија
2. Заклучок за објавување Дeklaracija за одржување на чесни, слободни и
демократски Претседателски избори 2014 година, за Претседател на Република
Македонија
3. Заклучок за објавување Zaklu;ok za usvojuvawe na Izveшtajot за извршен
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редовен годишен попис во општина Новаци со состојба 31.12. 2013 година од
Централната пописна комисија
4. Заклучок за објавување Odluka za odobruvawe na sredstva za
odbele`uvawe na praznikot na opшtinata-30 март
5. Заклучок за објавување Одлука за формирање на комисија за одбележување
на денот на општината
6. Заклучок за објавување Odluka za usvojuvawe na Полугodiшen izveшtaj za
rabotata na OU,,Slavko Lumbarkovski,, Novaci za u~ebnata 2013/2014
godina
7. Заклучок за објавување Odluka za vklopuvawe на бесправно изграден објект
во идна урбанистичко-планска документација
8. Заклучок за објавување Odluka za vklopuvawe на бесправно изграден објект
во идна урбанистичко-планска документација
9.Odluka za vklopuvawe на бесправно изграден објект во идна урбанистичкопланска документација
10. Заклучок за објавување Odluka za odobruvawe na sredstva за промена на
прозорите и изработка на фасада при ОУ,, Славко Лумбарковски,, с.Горно
Агларци
11. Заклучок за објавување Odluka za vklopuvawe на бесправно изграден
објект во идна урбанистичко-планска документација
12. Заклучок за објавување Odluka za vklopuvawe на бесправно изграден
објект во идна урбанистичко-планска документација
13. Заклучок за објавување Odluka za odobruvawe na средства за набавка на
машина за косење на трева
14. Заклучок за објавување Odluka za vklopuvawe на бесправно изграден
објект во идна урбанистичко-планска документација
15. Заклучок за објавување Odluka za vklopuvawe на бесправно изграден
објект во идна урбанистичко-планска документација
16. Заклучок за објавување Odluka za vklopuvawe на бесправно изграден
објект во идна урбанистичко-планска документација
17. Заклучок за објавување Odluka za odobruvawe na средства за набавка на
нагледни средства и помагала за Училишен спортски клуб при ОУ ,,Славко
Лумбарковски,, с.Новаци
18.Odluka za utvrduvawe na шteta на опожарена куќа во с.Брод
Izdava~:
Sovet na op{tina Novaci:
Redakcija:
Angelevski Stev~e-odgovoren urednik
Redakciski odbor:
Momokovski Riste
Jovanovska Letka
Pe~ati: Sovet na op{tina Novaci
Tira`: 20 primeroci
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