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Izleguva po potreba- 05.11-2019 godina.Vtornik-Br.17, godina XXIII 

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

__________________________________________________________________
 
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od 

Zakonot za lokalna samouprava(,,Slu`ben 
vesnik na R.M.,,br.5/02) i ~len 68 od 

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

 
 

ЗАКЛУЧОК 

Za objavuvawe Oдлука за давање на 
СОГЛАСНОСТ на Статут  на Јавна општинска 

установа за деца - Детска градинка „БАМБИ“ во 

с. Новаци, општина Новаци 

 
 

 1. Оbjavuvam Oдлука за давање на 
СОГЛАСНОСТ на Статут  на Јавна општинска 

установа за деца - Детска градинка „БАМБИ“ во 

с. Новаци, општина Новаци, донесенa на 
седница на Совет на општина Новаци, одржана 
на 01.11.2019 година. 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                       

Бр.08-918/1           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
04.11.2019 god.                           Gradona~alnik 

                                                    Љубе Кузманоски 
 

                                                                                                                                  

  

 

 
Vrz osnova na член 62 od Zakonot za 

Лokalna samouprava (Sl. Vesnik na RM  

br.5/2002), член 94 и член 21 став 1 точка 49 од 
Статутот на општина Новаци (,,Службен 
гласник на општина Новаци,, бр.07/2019), 
Советот на Општина Новаци на седницата 
одржана на ден 01.11.2019 година, донесе 

 

O D L U K A 

за давање на СОГЛАСНОСТ на Статут  на Јавна 

општинска установа за деца - Детска градинка 
„БАМБИ“ во с. Новаци, општина Новаци 

 
 

^len 1 
 

 

 СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Статут  на 

Јавна општинска установа за деца - Детска 

градинка „ БАМБИ “ во с. Новаци, општина 
Новаци,бр.01-3/1 од 18.10.2019 година. 

 
 

^len 2 
  
  

 Одлуката влегува во сила со денот на 

донесување и ќе се објави во ,, Службен гласник 

на општина Новаци,, 

 

Br.14-914/4           Совет  на  општина  Новаци 
01.11.2019 god.                   Претседател 
                  НаумчеСмилевски                                            
================================== 
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od 
Zakonot za lokalna samouprava(,,Slu`ben 
vesnik na R.M.,,br.5/02) i ~len 68 od 

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

 
 

ЗАКЛУЧОК 

Za objavuvawe Oдлука за давање на 
СОГЛАСНОСТ на Правилник за внатрешна 

организација на работни места во Јавна 

општинска установа за деца - Детска градинка 

„БАМБИ“ во с. Новаци, општина Новаци 

 

 
 

. 

 
 

  
 1. Оbjavuvam Oдлука за давање на 
СОГЛАСНОСТ на Правилник за внатрешна 
организација на работни места во Јавна 

општинска установа за деца - Детска градинка 
„БАМБИ“ во с. Новаци, општина Новаци, 

донесенa на седница на Совет на општина Новаци, 

одржана на 01.11.2019 година. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                       

Бр.08-918/2           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
04.11.2019 god.                           Gradona~alnik 

                                                    Љубе Кузманоски 
 

 

 

 

Vrz osnova na член 62 od Zakonot za 
Лokalna samouprava (Sl. Vesnik na RM  
br.5/2002), член 94 и член 21 став 1 точка 49 од 

Статутот на општина Новаци (,,Службен 
гласник на општина Новаци,, бр.07/2019), 
Советот на Општина Новаци на седницата 
одржана на ден 01.11.2019 година, донесе 

 

 
O D L U K A 

за давање на СОГЛАСНОСТ на Правилник за 
внатрешна организација на работни места во 

Јавна општинска установа за деца - Детска 

градинка „БАМБИ“ во с. Новаци, општина 
Новаци 

 
 

^len 1 
 

 

 СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на 
Правилник за внатрешна организација на 
работни места во Јавна општинска установа за 

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

 
 
 

^len 2 
  
  

 Одлуката влегува во сила со денот на 

донесување и ќе се објави во ,, Службен гласник 

на општина Новаци,, 

 
 

Br.14-914/5           Совет  на  општина  Новаци 
01.11.2019 god.                   Претседател 
                  НаумчеСмилевски                                            
================================== 
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od 

Zakonot za lokalna samouprava(,,Slu`ben 
vesnik na R.M.,,br.5/02) i ~len 68 od 

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

 
 

ЗАКЛУЧОК 

Za objavuvawe Oдлука за давање на 
СОГЛАСНОСТ  на Правилник за 

систематизација на работни mesta во Јавна 

општинска установа за деца - Детска градинка 
„БАМБИ“ во с. Новаци, општина Новаци 

 

 

 
 

. 

 

 1. Оbjavuvam Oдлука за давање на 
СОГЛАСНОСТ  на Правилник за 

систематизација на работни mesta во Јавна 

општинска установа за деца - Детска градинка 
„БАМБИ“ во с. Новаци, општина Новаци, 
донесенa на седница на Совет на општина 

Новаци, одржана на 01.11.2019 година. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-918/3           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
04.11.2019 god.                           Gradona~alnik 

                                                    Љубе Кузманоски 
                                                                                                                                     

 

 

 
Vrz osnova na член 62 od Zakonot za 

Лokalna samouprava (Sl. Vesnik na RM  

br.5/2002), член 94 и член 21 став 1 точка 49 од 
Статутот на општина Новаци (,,Службен 
гласник на општина Новаци,, бр.07/2019), 
Советот на Општина Новаци на седницата 
одржана на ден 01.11.2019 година, донесе 

 

 
O D L U K A 

за давање на СОГЛАСНОСТ  на Правилник за 

систематизација на работни mesta во Јавна 

општинска установа за деца - Детска градинка 
„БАМБИ“ во с. Новаци, општина Новаци 

 
 
 

^len 1 
 

 

 СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на 

Правилник за систематизација на работни mesta 
во Јавна општинска установа за деца - Детска 
градинка „БАМБИ“ во с. Новаци, општина 
Новаци 

 
 
 

^len 2 
  
  

 Одлуката влегува во сила со денот на 

донесување и ќе се објави во ,, Службен гласник 

на општина Новаци,, 

 

Br.14-914/6           Совет  на  општина  Новаци 
01.11.2019 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 sopstveno u~estvo 
na Opшtina Novaci во Програмата 

Општинско-корисна работа ,,Ranlivi 

kategorii,,. 
 

 

 

 
 

. 

 

 1. Оbjavuvam Oдлука za sopstveno 

u~estvo na Opшtina Novaci во Програмата 

Општинско-корисна работа ,,Ranlivi 

kategorii,,, донесенa на седница на Совет на 

општина Новаци, одржана на 01.11.2019 година. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                       
Бр.08-918/4           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
04.11.2019 god.                           Gradona~alnik 

                                                    Љубе Кузманоски 

                                                                                                                                     
 
 
 
 
 

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

согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 
од Статутот на општина Новаци (,,Службен 
гласник на општина Новаци,, бр.07/2019), 
Советот на Општина Новаци на седницата 
одржана на ден 22.10.2019 година, донесе 
 

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

Програмата Општинско-корисна работа 

,,Ranlivi kategorii 

 

^len 1 
 

 So ova Odluka se regulira 

sopstvenoto u~estvo na Opшtina Novaci во 

Програмата Општинско-корисна работа 

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

sopstvenи средства од 20%,  vo iznos od 

57.800,00 денари. 
Средствата ќе се искористат за хонорари 

според договор бр.03-420/7 од 31.07. 2019 
година, и за патни трошоци на учесничките. 

  

^len 2 
  

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

za 2019 godina. 
^len 3 

 
Odlukata vleguva vo sila so denot na 

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

Со влегување во сила на ива Одлука 

престанува да важи Одлука бр.14-875/4 од 
22.10.2019 година. 
 

Br.14-914/7           Совет  на  општина  Новаци 
01.11.2019 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 пренамена на 

средства во Буџетот  

на општина Новаци за 2019 година 

 
 

 
 

 

 

 
 

. 

 

 1. Оbjavuvam Одлука за пренамена на 

средства во Буџетот на општина Новаци за 2019 

година, донесенa на седница на Совет на 
општина Новаци, одржана на 01.11.2019 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                       

Бр.08-918/5           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
04.11.2019 god.                           Gradona~alnik 

                                                    Љубе Кузманоски 
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 1.Заклучок за објавување Oдлука за давање на СОГЛАСНОСТ на Статут  на Јавна општинска 
установа за деца - Детска градинка „БАМБИ“ во с. Новаци, општина Новаци 

 2. Заклучок за објавување Oдлука за давање на СОГЛАСНОСТ на Правилник за внатрешна 
организација на работни места во Јавна општинска установа за деца - Детска градинка „БАМБИ“ во с. 

Новаци, општина Новаци 

 3. Заклучок за објавување Oдлука за давање на СОГЛАСНОСТ  на Правилник за 

систематизација на работни mesta во Јавна општинска установа за деца - Детска градинка „БАМБИ“ 

во с. Новаци, општина Новаци 

 4. Заклучок за објавување Oдлука za sopstveno u~estvo na Opшtina Novaci во Програмата 

Општинско-корисна работа ,,Ranlivi kategorii,,. 
 5. Заклучок за објавување Одлука за пренамена на средства во Буџетот на општина Новаци за 

2019 година. 
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