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Izleguva po potreba-19.03-2020godina.Среда-Br.05, godina XXIV 

.@-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 Завршна Сметка на буџетот на 

општина Новаци за 2019 година 
 
 
 

 
 1. Оbjavuvam Завршна Сметка на буџетот 

на општина Новаци за 2019 година, донесенa на 

седница на Совет на општина Новаци, одржана 

на 13.03.2020 година. 
 
 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 
 

                       

                                                                      

Бр.08-309/1           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
16.03.2020 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 Odluka za usvojuvawe na 

Godiшen извештај  
na  Opшtina Novaci za 2019 godina 

 
 
 

 
 
 
 

 1. Оbjavuvam Odluka za usvojuvawe na 

Godiшen извештај na  Opшtina Novaci za 
2019 godina, донесенa на седница на Совет на 
општина Новаци, одржана на 13.03.2020 година. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                       

Бр.08-309/2           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
16.03.2020 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 13.03.2020 година, донесе 
 

O D L U K A 
za usvojuvawe na Godiшen извештај na  

Opшtina Novaci za 2019 godina 

 
 

^len 1 
 

 
SЕ УСВОЈУВА Godiшniot   izveшtaj 

na  Opшtina Novaci za 2019 godina. 
   

 
 

^len 2 
  

 
Sostaven del na ova Odluka  e 

Godiшniot  izveшtaj na Opшtina Novaci za 
2019  godina, br.08-275/1 od 03-03-2020 godina. 
 

 
 

^len 3 
  

 
Odlukata vleguva vo sila naredniot 

den od objavuvaweto vo ,,Slu`ben glasnik na 
Op{tina Novaci,,. 
 

Br.14-294/5           Совет  на  општина  Новаци 
16.03.2020 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 Odluka za usvojuvawe na  

Finansiski izve{taj za finansisko   
rabotewe na OU ,,Slavko Lumbarkovski,, 

Novaci za 2019 godina 
 
 
 

 
 

 1. Оbjavuvam Odluka za usvojuvawe na  

Finansiski izve{taj za finansisko   
rabotewe na OU ,,Slavko Lumbarkovski,, 

Novaci za 2019 godina, донесенa на седница на 
Совет на општина Новаци, одржана на 
13.03.2020 година. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                       

Бр.08-309/3           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
16.03.2020 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 13.03.2020 година, донесе 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

O D L U K A 
za usvojuvawe na  Finansiski izve{taj za 

finansisko   rabotewe na OU ,,Slavko 
Lumbarkovski,, Novaci za 2019 godina 

 
 

^len 1 
 

Se usvojuva  Finansiski izve{taj za 
finansisko  rabotewe na OU ,,Slavko 
Lumbarkovski,, Novaci za 2019 godina. 

   
 

^len 2 
  

Sostaven del na ova Odluka e  
Finansiski izve{taj za finansisko  
rabotewe na OU ,,Slavko Lumbarkovski,, 
Novaci za 2019 godina br.05-110/2 od 27-02-

2020 godina (наш број 15-282/1 од 04.03.2020 

година). 

 
 

^len 3 
  

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

  Br.14-294/6           Совет  на  општина  Новаци 
16.03.2020 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 проширување на 
средства  

во Буџетот на општина Новаци за 2020 година 
 
 
 

 
 
 
 

 1. Оbjavuvam Одлука за проширување на 

средства во Буџетот на општина Новаци за 2020 
година, донесенa на седница на Совет на 
општина Новаци, одржана на 13.03.2020 година. 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                       

Бр.08-309/4        OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
16.03.2020 god.                          Gradona~alnik 

                                        Љубе Кузманоски 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 

 BROJ 05 Среда 19.03.2020 .   GOD. XXIV STR. 

    SLU@BEN   GLASNIK          OP[TINA NOVACI      - 5 - 

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 Odluka za odobruvawe na 

sredstva za odbele`uvawe na praznikot na 

opшtinata-30 март 

 
 
 
 

 
 
 
 

 1. Оbjavuvam Odluka za odobruvawe na 

sredstva za odbele`uvawe na praznikot na 

opшtinata-30 март , донесенa на седница на 

Совет на општина Новаци, одржана на 
13.03.2020 година. 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                       

Бр.08-309/5        OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
16.03.2020 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 13.03.2020 година, донесе 

 
O D L U K A 

za odobruvawe na sredstva za odbele`uvawe 

 na praznikot na opшtinata-30 март  

 
 

^len 1 
 

 СЕ ОДОБРУВААТ sredstva za 

odbele`uvawe na praznikot na opшtinata-

30 март 
 

 
^len 2 

 

 

Sredstvata od ~len 1 na ova Odluka ќe 

se obezbedat od Buxetot na Opшtina Novaci 
za 2020 godina. 
 

 

^len 3 
 
 

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

glasnik na Opшtina Novaci,,. 
 

  Br.14-294/8           Совет  на  општина  Новаци 
16.03.2020 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 Оdluka zа формирање на 
комисија за одбележување  

на денот на општината 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 1. Оbjavuvam Оdluka zа формирање на 
комисија за одбележување на денот на 

општината, донесенa на седница на Совет на 

општина Новаци, одржана на 13.03.2020 година. 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-309/6        OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
16.03.2020 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 13.03.2020 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
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.Наумче Смилевски 

2.Александар Канзуровски 

 3. Јове Каранфиловски 
 

Член 2 
 Задача на комисијата е да  го организира  

настанот (изработи  покани за гости,  набавка на 
прехрамбени производи и пијалоци). 

 

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. 
 

Br.14-294/9           Совет  на  општина  Новаци 
16.03.2020 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 учество и 
имплеметација на проект „Поттикнување на 

туризмот на кртосницата на природата и 
историјата  “ со акроним „en-tour“,  

финансиран од  Европска Унија, од вториот 
повик од програмата за прекугранична 

соработка Грција – Северна Македонија 
2014 – 2020 година 

 

 1. Оbjavuvam Одлука за учество и 

имплеметација на проект „Поттикнување на 
туризмот на кртосницата на природата и 
историјата  “ со акроним „en-tour“,  
финансиран од  Европска Унија, од вториот 
повик од програмата за прекугранична 
соработка Грција – Северна Македонија 
2014 – 2020 година, донесенa на седница на 

Совет на општина Новаци, одржана на 
13.03.2020 година. 

 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                       

Бр.08-309/7        OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
16.03.2020 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 
13.03.2020 година, донесе 

 
ОДЛУКА 

 
за учество и имплеметација на проект 

„Поттикнување на туризмот на крстосницата 
на природата и историјата  “ со акроним „en-

tour“,  финансиран од  Европска Унија, од 
вториот повик од програмата за 

прекугранична соработка Грција – Северна 
Македонија 2014 – 2020 година  

 
 

Член 1 
 
  
 СЕ ОДОБРУВА  учество и 
имплеметација на проект „Поттикнување на 
туризмот на крстосницата на природата и 
историјата  “ со акроним „en-tour“,  
финансиран од  Европска Унија, од вториот 
повик од програмата за прекугранична 
соработка Грција – Северна Македонија 
2014 – 2020 година. 

 
 
Исто така СЕ ОДОБРУВА 

финансиско учество на општината во 
гореспоменатиот проект во висина од  15 % 
од вкупната вредност  на проектот кое 
подоцна целосно го рефундира 
Министерство за Локална самоуправа.  
 

 
 

Член 2 
 
 
Одлуката влегува во сила со денот на 

донесување и ќе се објави во “Службен 
гласник на општина Новаци”. 
 

Br.14-294/10           Совет  на  општина  Новаци 
16.03.2020 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 донесување на 
локални мерки и препораки за заштита на 
населението од пандемијата од COVID-19 

(корона вирус) на територијата на општина 
Новаци 

 

 1. Оbjavuvam Одлука за донесување на 
локални мерки и препораки за заштита на 
населението од пандемијата од COVID-19 

(корона вирус) на територијата на општина 
Новаци, донесенa на седница на Совет на 
општина Новаци, одржана на 13.03.2020 година. 

 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-309/8        OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
16.03.2020 god.                          Gradona~alnik 

                                        Љубе Кузманоски 
                                                                                                                                       

Врз основа на член 22 став став 1 точка 9 
од законот за локална самоуправа (Службен 
весник на РМ.бр5/02),  член 18 став 1 точка 9 и 
член 21 став 1 точка 8 од Статутот на општина 

Новаци (Службен гласник на Општина Новаци 
бр.7/19)  а врз основа на препораките на 
Министерството за здравство по основ за 
превземање на дополнителни локални мерки и 
активности за превенција од ширење на болеста 

COVID-19 (корона вирус), Советот на 
општина Новаци на седницата одржана на ден 

13-03-2020 година ја донесе  следната  
 

О   Д   Л    У   К    А 
За донесување на локални мерки и препораки за 

заштита на населението од 

пандемијата од COVID-19 (корона вирус) на 
територијата на општина Новаци 

 
 

Член 1 
 

 Се прифаќаат сите препораки, укажувања 
и мерки донесени од Министерството за 
здравство по основ превенција од  COVID-19 

(Корона вирус) за заштита од пандемија на 
населението на територијата на општина 

Новаци.  
Член 2 

 
 Се носат следните локални мерки и 
препораки за заштита од пандемија од  
COVID-19 (Корона вирус) на населението на 

територијата на општина Новаци.  
1. Општинската администрација ќе 

постапува само по итни барања, а сите 
барања и комуникации да се вршат по 
електронски пат на е-маил novacio@t.mk  
или на телефон 047-203-060. 

2. Да се изврши дезинфекција на 
училиштето, младинскиот културен 
центар во Новаци и општинската зграда. 

3. Се забранува организирање на локални 
настани, јавни собири, културни 
манифестации, промоции, панаѓури, 
саеми, спортски настани и слично на 
локално ниво се до моментот на 
изрекување на нови мерки од страна на 
Владата и Министерството за здравство. 

 

Член 3 
 
 Да се активира  Општинскиот штаб за 
заштита и спасување и на дневна основа да 
превзема мерки и активности и дава препораки 

за спречување на ширењето на COVID-19 
(Корона вирус)  на територијата на општина 
Новаци.  

Член 4 
 
 Поради итноста Одлуката влегува во 

сила веднаш, а да се објави во ,,Службен 
гласник на општина Новаци,,  
 

Br.14-294/11           Совет  на  општина  Новаци 
16.03.2020 god.                   Претседател 
                  НаумчеСмилевски                                            
==================================

mailto:novacio@t.mk
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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 за набавка на средства за 

заштита од Корона вирусот 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 1. Оbjavuvam Oдлука за одобрување на 
финансиски средства за набавка на средства за 

заштита од Корона вирусот, донесенa на 

седница на Совет на општина Новаци, одржана 
на 13.03.2020 година. 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                       

Бр.08-309/9        OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
16.03.2020 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 13.03.2020 година, донесе 
 

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

набавка на средства  
за заштита од Корона вирусот 

 

 
^len 1 

 
 

СЕ ОДОБРУВААТ финансиски 
средства за набавка на средства за заштита од 
Корона вирусот 
 

 
 

^len 2 
  

 
 Средствата ќе се обезбедат од Буџетот на 

општина Новаци за 2020 година. 
 

 
^len 3 

  

 
Odlukata vleguva vo sila naredniot 

den od objavuvaweto vo ,,Slu`ben glasnik na 
Op{tina Novaci,,. 
 

 Br.14-294/12           Совет  на  општина  Новаци 
16.03.2020 god.                   Претседател 
                  НаумчеСмилевски                                            
================================== 
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 1.Заклучок за објавување Завршна Сметка на буџетот на општина Новаци за 2019 година. 

 2. Заклучок за објавување Odluka za usvojuvawe na Godiшen извештај na  Opшtina Novaci 
za 2019 godina 

 3. Заклучок за објавување Odluka za usvojuvawe na  Finansiski izve{taj za finansisko   
rabotewe na OU ,,Slavko Lumbarkovski,, Novaci za 2019 godina 

 4. Заклучок за објавување Одлука за проширување на средства во Буџетот на општина Новаци 
за 2020 година. 
 5. Заклучок за објавување Odluka za odobruvawe na sredstva za odbele`uvawe na 

praznikot na opшtinata-30 март  

 6. Заклучок за објавување Оdluka zа формирање на комисија за одбележување на денот на 
општината 

 7. Заклучок за објавување Одлука за учество и имплеметација на проект „Поттикнување 
на туризмот на кртосницата на природата и историјата  “ со акроним „en-tour“,  финансиран 
од  Европска Унија, од вториот повик од програмата за прекугранична соработка Грција – 
Северна Македонија 2014 – 2020 година  
 8. Заклучок за објавување Одлука за донесување на локални мерки и препораки за заштита на 

населението од пандемијата од COVID-19 (корона вирус) на територијата на општина Новаци 

 9. Заклучок за објавување Oдлука за одобрување на финансиски средства за набавка на 
средства за заштита од Корона вирусот 
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