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на општина Новаци 
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.@-ska 749014004563010 Deponent Narodna banka na Makedonija;  
E-mail: Novacio@t.mk               Primerok 50 denari  
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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 усвојување на 
тромесечен извештај за извршување на Буџетот 

на општина Новаци  Периодот  01.01.2020 до 
30.06.2020 година 

 
 

 
 1. Оbjavuvam Одлука за усвојување на 

тромесечен извештај за извршување на Буџетот 

на општина Новаци  Периодот  01.01.2020 до 
30.06.2020 година, донесенa на седница на 

Совет на општина Новаци, одржана на 
24.07.2020 година. 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                       

Бр.08-504/1           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
27.07.2020 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 за измена и 

дополнување на Одлуката za sopstveno 

u~estvo na Opшtina Novaci при аплицирање 
со проект 

 
 
 

 

 
 
 
 

 1. Оbjavuvam Odluka за измена 

идополнување на Одлуката za sopstveno 
u~estvo na Opшtina Novaci при аплицирање 

со проект, донесенa на седница на Совет на 
општина Новаци, одржана на 24.07.2020 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                       

Бр.08-504/2           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
27.07.2020 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 24.07.2020 година, донесе 
 

 
O D L U K A 

за измена и дополнување на Одлуката 

za sopstveno u~estvo na Opшtina Novaci 
при аплицирање со проект  

 

^len 1 
 

 Vo Odlukata за измена и дополнување 
на Одлуката за сопствено учество на општина 

Новаци при аплицирање со проект, бr.14-
1015/22 од 10.12.2019 година, се врши следната 
измена и дополнување: 

 Членот 1 се менува и гласи:  
 
 So ova Odluka se regulira 

sopstvenoto u~estvo na Opшtina Novaci при 
аплицирање со проект ,,Унапредување на 

квалитетот на социјални услуги на регионално 

ниво,,(Набавка на минибус и комби ДЕЛ 1) 

преку Центар за Развој на Пелагонискиот 

Плански  Регион.  
Opшtina Novaci ќe u~estvuva so sopstvenи 

средства do 2.522.394,00 denari.  
 

^len 2 
  

Odlukata vleguva vo sila so denot na 

donesuvawe i ќe се  objavи vo ,,Slu`ben 

glasnik na Opшtina Novaci,,. 
 
Br.14-499/5           Совет  на  општина  Новаци 
24.07.2020 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 за одобрување на 
финснсиски средства за  потрошеното гориво и 

работна рака, за доставување на вода до 
жителите на неколку села во општина Новаци 

 
 
 

 

 
 

 1. Оbjavuvam Odluka за одобрување на 
финснсиски средства за  потрошеното гориво и 

работна рака, за доставување на вода до 
жителите на неколку села во општина Новаци, 
донесенa на седница на Совет на општина 
Новаци, одржана на 24.07.2020 година. 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                        
Бр.08-504/3           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
27.07.2020 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 24.07.2020 година, донесе 
 

 

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

потрошеното гориво и работна рака, за 
доставување на вода до жителите на неколку 

села во општина Новаци 

 
^len 1 

 
  
 СЕ ОДОБРУВААТ финансиски 

средства за  потрошеното гориво и работна рака, 
за доставување на вода до жителите на неколку 

села во општина Новаци. 
  

^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.14-499/6           Совет  на  општина  Новаци 
24.07.2020 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 утврдување на 

приоритет  на проект 
 
 
 

 
 

 

 1. Оbjavuvam Оdluka zа утврдување на 

приоритет  на проект, донесенa на седница на 

Совет на општина Новаци, одржана на 

24.07.2020 година. 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 
Бр.08-504/4           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
27.07.2020 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 24.07.2020 година, донесе 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ОДЛУКА  
За утврдување на приоритет  на проект 

  

 
 

^len 1 
  
 Со оваа одлука се утврдува приоритет  на 

Проектот  за изградба на систем за наводнување  

Новаци  (мали нискобуџетски  системи за 

наводнување ) . 
 

 
 

 

^len 2 
 

Средствата  за реализацијата на проектот  

ќе се обезбедат од ИПА  фондовите  (грант 

средства)   во соработка со  Министерството за 

земјоделство шумарство и водостопанство. 

   

 

  Член 3 

 

Одлуката  влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во Службен гласник 

на општина Новаци.  
 

Br.14-499/7           Совет  на  општина  Новаци 
24.07.2020 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 Измени  на  Програма за 
изработка на урбанистички планови на 

територијата на Општина Новаци за 2020 
година 

 
 

 1. Оbjavuvam Измени  на  Програма за 
изработка на урбанистички планови на 

територијата на Општина Новаци за 2020 
година , донесенa на седница на Совет на 

општина Новаци, одржана на 24.07.2020 година. 
 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 
Бр.08-504/5           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
27.07.2020 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 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 24.07.2020 година 
донесе: 

И З М Е Н И  Н А  П Р О Г Р А М А  
за изработка на урбанистички планови на 

територијата на Општина Новаци 

за 2020 година  
1,  Во рамки на проектот за изградба на 8 мали 

нискотрошковни, еколошки прифатливи 
системи за наводнување од ИПА програмата на 

ЕУ на територија на Република Македонија, 
Општина Новаци е една од осумте одбрани 
локации за грант за изведба на ваков систем за 

наводнување. Од истиот грант се финансира и 
техничката документација потребна за издавање 

на одобрение за градба. Како надлежен орган 
Општина Новаци треба да ја спроведе 
постапката за изработка и одобрување на 
Проект за инфраструктура за изградба на 
систем за наводнување во Општина Новаци, 
кој согласно доставената документација е 
лоциран на земјоделските површини помеѓу 

селата Добромири и Новаци. (Траса дадена како 

графички прилог на Предлог програмата). 
 
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: 

- Израбптка на Урбанистишки планпви за 
селп 

- Израбптка на урбанистишкп планска 
дпкументација 

- Лпкална урбанистишка планска 
дпкументација 

- Прпекти за инфраструктура 
- Архитектпнскп урбанистишки прпект 

 
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. 
Финансирањето на урбанистичките планови се 

планира да се обезбеди со: 

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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javascript:createURL('LawChangeForm','Decision','185451-ejst','%D0%9E%D0%B4%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D1%83%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0%20%D0%A3.%20%D0%B1%D1%80.%20136/2016')
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- Средства пд надпмест за уредуваое на 
градежнп земјищте 

- Средства пд надпмест за уредуваое на 
градежнп земјищте и пд 
сампфинансираое на пд заинтересирани 
правни и физишки лица 

- Сампфинансираое пд правни и физишки 
лица 

- Агенција за финансиска ппдрщка на 
земјпделиетп и рурален развпј 

- Средства пд утврдуваое на правен статус 
на бесправни градби 

- Бучет на Опщтина Нпваци и други извпри 
 
За 2020 гпдина се предлага израбптка на 
следните планпви: 

 
ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА 
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

1. ЛУПД за изградба на Индустриска зпна сп 
намена Г2 – лесна и незагадувашка 
индустрија на дел пд КП 1394/1 КО 
Нпваци, с. Нпваци  

2. ЛУПД за изградба на намена Д3 – сппрт и 
рекреација на КП 486 и дел пд КП 487 КО 
Скпшивир 

3. Лпкална урбанистишка планска 
дпкументација (сп намена А1 – 
дпмуваое вп станбени куќи, на дел пд КП 
2876/3 КО Градещница, Опщтина Нпваци 
(спгласнп шлен 46 став 3 пд ЗПУП 

4. ЛУПД сп намена Е2 - кпмунална 
супраструктура за изградба на бипгасна 
централа на КП 222/37 КО Дпбрпмири, сп 
мпќнпст дп 1 МW, Опщтина Нпваци 

5. ЛУПД сп намена Е2 – кпмунална 
супраструктура за изградба на 
фптпвплтаишна централа дп 1MW на КП 
685/2 КО Нпваци, Опщтина Нпваци 

6. ЛУПД сп намена Е2 - кпмунална 
супраструктура за изградба на бипгасна 
централа  на КП 222/38 КО Дпбрпмири, 
Опщтина Нпваци 

 
ПРОЕКТИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

1. Прпект за инфраструктура за изградба на 
цевкпвпд за впдпснабдуваое на с. 
Живпјнп и с. Дпбрпвени  

2. Прпект за инфраструктура за изградба на 
фекална канализација за с. Дпбрпмири 

3. Прпект за инфраструктура за изградба на 
фекална канализација за с. Рибарци 

4. Прпект за инфраструктура за изградба на 
фекална канализација за с. Гермијан 

5. Прпект за инфраструктура за изградба на 
фекална канализација за селп Баш 

6. Прпект за инфраструктура за изградба на 
систем за навпднуваое сп придружни 
пбјекти на река Елещка, КО Гермијан, 
Опщтина Нпваци 

7. Прпект за инфраструктура за изведба на 
сппбраќаен приклушпк на улица дел пд 
регипналнипт пат Р 1311, КО Нпваци, сп 
цел да се дефинира сппбраќајнипт 
пристап дп парцелата. 

8. Прпект за инфраструктура за изградба на 
лпкален пат рег. пат Р511 – крстпсница с. 
Старавина – с. Будимирци дп манастир Св. 
Атанас. 

9. Прпект за инфраструктура за изградба на 
лпкален пат ОП 114 врска крстпсница с. 
Старавина - Р-1311 дп с. Будимирци. 

10. Прпект за инфраструктура за изградба на 

лпкален пат с. Градещница – Манастир Св. 

Илија 

11. Прпект за инфраструктура за изградба на дел 

пд улишна мрежа вп с. Градещница (улица 1) 

12. Прпект за инфраструктура за изградба на дел 

пд улишна мрежа вп с. Градещница (улица 1) 

13. Прпект за инфраструктура за изградба на 

сппбраќајна инфраструктура (дел пд улишна 

мрежа) вп селп Далбегпвци 

14. Прпект за инфраструктура за изградба на 

сппбраќајна инфраструктура (дел пд улишна 

мрежа) вп селп Гпрнп Агларци 

15. Прпект за инфраструктура за изградба на 

сппбраќајна и кпмунална инфраструктура вп 

селп Дплнп Агларци 
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16. Прпект за инфраструктура за изградба на 

систем за навпднуваое вп Општина 

Нпваци 

 

АРХИТЕКТОНСКО УРБАНИСТИЧКИ 
ПРОЕКТ 
 

1, АУП за формирање на градежни 
парцели со намена Г2 за изградба на 
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 фпрмираое на градежна 
парцела на дел пд КП 1394/1 КО Нпваци 
за намена Г2-лесна и незагадувашка 
индустрија, спгласнп Опщт акт за с.Нпваци 
(Одлука бр.07-838/15 пд 27.10.2014), 
Опщтина Нпваци, (ппфат 1-3 ха) 
 
3, АУП за фпрмираое на градежни 
парцели на дел пд КП 1394/1 и др. КО 
Нпваци за намена Г2-лесна и 
незагадувашка индустрија, спгласнп ЛУПД 
за изградба на индустриска зпна сп 
намена Г2 – лесна и незагадувашка 
индустрија КО Нпваци впн г.р. дел пд 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, Oпщтина Нпваци (ппфат 
приближнп 16ха), 
 
4, Архитектонско урбанистички проект за 
формирање на градежни парцели на КП 

660 -КО Старавина согласно Општ акт за 
село Старавина тех. бр. У07-12/14 од 

12/2004г., донесен со Одлука на Совет на 
Општина Новаци бр.14-71/19 од 
30,01,2015  
 

5, Архитектонско урбанистички проект за 
формирање на градежни парцели на КП 

547 КО Новаци  согласно Општ акт за 

село Новаци тех. бр. У01-09/14 од 
09,2014година., Одлука на Совет на 

Општина Новаци бр. 07-838/15 пд 
27,10,2014гпд.) 

 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ  
 

1. УПС за селп Нпваци 
2. УПС за селп Гермијан 
3. УПС за селп Живпјнп 
4. УПС за селп Рибарци 
5. УПС за селп Градещница 
6. УПС за селп 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 den од 
објавувањето во Службен гласник на Општина 

Новаци.  
 

Br.14-499/8           Совет  на  општина  Новаци 
24.07.2020 god.                   Претседател 
                  НаумчеСмилевски                                             
==================================

 

 



 

 BROJ 11 Вторник 28.07.2020 .   GOD. XXIV STR. 

    SLU@BEN   GLASNIK          OP[TINA NOVACI      - 8 - 

 

С  О  Д   Р  Ж  И  Н  А                                            Strana 
  

 1.Заклучок за објавување Одлука за усвојување на тромесечен извештај за извршување на 
Буџетот на општина Новаци  Периодот  01.01.2020 до 30.06.2020 година. 
 2. Заклучок за објавување Odluka за измена идополнување на Одлуката za sopstveno u~estvo 
na Opшtina Novaci при аплицирање со проект.  
 3. Заклучок за објавување Odluka за одобрување на финснсиски средства за  потрошеното 

гориво и работна рака, за доставување на вода до жителите на неколку села во општина Новаци 
 4. Заклучок за објавување Оdluka zа утврдување на приоритет  на проект 
 5. Заклучок за објавување Измени  на  Програма за изработка на урбанистички планови на 

територијата на Општина Новаци за 2020 година  
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