
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 

 
на општина Новаци 
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Izleguva po potreba-17.12-2020godina.Четврток-Br.19, 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 Oдлука за ко-финансирање на 
општина Новаци za Rekonstrukcija на улица 

во с.Зовиќ 
 

 
 

 

  
 1. Оbjavuvam Oдлука за ко-финансирање 

на општина Новаци za Rekonstrukcija на 
улица во с.Зовиќ, донесенa на седница на Совет 

на општина Новаци, одржана на 10.12.2020 
година. 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Бр.08-763/1        OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
16.12.2020 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 10.12.2020 година, донесе 

 

ODLUKA 
за ко-финансирање на општина Новаци  
za Rekonstrukcija на улица во с.Зовиќ 

 
^len 1 

 
 Со ова Одлука се регулира ко-
финансирање на општина Новаци za 

Rekonstrukcija на улица во с.Зовиќ 
 Општина Новаци ќе учествува со 

сопствени средства(ко-финансирање),  во износ 
од 1.293.960,00 denari. 
  

^len 2 
  

 Средствата од член 1 на ова Одлука ќе се 
обезбедат од Буџетот на општина Новаци. 

 
^len 3 

  

Odlukata vleguva vo sila  со денот на 
донесување, и ќе се objavи vo ,,Slu`ben  

glasnik  na Opшtina Novaci. 
 

Br.14-707/4           Совет  на  општина  Новаци 
10.12.2020 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 пренамена на 
средствата во 

Буџетот на општина Новаци за 2020 година 
 

 
 

 

  
  
 1. Оbjavuvam Одлука за пренамена на 
средствата во Буџетот на општина Новаци за 

2020 година, донесенa на седница на Совет на 

општина Новаци, одржана на 10.12.2020 година. 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                       

Бр.08-763/2        OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
16.12.2020 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 Одлука za usvojuvawe na  

Predlog-Одлука за извршување  
на  Буџетот на Општината за 2021 година 

 

 
 

 

  
  
 1. Оbjavuvam Одлука za usvojuvawe na  

Predlog-Одлука за извршување на  Буџетот на 

Општината за 2021 година, донесенa на седница 

на Совет на општина Новаци, одржана на 10.12.2020 
година. 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                       

Бр.08-763/3        OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
16.12.2020 god.                          Gradona~alnik 
                                                    Љубе Кузманоски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врз основа член  36, став 1, точка 15, од 
Законот за локална самоуправа (Сл. весник на 

РМ бр. 5/02) a vo vrska со член  94 и член  21 
став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци 
(,,Службен гласник на општина Новаци,, 
бр.07/2019), Sovetot na op{tina Novaci na 
Sednicata odr`ana na den 10-12-2020 godina 
donese   

 

O D L U K A 
za usvojuvawe na  Predlog-Одлука 

за извршување на  Буџетот на Општината за 2021 
година 

 
^len 1 

 
 SE USVOJUVA Predlog-Одлука за 
извршување на  Буџетот на Општината за 2021 
година 
 Predlog-Одлука за извршување на  
Буџетот на Општината за 2021 година se stava 
na javna rasprava. 

 
^len 2 

  
 Sostaven  del na ovaa Odluka  e 

Predlog-Одлука за извршување на  Буџетот на 
Општината за 2021 година, br.14-706/3 od 
03.12.2020 godina. 

 
^len 3 

  
Odlukata vleguva vo sila naredniot 

den od denot na objavuvawe vo ,,Slu`ben 
glasnik na Op[tina Novaci,,. 
 
Br.14-707/6           Совет  на  општина  Новаци 
10.12.2020 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 za odobruvawe na sredstva 
za odbele`uvawe na Novata 2021 godina, 

бo`iќnite praznici и богојавление-водици 

 

 

 1. Оbjavuvam  Одлука za odobruvawe na 

sredstva za odbele`uvawe na Novata 2021 

godina, бo`iќnite praznici и богојавление-

водици, донесенa на седница на Совет на 
општина Новаци, одржана на 10.12.2020 година. 

 
 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-763/4        OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
16.12.2020 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 10.12.2020 година, донесе 

 
ODLUKA 

za odobruvawe na sredstva za odbele`uvawe 
na  

Novata 2021 godina, бo`iќnite praznici и 

богојавление-водици  
 

^len 1 
 

SE ODOBRUVAT sredstva za 
odbele`uvawe na Novata 2021 godina 

бo`iќnite praznici и богојавление-водици:  
Novogodiшna elka so ukrasi,  
Новогодишно украсување на 

општинскиот двор и центрите во населените 
места во општината 

Kalendari, Stila i ~akmaci,  

Rokovnici, Novogodiшni ~estitki 

Novogodiшni paket~iwa за децата до 
15 години на вработените во општина Новаци и 
членовите на Советот 

Novogodiшni paket~iwa за учениците 
во ОУ ,,Славко Лумбарковски,, Новаци со 
подрачните училишта  

Новогодишни пакетчиња за деца до 15 
години од социјално загрозени фамилии 

Новогодишни пакетчиња за деца од 

игротека Бамби-општина Новаци 
лицата што ќе го фатат крстот за водици 

ќе добијат парична награда во износ од 8.000,00 
денари(нето износ) за с.Новаци, а по 5.000,00 

денари(нето износ) за другите села 
изработка-печатење на рекламен 

матерјал 

други печатарски услуги i drug 
reklamen materjal. 

 

^len 2 
 

Sredstvata ќe se obezbedat od Buxetot 
na Opшtina Novaci 

 

^len 3 
  

Nabavkata ќe ja sprovede Komisijata 

za javni nabavki na Opшtina Novaci. 
 

^len 4 
 

Odlukata vleguva vo sila  со денот на 
донесување, и ќе се objavи vo ,,Slu`ben  

glasnik  na Opшtina Novaci. 
 

Br.14-707/7           Совет  на  општина  Новаци 

10.12.2020 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 Одлуказа давање на согласност на 

Годишен финансиски план за 2021 година на 

ООУ,,Славко Лумбарковски,,-Новаци 
 

 

 
 

  
  
 1. Оbjavuvam Одлуказа давање на 
согласност на Годишен финансиски план за 

2021 година на ООУ,,Славко Лумбарковски,,-
Новаци , донесенa на седница на Совет на општина 

Новаци, одржана на 10.12.2020 година. 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                       

Бр.08-763/5     OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
16.12.2020 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 10.12.2020 година, донесе 

 

 
O D L U K A 

за давање на согласност на Годишен 

финансиски план за 2021 година  

на ООУ,,Славко Лумбарковски,,-Новаци  
 
 
 

^len 1 
 

 

 СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годишен 

финансиски план за 2021 година  
на ООУ,,Славко Лумбарковски,,-Новаци ,наш 

бр.15-723/1 од 25.11.2020 година. 
 

 
 

^len 2 
  
  

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

 

 

Br.14-707/8           Совет  на  општина  Новаци 

10.12.2020 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 Одлукаza dodeluvawe na 
ednokratna pari~na pomoш  

na Ката Новевска с.Новаци 

 

 
 

  
  
 1. Оbjavuvam Одлукаza dodeluvawe na 

ednokratna pari~na pomoш na Ката Новевска 

с.Новаци, донесенa на седница на Совет на 

општина Новаци, одржана на 10.12.2020 година. 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-763/6     OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
16.12.2020 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 10.12.2020 година, донесе 

 
O D L U K A 

za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш  

na Ката Новевска с.Новаци 

 
^len 1 

 

 Na Ката Новевска с.Новаци, mu se 
dodeluva ednokratna pari~na pomoш vo 
iznos од  20.000,00 denari-бруто износ, 
трошоци за лекување . 
 

^len 2 
  

Sredstvata od ~len 1 na ovaa Odluka 

ќe se obezbedat od Buxetot na Opшtina 
Novaci . 

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

  ^len 3 
 

Sredstvata da se prefrlat na ime: 
Ката Новевска 

Na Трансакциона 
smetka:270700002652414 

Депонент ХАЛК Банка АД Скопје  
 

^len 4 
  

Odlukata vleguva vo sila so denot na 

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

 
Br.14-707/9           Совет  на  општина  Новаци 

10.12.2020 god.                 Претседател 
    НаумчеСмилевски 

 
 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od 
Zakonot za lokalna samouprava(,,Slu`ben 
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vesnik na R.M.,,br.5/02) i ~len 68 od 

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

 
 
 

ЗАКЛУЧОК 

Za objavuvawe Одлукаza dodeluvawe na 
ednokratna pari~na pomoш 

na Гоце Талевски с.Новаци 
 

 

 

 
 

  
  
 1. Оbjavuvam Одлукаza dodeluvawe na 

ednokratna pari~na pomoш na Гоце Талевски 

с.Новаци, донесенa на седница на Совет на 

општина Новаци, одржана на 10.12.2020 година. 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                       

Бр.08-763/7     OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
16.12.2020 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 10.12.2020 година, донесе 

 
O D L U K A 

za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш  

na Гоце Талевски с.Новаци 

 
^len 1 

 

 Na Гоце Талевски с.Новаци, mu se 
dodeluva ednokratna pari~na pomoш vo 
iznos од  3.000,00 denari-нето износ, трошоци 

за лекувањена неговата мајка Петра.  
 

^len 2 
  

Sredstvata od ~len 1 na ovaa Odluka 

ќe se obezbedat od Buxetot na Opшtina 
Novaci . 

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

    ^len 3 
 

Sredstvata da se prefrlat na ime: 
Гоце Талевски 

Na Трансакциона 
smetka:270700019590942 

Депонент Извозна И Кредитна Банка АД 

Скопје  
 

^len 4 
  

Odlukata vleguva vo sila so denot na 

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

 
Br.14-707/10           Совет  на  општина  Новаци 

10.12.2020 god.                 Претседател 
    НаумчеСмилевски 

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

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

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

 
 
 

ЗАКЛУЧОК 

Za objavuvawe Одлуказа одобрување набавка 
на градежни матерјали за Црковен одбор 

манастир Св.Петка с.Маково за потребите на 

манастирот Св.Архангел Михаил 
 
 

 

 

 
 

  
  
 1. Оbjavuvam Одлуказа одобрување 
набавка на градежни матерјали за Црковен 

одбор манастир Св.Петка с.Маково за потребите 
на манастирот Св.Архангел Михаил, донесенa 

на седница на Совет на општина Новаци, 
одржана на 10.12.2020 година. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                   

Бр.08-763/8     OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
16.12.2020 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 10.12.2020 година, донесе 

 

O D L U K A 

за одобрување набавка на градежни матерјали за 

Црковен одбор манастир Св.Петка с.Маково за 
потребите на манастирот Св.Архангел Михаил 

 
^len 1 

 
 СЕ ОДОБРУВА набавка на градежни 

матерјали во износ од 20.000,00 денари, за 

Црковен одбор манастир Св.Петка с.Маково за 
потребите на манастирот Св.Архангел Михаил 
 Составен дел на Одлуката е Барањето 

бр.08-321/4 од 03.11.2020 година.  

  

^len 2 
  

Sredstvata od ~len 1 na ovaa Odluka 

ќe se obezbedat od Buxetot na Opшtina 
Novaci. 

   ^len 3 

  

 Матерјали да се набават во согласност со 

Законот за јавни набавки. 
 

^len 4 
 

 Odlukata vleguva vo sila so denot na 

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

Br.14-707/11           Совет  на  општина  Новаци 
10.12.2020 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 Одлукаza dodeluvawe na 
ednokratna pari~na pomoш  

na Деан Ристевски с.Живојно 
 
 

 

 

 
 

  
  
 1. Оbjavuvam Одлукаza dodeluvawe na 

ednokratna pari~na pomoш na Деан 
Ристевски с.Живојно, донесенa на седница на 

Совет на општина Новаци, одржана на 
10.12.2020 година. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-763/9     OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
16.12.2020 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 10.12.2020 година, донесе 

 
O D L U K A 

za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш  
na Деан Ристевски с.Живојно 

 
^len 1 

 

 Na Деан Ристевски с.Живојно, mu se 
dodeluva ednokratna pari~na pomoш vo 

iznos од  15.000,00 denari-бруто 
износ,социјална помош. 
 

^len 2 
  

Sredstvata od ~len 1 na ovaa Odluka 

ќe se obezbedat od Buxetot na Opшtina 
Novaci . 

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

   

^len 3 
 

Sredstvata da se prefrlat na ime: 
Деан Ристевски 

Na Трансакциона 
smetka:200001776982083 

Депонент Стопанска Банка АД Скопје  
 

^len 4 
  

Odlukata vleguva vo sila so denot na 

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

glasnik na Opшtina Novaci,,). 
 

Br.14-707/12           Совет  на  општина  Новаци 
10.12.2020 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 Одлукаza odobruvawe  na 
 Plan na Programi za Razvoj 

 
 
 

 

 

 
 

  
  
 1. Оbjavuvam Одлукаza odobruvawe  na 

Plan na Programi za Razvoj, донесенa на 

седница на Совет на општина Новаци, одржана 
на 10.12.2020 година. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                   

Бр.08-763/10     OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
16.12.2020 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 10.12.2020 година, донесе 

 

O D L U K A 

za odobruvawe  na Plan na Programi za 
Razvoj 

 
 

^len 1 

 
              
            СЕ ОДОБРУВА Plan na Programi za 
Razvoj br.14-706/2 od 25.11.2020 godina. 
             Составен дел на Одлуката е Plan na 
Programi za Razvoj br. 14-706/2 od 25.11.2020 
godina. 
 

 

 
^len 2 

  

 
 Odlukata vleguva vo sila so denot na 

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

Br.14-707/13           Совет  на  општина  Новаци 

10.12.2020 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 Одлукаza dodeluvawe na 
ednokratna pari~na pomoш 

na Ристе Јумруковски од с.Гермијан 

 
 
 

 

 

 
 

  
  
 1. Оbjavuvam11.Одлукаza dodeluvawe 

na ednokratna pari~na pomoш na Ристе 

Јумруковски од с.Гермијан, донесенa на 

седница на Совет на општина Новаци, одржана 
на 10.12.2020 година. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                       

Бр.08-763/11     OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
16.12.2020 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),и 

Записник за утврдена штета бр.03-729/2 од 

02.12.2020 година, Советот на Општина Новаци 
на седницата одржана на ден 10.12.2020 година, 
донесе 

 
O D L U K A 

za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш 
na Ристе Јумруковски од с.Гермијан 

 
^len 1 

 

 Na Ристе Јумруковски од с.Гермијан , mu 
se dodeluva ednokratna pari~na pomoш vo 

iznos од  40.000,00 denari-бруто износ, за 
надомест за направена штета од пожар. 

 
^len 2 

  
Sredstvata od ~len 1 na ovaa Odluka 

ќe se obezbedat od Buxetot na Opшtina 
Novaci. 

Sredstvata ќe se isplaќaat so posebno 

reшenie od gradona~alnikot na Opшtina 
Novaci. 

    ^len 3 
 

Sredstvata da se prefrlat na ime: 

Ристе Јумруковски, 
Na Трансакциона 

smetka:500800005018282 
Депонент Stopanska банка АД Битола  
 

^len 4 
  

Odlukata vleguva vo sila so denot na 

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

glasnik na Opшtina Novaci,,). 

 
Br.14-707/14           Совет  на  општина  Новаци 
10.12.2020 god.                 Претседател 

    Наумче Смилевски 
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od 
Zakonot za lokalna samouprava(,,Slu`ben 
vesnik na R.M.,,br.5/02) i ~len 68 od 

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

 
 
 

ЗАКЛУЧОК 

Za objavuvawe Одлука za dodeluvawe na 
ednokratna pari~na pomoш  

na Димче Караколевски од с.Гермијан 

 
 
 

 

 

 
 

  
  
 1. Оbjavuvam Одлука za dodeluvawe na 

ednokratna pari~na pomoш na Димче 

Караколевски од с.Гермијан, донесенa на 

седница на Совет на општина Новаци, одржана 
на 10.12.2020 година. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                     

Бр.08-763/12     OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
16.12.2020 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),и 

Записник за утврдена штета бр.03-732/2 од 

02.12.2020 година, Советот на Општина Новаци 
на седницата одржана на ден 10.12.2020 година, 
донесе 

O D L U K A 

za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш 
na Димче Караколевски од с.Гермијан 

 
^len 1 

 

 Na Димче Караколевски од с.Гермијан , 
mu se dodeluva ednokratna pari~na pomoш 

vo iznos од  40.000,00 denari-бруто износ, за 
надомест за направена штета од пожар. 

 
^len 2 

  
Sredstvata od ~len 1 na ovaa Odluka 

ќe se obezbedat od Buxetot na Opшtina 
Novaci. 

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

    ^len 3 
 

Sredstvata da se prefrlat na ime: 

Димче Караколевски, 
Na Трансакциона 

smetka:250011000091402 
Депонент ШПАРКАСЕ Банка   
 

^len 4 
  

Odlukata vleguva vo sila so denot na 

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

 
Br.14-707/15           Совет  на  општина  Новаци 
10.12.2020 god.                 Претседател 

    Наумче Смилевски 
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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 Одлуказа одобрување на 
финансиски средства на Ристе Момоковски од 

с.Градешница за подготовка и учество на 

ќерките-Ана, Марија и Атанасија на натпревари 
во карате 

 

 
 
 

 

 

 1. Оbjavuvam Одлуказа одобрување на 
финансиски средства на Ристе Момоковски од 

с.Градешница за подготовка и учество на 
ќерките-Ана, Марија и Атанасија на натпревари 
во карате, донесенa на седница на Совет на 

општина Новаци, одржана на 10.12.2020 година. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-763/13     OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
16.12.2020 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 10.12.2020 година, донесе 
  

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

Момоковски од с.Градешница за подготовка и 
учество на ќерките-Ана, Марија и Атанасија на 

натпревари во карате 

 
^len 1 

 
 СЕ ОДОБРУВААТ финансиски 

средства на Ристе Момоковски од с.Градешница 
во износ од 20.000,00 денари-бруто износ,за 

подготовка и учество на ќерките-Ана, Марија и 
Атанасија на натпревари во карате ( за 
котизација, чланарина, превоз и др) 

 

^len 2 

  
 Sredstvata ќe se obezbedat od Buxetot 

na Opшtina Novaci . 
Sredstvata ќe se isplaќaat so posebno 

reшenie od gradona~alnikot na Opшtina 
Novaci. 

    ^len 3 
 

Sretstvata od ~len 1 na ovaa Одлука 
da se isplatat na ime Ристе Момоковски, 
naTransakcionasmetka:500600000814991,EM

B:2905961410002, deponent Стопанска Банка 
АД Bitola. 

^len 3 
  

Odlukata vleguva vo sila so den na 

donesuvawe i ќe se objavi во  ,,Slu`ben 

glasnik na Op{tina Novaci,,. 
 

Br.14-707/16           Совет  на  општина  Новаци 
10.12.2020 god.                 Претседател 

    Наумче Смилевски 
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od 
Zakonot za lokalna samouprava(,,Slu`ben 
vesnik na R.M.,,br.5/02) i ~len 68 od 

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

 
 
 

ЗАКЛУЧОК 

Za objavuvawe Програма за потребите на 
граѓаните од областа на   социјалната заштита 

во општина Новаци за 2021 година 

 

 
 
 

 

 
 

 

 1. Оbjavuvam Програма за потребите на 
граѓаните од областа на   социјалната заштита 

во општина Новаци за 2021 година, донесенa на 

седница на Совет на општина Новаци, одржана 

на 10.12.2020 година. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                       

Бр.08-763/14     OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
16.12.2020 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 10.12.2020 година, донесе 

 

ПРОГРАМА 

за потребите на граѓаните од 
областа на   социјалната заштита во 

општина Новаци за 2021 година 

Вовед 
 

Општините се носители на социјалната 
заштита која се утврдува како дејност од јавен 
интерес која се остварува преку систем од 

мерки,активности,програми и политики за 
заштита од социјални ризици, превенција и 
надминување на социјалните проблеми кои 
неповолно се одразуваат врз добросостојбата на 

граѓаните, со цел: 

- промовирање и одржување на 
социјалната сигурност на граѓаните 

- спречување на социјалната исклученост 
- подобрување на квалитетот на животот 

на граѓанинот 

- зајакнување на капацитетот на 

граѓаните за водење на независен, активен и 
продуктивен живот  

Владата на Р.С.Македонија донесува 
Национална програма за развој на социјалната 

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

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

остварување. 
Според новиот Закон за социјална 

заштита донесен во 2019 год. се зајакнува 
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улогата на општините во доставата на социјални 

услуги, односно се предвидуваат низа обврски 
како во однос на планирање на активности на 
стратешко ниво така и во однос на 

имплементациа на локално ниво. Во делот на 
социјалните услуги се овозможува: 

-обезбедување на развој на 
вониституционални социјални услуги со 
воведување на право на самостојно живеење со 

подршка и основање на мали групни домови. 
-продолжување на процесот на 

децентрализација со давање на можност 
општините да воведат и други права од 
социјалната заштита како и поврзување на 
локалните програми со Националната програма 

за развој на социјална заштита. 

-постои потреба да се работи на  
развивање на  мрежата на соц.услуги на локално 
ниво, преку зајакната соработка меѓу 
релевантните локални  институции  и 
организации како и врз основа на реална и 
објективна проценка на потребите на локалното 

население. 

- во Законот за соц.заштита постојат 
одредби со кои е овозможено партнерство меѓу 

државниот и приватниот сектор. 
Програмата се изготвува со цел да се развие 

системот на соц.заштита и социјалната 

превенцијаво општина Новаци. 
   
Видови на социјални проблеми и 

ризици на кои се изложени граѓаните и 
категории на лица кои ги опфаќа оваа 
програма 
- проблеми кои настануваат како последица од 
природни непогоди и епидемии: 
пожари,поплави,епидемии,земјотреси и сл 

-проблеми кои се поврзани со девијантно 
однесување 

- ризици по здравјето (смрт,болест, повреда) 

- ризици од стареење ( старост и преживување) 

- ризици по мајчинство и семејство 

- ризици од попреченост 

 Категории на лица кои  бидат 
опфатени со ова програма кога ѓе се најдат 
во исклучително тешка состојба се: 
- лица со посебни потреби 

- деца на улица (деца без родители и родителска 
грижа) 

- деца со воспитно социјални проблеми 
- деца со еднородителски семејства 
- лица изложени на социјален ризик  
- лица засегнати со злоупотреба на дрога и 
алхохол 

- стари лица без семејна грижа 
- лица со здравствени проблеми 
- лица погодени од елементарни непогоди, 
пожари, погребални трошоци и друго. 
Социјалната заштита што ќе се развива на 

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

 

Визија на програмата-(приоритетни 

области) 

 
 Зајакување на административните 

капацитети на општините преку 
формирање на одделенија за социјална 

заштита или посебни работни места, 
развивање на меѓуопштинската 
соработка преку формирање на 

заеднички админисративни тела, 
повремени или постојани заеднички 

работни тела и комисии. 
 

 Зајакнување на соработката во 
реализација на социјалната заштита 
преку формирање на локални совети за 

социјална превенција, вработување и 
социјалнин услуги и воспоставување на 
механизми за нивна координација и 

соработка. 

 
 Проширување на видот на договорени 

социјални услуги кои ќе ги вршат и 
други даватели на социјални услуги 

преку објавување на јавни повици. 

 
 Анализа на можностите за склучување на 

договори за вршење на социјални услуги 
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на ЦСР и др. даватели на социјални 
услуги на локално ново. 

 
 Спроведување анализа на просторните, 

техничките, кадровските капацитети на 
територијата на општината врз основа на 
кои ќе се предложат решенија за развој 
на социјалната заштита на општина 

Новаци. 
 

 Зајакнување на социјалната превенција 

преку едукативно- советувалишна 
работа, развивање на формите на 

самопомош, волонтерска работа со лично 
ангажирање и примена на др.методи кои 
соодествуваат на потребите на 

корисниците на социјалната заштита. 
 

 Социјални услуги за 

вонинституционална заштита-
сместување во групен дом и самостојно 

живеење со подршка. Предвидување на 
сретства за оспособување, опремување, 
реновирање на објекти за таа намена. 
Предлог: Дневен центар и клубови за 

стари лица и воздрасни лица,Центар за 
давање на помош во домашни 

услови,Народни кујни 
 

 Развивање на форми на институционална 
и вонинституционална заштита како 

дневно  и привремено згрижување, 
помош и нега во домашни услови и сл. 

.  
 Потикнување на проекти засновани на 

мрежна локална соработка меѓу  

општини, здруженија на граѓани, 
приватни бизниси и др.субјекти. 

 
 Промовирање на волонтерска работа во 

центрите за дневно и привремено 
згрижување преку системска и 
координирана соработка со соодветни 

образовни установи, НВО, хуманитарни 
и верски организации. 

Цели на програмата 
 

-Развој на социјалната заштита и 
социјална превенција како организирана и 
координирана активност на локално ниво 

-Зајакнување на вонинституционалната 
заштита преку воведување на нови социјални 

услуги согласно со потребите на граѓаните. 

-Создавање услови за намалување на 
зависноста од институционална заштита преку 

развивање на алтернативни форми на заштита. 
-Подржување на започнатите процеси на 

децентрализација и деинституционализација во 
социјалната заштита 

-Воведување на модалитетите за 

реализација на јавно-приватно партнерство во 
социјалната заштита 

 

МЕРКИ И АКТИВНОСТИ 

   Општина Новаци, со цел обезбедување на 

социјалната заштита за нејзините граѓани, ќе ги 

спроведува следните мерки и активности: 

   А. Парична помош и обезбедување на 

посебни мерки и услуги за социјална превенција 

и заштита на оддредени категории на лица кои 

ќе се најдат во исклучително тешка состојба, 

согласно можностите и во рамките на 

расположливите средства во Буџетот на 

општина Новаци за 2021 година: 

       Б. Организирање на хуманитарна акција за 

финансиска и материјална помош на ранливите 

групи на население. 

       В. Организирање на трибини за едукација 

против зависности и реализација на проект за 

превенција од болестите на зависност. 

 

ПОСТАПКА ЗА  РЕАЛИЗАЦИЈА 

      А. Парична помош и обезбедување на 

посебни мерки и услуги за социјална 

превенција и заштита на одредени категории 
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на лица кои ќе се најдат во исклучително 

тешка состојба. 

Целта за остварување на паричната 

помош и обезбедување на посебни мерки и 

услуги за социјална превенција и заштита на 

одредени категории на лица е согласно 

надлежноста на општината во областа на 

социјалната заштита утврдена во Законот за 

локалната самоуправа и Законот за социјалната 

заштита како и други законски и подзаконски 

акти во оваа област, општината да им излезе во 

пресрет на здравствено, финансиски или друг 

начин загрозените лица кои имаат потреба од 

социјална заштита и помош,а согласно 

можностите и во рамките на расположливите  

средства во Буџетот на општината за 2021 

година. 

        2.Мерки 

          Висината на надоместокот, видовите на 

мерките и услугите за социјална заштита и 

превенција,за наведените категории на лица ќе 

се утврдуваат врз основа на поднесено барање 

со комплетна документација со која би се 

потврдил основот на барањето,а по дадено 

позитивно мислење од страна на 

Градоначалникот и по донесена одлука од 

страна на Советот на Општина Новаци. 

        3.Носител 

          Оваа активност како мерка во рамките на 

реализацијата на програмата за социјална 

заштита на Општина Новаци за 2021 година, ќе 

се спроведува од страна на Општина Новаци 

преку надлежните  одделенија, а по претходно 

позитивно мислење дадено страна на 

Градоначалникот  и донесена Одлука од страна 

на Советот на Општина Новаци. 

          4.Извори на средства 

           Средствата за исплата на парична помош 

и за обезбедување на посебни мерки и услуги за 

социјална превенција и  заштита на наведените 

категории лица ќе се обезбедуваат согласно 

можностите и во рамките на расположливите 

средства во Буџетот на општината за 2021 

година (750 000,00).  

Б. Организирање на хуманитарна акција за 

финансиска и материјална помош на ранливите 

групи на население  

         Целта на оваа активност е преку 

организарање на акција за собирање на облека, 

храна  и друга опрема  да им се помогне на 

социјално загрозени лица. 

        Носители на спроведување на активност 

покрај Општина Новаци, ќе бидат вклучени и 
јавните установи,  невладини организации и 

здруженија. 

 В. Организирање на трибини за 

едукација против зависности и реализација 

на проект за превенција од болестите на 

зависност 

        Со спроведувањето на оваа активност се 

превземаат мерки за спречување на настанување 

на социјални ризици, рано откривање и третман 

на граѓанинот односно на лицата кои 

злоупотребуваат дроги, други психотропни 

супстанции, прекурсори и алкохол. 

   Оваа активност ќе се спроведе во соработка со  

Меѓуопштинскиот центар за социјална работа 

од Битола, со училиштата, здраствената 

установа, невладини организации и здруженија 

на граѓани како и други правни и физички лица 

Финансирање 
 
За реализацијата на програмата ќе се 

обезбедат потребни финансиски сретства од 
буџетот на општина Новаци  во износ од 
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750.000,00, буџетот на Р.Македонија и 
донатори. 

 
Финансиски средства за категори на 

граѓани: 

-лица со телесна попреченост  од 2.000,00 до 
10.000,00 денари 
-деца на улица(деца без родители и родителска 

грижа) од 2.000,00 до 10.000,00 денари 
-деца со посебни потреби од 2.000,00 до 
10.000,00 денари 
-деца со воспитно социјални проблеми од 

2.000,00 до 10.000,00 денари 
-деца со еднородителски семејства од 2.000,00 
до 10.000,00 денари 
-новородено дете 5.000,00 денари 

-лица изложени на социјален ризик од 2.000,00 
до 10.000,00 денари 
-лица засегнати со злоупотреба на дрога и 
алхохол од 2.000,00 до 10.000,00 денари 

-стари лица без семејна грижа од 2.000,00 до 
10.000,00 денари 
-лица со здраствени проблеми од 2.000,00 до 
10.000,00 денари 

-лица погодени од елементарни непогоди, 
пожари, погребални трошоци и друго од 
2.000,00 до 10.000,00 денари 
  

Разгледувањето на барањата од граѓаните 
ќе го врши градоначалникот на општина Новаци 

за средства до 10.000,00 денари, а за средства 

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

трансакциона сметка на граѓанинот. 
 

Завршна одредба 
 

  Програмата влегува во сила осмиот ден 

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

 

Br.14-707/17           Совет  на  општина  Новаци 
10.12.2020 god.                 Претседател 
       Наумче Смилевски 
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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 Одлуказа учество и 
имплеметација на проектот „Мариово 

туристичка Детокс дестинација “ со акроним 
МТД,  финансиран од  Европска Унија, од 

првиот повик од програмата „ ЕУ за 
општините“ 

 
 

 
 
 

 

 
 1. Оbjavuvam Одлука за учество и 

имплеметација на проектот „Мариово 
туристичка Детокс дестинација “ со акроним 
МТД,  финансиран од  Европска Унија, од 
првиот повик од програмата „ ЕУ за 
општините“ , донесенa на седница на Совет на 
општина Новаци, одржана на 10.12.2020 година. 

 
 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                            

Бр.08-763/15     OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
16.12.2020 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 10.12.2020 година, донесе 

 
ОДЛУКА 

 
за учество и имплеметација на проектот 

„Мариово туристичка Детокс дестинација “ 
со акроним МТД,  финансиран од  Европска 
Унија, од првиот повик од програмата „ ЕУ 

за општините“  
 

 
Член 1 

 
  
 СЕ ОДОБРУВА  учество и 
имплеметација на проект „Мариово 
туристичка Детокс дестинација “ со акроним 
МТД,  финансиран од  Европска Унија, од 
првиот повик од програмата „ ЕУ за 
општините“ . 
 

 
Член 2 

 
 
Одлуката влегува во сила со денот на 

донесување и ќе се објави во “Службен 
гласник на општина Новаци”. 
 
Br.14-707/18           Совет  на  општина  Новаци 
10.12.2020 god.                 Претседател 
       Наумче Смилевски 
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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 Одлукаza dodeluvawe na 
ednokratna pari~na pomoш  

na Светлана Милошевска од с.Новаци 
 
 

 
 
 

 

 

 
 1. Оbjavuvam Одлукаza dodeluvawe na 

ednokratna pari~na pomoш na Светлана 

Милошевска од с.Новаци, донесенa на седница 

на Совет на општина Новаци, одржана на 
10.12.2020 година. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-763/16     OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
16.12.2020 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 10.12.2020 година, донесе 

 
O D L U K A 

za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш 
na Светлана Милошевска од с.Новаци 

 
^len 1 

 

 Na Светлана Милошевска од с.Новаци, 
mu se dodeluva ednokratna pari~na pomoш 

vo iznos од  10.000,00 denari-нето износ, за 
лекување. 

 
^len 2 

  
Sredstvata od ~len 1 na ovaa Odluka 

ќe se obezbedat od Buxetot na Opшtina 
Novaci. 

Sredstvata ќe se isplaќaat so posebno 

reшenie od gradona~alnikot na Opшtina 
Novaci. 

   

^len 3 
 

Sredstvata da se prefrlat na ime: 

Светлана Милошевска, 
Na Трансакциона 

smetka:500600019378172 
Депонент Stopanska банка АД Битола  
 

^len 4 
  

Odlukata vleguva vo sila so denot na 

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

glasnik na Opшtina Novaci,,). 
 

Br.14-707/19           Совет  на  општина  Новаци 
10.12.2020 god.                 Претседател 
       Наумче Смилевски 
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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 Согласност за 
кофинансирање 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 1. Оbjavuvam Одлука За Согласност за 

кофинансирање, донесенa на седница на Совет 
на општина Новаци, одржана на 10.12.2020 

година. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                       

Бр.08-763/17     OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
16.12.2020 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 10.12.2020 година, донесе 

 
ОДЛУКА 

За Согласност за кофинансирање 
 

Член 1 
За реализација на Проект за Јавни Работи 

за 2020 година, како дел од Активните Мерки на 
Владата за намалување на невработеноста за 

ангажирање на 10 лица, кои ќе бидат 
ангажирани 22 работни дена, со надоместок од 
бруто износ од 8.800 денари. 

 
Член 2 

Општина Новаци за ангажирање на 

лицата ќе кофинансира 20% во вкупен 
максимален износ од 8.800 денари. Средствата 
ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина 

Новаци за 2020 година. Проектот е поднесен до 
АВРМ и добиена е согласност за ангажирање на 

10 лица активни баратели на работа кои тешко 
се вклучуваат на пазарот на труд. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето и истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Новаци. 
 

Br.14-707/20           Совет  на  општина  Новаци 

10.12.2020 god.                 Претседател 
     Наумче Смилевски 
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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 Programa za rabota na  

Sovetot na Op{tina Novaci za 2021 godina 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 1. Оbjavuvam Programa za rabota na 

Sovetot na Op{tina Novaci za 2021 godina, 
донесенa на седница на Совет на општина 
Новаци, одржана на 10.12.2020 година. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                       

Бр.08-763/18     OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
16.12.2020 god.                          Gradona~alnik 

                                        Љубе Кузманоски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врз  основа на член 94 и член 21 став 1 
точка 3 од Статутот на општина Новаци 
(,,Службен гласник на општина Новаци,, 
бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на 
седницата одржана на ден 10.12.2020 година, 
донесе 

 
PROGRAMA 

za rabota na Sovetot na Op{tina Novaci 
za 2021 godina 

 
 VOVEDEN DEL 

 Nadle`nostite na Edinicite na 
lokalnata samouprava, utvrdeni vo Zakonot 
za lokalna samouprava, Statutot i 
Delovnikot na Sovetot prestavuvaat osnova 
za donesuvawe na Programata za rabota na 
Sovetot na Op{tina Novaci za 2021 godina. 
 Sovetot na Op{tina Novaci, so cel 
da obezbedi uslovi za ostvaruvawe na 
nadle`nostite i izvr{uvawe na svojata 
funkcija, kako i obezbeduvawe na pristap 
na site zainteresirani subjekti, ja 
programira svojata rabota, pri toa na 
transparenten na~in prezentiraj}i gi 
osnovnite nasoki po koi }e se rakovodi vo 
tekot na 2021 godina. 
 Programata vo tekot na celata godina 
}e bidi otvorena za sekoj nov predlog i 
istiot }e bide dobredojden, ako toa zna~i 
zbogatuvawe i podobruvawe na nejziniot 
kvalitet. 
 
  

POSEBEN DEL 
 
JANUARI-FEVRUARI-MART 
 
- Zavr{na smetka na Buxetot na 
Op{tina Novaci za 2020 godina 
IZRABOTUVA: Odelenie za 
finansii i buxet 
RAZGLEDUVA :Komisija za 
finansi,buxet, i LER 
USVOJUVA:Sovet na Op{tina 
Novaci 
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- Zavr{na smetka na Buxetot 
naOU”Slavko Lumbarkovski” Novaci 
za 2020 godina 
IZRABOTUVA: Odelenie za 
finansii i buxet 
RAZGLEDUVA : Komisija za 

finansi,buxet, i LER 
USVOJUVA: Sovet na Op{tina 
Novaci 
 
- Izve{taj za rabotata za 2020 godina 

naOU”Slavko Lumbarkovski” Novaci 
IZRABOTUVA: Odelenie za 
finansii i buxet i OU ”Slavko 
Lumbarkovski” Novaci. 
RAZGLEDUVA : Komisija za 

finansi,buxet, i LER 
USVOJUVA: Sovet na Op{tina 
Novaci 
 
- Finansov plan za 2021 godin 
naOU”Slavko Lumbarkovski” Novaci 
IZRABOTUVA: Odelenie za 
finansii i buxet i OU ”Slavko 
Lumbarkovski” Novaci. 
 
RAZGLEDUVA : Komisija za 

finansi,buxet, i LER 
USVOJUVA: Sovet na Op{tina 

Novaci 
 
- Programa za rabota za 2021 godina 
naOU”Slavko Lumbarkovski” Novaci 
IZRABOTUVA: Odelenie za 
finansii i buxet i OU ”Slavko 
Lumbarkovski” Novaci. 
RAZGLEDUVA: Komisija za 

finansi,buxet, i LER 
 USVOJUVA: Sovet na Op{tina 

Novaci 
 
- Izve{taj za realizacija na 

Programa za lokalni pati{ta i ulici za 
2020 godina. 

IZRABOTUVA: Komisija za 
urbanizam, komunalni dejnosti i 

za{tita na `ivotnata sredina i 
Odelenie za komunalni dejnosti. 
 RAZGLEDUVA: Komisija za 
urbanizam, komunalni dejnosti i 
za{tita na `ivotnata sredina. 
 USVOJUVA: Sovet na Op{tina 
Novaci 
 
- Kvartalniot izve{taj za 

izvr{uvawe na Buxetot na Op{tina Novaci 
za periodot Oktomvri-Dekemvri 2021 
godina. 

IZRABOTUVA: Odelenie za 
finansii i buxet 
RAZGLEDUVA Komisija za 

finansi,buxet, i LER 
USVOJUVA:Sovet na Op{tina 
Novaci 
 
-Kvartalen izve{taj za finansiskoto 

rabotewe na OU”Slavko Lumbarkovski” 
Novaci za periodot Oktomvri-Dekemvri 
2021 godina. 

IZRABOTUVA : Odelenie za 
finansii i buxet 

RAZGLEDUVA: Komisija za 
finansi,buxet, i LER 

USVOJUVA:Sovet na Op{tina 
Novaci 
 
-Programa za izgradba, 

rekonstrukcija i odr`uvawe na lokalni 
pati{ta i ulici za 2021 godina. 

IZRABOTUVA: Komisija za 
urbanizam, komunalni dejnosti i 
za{tita na `ivotnata sredina i 
Odelenie za komunalni dejnosti. 
RAZGLEDUVA: Komisija za 

urbanizam, komunalni dejnosti i za{tita na 
`ivotnata sredina. 

USVOJUVA: Sovet na Op{tina 
Novaci 
 

- Izve{taj za izvr{eniot popis na 
osnovnite sretstva zaklu~no so 31.12.2020 
godina. 

IZRABOTUVA: Odelenie za op{ti i 
pravni raboti 
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USVOJUVA: Sovet na Op{tina 
Novaci 

 
-Programa za odr`uvawe na ulicite 

vo zimski uslovi vo Op{tina Novaci za 
2021 godina. 

IZRABOTUVA: Odelenie za 
komunalni dejnosti 
RAZGLEDUVA: Komisija za 

urbanizam, komunalni dejnosti i za{tita na 
`ivotnata sredina. 

USVOJUVA :Sovet na Op{tina 
Novaci 

 
APRIL-MAJ-JUNI 
 
-Programa za odbele`uvawe na 

pozna~ajni istoriski nastani za 2021 
godina, od strana na Op{tina Novaci. 

IZRABOTUVA: Odelenie za op{ti i 
pravni raboti 
RAZGLEDUVA : Rabotna grupa 
USVOJUVA Sovet na Op{tina 

Novaci 
 
-Kvartalniot izve{taj za izvr{uvawe 

na Buxetot na Op{tina Novaci za periodot 
Januari–Mart 2021 godina. 

IZRABOTUVA: Odelenie za finansi 
i buxet 
RAZGLEDUVA: Komisija za 
finansi,buxet, i LER 
USVOJUVA:Sovet na Op{tina 
Novaci 
 
 -Kvartalen izve{taj za finansiskoto 
rabotewe na OU”Slavko 
Lumbarkovski” Novaci za periodot 
Januari-Mart 2021 godina. 
IZRABOTUVA: Odelenie za finansi 
i buxet 
RAZGLEDUVA :Komisija za 

finansi,buxet, i LER 
USVOJUVA :Sovet na Op{tina 

Novaci 
 

-Informacija za sostojbata so 
deponijata vo selo Meglenci so predlog 
merki za sanirawe na sostojbite. 

IZRABOTUVA: 
J.K.P.”Komunalec”Bitola 
RAZGLEDUVA: Komisija za 

urbanizam, komunalni dejnosti i za{tita na 
`ivotnata sredina. 

 USVOJUVA: Sovet na Op{tina 
Novaci 
 
-Informacija za zagaduvaweto {to go 

predizvikuva REK-Bitola so komparativni 
podatoci od zagaduvaweto na sli~ni 
kapaciteti vo Republika Grcija. 

IZRABOTUVA: REK-Bitola 
RAZGLEDUVA: Komisija za 

urbanizam, komunalni dejnosti i za{tita na 
`ivotnata sredina. 

USVOJUVA :Sovet na Op{tina 
Novaci 

 
Informacija za procenka na rizikot 

po bezbednosta na voda za piewe vo op{tina 
Novaci za 2020 godina. 

IZRABOTUVA: Zavod za zdrastvena 
za{tita Bitola. 
RAZGLEDUVA: Komisija za 

urbanizam, komunalni dejnosti i za{tita na 
`ivotnata sredina. 

 USVOJUVA Sovet na Op{tina 
Novaci 
 
-Programa za javno osvetluvawe na 

Op{tina Novaci za 2021 godina. 
IZRABOTUVA:Odelenie za 
komunalni dejnosti. 
RAZGLEDUVA: Komisija za 

urbanizam, komunalni dejnosti i za{tita na 
`ivotnata sredina. 

USVOJUVA: Sovet na Op{tina 
Novaci 

 
-Informacija za postojnata sostojba 

na vodosnabduvawe na selata od op{tina 
Novaci. 

IZRABOTUVA: JKP”Vodovod”-
Bitola 
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RAZGLEDUVA: Komisija za 
urbanizam, komunalni dejnosti i za{tita na 
`ivotnata sredina. 

 USVOJUVA: Sovet na Op{tina 
Novaci 
 
-Informacija za realizacija na  

primarnata zdrastvena za{tita na 
naselenieto vo Op{tina Novaci. 

IZRABOTUVA: Zdrastvena 
ambulanta s.Novaci 
RAZGLEDUVA; Komisija za 
op{estveni dejnosti. 
USVOJUVA: Sovet na Op{tina 
Novaci. 
 
-Informacija za sostojbite so 

zgradite vo osnovnite u~ili{ta vo selata 
na podra~ieto na Op{tina Novaci. 

-Informacija za organiziraniot 
prevoz na u~enicite na podra~ieto na 
Op{tina Novaci. 

IZRABOTUVA:OU”Slavko 
Lumbarkovski”Novaci 
RAZGLEDUVA:Komisija za 
op{estveni dejnosti 
USVOJUVA: Sovet na Op{tina 
Novaci 
 
-Informacija za sostojbite na 

{umskite povr{ini i opasnosti od po`ari 
vo istite. 

IZRABOTUVA:J.P.”Makedonski 
[umi”Podru`nica 
“Kajmak~alan”Bitola 
RAZGLEDUVA: Komisija za 
op{estveni dejnosti  
USVOJUVA: Sovet na Op{tina 
Novaci 
 
-Informacija za sostojbata na 

kanalskata mre`a za odvodnuvawe na 
podra~ieto na Op{tina Novaci . 

IZRABOTUVA:Podra~na edinica na 
Ministerstvo za zemjodelie, 
{umarstvo i vodostopanstvo-Bitola 

RAZGLEDUVA: Komisija za 
urbanizam, komunalni dejnosti i za{tita na 
`ivotnata sredina. 

 USVOJUVA Sovet na Op{tina 
Novaci 
 
-Informacija za rizik od zagaduvawe 

na vozduhot i vlijanieto na zagadeniot 
vozduh vrz zdravjeto na naselenieto za 
periodot 2018-2020 godina. 

-Informacija na zdrastveno 
ekolo{kiot rizik od zagaduvawe na 

povr{inskite vodи vo Op{tina Novaci za 
periodot 2018-2020 godina. 

-Procenka na rizik od vlijanieto na 
komunalna bu~ava vrz zdravjeto na 
naselenieto. 

-Procenka na rizik od sanitarno-
higienskata sostojba vo u~ili{nata sredina 
vrz zdravjeto na u~enicite vo Op{tina 
Novaci. 

IZRABOTUVA:Zavod za zdrastvena 
za{tita-Bitola 
RAZGLEDUVA :Komisija za 
op{estveni dejnosti 
USVOJUVA:Sovet na Op{tina 
Novaci 
 

JULI-AVGUST-SEPTEMVRI 
 
-Kvartalniot izve{taj za izvr{uvawe 

na Buxetot na Op{tina Novaci za periodot 
April–Juni 2021 godina. 

IZRABOTUVA: Odelenie za finansi 
ibuxet 
RAZGLEDUVA: Komisija za 
finansi,buxet, i LER 
USVOJUVA: Sovet na Op{tina 
Novaci 
 
 -Kvartalen izve{taj za finansiskoto 
rabotewe na OU”Slavko 
Lumbarkovski” Novaci za periodot 
Januari-Mart 2021 godina. 
IZRABOTUVA: Odelenie za finansi 
ibuxet 
RAZGLEDUVA: Komisija za 

finansi,buxet, i LER 



 

 BROJ 19 Четврток 17.12.2020 .   GOD. XXIV STR. 

    SLU@BEN   GLASNIK          OP[TINA NOVACI      - 26 - 

USVOJUVA: Sovet na Op{tina 
Novaci 
 
-Plan za kapitalni investicii 2021-

2023 godina 
IZRABOTUVA: Rabotna grupa 
RAZGLEDUVA: Komisija za 
regionalen razvoj  
USVOJUVA :Sovet na Op{tina 
Novaci 
 
-Informacija za zdrastvenata 

sostojba i zdrastvenata za{tita na 
naselenieto na Op{tina Novaci vo 2020 
godina, so uka`uvawe na zdrastvenite 
preioriteti. 

-Zapoznavawe so epidemiolo{kata 
sostojba odnosno dvi`ewe na zaraznite 
zaboluvawa vo Op{tinata za 2020 godina. 

IZRABOTUVA: Zavod za zdrastven 
za{tita-Bitola 

RAZGLEDUVA: Komisija za 
op{estveni dejnosti 
USVOJUVA : Sovet na Op{tina 
Novaci 
 
-Informacija za vodovodnata mre`a 

vo mesnite zaednici od naselenite mesta. 
IZRABOTUVA: Odelenie za 
komunalni dejnosti i mesnite 
zaednici 
RAZGLEDUVA Komisija za 

urbanizam, komunalni dejnosti i za{tita na 
`ivotnata sredina. 

USVOJUVA Sovet na Op{tina 
Novaci 

 

OKTOMVRI-NOEMVRI-DKEMVRI 
 
Kvartalniot izve{taj za izvr{uvawe 

na Buxetot na Op{tina Novaci za periodot 
Juli–Septemvri 2021 godina. 

IZRABOTUVA: Odelenie za finansi 
i buxet 
RAZGLEDUVA: Komisija za 

finansi,buxet, i LER 
USVOJUVA: Sovet na Op{tina 
Novaci 

 
 -Kvartalen izve{taj za finansiskoto 
rabotewe na OU”Slavko 
Lumbarkovski” Novaci za periodot 
Juli–Septemvri 2021 godina. 
IZRABOTUVA: Odelenie za finansi 
i buxet 
RAZGLEDUVA: Komisija za 
finansi,buxet, i LER 
USVOJUVA: Sovet na Op{tina 
Novaci 
 
Izve{taj za realizacija na 
Programata za javno osvetluvawe na 
Op{tina Novaci za 2021 godina. 
IZRABOTUVA Odelenie za 
komunalni dejnosti 
RAZGLEDUVA : Komisija za 

urbanizam, komunalni dejnosti i za{tita na 
`ivotnata sredina. 

USVOJUVA Sovet na Op{tina 
Novaci 

 
-Informacija za rabotite {to se 

odnesuvaat na javnata bezbednost i 
bezbednosta na sobra}ajot na pati{tata vo 
Op{tinata. 

IZRABOTUVA:Ministerstvo za 
vnatre{ni raboti-Bitola 
RAZGLEDUVA : Komisija za 
op{estveni dejnosti 
USVOJUVA: Sovet na Op{tina 
Novaci 
 
-Izve{taj za rabotata na Sovetot na 

Op{tina Novaci vo 2021 godina 
IZRABOTUVA: Pretsedatel na 
Sovet na Op{tina Novaci 
USVOJUVA: Sovet na Op{tina 

Novaci 
 
Programa za rabota na Sovetot na 

Op{tina Novaci za 2022 godina. 
IZRABOTUVA: Odelenie za op{ti i 
pravni raboti 
USVOJUVA:Sovet na Op{tina 
Novaci 
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 -Buxet na Op{tina Novaci za 2022 
godina. 
 -Odluka za izvr{uvawe na Buxetot na 
op{tina Novaci za 2022 godina. 

IZRABOTUVA: Odelenie za 
finansii i buxet 
RAZGLEDUVA : Komisija za 
finansi,buxet, i LER 
USVOJUVA :Sovet na Op{tina 
Novaci 
 
 

NORMATIVEN DEL 
 
Normativniot del od Programata za 

rabota na Sovetot na Op{tina Novaci ja 
regulira normativnata dejnost na Sovetot 
vo 2021 godina, odnosno donesuvaweto na 
normativnite akti od negova strana i 
nivnoto usoglasuvawe so nivnite propisi 
{to }e bidat doneseni vo tekot na 2021 
godina. 

 

ZAVR[EN DEL 
 
Za izvr{uvawe na programata se 

zadol`uvaat izgotvuva~ite, predlaga~ite i 
site ostanati u~esnici da se pridr`uvaat na 
rokovite utvrdeni vo istata. 

Vo tekot na 2021 godina Sovetot na 
Op{tina Novaci }e gi razgleduva i site 
dopolnitelni pra{awa {to }e proizlezat 
od redovnoto rabotewe. 

 
Programata }e se objavi vo,,Slu`ben 

glasnik na Op{tina Novaci,,. 
 

Br.14-707/21           Совет  на  општина  Новаци 
10.12.2020 god.                 Претседател 

     Наумче Смилевски 
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od 
Zakonot za lokalna samouprava(,,Slu`ben 
vesnik na R.M.,,br.5/02) i ~len 68 od 

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

 
 
 

ЗАКЛУЧОК 

Za objavuvawe Одлука za usvojuvawe na  
Predlog-Buxet  

на општина Новаци za 2021 godina 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 1. Оbjavuvam Одлука za usvojuvawe na  
Predlog-Buxet на општина Новаци za 2021 
godina, донесенa на седница на Совет на 

општина Новаци, одржана на 15.12.2020 година. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                             

Бр.08-763/19     OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
16.12.2020 god.                          Gradona~alnik 

                                        Љубе Кузманоски 

 

 

 

 

 

 

 

Врз основа член 36, став 1, точка 15, од 
Законот за локална самоуправа (Сл. весник на 

РМ бр. 5/02) a vo vrska со член  94 и член  21 
став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци 
(,,Службен гласник на општина Новаци,, 
бр.07/2019), Sovetot na op{tina Novaci na 
Sednicata odr`ana na den 15-12-2020 godina 
donese   

 

 
O D L U K A 

za usvojuvawe na  Predlog-Buxet на општина 
Новаци za 2021 godina 

  
 

 
^len 1 

 

SE USVOJUVA Predlog-Buxetot на 
општина Новаци za 2021 godina. 

Predlog-Buxetot na Opшtina Novaci 
za 2021 godina se stava na javna rasprava. 

 
 

^len 2 
  

Sostaven  del na ovaa Odluka e 

Predlog-Buxet на општина Новаци  za  2021 
godina, br.14-706/9 od 10.12.2020 godina. 

 
 
  

^len 3 
  

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

Br.14-707/24           Совет  на  општина  Новаци 

15.12.2020 god.                 Претседател 
     Наумче Смилевски 

 
 

 

 

 



 

 BROJ 19 Четврток 17.12.2020 .   GOD. XXIV STR. 

    SLU@BEN   GLASNIK          OP[TINA NOVACI      - 29 - 

 

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 ОдлукаZa odobruvawe 
Buxetski Kalendar za 2021 godina 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 1. Оbjavuvam ОдлукаZa odobruvawe 

Buxetski Kalendar za 2021 godina, донесенa 

на седница на Совет на општина Новаци, 
одржана на 15.12.2020 година. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                       

Бр.08-763/20     OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
16.12.2020 god.                          Gradona~alnik 

                                        Љубе Кузманоски 

 

 

 

 

 

 

 

Врз основа член 36, став 1, точка 15, од 
Законот за локална самоуправа (Сл. весник на 

РМ бр. 5/02) a vo vrska со член  94 и член  21 
став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци 
(,,Службен гласник на општина Новаци,, 
бр.07/2019), Sovetot na op{tina Novaci na 

Sednicata odr`ana na den 15-12-2020 godina 

donese   

 
ODLUK A 

Za odobruvawe Buxetski Kalendar za 2021 
godina 

 

^len 1 
 
SE ODOBRUVA Buxetski Kalendar 

za 2021 godina: 
  

MO@EN DATUM BUXETSKI 
AKTIVNOSTI-
ODGOVORNOST 

Dekemvri/fevruari-
mart 

Sovetot na 

Opшtinata go 
donesuva buxetskiot 
kalendar 

April Ministerot za 
finansii dostavuva 
do Vladata na 

Republika С. 
Makedonija 
Fiskalna strategija 

na RСM za narednite 
tri godini 

April Sovetot na 

Opшtinata 
razgleduva razvojni 
dokumenti, 
vklu~itelno i 
fiskalna strategija 

Septemvri Gradona~alnikot 
podgotvuva 

opшtinski buxetski 
cirkular so 
obrazlo`enie za 
potrebnite sredstva 

do opшtinskite 
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buxetski korisnici 

Oktomvri Opшtinskite 
buxetski korisnici 
gi dostavuvaat 
predlog-
presmetkite za 
narednata godina so 
obrazlo`enie za 
visinata na iznosite 
po pozici 

Oktomvri Odelot za buxet 

vrшi pregovarawe i 
analizirawe na 
dostavenite 
predlog-presmetki i 
gi odreduva 
prioritetite i 
odredbite za noviot 
Predlog-buxet 

Oktomvri Razgleduvawe na 
novi barawa i 
predlozi po koi 
odlu~uva i dava 
nasoki 
Gradona~alnikot 

15 oktomvri Ministerot za 
finansii dostavuva 
buxetski cirkular 
so nasoki za 
izgotvuvawe na 
Predlog-buxetot za 
narednata godina 

Noemvri Gradona~alnikot go 
razgleduva i 
odobruva Predlog-
buxet podgotven od 
strana na 
finansiskiot odel 

na opшtinata 

Noemvri a.Predlog-buxetot 
se dostavuva do 
Sovetot na 

Opшtinata 
b.Se objavuva 
sodr`inata na 
Predlog buxetot i 
se dava dostapnost 

na javnosta 

Dekemvri Do Sovetot se 
dostavuva kone~en 
Predlog-buxet od 
strana na 
Gradona~alnikot 

Dekemvri Se vodi rasprava vo 
telata na Sovetot na 

Opшinata 

Kraj na dekemvri Sednica na Sovetot 
na Op{tinata za 
donesuvawe na 
Buxetot za 
narednata buxetska 
godina 

Januari 
 

Zapo~nuva nova 
buxetska godina 

 
 

^len 2 
 

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

glasnik  na Opшtina Novaci,,. 
 

Br.14-707/25           Совет  на  општина  Новаци 

15.12.2020 god.                 Претседател 
     Наумче Смилевски 
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С  О  Д   Р  Ж  И  Н  А                                            Strana 
  

 1.Заклучок за објавување Oдлука за ко-финансирање на општина Новаци za Rekonstrukcija 

на улица во с.Зовиќ 
 2. Заклучок за објавување Одлука за пренамена на средствата во Буџетот на општина Новаци 
за 2020 година 
 3. Заклучок за објавување Одлука za usvojuvawe na  Predlog-Одлука за извршување на  Буџетот 

на Општината за 2021 година 

 4. Заклучок за објавување Одлукаza odobruvawe na sredstva za odbele`uvawe na Novata 2021 

godina, бo`iќnite praznici и богојавление-водици  
 5. Заклучок за објавување Одлуказа давање на согласност на Годишен финансиски план за 2021 
година на ООУ,,Славко Лумбарковски,,-Новаци  

 6. Заклучок за објавување Одлукаza dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш na Ката 

Новевска с.Новаци 

 7. Заклучок за објавување Одлукаza dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш na Гоце 

Талевски с.Новаци 
 8. Заклучок за објавување Одлуказа одобрување набавка на градежни матерјали за Црковен 

одбор манастир Св.Петка с.Маково за потребите на манастирот Св.Архангел Михаил 
 9. Заклучок за објавување Одлукаza dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш na Деан 

Ристевски с.Живојно 
 10. Заклучок за објавување Одлукаza odobruvawe  na Plan na Programi za Razvoj 
 11. Заклучок за објавување Одлукаza dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш na Ристе 

Јумруковски од с.Гермијан 

 12. Заклучок за објавување Одлука za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш na Димче 

Караколевски од с.Гермијан 

 13. Заклучок за објавување Одлуказа одобрување на финансиски средства на Ристе 

Момоковски од с.Градешница за подготовка и учество на ќерките-Ана, Марија и Атанасија на 
натпревари во карате 
 14. Заклучок за објавување Програма за потребите на граѓаните од областа на   социјалната 

заштита во општина Новаци за 2021 година 

 15. Заклучок за објавување Одлуказа учество и имплеметација на проектот „Мариово 
туристичка Детокс дестинација “ со акроним МТД,  финансиран од  Европска Унија, од првиот 
повик од програмата „ ЕУ за општините“  
 16. Заклучок за објавување Одлукаza dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш na 
Светлана Милошевска од с.Новаци 
 17. Заклучок за објавување Одлука За Согласност за кофинансирање 

 18. Заклучок за објавување Programa za rabota na Sovetot na Op{tina Novaci za 2021 
godina 

 19. Заклучок за објавување Одлука za usvojuvawe na  Predlog-Buxet на општина Новаци za 
2021 godina 
 20. Заклучок за објавување ОдлукаZa odobruvawe Buxetski Kalendar za 2021 godina 
 
 

 

 

 



 

 BROJ 19 Четврток 17.12.2020 .   GOD. XXIV STR. 

    SLU@BEN   GLASNIK          OP[TINA NOVACI      - 32 - 

 
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 


