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Izleguva po potreba-02.11-2020godina.Ponedelnik-Br.17, 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 Измени и дополнување на  

буџетот на општина Новаци за 2020 година 
 

 

 
 

  
  
 1. Оbjavuvam Измени и дополнување на 

буџетот на општина Новаци за 2020 година, 
донесенa на седница на Совет на општина 
Новаци, одржана на 28.10.2020 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Бр.08-700/1        OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
30.10.2020 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 Програма за зимско одржување 
на  proodnosta na op{tinskite pati{ta и 
улици на територијата на општина Новаци за 

сезоната 2020/2021 година 

 

 

 
 

  
  
 1. Оbjavuvam Програма за зимско 

одржување на  proodnosta na op{tinskite 
pati{ta и улици на територијата на општина 
Новаци за сезоната 2020/2021 година, донесенa 

на седница на Совет на општина Новаци, 

одржана на 28.10.2020 година. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                               
Бр.08-700/2        OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
30.10.2020 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), член 34 од Закон 

за јавни патишта (,,Службен весник на РМ,, 
бр.111/2008год), 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 28.10.2020 година, 
донесе 

  

ПРОГРАМА 

Za зимско одржување на  proodnosta na 

op{tinskite pati{ta и улици на територијата 

на општина Новаци за сезоната 2020/2021 
година 

Вовед 
Pojdovna osnova za izrabotka na 

Програмата za zimsko odr`uvawe na op{tinskite 

pati{ta i ulici e ~len 14 точка 8 и член 34 od 

zakonot za Javni pati{ta (Sl.Vesnik na RМ 

br.84/2008) kako i ~len 34 stav 1 to~ka 3 alineja 

2  od Zakonot za za{tita i spasuvawe (Sl.vesnik 

na RM br.36/04 i 86/08) 
Содржина 

1. Цел на Програмата 

2. Обем, динамика и ниво на одржување 

3. Организациска поставеност на службата за 

зимско одржување и обврски на 

учесниците 

3.1 Претпријатие на кое ќе му биде доверена 

работата 

3.2 Советот на општина Новаци 

3.3 Единицата на локална самоуправа 

3.4 Надзорен орган 

3.5 Други учесници 

4. Прилози: 

 

1. Цел на Програмата 

 
 Програмата има за цел да предвиди услови за 

ефикасно спроведување на зимското одржување на 

локалните патишта и улици на територијата на 

општина 

Новаци преку: 

 одредување на обемот на работа и нивото 

на чистење на снегот и 

голомразиците од коловозните површини; 

 дефинирање на работите и задолженијата 

на учесниците во 
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реализацијата на оваа Програма; 

 дефинирање на обврските на сите учесници 

во реализација на 

Програмата. 

 

2. Обем, динамика и ниво на одржување 

2.1. Обем на одржување 

 

 Тргнувајќи од основната цел на Програмата, 

физичкиот обем на работите е утврден согласно 

приоритетот за оспособување на коловозите за 

функционирање на  сообраќајот и тоа: 

- локални патишта и улици по соодветен приоритет, 

по тип на коловоз по кој се одвива сообраќајот, 

витални локални патишта и улици (од локален пат 

или улица до објектот) до објекти чие 

функционирање е од витално значење за општината. 

2.2. Ниво и динамика на одржување 

 Расчистување на коловозните површини се 

врши по следниот приоритет: 

- локални патишта и улици од прв приоритет, по кој 

се одвива сообраќајот по асфалтиран коловоз и кон 

објекти кои се од витално значење за  општината; 

- локални патишта и улици од втор приоритет, по кој 

се одвива сообраќајот по тампониран или земјен 

коловоз. 

Одстранувањето на подмрзнатиците во 

услови кога нема врнежи се врши по приоритетот на 

локалниот пат или улица по кој се одвива 

сообраќајот. 

 Дежурствоте се обезбедува континуирано во 

зимскиот период. 

Одговорните дежурни работници одржуваат 

контакти со сите субјекти, ја спроведуваат 

Програмата и даваат потребни информации на 

надлежните субјекти и граѓани. 

Дежурството го спроведуваат вработените од 

претпријатието на кое ќе му бидат доверени 

работите, со својата ангажирана механизација и 

работна сила, и тоа според приоритетноста одредена 

со оваа Програма. 

 

3. Организациска поставеност на службата за 

зимско одржување н обврски  на учесниците 

 

На подрачјето на општина Новаци, службата 

за зимско одржување ја организира  Единицата на 

локална самоуправа – Новаци, како носител на сите 

работи и активности кои се однесуваат на 

целокупното функционирање на истата. 

Преку својот надзорен орган ја следи 

реализацијата на Програмата и издава налози за 

работа. 

Согласно Законот за јавни набавки се 

одредува предпријатие кое ќе ја спроведува 

Програмата и ќе остварува соработка со сите други 

субјекти задолжени за спроведување на истата. 

Функционирањето на службата за зимско 

одржување се остварува со следната организациска 

поставеност: 

3.1. Претпријатие на кое ќе му бидат доверени 

работите 

Претпријатието(Јавното Претпријатие за 
комунални дејности ,,Комунална Хигиена,, 
Новаци) на кое ќе му бидат доверени работите 

формира тело за организирање и раководење на 

службата за зимско одржување. Телото ја следи 

реализацијата на оваа Програма и заедно со 

стручната служба одлучува за преземање на 

потребни активности за справување со проблемите 

предизвикани од временските неприлики. 

 Претпријатието(Јавното Претпријатие за 

комунални дејности ,,Комунална Хигиена,, 
Новаци) ги има следните задолженија: 

- организира непрекинато 24 часовно дежурство во 

текот на целиот зимски период; 

- со специјална машина, опрема и работна рака врши 

чистење на снегот и посипување на песок-ризла на 

коловозните површини; 

- машината и другата потребна опрема ја одржува во 

исправна состојба за дејствување во зимски услови; 

- води комплетна документација за работата на 

службата за зимско одржување; 

- редовно и навремено го информира нарачателот и 

надзорниот орган за работата на  службата за зимско 

одржување; 

- секојдневно изготвува и доставува извештаи за 

извршената работа на службата за зимско 

одржување до нарачателот, РЦУК-Битола и 

подрачното одделение на Министерството за 

внатрешни работи; 

- организира редовно дежурство со потребна опрема 

и алат, резервни делови и стручен кадар со цел 

обезбедување исправност на механизацијата и 

успешно дејствување на службата за зимско 

одржување; 

- за сезоната 2020/2021 година во доволни количини 

да обезбеди песок- ризла за посипување на 

коловозните површини. 

3.2. Советот на општина Новаци 

- ја усвојува оваа Програма;  

- го контролира извршувањето на оваа Програма. 

3.3. Единицата на локална самоуправа Новаци 
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- ги координира активностите на сите задолжени 

субјекти во извршувањето на задачите од 

Програмата; 

- преку локалните средства за јавно информирање и 

месните заедници врши  информирање за работата 

на службата за зимско одржување. 

3.4. Надзорен орган 

Надзорниот орган го определува носителот 

на работите со решение со кое ги определува 

работните задачи при реализацијата на Програмата 

за организирање и функционирање на службата за 

зимско одржување на подрачјето на општина 

Новаци за сезоната 2020/2021 година. 

Надзорниот орган ги врши следните работи: 

- ја следи работата на извршителот на работите и за 

тоа изготвува комплетна техничка документација; 

- врши координација со органите и телата на 

Советот на општина Новаци, со РЦУК-Битола, 

подрачното одделение на Министерството за 

внатрешни работи и други учесници, претпријатија, 

заедници и граѓани; 

- дава налог за работа на претпријатието на кое му се 

доверени работите; 

- врши и други работи и работни задачи во врска со 

реализацијата на Програмата. 

 
3.5. Други учесници 

3.5.1. Подрачното одделение на Министерството за 

внатрешни работи го контролира и регулира 

сообраќајот во новонастанатите состојби на 

региналните и локалните патишта во општина 

Новаци и секогаш ќе биде непосредна врска со сите 

задолжени субјекти како би се овозможило 

непречено чистење на истите. 

3.5.2. Надлежниот општински орган за комунални 

работи се грижи за спроведување на Одлуката за 

одржување на комунален ред на подрачјето на 

општина Новаци, во делот на отстранување на 

снегот и мразот, преку инспекциските служби. 

3.5.3. Државниот хидрометеоролошки завод преку 

РЦУК-Битола доставува извештаи (дневни, 

тродневни, неделни и месечни) за временските 

услови до општина  Новаци , претпријатието на кое 

му е доверена работата и надзорот. 

3.5.4. Подрачното одделение на `ЕВН``АД Скопје – 

КЕЦ Битола, ги презема потребните мерки за 

чистење на снегот од надворешните 

електроинсталации. 

3.5.5. Подрачното одделение на ``Македонски 

телекомуникации``АД Скопје ги презема потребните 

мерки за чистење на снегот од надвозните ТТ уреди 

и инсталации. 

3.5.6. Претпријатијата и заедниците чии отворени 

објекти и простории се користат од страна на 

граѓаните (училишта, амбуланти, железнички 

премини, бензиски  пумпи, гробишта и слични 

објекти) преземаат брзи и ефикасни мерки за 

отстранување  на снегот и подмрзнатиците од овие 

објекти и простории. 

3.5.7. Претпријатијата, заедниците и граѓаните-

сопственици, односно корисници на деловни згради 

и деловни простории (стоковни куќи, дуќани, 

продавници, ресторани и сл.објекти) преземаат 

мерки за отстранување на снегот и подмрзнатиците 

од пред овие објекти. 

3.5.8. Граѓаните го чистат снегот и подмрзнатицата 
од патеките и приодите пред своите домови. 

За сите оние кои нема да ги извршуваат 
потребните работи ќе се постапува според законот за 
јавна чистота и Одлуката за комунален ред. 
 

4. Oперативен план со преглед и приоритети 
на општинските патишта кои се предмет на 
зимско одржување 
 

4.1  Со оглед на тоа што низ поголемиот дел 
од населените места транзитираат регионални 
патишта за кои одржувањето на коловозната 
конструкција и зимското одржување се во 

надлежност на ЈП Македонија Пат, чистењето 
на снегот во зимски услови е насочен на 

општинските патишта.  
Со чистењето на регионалните патишта 

кои истовремено се транзитни улици низ 

населените места во општината, опфатени се 
главните улици на следните населени места: 

-Новаци-улица, опфатена  со регионалниот пат 
Р-2338  (Битола-Новаци-Маково)  
-Dobromiri- улиците опфатена со 

регионалниот пат Р-1101  
-Маково-улица, опфатена  со регионалниот пат 

Р-2338  (Битола-Новаци-Маково)  
-Рапеш-улица, опфатена  со регионалниот пат 
Р-2338  (Маково-Рапеш-Старавина)  
-Гермијан,Бач,Добровени, улица опфатени со 

регионалниот пат Р-1107 (Гермијан-Старавина 
Витолиште) 
 
  5.^isteweto na sneg vo zimski uslovi na 

op{tinskite pati{ta }e se vr{i spored 

sledniot redosled i prioritet: 
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reden broj 
(приоритет) 

Paten pravec dol`ina 

vo km 

 

1 Reg.pat R-1101 

Г.Агларци 

1  

2 Reg.pat R-1101 

Д.Агларци 

0,8  

3 Reg.pat R-1101 
Далбеговци 

1  

4  Рeg. pat Р-1107-
@ivojno 

6  

5 Новаци-Рибарци 2,5  

6 Рибарци-Гнеотино 4  

7 Гнеотино-Брод 6  

8 Рег.пат Р-1107 Брод 2  

9 Рег.пат Р-2338 
Мегленци 

1,5  

10 Мегленци-Арматуш 2,5  

11 Рег.пат Р-2338 -
Паралово 

3  

12 Рег.пат Р-2338 
D.Orehovo 

2  

13 Д.Орехово-Грумази 5  

14 Грумази-Ивени 7  

15 Маково-Орле 4  

16 Рег.пат Р-2338-Брник 3  

17 Рег.пат Р-2338-Зовиќ 5  

18 Рег.пат Р-2338-
Груниште 

4  

19 Рег.пат Р-2338-
Будимирци 

4  

20 Старавина-
Градешница 

3  

21 Новаци-Тепавци 12  

22 Ново село-
Балдовенци 

2  

23 Тепавци-Гнилеш 5  

24 Брод- Велесело 4  

25 Брод-Сливица 4  

  

 6.^isteweto na snegot zapo~nuva vo 

prvite momenti na zavrnuvawe odnosno posle 

navrnuvawe na sneg so visina od 5sm, a najdocna 

do 6 ~asa od po~etokot na sne`nite vrne`i. 

 

7..Pri navrnuvawe na pogolemi koli~ini 

na sneg na pati{tata so debelina na sne`nata 

pokrivka pogolema od 20sm, po naredba na 

[tabot za za{tita i spasuvawe na  Op{tina 

Новаци vo ~isteweto }e pobara i pomo{ za 

vklu~uvawe na JP “Makedonija pat” koja }e bide 

prisutna na teren pri ~isteweto na 

regionalnite pati{ta. 

 Vo ekstremni slu~aevi }e bidat vklu~eni 

privatnite firmi и другите правни лица кои 
поседуваат градежна механизација, a vo kraen 

slu~aj so posebni merki se vklu~uva i mesnoto 

naselenie za ra~no ras~istuvawe na snegot. 

 

8.Se zadol`uvaat pretprijatijata koi se 

zadol`eni so mehanizacija vo ovoj plan, da 

obezbedat ispravnost na mehanizacijata vo 

zimskiot period. Dokolku konstatiraat 

neispravnost na mehanizacijata, za istoto 

navremeno da ja informirat op{tinata. 

  

 9.Posebno vnimanie vo odr`uvaweto na 

proodnosta na patot }e bide posveteno na 

delnicata R–2338-Маково(m.v.Preslap),R-2338 -

Старавина, Рeg. pat Р-1107-@ivojno , kade {to 

poradi konfiguracijata na terenot mo`ni se 

nanosi od sneg koi baraat po~esta intervencija. 

 

10.Sretstvata za zimsko odr`uvawe se 

obezbedeni od Buxetot na Op{tina Новаци. 
                                                                                             

Br.14-688/5           Совет  на  општина  Новаци 
28.10.2020 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 Oдлука за одобрување  

склучување на Договор на општина Новаци со 

Јавното Претпријатие за комунални дејности 

,,Комунална Хигиена,, Новаци, за зимско 

одржување на локалните патишта и улици во 

општина Новаци за 2020/2021 година 

 
 

 

 
 1. Оbjavuvam Oдлука за одобрување  

склучување на Договор на општина Новаци со 

Јавното Претпријатие за комунални дејности 

,,Комунална Хигиена,, Новаци, за зимско 

одржување на локалните патишта и улици во 

општина Новаци за 2020/2021 година, донесенa 

на седница на Совет на општина Новаци, 
одржана на 28.10.2020 година. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                         
Бр.08-700/3        OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
30.10.2020 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 28.10.2020 година, донесе 

 

ODLUKA 

за одобрување  склучување на Договор на 

општина Новаци со Јавното Претпријатие за 

комунални дејности ,,Комунална Хигиена,, 
Новаци, за зимско одржување на локалните 

патишта и улици во општина Новаци за 

2020/2021 година 

 
^len 1 

 
          СЕ ОДОБРУВА склучување на Договор 

на општина Новаци со Јавното Претпријатие за 

комунални дејности ,,Комунална Хигиена,, 
Новаци, за зимско одржување на локалните 

патишта и улици во општина Новаци за 

2020/2021 година 

 
^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.14-688/6           Совет  на  општина  Новаци 
28.10.2020 god.                 Претседател 

    НаумчеСмилевски 
 

 

 
 
 



 BROJ 17 Понеделник 02.11.2020 .   GOD. XXIV STR. 

    SLU@BEN   GLASNIK          OP[TINA NOVACI      - 7 - 

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

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

 
 
 

ЗАКЛУЧОК 

Za objavuvawe Oдлука за одобрување набавка 
на градежни матерјали  

за Месна Заедница с.Брод 
 

 

 
 

  
  
 1. Оbjavuvam Oдлука за одобрување 
набавка на градежни матерјали за Месна 

Заедница с.Брод, донесенa на седница на Совет 

на општина Новаци, одржана на 28.10.2020 
година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                             
Бр.08-700/4        OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
30.10.2020 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 28.10.2020 година, донесе 

 

O D L U K A 

за одобрување набавка на градежни матерјали за 

Месна Заедница с.Брод  
 

^len 1 

 
 СЕ ОДОБРУВА набавка на градежни 

матерјали, за Месна Заедница с.Брод. 
 Стручно лице од општинската 

администрација да изработи Предмер-
пресметка. 
 Составен дел на Одлуката е Барањето 

бр.08-80/2 од 20.10.2020 година.  
  

 

^len 2 
  

Sredstvata od ~len 1 na ovaa Odluka 

ќe se obezbedat od Buxetot na Opшtina 

Novaci за 2020 година. 
  

   

^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.14-688/7           Совет  на  општина  Новаци 
28.10.2020 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 Oдлука za dodeluvawe na 
ednokratna pari~na pomoш  
na Зоран Ристевски с.Маково 

 

 

 
 

  
  
 1. Оbjavuvam Oдлука za dodeluvawe na 

ednokratna pari~na pomoш na Зоран 

Ристевски с.Маково, донесенa на седница на 

Совет на општина Новаци, одржана на 
28.10.2020 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                 
Бр.08-700/5        OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
30.10.2020 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 28.10.2020 година, донесе 

 
O D L U K A 

za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш  
na Зоран Ристевски с.Маково 

 
^len 1 

 

 Na Зоран Ристевски с.Маково, mu se 
dodeluva ednokratna pari~na pomoш vo 
iznos од  20.000,00 denari-бруто износ, за 

социјална помош . 
 

^len 2 
  

Sredstvata od ~len 1 na ovaa Odluka 

ќe se obezbedat od Buxetot na Opшtina 
Novaci  za 2020  godina. 

Sredstvata ќe se isplaќaat so posebno 

reшenie od gradona~alnikot na Opшtina 
Novaci. 

   

^len 3 
 

Sredstvata da se prefrlat na ime: 

Зоран Ристевски, 
Na Трансакциона 

smetka:500800012144290 
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.14-688/8           Совет  на  општина  Новаци 
28.10.2020 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 Oдлука за давање 
СОГЛАСНОСТ на  доставен Извештај за 

искористени средства за 2019 година од 

Здружение Фудбалски клуб Новаци 2011-
Новаци 

 

 

 
 

  
  
 1. Оbjavuvam Oдлука за давање 
СОГЛАСНОСТ на  доставен Извештај за 

искористени средства за 2019 година од 
Здружение Фудбалски клуб Новаци 2011-
Новаци, донесенa на седница на Совет на 

општина Новаци, одржана на 28.10.2020 година. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 
Бр.08-700/6        OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
30.10.2020 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 28.10.2020 година, донесе 

 
O D L U K A 

За давање СОГЛАСНОСТ на  доставен Извештај 

за искористени средства за 2019 година од 
Здружение Фудбалски клуб Новаци 2011-

Новаци 

 

 

^len 1 
 

 

 SE ДАВА Согласност  на доставен 

Извештај за искористени средства за 2019 
година од Здружение Фудбалски клуб Новаци 

2011-Новаци 

 

 

^len 2 
  

 

 Sostaven del na ovaa Odluka e 
доставен Извештај за искористени средства за 

2019 година од Здружение Фудбалски клуб 
Новаци 2011-Новаци, наш број 15-691/2 од  
26.10.2020 година. 

  

^len 3 
  

 

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

Br.14-688/9           Совет  на  општина  Новаци 

28.10.2020 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 Oдлука za odobruvawe na 
sredstva za Здружение Фудбалски клуб Новаци 

2011-Новаци za uspeшно натпреварување во 
Општинската фудбалска лига-Esenska 

полусезона- 2020/21 godina 

 

 

 
 1. Оbjavuvam Oдлука za odobruvawe na 

sredstva za Здружение Фудбалски клуб Новаци 

2011-Новаци za uspeшно натпреварување во 
Општинската фудбалска лига-Esenska 
полусезона- 2020/21 godina, донесенa на 

седница на Совет на општина Новаци, одржана 
на 28.10.2020 година. 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                       
Бр.08-700/7        OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
30.10.2020 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 28.10.2020 година, донесе 

  

O D L U K A 
za odobruvawe na sredstva za Здружение 
Фудбалски клуб Новаци 2011-Новаци za 

uspeшно натпреварување во Општинската 
фудбалска лига-Esenska полусезона- 2020/21 

godina 

 
^len 1 

 

 SE ODOBRUVAAT sredstva во износ 

од 75.000,00 денари на Здружение Фудбалски 

клуб Новаци 2011-Новаци za uspeшно 
натпреварување во Општинската фудбалска 

лига-Esenska полусезона- 2020/21 godina 
 

^len 2 

 

 Sreдstvata od ~len 1 na ovaa Odluka 

ќе се обезбедат од Buxetot na Op{tina 
Novaci za 2020 godina. 
 

^len 3 

 
Sretstvata od ~len 1 na ovaa Odluka 

da se isplatat na ime Здружение Фудбалски 

клуб Новаци 2011-Новаци, so `iro 

smetka:500000000735772, pri  Stopanska 
banka АД Bitola. 

  

^len 4 
 

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

 
^len 5 

 
 Odlukata vleguva vo sila со денот на 

донесување и ќе се  objavи vo ,,Slu`ben 
glasnik na Op{tina Novaci,,. 
 

Br.14-688/10           Совет  на  општина  Новаци 
28.10.2020 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 Oдлука za dodeluvawe na 
ednokratna pari~na pomoш 

 na Васко Јончиќ од с.Новаци 

 

 

 
 

  
  
 1. Оbjavuvam Oдлука za dodeluvawe na 

ednokratna pari~na pomoш na Васко Јончиќ 
од с.Новаци, донесенa на седница на Совет на 

општина Новаци, одржана на 28.10.2020 година. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                       

Бр.08-700/8        OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
30.10.2020 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.03-544/2 од 

16.10.2020 година, Советот на Општина Новаци 
на седницата одржана на ден 28.10.2020 година, 
донесе 

O D L U K A 

za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш 
na Васко Јончиќ од с.Новаци 

 
^len 1 

 

 Na Васко Јончиќ од с.Новаци, mu se 
dodeluva ednokratna pari~na pomoш vo 
iznos од  1.500,00 denari-нето износ, за 
надомест за направена штета 

 
^len 2 

  
Sredstvata od ~len 1 na ovaa Odluka 

ќe se obezbedat od Buxetot na Opшtina 
Novaci  za 2020  godina. 

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

  ^len 3 
 

Sredstvata da se prefrlat na ime: 
Васко Јончиќ, 

Na Трансакциона smetka: 
210501596766034 

Депонент НЛБ Банка   
 

^len 4 
  

Odlukata vleguva vo sila so denot na 

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

Br.14-688/11           Совет  на  општина  Новаци 

28.10.2020 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 Oдлука za dodeluvawe na 
ednokratna pari~na pomoш  

na Цветан и Дејан  Јанкуловски од с.Новаци 

 

 

 
 

  
  
 1. Оbjavuvam Oдлука za dodeluvawe na 

ednokratna pari~na pomoш na Цветан и Дејан  

Јанкуловски од с.Новаци, донесенa на седница 

на Совет на општина Новаци, одржана на 
28.10.2020 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-700/9        OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
30.10.2020 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.03-544/2 од 

16.10.2020 година, Советот на Општина Новаци 
на седницата одржана на ден 28.10.2020 година, 
донесе 

O D L U K A 

za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш 
na Цветан и Дејан  Јанкуловски од с.Новаци 

 
^len 1 

 

 Na Цветан и Дејан  Јанкуловски од 
с.Новаци, mu se dodeluva ednokratna pari~na 
pomoш vo iznos од  1.500,00 denari-нето 

износ, за надомест за направена штета 

 
^len 2 

  
Sredstvata od ~len 1 na ovaa Odluka 

ќe se obezbedat od Buxetot na Opшtina 
Novaci  za 2020  godina. 

Sredstvata ќe se isplaќaat so posebno 

reшenie od gradona~alnikot na Opшtina 
Novaci. 

  ^len 3 
 

Sredstvata da se prefrlat na ime: 

Цветан  Јанкуловски, 
Na Трансакциона 

smetka:500600000696069 
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.14-688/12           Совет  на  општина  Новаци 
28.10.2020 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 Oдлука za dodeluvawe na 
ednokratna pari~na pomoш  

na Цветан Јанкуловски од с.Новаци 

 

 

 

 
 

  
  
 1. Оbjavuvam Oдлука za dodeluvawe na 

ednokratna pari~na pomoш na Цветан 

Јанкуловски од с.Новаци, донесенa на седница 

на Совет на општина Новаци, одржана на 
28.10.2020 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-700/10        OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
30.10.2020 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.03-544/2 од 

16.10.2020 година, Советот на Општина Новаци 
на седницата одржана на ден 28.10.2020 година, 
донесе 

 
O D L U K A 

za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш 
na Цветан Јанкуловски од с.Новаци 

 
^len 1 

 

 Na Цветан Јанкуловски од с.Новаци, mu 
se dodeluva ednokratna pari~na pomoш vo 

iznos од  5.700,00 denari-нето износ, за 
надомест за направена штета 

 
^len 2 

  
Sredstvata od ~len 1 na ovaa Odluka 

ќe se obezbedat od Buxetot na Opшtina 
Novaci  za 2020  godina. 

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

    ^len 3 
 

Sredstvata da se prefrlat na ime: 

Цветан  Јанкуловски, 
Na Трансакциона 

smetka:500600000696069 
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.14-688/13           Совет  на  општина  Новаци 
28.10.2020 god.                 Претседател 

    Наумче Смилевски 
                                            





 BROJ 17 Понеделник 02.11.2020 .   GOD. XXIV STR. 

    SLU@BEN   GLASNIK          OP[TINA NOVACI      - 14 - 

 
 

 

С  О  Д   Р  Ж  И  Н  А                                            Strana 
  

 1.Заклучок за објавување Измени и дополнување на буџетот на општина Новаци за 2020 година. 

 2. Заклучок за објавување Програма за зимско одржување на  proodnosta na op{tinskite 

pati{ta и улици на територијата на општина Новаци за сезоната 2020/2021 година 

 3. Заклучок за објавување Oдлука за одобрување  склучување на Договор на општина Новаци 

со Јавното Претпријатие за комунални дејности ,,Комунална Хигиена,, Новаци, за зимско одржување 

на локалните патишта и улици во општина Новаци за 2020/2021 година 

 4.Заклучок за објавување Oдлука за одобрување набавка на градежни матерјали за Месна 
Заедница с.Брод  

 5.Заклучок за објавување Oдлука za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш na Зоран 

Ристевски с.Маково 

 6.Заклучок за објавување Oдлука за давање СОГЛАСНОСТ на  доставен Извештај за 
искористени средства за 2019 година од Здружение Фудбалски клуб Новаци 2011-Новаци 

 7.Заклучок за објавување Oдлука za odobruvawe na sredstva za Здружение Фудбалски клуб 
Новаци 2011-Новаци za uspeшно натпреварување во Општинската фудбалска лига-Esenska 
полусезона- 2020/21 godina 

 8.Заклучок за објавување Oдлука za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш na Васко 

Јончиќ од с.Новаци 

 9.Заклучок за објавување Oдлука za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш na Цветан и 

Дејан  Јанкуловски од с.Новаци 

 10.Заклучок за објавување Oдлука za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш na Цветан 

Јанкуловски од с.Новаци 

 11. Јавен оглас за формирање на партиципативно тело во областа на урбанизмот 

 

 

 
 

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 




