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Izleguva po potreba-10.11-2020godina.Вторник-Br.18, 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 одобрување на 
финансиски средства  

за  Набавка на пумпа за вода на бунар во 

с.Живојно 
 

 

 
1. Оbjavuvam Oдлука за одобрување на 
финансиски средства за  Набавка на пумпа за 

вода на бунар во с.Живојно, донесенa на 
седница на Совет на општина Новаци, одржана 

на 06.11.2020 година. 
 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Бр.08-704/1        OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
10.11.2020 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 06.11.2020 година, донесе 

 

O D L U K A 

за одобрување на финансиски средства за   

Набавка на пумпа за вода на бунар во с.Живојно 
 

^len 1 

 
             СЕ ОДОБРУВААТ финансиски 
средства за Набавка на пумпа за вода на бунар 

во с.Живојно(210.000,00 denari bez DDV). 
 

^len 2 

  
Sredstvata od ~len 1 na ovaa Odluka 

ќe se obezbedat od Buxetot na Opшtina 
Novaci за 2020 година. 
    

^len 3 

  

 Набавката да е  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,,). 
 So vleguvawe vo sila na ova 

Odluka,престанува да важи Одлука за 
одобрување на финансиски средства за Набавка 

на пумпа за вода на бунар во с.Живојно бр.14-

671/8 од 19.10.2020 година. 

 

 

Br.14-703/3           Совет  на  општина  Новаци 
06.11.2020 god.                 Претседател 

    НаумчеСмилевски 
 

 
 

 
                                            



 

 BROJ 18 Вторник 10.11.2020 .   GOD. XXIV STR. 

    SLU@BEN   GLASNIK          OP[TINA NOVACI      - 2 - 

 
 

 

С  О  Д   Р  Ж  И  Н  А                                            Strana 
  

 1.Заклучок за објавување Oдлука за одобрување на финансиски средства за  Набавка на пумпа 
за вода на бунар во с.Живојно 
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