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Izleguva po potreba-11.02-2021godina.Четврток-Br.02, godina XXV 

.@-ska 749014004563010 Deponent Narodna banka na Makedonija;  
E-mail: Novacio@t.mk               Primerok 50 denari  

__________________________________________________________________
 

               Врз основа на член 24-а, став 2 во врска 

со став 1, алинеа 6 од Законот за јавните 

претпријатија „Службен весник на Република 

Македонија“ бр. ( 38/1996, 9/1997, 6/2002, 

40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 

6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 

61/2015, 39/2016, 64/2018 и 35/2019 ), член 54, 

став 1, точка 5 и член 55 од Законот за 

работните односи „Службен весник на 

Република Македонија“ бр. ( 62/2005, 106/2008, 

161/2008, 114/2009, 130/2009, 149/2009, 50/2010, 

52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 

13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 

20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016 и 

120/2018 ) и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр. ( 110/2019 и 267/2020) 

и врз основа на член 32, став 2 во врска со став 

1, алинеа 6 од Статутот на ЈП за комунални 

дејности „Комунална Хигиена“ Општина 

Новаци, Градоначалникот на Општина Новаци,  

на ден 09.02.2021 година ја донесе следната: 

 

 

О Д Л У К А 

 

СЕ РАЗРЕШУВА пред истекот на мандатот 

Борче Јовановски - Директор на Јавното 

претпријатие за комунални дејности 

„Комунална Хигиена“ Новаци сметано од 

09.02.2021 година, избран за Директор со 

Одлука за избор на директор на ЈПКД 

„Комунална Хигиена“ Новаци со Одлука бр. 04-

763/12 од 21.09.2018 година на Градоначалникот 

на Општина Новаци. 

Со денот на донесувањето на оваа Одлука 

престанува важноста на Договорот за работа на 

Директорот на Јавното претпријатие за 

комунални дејности „Комунална Хигиена“ 

Новаци бр. 04-763/13 од 03.10.2018 година. 

Директорот ќе биде одјавен од АВРМ - Центар 

за вработување Битола и од задолжително 

здравствено и социјално осигурување, заклучно 

со ден 09.02.2021 година. 

Оваа одлука е конечна и влегува во сила со 

денот на донесувањето и ќе биде објавена во 

„Службен гласник на Општина Новаци“. 

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 

Градоначалникот на Општина Новаци 

констатира дека Директорот на ЈПКД 

„Комунална Хигиена“ Новаци не доставил 

Извештај за работа на претпријатието до 

Управниот одбор на ЈПКД „Комунална 

Хигиена“ Новаци, односно до Градоначалникот 

на Општина Новаци, на секои 6 ( шест ) месеци, 

што претставува негова законска обврска 

пропишана во член 23-а од Законот за јавните 

претпријатија и член 31 од Статутот на ЈПКД 

„Комунална Хигиена“ Новаци. Истиот од 

изборот за директор на ден 22.09.2018 година, се 

до денес нема доставено Извештај за работа на 

претпријатието, поради што се одлучи како во 

став 1 од диспозитивот на оваа Одлука, а 

согласно член 24-а, став 2 од Законот за јавните 

претпријатија. 

Согласно член 54, став 1, точка 5 од Законот за 

работни односи со договорот за вработување кој 

го склучуваат деловните лица (менаџери), 

страните можат поинаку да ги уредат правата, 

обврските и одговорностите од работниот однос 

особено за престанувањето на важноста на 

договорот за вработување, додека согласно член 

55 од ЗРО, работоводниот орган (менаџер), 

правата и обврските од работен однос, за 

времето додека е именуван, односно избран на 

таа должност, ги остварува кај работодавачот 

кај кого е именуван, односно избран според 
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одредбите на овој закон и друг закон, 

колективен договор и договорот за вработување. 

Со оглед на фактот дека со оваа одлука се 

разрешува директорот на јавното претпријатие, 

а истиот сторил повреда и на одредбите од член 

3 од менаџерскиот договор, истиот согласно 

член 6, став 4 од Договорот за работа на 

Директорот на Јавното претпријатие за 

комунални дејности „Комунална Хигиена“ 

Новаци бр. 04-763/13 од 03.10.2018 година се 

разрешува пред истекот на мандатот за кој е 

именуван во случаите предвидени во Законот за 

јавните претпријатија, поради што престанува 

важноста на договорот со денот на 

донесувањето на оваа одлука. 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука не е 

дозволена жалба, а незадоволната странка може 

да поведе управен спор во рок од 30 дена од 

денот на приемот на одлуката со тужба пред 

Управниот суд на Република Северна 

Македонија. 

 

Д-на: Борче Јовановски- по пошта со 

препорачана пратка и повратница                    

Архива 

Сектор за пресметка и исплата на плати 

Огласна табла на Јавно претпријатие за 

комунални дејности КОМУНАЛНА ХИГИЕНА  

Новаци 

Огласна табла на Општина Новаци 

Управен одбор на Јавно претпријатие за 

комунални дејности КОМУНАЛНА ХИГИЕНА  

Новаци 

 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Бр.04-187/1  OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
09.02.2021 god.                          Gradona~alnik 

                                                    Љубе Кузманоски 
 

                                                                                                                                   

 

 

 
 
 

 

Врз основа на член 50, став 1, точка 14 од 
Законот за локална самоуправа ( „Службен 

весник на Република Македонија“ бр.5/2002 ), 
член 31, став 2 од Законот за вработените во 
јавниот сектор ( „Службен весник на Република 
Македонија“ бр. ( 27/2014, 199/2014, 27/2016, 
198/202018, 130/2009, 143/2019, 50/2010, 
52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 
13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 

14/2020 и 302/2020 ) и Правилникот за 
систематизација и организација на работните 

места во Општина Новаци, Градоначалникот на 
Општина Новаци, на ден 09.02.2021 година го 
донесе следното: 

 
Р Е Ш Е  Н И Е 

-за распоредување на административен 
сулужбеник- 

 
Административниот службеник Борче 

Јовановски од Битола, со адреса на живеење во 
Новаци на ул.1 бр.ББ, Општина Новаци, со 
ЕМБГ 3010961460014, вработен во општинската 

администрација на Општина Новаци, СЕ 
РАСПОРЕДУВА на работно место Соработник 

за заштита и спасување и управување со кризи, 
бидејќи му престана вршењето на јавна 
функција Директор на ЈПКД Комунална 

Хигиена Новаци ( мирување на работен однос 
заради избор на јавна функција ) заклучно со 

ден 09.02.2021 година и на истиот му 
продолжува работниот однос како Соработник 
за заштита и спасување и управување со кризи  

во Општина Новаци сметано од ден 10.02.2021 
година. 

Административниот службеник е должен 
да се јави на работно место Соработник за 
заштита и спасување и управување со кризи  во 

Општина Новаци  во рок од 5 ( пет ) дена по 

престанувањето на вршењето на функцијата, а 
согласно член 31, став 2 од Законот за 
вработените во јавниот сектор. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
 
Именуваниот со Решение за 

распоредување на државен службеник со 

арх.бр.04-301/4 од 04.04.2012 година од 
Градоначалникот на Општина Новаци е 
распореден на работно место Соработник за 
заштита и спасување и управување со кризи при 
општинската администрација на Општина 

Новаци на неопределено работно време.  
Градоначалникот донесе Решение за 

престанок и мирување на работен однос со 

арх.бр.04-250/2 од 27.02.2018 година за 

именуваниот согласно член 31 од Законот за 
вработените во јавниот секор, со оглед на 
фактот дека истиот беше избран да извршува 

јавна функција, која јавна функција ја 
извршуваше најпрво како Вршител на должност 

Директор во ЈПКД „Комунална Хигиена“ 
Новаци со Решение за именување на Вршител 

на должност на Директор ЈПКД „Комунална 
Хигиена“ Новаци со арх.бр.04-250/3 од 
27.02.2018 година, а како Дирекор на ЈПКД 
„Комунална Хигиена“ Новаци со Одлука за 

избор на Директор на ЈПКД „Комунална 
Хигиена“ Новаци арх.бр.04-763/12 од 21.09.2018 
година. 

Градоначалникот на Општина Новаци со 

Одлука со арх.бр.04-187/1 од ден 09.02.2021 
година именуваниот го разреши од јавната 
функција Директор на Јавното претпријатие за 
комунални дејности Комунална Хигиена 

Новаци. 
Од причините наведени погоре 

Градоначалникот на Општина Новаци одлучи 

како во диспозитивот на ова решение. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение 

дозволен е приговор во рок од 8 ( сум ) дена од 
денот на приемот до Комисијата за одлучување 
по жалби и приговори на административните 

службеници во втор степен при Агенцијата за 

администрација. 
 

Д-на: Борче Јовановски- по пошта со 
препорачана пратка и повратница                    

Архива 
Сектор за пресметка и исплата на плати 
Огласна табла на Општина Новаци 
 

Бр.04-187/3  OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
09.02.2021 god.                          Gradona~alnik 
                                                    Љубе Кузманоски 
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