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Izleguva po potreba-22.02-2021godina.Понеделник-Br.03, godina XXV 

.@-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 Zаклучок za usvojuvawe na 
Izveшtajot за извршен годишен попис во 

општина Новаци со состојба 31.12. 2020 година 
 

 

 
 

  
 1. Оbjavuvam Zаклучок za usvojuvawe na 

Izveшtajot за извршен годишен попис во 
општина Новаци со состојба 31.12. 2020 година , 
донесенa на седница на Совет на општина 

Новаци, одржана на 15.02.2021 година. 
 
 
 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Бр.08-234/1  OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
22.02.2021 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 15.02.2021 година, донесе 
 

 

Z A K L U ^ O K 
za usvojuvawe na Izveшtajot за извршен 

годишен попис во општина Новаци  

со состојба 31.12. 2020 година  
 

 

 
 
1.Se usvojuva Izveшtajot за извршен 

редовен годишен попис во општина Новаци со 

состојба 31.12.2020 година, бр.01-82/1 од 

20.01.2021 год(Popisna lista od br.1 do 
br.17).   

 

  

  
  

 2.Овој Zaklu~okot vleguva vo sila со 

денот на objavuvaweto vo ,,Slu`ben glasnik 
na Op{tina Novaci,,. 
 

Br.14-196/4           Совет  на  општина  Новаци 

15.02.2021 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 usvojuvawe Годишна 
Програма за работа на јавна општинска 

установа за деца-детска градинка ,,Бамби,,-

с.Новаци за воспитна 2021 година(март-август) 
Годишна Програма за работа на директорот на 

ЈОУДГ ,,Бамби.. с.Новаци за 2021 година 
 

 

 

 
 

 1. Оbjavuvam Oдлука za usvojuvawe 
Годишна Програма за работа на јавна 

општинска установа за деца-детска градинка 

,,Бамби,,-с.Новаци за воспитна 2021 
година(март-август) Годишна Програма за 
работа на директорот на ЈОУДГ ,,Бамби.. 
с.Новаци за 2021 година, донесенa на седница 

на Совет на општина Новаци, одржана на 
15.02.2021 година. 

 
 
 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-234/2  OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         

22.02.2021 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 15.02.2021 година, донесе 
 

O D L U K A 
za usvojuvawe Годишна Програма за работа на 

јавна општинска установа за деца-детска 
градинка ,,Бамби,,-с.Новаци за воспитна 2021 

година(март-август) Годишна Програма за 
работа на директорот на ЈОУДГ ,,Бамби.. 

с.Новаци за 2021 година 
 

^len 1 
 

 SE USVOJUVA Годишна Програма за 

работа на јавна општинска установа за деца-
детска градинка ,,Бамби,,-с.Новаци за воспитна 
2021 година(март-август) Годишна Програма за 

работа на директорот на ЈОУДГ ,,Бамби.. 
с.Новаци за 2021 година  
 

^len 2 

  
 Sostaven del na ovaa Odluka e 
Годишна Програма за работа на јавна 

општинска установа за деца-детска градинка 
,,Бамби,,-с.Новаци за воспитна 2021 
година(март-август) Годишна Програма за 

работа на директорот на ЈОУДГ ,,Бамби.. 
с.Новаци за 2021 година , br.02-9/4 od 
09.02.2021  godina( наш број 16-192/1 од 
10.02.2021 година). 

  

^len 3 
  

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

 
Br.14-196/5           Совет  на  општина  Новаци 
15.02.2021 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 на 
Донација на Здружение на граѓани  

ОБНОВА ГЛОБАЛ Струмица   
 

 

 

 
 

  
 1. Оbjavuvam Oдлука за одобрување на 
Донација на Здружение на граѓани ОБНОВА 

ГЛОБАЛ Струмица  , донесенa на седница на 
Совет на општина Новаци, одржана на 
15.02.2021 година. 

 
 
 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-234/3  OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         

22.02.2021 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 15.02.2021 година, донесе 

 
O D L U K A 

За одобрување на Донација на Здружение на 
граѓани ОБНОВА ГЛОБАЛ Струмица   

 
^len 1 

 
 СЕ ОДОБРУВА Донација на Здружение 
на граѓани ОБНОВА ГЛОБАЛ Струмица, во 

износ од 50.000,00 денари, за санирање на 
последиците од пожарот во ГТЦ ГЛОБАЛ 

Струмица. 

^len 2 
 

Sredstvata od ~len 1 na ova Odluka ќe 

se obezbedat od  Buxetot na Opшtina 
Novaci . 

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

За искористените средства  да се 

доставува извештај до општина Новаци. 

 
^len 3 

 
Sredstvata da se prefrlat na ime 

Здружение на граѓани ОБНОВА ГЛОБАЛ 

Струмица, so  `-ska:270074779880184,  

deponent ХАЛК Бanka АД Skopje. 

 
^len 4 

 
 Odlukata vleguva vo sila so denot na 

donesuvawe, и ќе се   objavи  vo  ,,Slu`ben  
glasnik na Opшtina  Novaci,,.                                                         
 

Br.14-196/6           Совет  на  општина  Новаци 

15.02.2021 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 Крстевски с.Новаци 

 
 

 

 

 
  
 1. Оbjavuvam Oдлука za dodeluvawe na 

ednokratna pari~na pomoш na  Зоран 

Крстевски с.Новаци, донесенa на седница на 

Совет на општина Новаци, одржана на 
15.02.2021 година. 

 
 
 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-234/4  OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
22.02.2021 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 15.02.2021 година, донесе 
  

O D L U K A 

za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш  
na  Зоран Крстевски с.Новаци 

 
^len 1 

 

 Na Зоран Крстевски 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: 
Зоран Крстевски 

Na Трансакциона smetka: 
200002904170777 

EMB: 
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.14-196/7           Совет  на  општина  Новаци 
15.02.2021 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  Станко Мицевски с.Новаци 

 
 
 

 

 

 
 1. Оbjavuvam Oдлука za dodeluvawe na 

ednokratna pari~na pomoш na  Станко 

Мицевски с.Новаци, донесенa на седница на 

Совет на општина Новаци, одржана на 
15.02.2021 година. 

 
 
 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-234/5  OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         

22.02.2021 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 15.02.2021 година, донесе 
  

O D L U K A 

za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш  
na  Станко Мицевски с.Новаци 

 
^len 1 

 

 Na Станко Мицевски 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: 
Станко Мицевски 

Na Трансакциона smetka: 
290500000495308 

EMB: 
Депонент ТТК Банка  

 
^len 4 

  
Odlukata vleguva vo sila so denot na 

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

Br.14-196/8           Совет  на  општина  Новаци 
15.02.2021 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 Борче Крстевски с.Живојно 

 
 
 

 

 

 
  
 1. Оbjavuvam Oдлука za dodeluvawe na 

ednokratna pari~na pomoш na Борче 

Крстевски с.Живојно, донесенa на седница на 
Совет на општина Новаци, одржана на 
15.02.2021 година. 

 
 
 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-234/6  OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         

22.02.2021 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 15.02.2021 година, донесе 

 
O D L U K A 

za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш  
na Борче Крстевски с.Живојно 

 
^len 1 

 

 Na Борче Крстевски с.Живојно, mu se 
dodeluva ednokratna pari~na pomoш vo 

iznos од  20.000,00 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: 
Борче Крстевски 

Na Трансакциона smetka: 
210501746188908 

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.14-196/9           Совет  на  општина  Новаци 
15.02.2021 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 Славица Ристевска с.Живојно 
 

 
 
 

 

 

 
  
 1. Оbjavuvam Oдлука za dodeluvawe na 

ednokratna pari~na pomoш na Славица 

Ристевска с.Живојно, донесенa на седница на 
Совет на општина Новаци, одржана на 
15.02.2021 година. 

 
 
 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-234/7  OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         

22.02.2021 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 15.02.2021 година, донесе 

 
O D L U K A 

za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш  
na Славица Ристевска с.Живојно 

 
^len 1 

 

 Na Славица Ристевска с.Живојно, mu se 
dodeluva ednokratna pari~na pomoш vo 

iznos од  10.000,00 denari-нето 
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: 
Славица Ристевска 

Na Трансакциона smetka: 
Депонент  
 

^len 4 
  

Odlukata vleguva vo sila so denot na 

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

glasnik na Opшtina Novaci,,). 
 

Br.14-196/10           Совет  на  општина  Новаци 
15.02.2021 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 Владо Бошевски s.Далбеговци 
 
 

 
 
 

 

 

 
  
 1. Оbjavuvam Oдлука za dodeluvawe na 

ednokratna pari~na pomoш na Владо 

Бошевски s.Далбеговци, донесенa на седница на 
Совет на општина Новаци, одржана на 
15.02.2021 година. 

 
 
 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-234/8  OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         

22.02.2021 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 15.02.2021 година, донесе 
  

O D L U K A 

za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш  
na Владо Бошевски s.Далбеговци 

 
^len 1 

 

 Na Владо Бошевски s.Далбеговци, 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. 

Sredstvata ќe se isplaќaat so posebno 

reшenie od gradona~alnikot na Opшtina 
Novaci. 

    ^len 3 
 

Sredstvata da se prefrlat na ime: 

Владо Бошевски, 
Na Трансакциона smetka: 

210501601758139 
EMB: 
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.14-196/11           Совет  на  општина  Новаци 
15.02.2021 god.                 Претседател 

    НаумчеСмилевски 



 

 BROJ 03 Понеделник 22.02.2021 .   GOD. XXV STR. 

    SLU@BEN   GLASNIK          OP[TINA NOVACI      - 9 - 

 
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  

на КУД ,,Илинден,,Битола за печатење на 

монографија 

 
 
 

 
 

 1.Оbjavuvam Oдлука за одобрување на 

финансиски средства на КУД ,,Илинден,,Битола 

за печатење на монографија, донесенa на 
седница на Совет на општина Новаци, одржана 
на 15.02.2021 година. 

 
 
 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-234/9  OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         

22.02.2021 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 15.02.2021 година, донесе 

 
O D L U K A 

за одобрување на финансиски средства на КУД 

,,Илинден,,Битола 

 за печатење на монографија 

 
^len 1 

 
 СЕ ОДОБРУВААТ финансиски 

средства на КУД ,,Илинден,, Битола, во износ од 

6.000,00 денари, за печатење на монографија. 

 

^len 2 

 
Sredstvata od ~len 1 na ova Odluka ќe 

se obezbedat od  Buxetot na Opшtina 
Novaci . 

Sredstvata ќe se isplaќaat so posebno 

reшenie od gradona~alnikot na Opшtina 
Novaci. 

За искористените средства  да се 

доставува извештај до општина Новаци. 

 
^len 3 

 
 Sredstvata da se prefrlat na ime 

КУД ,,Илинден,, Битола, so  `-ska: 
290200000385325,  deponent ТТК Бanka АД 
Skopje. 

^len 4 
 

 Odlukata vleguva vo sila so 

denot na donesuvawe, и ќе се   objavи  vo  

,,Slu`ben  glasnik na Opшtina  Novaci,,.                                                         
 

Br.14-196/12           Совет  на  општина  Новаци 
15.02.2021 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 Александра Јолевска с.Добромири 

 
 
 

 
 
 

 

 

 1.Оbjavuvam Oдлука za dodeluvawe na 

ednokratna pari~na pomoш na Александра 

Јолевска с.Добромири, донесенa на седница на 

Совет на општина Новаци, одржана на 
15.02.2021 година. 

 
 
 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-234/10       OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         

22.02.2021 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 15.02.2021 година, донесе 

 
O D L U K A 

za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш  
na Александра Јолевска с.Добромири 

 
^len 1 

 

 Na Александра Јолевска с.Добромири, 
mu se dodeluva ednokratna pari~na pomoш 

vo iznos од  20.000,00denari-бруто износ, за 

трошоци за лекување наќерката Теодора 

Јолевска.  

^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: 
Александра Јолевска 

Na Трансакциона smetka: 
200002090984857 

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.14-196/13           Совет  на  општина  Новаци 
15.02.2021 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 Илче Неделковски с.Добровени 
 

 
 
 

 
 
 

 1.Оbjavuvam Oдлука za dodeluvawe na 

ednokratna pari~na pomoш na Илче 

Неделковски с.Добровени, донесенa на седница 

на Совет на општина Новаци, одржана на 
15.02.2021 година. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-234/11       OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         

22.02.2021 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 15.02.2021 година, донесе 

 
O D L U K A 

za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш  
na Илче Неделковски с.Добровени 

 
^len 1 

 

 Na Илче Неделковски с. Добровени, mu 
se dodeluva ednokratna pari~na pomoш vo 

iznos од  10.000,00 denari-нето 
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: 
Илче Неделковски 

Na Трансакциона smetka: 
380677548500161 

Депонент Прокредит Банка 
 

^len 4 
  

Odlukata vleguva vo sila so denot na 

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

glasnik na Opшtina Novaci,,). 
 

Br.14-196/14           Совет  на  општина  Новаци 
15.02.2021 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 Виолета Велјановска с.Новаци 
 
 

 
 
 

 
 
 

 1.Оbjavuvam Oдлука za dodeluvawe na 

ednokratna pari~na pomoш na Виолета 

Велјановска с.Новаци, донесенa на седница на 

Совет на општина Новаци, одржана на 
15.02.2021 година. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                           

Бр.08-234/12       OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         

22.02.2021 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 15.02.2021 година, донесе 

 
O D L U K A 

za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш  
na Виолета Велјановска с.Новаци 

 
^len 1 

 

 Na Виолета Велјановска с.Новаци, mu se 
dodeluva ednokratna pari~na pomoш vo 

iznos од  10.000,00 denari-нето 
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: 
Виолета Велјановска 

Na Трансакциона smetka: 
200002001269363 

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.14-196/15           Совет  на  општина  Новаци 
15.02.2021 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 одобрување  набавка 

на градежни матерјали 

за Месна заедница с.Гермијан 
 
 

 
 
 

 
 

 1.Оbjavuvam Oдлука za одобрување  

набавка на градежни матерјали за Месна 

заедница с.Гермијан, донесенa на седница на 
Совет на општина Новаци, одржана на 
15.02.2021 година. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-234/13       OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         

22.02.2021 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 15.02.2021 година, донесе 

 

O D L U K A 

za одобрување  набавка на градежни матерјали 

за Месна заедница с.Гермијан 

  
^len 1 

 
 СЕ ОДОБРУВА набавка на градежни 

матерјали во износ од 20.000,00 денари за 

Месна Заедница с.Гермијан, за изградба на 

ограда на манастир Св.Климент Охридски. 

 Составен дел на Одлуката е Барањето 

бр.08-155/1 од 04.02.2021 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.14-196/16           Совет  на  општина  Новаци 
15.02.2021 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 одобрување  набавка 

на градежни матерјали 

за Месна Заедница с.Д.Орехово 
 
 

 
 
 

 
 

 1.Оbjavuvam Oдлука za одобрување  

набавка на градежни матерјали за Месна 

Заедница с.Д.Орехово, донесенa на седница на 
Совет на општина Новаци, одржана на 
15.02.2021 година. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-234/14       OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         

22.02.2021 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 15.02.2021 година, донесе 

 

O D L U K A 

za одобрување  набавка на градежни матерјали 

 за Месна Заедница с.Д.Орехово 

 
^len 1 

 
 СЕ ОДОБРУВА набавка на градежни 

матерјали во износ од 20.000,00 денари за 

Месна Заедница с.Д.Орехово, за покривање на 

манастир Св.Филип (лим и граѓа). 

  Составен дел на Одлуката е Барањето 

бр.08-162/1 од 05.02.2021 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.14-196/17           Совет  на  општина  Новаци 
15.02.2021 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 Стевче Кузмановски с.Новаци 
 
 

 
 
 

 
 

 1.Оbjavuvam Oдлука za dodeluvawe na 

ednokratna pari~na pomoш na Стевче 

Кузмановски с.Новаци, донесенa на седница на 

Совет на општина Новаци, одржана на 
15.02.2021 година. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-234/15       OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         

22.02.2021 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 15.02.2021 година, донесе 

 
O D L U K A 

za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш  
na Стевче Кузмановски с.Новаци 

 
^len 1 

 

 Na Стевче Кузмановски с.Новаци, mu se 
dodeluva ednokratna pari~na pomoш vo 

iznos од  20.000,00 denari-бруто износ, за 

направени трошоци за лекување на сопругата.  
 

^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: 
Стевче Кузмановски 

Na Трансакциона smetka: 
210501564332629 

Депонент НЛБ Тутунска Банка.   
 

^len 4 
  

Odlukata vleguva vo sila so denot na 

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

glasnik na Opшtina Novaci,,). 
 

Br.14-196/18           Совет  на  општина  Новаци 
15.02.2021 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 Стевановски Трајан с.Добромири 
 
 
 

 
 
 

 
 

 1.Оbjavuvam Oдлука za dodeluvawe na 

ednokratna pari~na pomoш na Стевановски 

Трајан с.Добромири, донесенa на седница на 

Совет на општина Новаци, одржана на 
15.02.2021 година. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-234/16       OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         

22.02.2021 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 15.02.2021 година, донесе 

 
O D L U K A 

za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш  
na Стевановски Трајан с.Добромири 

 
^len 1 

 

 Na Стевановски Трајан с.Добромири , mu 
se dodeluva ednokratna pari~na pomoш vo 

iznos од  20.000,00 denari-бруто износ, за 
лекување на сопругата-Пранвера Ѓони.  
 

^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:  
Na Трансакциона smetka: 

290500001322524 

 Депонент ТТК Банка.   
 

^len 4 
  

Odlukata vleguva vo sila so denot na 

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

glasnik na Opшtina Novaci,,). 
 

Br.14-196/19           Совет  на  општина  Новаци 
15.02.2021 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 на 

финансиски средства на Zdru`enie na graѓani 

za zaшtita na prirodnoto i kulturno 
nasledstvo na Mariovo-,,NETOP,, Битола 

 
 
 
 

 

 1.Оbjavuvam Oдлука за одобрување на 

финансиски средства на Zdru`enie na graѓani 

za zaшtita na prirodnoto i kulturno 
nasledstvo na Mariovo-,,NETOP,, Битола , 
донесенa на седница на Совет на општина 
Новаци, одржана на 15.02.2021 година. 

 
 
 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-234/17       OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         

22.02.2021 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 15.02.2021 година, донесе 

 
O D L U K A 

за одобрување на финансиски средства на 

Zdru`enie na graѓani za zaшtita na 
prirodnoto i kulturno nasledstvo na 

Mariovo-,,NETOP,, Битола  

 
^len 1 

 
 СЕ ОДОБРУВААТ финансиски 

средства на Zdru`enie na graѓani za zaшtita 
na prirodnoto i kulturno nasledstvo na 

Mariovo-,,NETOP,, Битола, во износ од 

10.000,00 денари за откуп на книга, 20 

примероци х 500,00 денари). 

 

^len 2 

 
Sredstvata od ~len 1 na ova Odluka ќe 

se obezbedat od  Buxetot na Opшtina 
Novaci . 

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

За искористените средства  да се 

доставува извештај до општина Новаци. 

 
^len 3 

 
Sredstvata da se prefrlat na ime: 

Zdru`enie na graѓani za zaшtita na 
prirodnoto i kulturno nasledstvo na 

Mariovo-,,NETOP,, Битола, 

Na @iro smetka: 210062755910139, 

Tutunska banka AD Skopje 

 
^len 4 

 
 Odlukata vleguva vo sila so 

denot na donesuvawe, и ќе се   objavи  vo  
,,Slu`ben  glasnik na Opшtina  Novaci,,.                
 

Br.14-196/20           Совет  на  општина  Новаци 
15.02.2021 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 Pece Ristevski с.Новаци 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 1.Оbjavuvam Oдлука za dodeluvawe na 

ednokratna pari~na pomoш na Pece 
Ristevski с.Новаци, донесенa на седница на 

Совет на општина Новаци, одржана на 
15.02.2021 година. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-234/18       OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         

22.02.2021 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 15.02.2021 година, донесе 

 
O D L U K A 

za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш  
na Pece Ristevski с.Новаци 

 
^len 1 

 

 Na Pece Ristevski с.Новаци, mu se 
dodeluva ednokratna pari~na pomoш vo 

iznos од  10.000,00 denari-нето износ, за 
лекување на negovata majka.  
 

^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: 
Pece Ristevski  

Na Трансакциона smetka: 
270700028921954 

 Депонент ХАЛК Банка.   
 

^len 4 
  

Odlukata vleguva vo sila so denot na 

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

glasnik na Opшtina Novaci,,). 
 

Br.14-196/21           Совет  на  општина  Новаци 
15.02.2021 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  на 

дополнителни финансиски  sredstva na 

ЗFK,,Novaci-2005,, Novaci за успешно 

натпреварување во Трета Македонска 

фудбалска лига-југозапад 
 

 
 
 

 1.Оbjavuvam Oдлука за одобрување  на 

дополнителни финансиски  sredstva na 
ЗFK,,Novaci-2005,, Novaci за успешно 

натпреварување во Трета Македонска 

фудбалска лига-југозапад, донесенa на седница 
на Совет на општина Новаци, одржана на 
15.02.2021 година. 

 
 
 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-234/19       OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         

22.02.2021 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 15.02.2021 година, донесе 

 
O D L U K A 

За одобрување  на дополнителни финансиски  

sredstva na ЗFK,,Novaci-2005,, Novaci за 
успешно натпреварување во Трета Македонска 

фудбалска лига-југозапад  

 

^len 1 

 
  

 СЕ ОДОБРУВААТ дополнителни 

финансиски sredstva vo iznos od 482.409,00 

denari na ЗFK ,,Novaci-2005,, Novaci, за 

успешно натпреварување во Трета Македонска 

фудбалска лига-југозапад.  
 

^len 2 

 
Sredstvata od ~len 1 na ova Odluka ќe 

se obezbedat od  Buxetot na Opшtina 
Novaci . 

Sredstvata ќe se isplaќaat so posebno 

reшenie od gradona~alnikot na Opшtina 
Novaci. 

За искористените средства редовно да се 

доставува извештај до општина Новаци. 

 
^len 3 

 
Sredstvata da se prefrlat na ime 

ЗФК,,Novaci-2005,, Novaci so  `-ska: 
200002273548072, даночен број 

4002005168284, deponent Stopanska banka 
Skopje. 

 
^len 4 

 
 Odlukata vleguva vo sila so denot na 

donesuvawe, и ќе се   objavи  vo  ,,Slu`ben  
glasnik na Opшtina  Novaci,,.                                                         
 

Br.14-196/22           Совет  на  општина  Новаци 
15.02.2021 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 одобрување  набавка 

на градежни матерјали за Месна заедница 

с.Старавина за потребите на црква Пресвета 

Богородица 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 1.Оbjavuvam Oдлука za одобрување  

набавка на градежни матерјали за Месна 

заедница с.Старавина за потребите на црква 

Пресвета Богородица, донесенa на седница на 
Совет на општина Новаци, одржана на 

15.02.2021 година. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-234/21       OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         

22.02.2021 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 15.02.2021 година, донесе 

 

O D L U K A 

za одобрување  набавка на градежни матерјали 

за Месна заедница 

с.Старавина за потребите на црква Пресвета 

Богородица 

 
^len 1 

 
 СЕ ОДОБРУВА набавка на градежни 

матерјали во износ од 20.000,00 денари, за 

Месна заедница с.Старавина за потребите на 

црква Пресвета Богородица 

 Составен дел на Одлуката е Барањето 

бр.08-179/1 од 08.02.2021 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.14-196/23           Совет  на  општина  Новаци 
15.02.2021 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 Томе Атанасовски с.Маково 

 
 
 
 

 
 
 

 
 1.Оbjavuvam Oдлука za dodeluvawe na 

ednokratna pari~na pomoш na Томе 

Атанасовски с.Маково, донесенa на седница на 

Совет на општина Новаци, одржана на 
15.02.2021 година. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-234/21       OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         

22.02.2021 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 15.02.2021 година, донесе 

 
O D L U K A 

za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш  
na Томе Атанасовски с.Маково 

 
^len 1 

 

 Na Томе Атанасовски с.Маково, mu se 
dodeluva ednokratna pari~na pomoш vo 

iznos од  10.000,00 denari-нето 
износ,социјална помош и 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: 
Томе Атанасовски  

Na Трансакциона smetka: 
290500019317867 

Депонент ТТК Банка 
 

^len 4 
  

Odlukata vleguva vo sila so denot na 

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

glasnik na Opшtina Novaci,,). 
 

Br.14-196/24           Совет  на  општина  Новаци 
15.02.2021 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 одобрување  набавка 

на градежни матерјали за Месна заедница 

с.Мегленци за изградба на трем на црква 

Св.Никола 

 
 
 
 

 
 
 

 
 1.Оbjavuvam Oдлука za одобрување  

набавка на градежни матерјали за Месна 

заедница с.Мегленци за изградба на трем на 

црква Св.Никола, донесенa на седница на Совет 
на општина Новаци, одржана на 15.02.2021 

година. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-234/22       OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         

22.02.2021 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 15.02.2021 година, донесе 

 

O D L U K A 

za одобрување  набавка на градежни матерјали 

за Месна заедница  

с.Мегленци за изградба на трем на црква 

Св.Никола 
 

^len 1 

 
 СЕ ОДОБРУВА набавка на градежни 

матерјали во износ од 20.000,00 денари, за 

Месна заедница с.Мегленци за изградба на трем 

на црква Св.Никола. 

 Составен дел на Одлуката е Барањето 

бр.08-624/1 од 22.09.2020 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,,). 
 Со донесување на ова Одлука, 

престанува да важи Одлука бр.14-623/28 од 
28.09.2020 година. 
 

Br.14-196/25           Совет  на  општина  Новаци 
15.02.2021 god.                 Претседател 

    НаумчеСмилевски 
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 Vrz osnova na ~len 63 и 51   od 
Zakonot za lokalna samouprava( Slu`ben 
vesnik na RM br. 5/02), a vo vrska so ~len 69 
i 96 od Statutot na op{tina Novaci 
(Slu`ben glasnik na op{tina Novaci br. 

5/02), Odluka za izvrшuvawe na Buxetot na 
Opшtina Novaci za 2021 godina br.14-792/5  

od  30.12.2020 godina , Gradona~alnikot na 
Op{tina Novaci go donese slednoto: 

 
R E [ E N I E 

За запирање објавување на Odluka za 
dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш  

na Зоран Велјановски од с.Рибарци br 14-196/26 
od 15.02.2021 godina. 

 

 1.SE ZAPIRA објавување на Oдлука za 

dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш na 
Зоран Велјановски од с.Рибарци, br 14-196/26 
od 15.02.2021 godina. 

 
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

  Vrz osnova na ~len 51   od Zakonot za 
lokalna samouprava( Slu`ben vesnik na RM 

br. 5/02).Ако градоначалникот смета дека 
прописот на советот не е во согласност со 

Уставот, Законите, Статутот на општина Новаци 

, Odluka za izvrшuvawe na Buxetot na 
Opшtina Novaci za 2021 godina должен е во 
рок од седум дена од денот на доставувањето со 

решение да го запре неговото објавување, со кое 

ќе ги образложи причините за запирање. 
 Во Одлука за реализација на финансиски 

трансвери до здруженија на граѓани, спортски, 
технички, и научни друштва, наменски дотации 
за културно-уметнички манифестации и 
еднократна парична помош на физички лица и 

лица си посебни потреби за 2021 година br. 14-
792/17 od  30.12.2020 godina во член 6 е 
предвидено доделување на еднократна парична 

помош: 
 Ednokratna pari~na pomo{ }e se dodeluva 
i na semejstva nastradani od elementarni 
nepogodi. 
 Pomo{ta bi se dvi`ela vo zavisnost od 
pri~inetata {teta i bi se sveduvala na dve 
kategorii: 

 - Prva kategorija A -50.000den.(Vo 

isklu~itelno te{ki slu~ai),Prva kategorija B -

20.000den, Vtora kategorija - 10.000 den. 

 Sostaven del na baraweto bi bil 
zapisnikot od izvr{eniot uvid i procenetata 
{teta na soodvetna ovlastena institucija ili 
Komisija formirana od Sovetot.  
 Врз основа на член 132 од Статутот на 

општина Новаци(општината-градоначалникот 

води грижа за законито и правилно користење 

на добрата во општа употреба. 

 Врз основа на член 133 од Статутот на 

општина Новаци(општината-градоначалникот 

со сопственоста на општината располага и 

стопанисува како добар домаќин, на начин 

утврден со закон. 

 Причина за запирање објавување на 

Oдлука za dodeluvawe na ednokratna 
pari~na pomoш na Зоран Велјановски од 

с.Рибарци, br, 14-196/26 od 15.02.2021 godina e 
iznosot na odobrenite sredstva(50.000,00 
denari за надомест за направена штета од 

пожар). 
  Liceto Зоран Велјановски од с.Рибарци, 
e so лична karta   od s.Ribarci, а опожарената 
куќа се наоѓа во општина Битола с.Логоварди. 
 Општина Новаци на сите физички лица 
кој се среќаваат со некакви проблеми им помага 

во рамките на своите можности. 
 Предлагам  na Зоран Велјановски од 
с.Рибарци да му се додели ednokratna pari~na 
pomoш во износ од 20.000,00 денари. 

  
2.Re{enieto vleguva vo sila so denot 

na donesuvaweto. 
                                                                                                           

Бр.08-223/1       OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
19.02.2021 god.                          Gradona~alnik 

                                        Љубе Кузманоски 
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 1.Заклучок за објавување Zаклучок za usvojuvawe na Izveшtajot за извршен годишен попис во 

општина Новаци со состојба 31.12. 2020 година  
 2. Заклучок за објавување Oдлука za usvojuvawe Годишна Програма за работа на јавна 
општинска установа за деца-детска градинка ,,Бамби,,-с.Новаци за воспитна 2021 година(март-август) 
Годишна Програма за работа на директорот на ЈОУДГ ,,Бамби.. с.Новаци за 2021 година 

 3.Заклучок за објавување Oдлука за одобрување на Донација на Здружение на граѓани 
ОБНОВА ГЛОБАЛ Струмица   

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

Крстевски с.Новаци 

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

Мицевски с.Новаци 

 6.Заклучок за објавување Oдлука za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш na Борче 

Крстевски с.Живојно 

 7.Заклучок за објавување Oдлука za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш na Славица 

Ристевска с.Живојно 
 8.Заклучок за објавување Oдлука za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш na Владо 

Бошевски s.Далбеговци 

 9.Заклучок за објавување Oдлука за одобрување на финансиски средства на КУД 

,,Илинден,,Битола за печатење на монографија 

 10.Заклучок за објавување Oдлука za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш na 
Александра Јолевска с.Добромири 

 11.Заклучок за објавување Oдлука za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш na Илче 

Неделковски с.Добровени 
 12.Заклучок за објавување Oдлука za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш na Виолета 

Велјановска с.Новаци 
 13.Заклучок за објавување Oдлука za одобрување  набавка на градежни матерјали за Месна 

заедница с.Гермијан 
 14.Заклучок за објавување Oдлука za одобрување  набавка на градежни матерјали за Месна 

Заедница с.Д.Орехово 

 15.Заклучок за објавување Oдлука za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш na Стевче 

Кузмановски с.Новаци 

 16.Заклучок за објавување Oдлука za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш na 
Стевановски Трајан с.Добромири 
 17.Заклучок за објавување Oдлука за одобрување на финансиски средства на Zdru`enie na 
graѓani za zaшtita na prirodnoto i kulturno nasledstvo na Mariovo-,,NETOP,, Битола  

 18.Заклучок за објавување Oдлука za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш na Pece 
Ristevski с.Новаци 
 19.Заклучок за објавување Oдлука за одобрување  на дополнителни финансиски  sredstva na 
ЗFK,,Novaci-2005,, Novaci за успешно натпреварување во Трета Македонска фудбалска лига-

југозапад  

 20.Заклучок за објавување Oдлука za одобрување  набавка на градежни матерјали за Месна 

заедница с.Старавина за потребите на црква Пресвета Богородица 

 21. Заклучок за објавување Oдлука za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш na Томе 

Атанасовски с.Маково 
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 22. Заклучок за објавување Oдлука za одобрување  набавка на градежни матерјали за Месна 

заедница с.Мегленци за изградба на трем на црква Св.Никола 

 Rешение За запирање објавување на Odluka za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш  
na Зоран Велјановски од с.Рибарци br 14-196/26 od 15.02.2021 godina. 
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