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Izleguva po potreba-01.03-2021godina.Понеделник-Br.04, 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 Заклучок za usvojuvawe na 
Izveшtajot за извршен годишен попис во 

општина Новаци со состојба 31.12. 2020 година 
и Извештај на Комисија за попис на 

Побарувањата Обврските и Паричните средства 
во благајната на општина Новаци 

 
 

 

 1. Оbjavuvam Заклучок za usvojuvawe na 

Izveшtajot за извршен годишен попис во 
општина Новаци со состојба 31.12. 2020 година 
и Извештај на Комисија за попис на 
Побарувањата Обврските и Паричните средства 

во благајната на општина Новаци , донесенa на 
седница на Совет на општина Новаци, одржана 

на 22.02.2021 година. 
 
 
 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Бр.08-262/1       OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
01.03.2021 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 22.02.2021 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 и Извештај на Комисија за 
попис на Побарувањата Обврските и Паричните 

средства во благајната на општина Новаци  

 
 

1.Se usvojuva Izveшtajot за извршен 
редовен годишен попис во општина Новаци со 

состојба 31.12.2020 година, бр.01-82/2 од 

17.02.2021 год, и Извештај на Комисија за попис 
на Побарувањата Обврските и Паричните 
средства во благајната на општина Новаци 

бр.01-82/3 od 17.02.2021 godina. 
 

 

  

 
  

 2.Овој Zaklu~okot vleguva vo sila со 

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

 
Br.14-228/4           Совет  на  општина  Новаци 
22.02.2021 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 Одлука за воспоставување  на 
меѓуопштинска соработка помеѓу општините 

Битола, Могила и Новаци за основање на 
заедничко јавно претпријатие за вршење на 

превоз на патници 

 
 

 

 
 

  
  
 1. Оbjavuvam Одлука за воспоставување  
на меѓуопштинска соработка помеѓу општините 

Битола, Могила и Новаци за основање на 
заедничко јавно претпријатие за вршење на 

превоз на патници, донесенa на седница на 
Совет на општина Новаци, одржана на 

22.02.2021 година. 
 
 
 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-262/2       OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
01.03.2021 god.                          Gradona~alnik 
                                                    Љубе Кузманоски 

 

 

 

 

Врз основа на член 4 став (3) од Законот 
за меѓуопштинска соработка („Службен весник 

на Република Македонија„, бр. 79/09), член 14 
став (1) и (2),  член 36 став (1) точка 4 и  точка 
15 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ”, бр. 05/02) vo vrska 

so ~len член 94 и член 21 став 1 точка 49 od 
Statutot na op{tina Novaci (,,Slu`ben 

glasnik na o{tina Novaci,, br.07/2019), 
Советот на Општина Новаци на седницата 
одржана на ден 22.02.2021 година, донесе: 

 

О Д Л У К А  

 
за воспоставување  на меѓуопштинска соработка 

помеѓу општините Битола, 
Могила и Новаци за основање на заедничко 

јавно претпријатие за вршење 
на превоз на патници 

 
Член 1 

  
 Се воспоставува меѓуопштинска 

соработка помеѓу општините Битола, Могила и 
Новаци  за основање на заедничко јавно 

претпријатие за вршење на превоз на патници. 

 
Член 2 

  
 Меѓуопштинската соработка од член 1 на 
оваа одлука ќе се остварува преку основање на 

заедничко јавно претпријатие. 
Член 3 

  
 Ова одлука влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавување во ,,Службен гласник на 
општината  Новаци,, .  

 

Br.14-228/5           Совет  на  општина  Новаци 

22.02.2021 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 Измени   и  Дополнување  на   
Годишна   Програма за изработка на 

урбанистички планови на територијата на 

Општина Новаци за 2021 година 
 

 
 

 

 
 

  
 1. Оbjavuvam Измени   и  Дополнување  на   

Годишна   Програма за изработка на урбанистички 

планови на територијата на Општина Новаци за 2021 
година , донесенa на седница на Совет на општина 

Новаци, одржана на 22.02.2021 година. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-262/3       OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
01.03.2021 god.                          Gradona~alnik 
                                                    Љубе Кузманоски 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Врз основа член 22, став 1, точка 1, од Законот за локална самоуправа (Сл. 

весник на РМ бр. 5/02), член 18 став 1 точка 1, член 94, член 21 став 1 точка 49 од 

Статутот на општина Новаци (,,Службен гласник на општина Новаци,, бр.07/2019), ), а 

во согласност со член 40 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ 

бр.32/2020)   , Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден  22.02.2021 

година донесе: 

  

   ИЗМЕНИ   И  ДПППЛНУВАОА   НА   ГПДИШНА   ПРПГРАМА  

за израбптка на урбанистишки планпви на теритпријата на Опщтина Нпваци 

за 2021 гпдина  

Врз пснпва на прифатената Иницијатива пд страна на Кпмисијата за урбанизам при 
Опщтина Нпваци ппднесена пд страна на Љупчо Петровски ембг. 1403960410050, од с. 

Тепавци бр. 09-188/1 пд 09.02.2021, предлагаме да се направи дппплнуваое на пваа 
прпграма и вп делпт Урбанистишки прпекти ппд тпшка 5 да се внесе израбптка и 
пдпбруваое на: 
 

1. Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на објект со 
намена А1.5 – станбени куќи во состав на селско стопански дворови на КП 1256 
КП Новаци вон.гр, Ппштина Новаци  

 
ВПВЕД  
Планираоетп е пснпва за спздаваое на единствена реална функципнална целина, 
преку кпја се пвпзмпжува и птвпраое на нпви лпкации за: дпмуваое, кпмерцијални и 
делпвни намени, јавни институции, прпизвпдствп, дистрибуција и сервиси и зеленилп 
и рекреација. 
Планираоетп се пвпзмпжува преку: 
 

- Израбптка на Урбанистишки планпви за селп 
- Израбптка на Урбанистишки прпекти 

 
Имајќи гп вп предвид шлен 93 пд Закпнпт за урбанистишкп планираое (Сл. весник на РМ 

бр.32/2020) ќе прпдплжат ппстапките за израбптка и дпнесуваое на следните 
дпкументации за кпи е пдпбрена планска пднпснп прпектна прпграма: 
 

- Лпкална урбанистишка планска дпкументација 
- Прпекти за инфраструктура 
- Архитектпнскп урбанистишки прпект 

 
ПЛАНИРАОЕ 



Врз пснпва на гпдищната прпграма за израбптка на планпвите, ппщтината (нарашателпт 
на планпт) склушува дпгпвпр сп пвластена прганизација за израбптка на урбанистишки 
планпви. Сп дпгпвпрпт се утврдува спдржината на планпт (прпграма), рпкпвите за 
израбптка, нашинпт на плаќаое и други права и пбврски на нарашателпт и 
израбптувашпт на планпт. 
Финансираоетп на урбанистишките планпви се планира да се пбезбеди сп: 

- Средства пд надпмест за уредуваое на градежнп земјищте 
- Средства пд надпмест за уредуваое на градежнп земјищте и пд 

сампфинансираое на пд заинтересирани правни и физишки лица 
- Сампфинансираое пд правни и физишки лица 
- Агенција за финансиска ппдрщка на земјпделиетп и рурален развпј 
- Средства пд утврдуваое на правен статус на бесправни градби 
- Бучет на Опщтина Нпваци и други извпри 

 
За 2021 гпдина се предлага израбптка на следните планпви: 
 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНПВИ  

 
1. УПС за селп Нпваци 
2. УПС за селп Гермијан 
3. УПС за селп Живпјнп 
4. УПС за селп Рибарци 
5. УПС за селп Градещница 
6. УПС за селп Будимирци 

 
УРБАНИСТИЧКИ ПРПЕКТИ 
 

1, УП за фпрмираое на градежни парцели на дел пд КП 1394/1 и др. КО Нпваци за 
намена Г2-лесна и незагадувашка индустрија, спгласнп ЛУПД за изградба на 
индустриска зпна сп намена Г2 – лесна и незагадувашка индустрија КО Нпваци впн г.р. 
дел пд КП 1394/1, КП 1394/2, КП 1394/3, КП 1394/4, КП 1394/5, КП 1394/6, КП 1394/7 и 
КП 1394/8, Oпщтина Нпваци (ппфат приближнп 16ха), 

 
2, УП за фпрмираое на градежни парцели на КП 660 -КО Старавина и други спгласнп 
Опщт акт за селп Старавина тех. бр. У07-12/14 пд 12/2004г., дпнесен сп Одлука на 
Спвет на Опщтина Нпваци бр.14-71/19 пд 30,01,2015  
 

3, УП за фпрмираое на градежна парцела сп намена Д3.3,  КП 1537/11 КО Нпваци впн 
гр. и други, спгласнп Опщт акт за селп Нпваци, тех. бр. У01-09/14 пд 09,2014гпдина 
Одлука на Спвет на Опщтина Нпваци, бр. 07-838/15 пд 27,10,2014гпд. 
 
4, Урбанистишки прпект впн ппфат на урбанистишки план за изградба на фптпвплтаишна 
електрпцентрала сп мпќнпст дп 1 MW сп намена Е1.13 – ппврщински спларни и 
фптпвплтаишни електрани на КП 468, КП 469 КО Нпваци впн.гр, Опщтина Нпваци  
 



5. Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на објект со 
намена А1.5 – станбени куќи во состав на селско стопански дворови на КП 1256 КП 
Новаци вон.гр, Ппштина Новаци  

 
 

Согласно член 93 ќе продолжат постапките за следните плански и планско – 
проектни документации согласно претходниот закон: 
 

ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

1. ЛУПД за изградба на Индустриска зпна сп намена Г2 – лесна и незагадувашка 
индустрија на дел пд КП 1394/1 КО Нпваци, с. Нпваци  

2. ЛУПД за изградба на намена Д3 – сппрт и рекреација на КП 486 и дел пд КП 487 
КО Скпшивир 

 
ПРОЕКТИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА 

 
1. Прпект за инфраструктура за изградба на цевкпвпд за впдпснабдуваое на с. 

Живпјнп и с. Дпбрпвени  
2. Прпект за инфраструктура за изградба на фекална канализација за с. 

Дпбрпмири 
3. Прпект за инфраструктура за изградба на фекална канализација за с. Рибарци 
4. Прпект за инфраструктура за изградба на фекална канализација за с. Гермијан 
5. Прпект за инфраструктура за изградба на фекална канализација за селп Баш 
6. Прпект за инфраструктура за изградба на систем за навпднуваое сп придружни 

пбјекти на река Елещка, КО Гермијан, Опщтина Нпваци 
7. Прпект за инфраструктура за изградба на лпкален пат ОП 114 врска крстпсница с. 

Старавина - Р-1311 дп с. Будимирци. 
8. Прпект за инфраструктура за изградба на лпкален пат с. Градещница – Манастир Св. 

Илија 

9. Прпект за инфраструктура за изградба на дел пд улишна мрежа вп с. Градещница 

(улица 1) 

10. Прпект за инфраструктура за изградба на дел пд улишна мрежа вп с. Градещница 

(улица 2) 

11. Прпект за инфраструктура за изградба на сппбраќајна инфраструктура (дел пд улишна 

мрежа) вп селп Далбегпвци 

12. Прпект за инфраструктура за изградба на сппбраќајна инфраструктура (дел пд улишна 

мрежа) вп селп Гпрнп Агларци 

13. Прпект за инфраструктура за изградба на сппбраќајна и кпмунална инфраструктура вп 

селп Дплнп Агларци 

14. Прпект за инфраструктура за изградба на систем за навпднуваое вп Опщтина Нпваци 

АРХИТЕКТОНСКО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ 
 

1, АУП за фпрмираое на градежни парцели сп намена Г2 за изградба на фабрика за 
прпизвпдствп на CO2, минерална впда и екстракти пд треви и билки за КП бр.876 и КП 
бр.877/4 КО Нпваци, спгласнп УПВНМ за фабрика за прпизвпдствп на на CO2 и 
екстракти пд треви билки за градежна парцела бр.1, Опщтина Нпваци 



 

2, АУП за фпрмираое на градежна парцела на дел пд КП 1394/1 КО Нпваци за 
намена Г2-лесна и незагадувашка индустрија, спгласнп Опщт акт за с.Нпваци 
(Одлука бр.07-838/15 пд 27.10.2014), Опщтина Нпваци, (ппфат 1-3 ха) 

 
ЗАВРШНИ ПДРЕДБИ 
 
Пред склушуваое на дпгпвпрпт сп изгптвувашпт на планпт, пптребнп е да му се дпстави 
Прпектна прпграма кпја ќе ги спдржи сите прпграмски наспки, пптреби и функции, кпи 
планпт треба да ги спдржи. Ова е сп цел да се дпбијат квалитетни планпви, 
истпвременп и планпви кпи несметанп ќе се реализираат. 
Цената на планпвите се пресметува пп хектар пд испланираната ппврщина, пп дпгпвпр 
сп правнипт субјект – фирмата регистрирана за израбптка на урбанистишки планпви, пп 
пат на јавна набавка, спгласнп Закпнпт за јавни набавки. 
Во зависност од потребите, оваа програма може да се изменува и дополнува, со 
претходна согласност на Советот на Ппштина Новаци. 
Оваа прпграма влегува вп сила псмипт ден пд пбјавуваоетп вп Службен гласник на 
Опщтина Нпваци.  
 
        Sovet na Opшtina Novaci                 

                                                                     Pretsedatel 

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

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

 
 
 

ЗАКЛУЧОК 

Za objavuvawe Програмата зa  санација 
,odr`uvawe na полски patiшta и чистење на 

земјаните канавки покрај локални и полски 

патишта vo Opшtina Novaci  
za 2021 godina 

 

 
 

 

 
 

  
 1. Оbjavuvam Програмата зa  санација 

,odr`uvawe na полски patiшta и чистење на 
земјаните канавки покрај локални и полски 

патишта vo Opшtina Novaci za 2021 godina, 
донесенa на седница на Совет на општина 
Новаци, одржана на 22.02.2021 година. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-262/4       OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
01.03.2021 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 50 од 
Статутот на општина Новаци (,,Службен гласник на општина Новаци,, бр.07/2019), Советот на 
Општина Новаци на седницата одржана на ден 22.02.2021 година, донесе 
 

 

Програмата 

зa  санација ,odr`uvawe na полски patiшta и чистеое на земјаните 

канавки ппкрај лпкални и пплски патишта vo Opшtina Novaci za 2021 

godina 

 
 

 I. So ovaa Programa se utvrduvaat obemot na rabotite i sredstvata za 

rekonstrukcija i odr`uvawe na полски paтишта na podra~jeto na opшtina Novaci za 2021 

godina. 
 

 II. Sredstvata za rekonstrukcija i odr`uvawe na полски patiшta i ulici vo 

opшtina Novaci se utvrduvaat kako: 

P R I H O D I 

 Prihodi od Buxetot na Opшtina Novaci za 2021godina ................ 9.167.631,00 ДЕН 
 
  

R A S H O D I........................................................................................................ 9.167.631,00 ДЕН 
 

______________________________________________________________________________           
 Za  redovno i investiciono odr`uvawe se planiraat slednite полски patiшта: 
 
 
 1. Оdr`uvawe на polski patiшta - s.Dalbegovci   L=500,00 m   B=3,0m 

 

           1.1 Iskol~uvawe I obele`uvawe na patot      /m1/     500,00     20,00            10.000,00 den 

 1.2 Planirawe i valirawe na zemjeniot pat /m2/     1500,00    51,34            76.995,00 den 

           1.3 Nabavka transport I vgraduvawe so                                                                

nabivawe na tampon so d= 20sm                   /m3/  300,00      750,00          225.000,00 den      

                                                                          ______________________________________ 

   VKUPNO : 312.000,00 den 
 

2. Оdr`uvawe на polski patiшta - s.Д.Aglarci  L= 500,00 m  I  B=3,0m 

 

           1.1 Iskol~uvawe I obele`uvawe na patot      /m1/     500,00     20,00            10.000,00 den 

 1.2 Planirawe i valirawe na zemjeniot pat /m2/     1500,00    51,34            76.995,00 den 

           1.3 Nabavka transport I vgraduvawe so                                                                

nabivawe na tampon so d= 20sm                   /m3/  300,00      750,00          225.000,00 den      

                                                                          ______________________________________ 

   VKUPNO : 312.000,00 den 

 

 



 

3. Оdr`uvawe на polski patiшta - s.Г.Aglarci  L= 500,00 m  I  B=3,0m 

 

           1.1 Iskol~uvawe I obele`uvawe na patot      /m1/     500,00     20,00            10.000,00 den 

 1.2 Planirawe i valirawe na zemjeniot pat /m2/     1500,00    51,34            76.995,00 den 

           1.3 Nabavka transport I vgraduvawe so                                                                

nabivawe na tampon so d= 20sm                   /m3/  300,00      750,00          225.000,00 den      

                                                                          ______________________________________ 

   VKUPNO : 312.000,00 den 
 

 

 4. Оdr`uvawe на polski patiшta - s.Dobromiri   L=500,00 m   B=3,0m 

 

           4.1 Iskol~uvawe I obele`uvawe na patot      /m1/     500,00     20,00             10.000,00 

den 

 4.2 Planirawe i valirawe na zemjeniot pat /m2/     1500,00    51,34            76.995,00 den 

           4.3 Nabavka transport I vgraduvawe so                                                                

nabivawe na tampon so d= 20sm                   /m3/  300,00      750,00          225.000,00 den      

                                                                          ______________________________________ 

   VKUPNO : 312.000,00 den 
 

 

 

5. Оdr`uvawe на polski patiшta - s.Новаци     L= 650,00 m  I  B=3,0m 

 

           5.1 Iskol~uvawe I obele`uvawe na patot     /m1/    650,00      20,00             13.000,00 den 

 5.2 Planirawe i valirawe na zemjeniot pat /m2/  1950,00      51,34              100.413,00 

den 

           5.3 Nabavka transport I vgraduvawe so                                                                

   nabivawe na tampon so d= 20sm                       /m3/  390,00     750,00           292.500,00 den      

                                                                          ______________________________________ 

                                                                                                                                    VKUPNO : 405.913,00 den 

 

 

6. Оdr`uvawe на polski patiшta - s.Рибарци         L=500,00 m     I  B=3,00m 

 
           6.1 Iskol~uvawe I obele`uvawe na patot      /m1/     500,00     20,00            10.000,00 den 

 6.2 Planirawe i valirawe na zemjeniot pat /m2/     1500,00    51,34            76.995,00 den 

           6.3 Nabavka transport I vgraduvawe so                                                                

nabivawe na tampon so d= 20sm                   /m3/  300,00      750,00          225.000,00 den      

                                                                          ______________________________________ 

   VKUPNO : 312.000,00 den 
 

7. Оdr`uvawe на polski patiшta s.Gneotino        L=500,00 m     I  B=3,00m 
 
           7.1 Iskol~uvawe I obele`uvawe na patot      /m1/     500,00     20,00            10.000,00 den 

 7.2 Planirawe i valirawe na zemjeniot pat /m2/     1500,00    51,34            76.995,00 den 

           7.3 Nabavka transport I vgraduvawe so                                                                

nabivawe na tampon so d= 20sm                   /m3/  300,00      750,00          225.000,00 den      

                                                                          ______________________________________ 

   VKUPNO : 312.000,00 den 
 
 



 

8. Оdr`uvawe на polski patiшta s. Germijan      L=500,00 m     I  B=3,00m 

 
    8.1 Iskol~uvawe I obele`uvawe na patot      /m1/     500,00     20,00             10.000,00 den 

    8.2 Planirawe i valirawe na zemjeniot pat /m2/     1500,00    51,34            76.995,00 den 

    8.3 Nabavka transport I vgraduvawe so                                                                

nabivawe na tampon so d= 20sm                   /m3/  300,00      750,00          225.000,00 den      

                                                                          ______________________________________ 

   VKUPNO : 312.000,00 den 
 

 

 
9. Оdr`uvawe на polski patiшta - s.Живојно      L= 500,00 m  I  B=3,00m 

 

9.1 Iskol~uvawe I obele`uvawe na patot              /m1/     500,00     20,00             10.000,00 den       

9.2 Planirawe i valirawe na zemjeniot pat            /m2/     1500,00    51,34            76.995,00 den 

9.3 Nabavka transport I vgraduvawe so                                                                

nabivawe na tampon so d= 20sm                   /m3/  300,00      750,00          225.000,00 den      

                                                                          ______________________________________ 

   VKUPNO : 312.000,00 den 
 

 
10. Оdr`uvawe на polski patiшta - s.Бач     L=500,00 m     I  B=3,00m 

 
10.1  Iskol~uvawe I obele`uvawe na patot           /m1/     500,00     20,00             10.000,00 den 

10..2 Planirawe i valirawe na zemjeniot pat       /m2/     1500,00     51,34             76.995,00 den 

10..3 Nabavka transport I vgraduvawe so                                                                

nabivawe na tampon so d= 20sm                     /m3/       300,00      750,00          225.000,00 den      

                                                                          ______________________________________ 

   VKUPNO : 312.000,00 den 
 

 

11.  Оdr`uvawe на polski patiшta – s.Brod L=500,00 m     I  B=3,00m 

 
           11.1 Iskol~uvawe I obele`uvawe na patot    /m1/     500,00     20,00            10.000,00 den 

 11.2 Planirawe i valirawe na zemjeniot pat /m2/   1500,00    51,34            76.995,00 den 

           11.3 Nabavka transport I vgraduvawe so                                                                

nabivawe na tampon so d= 20sm                   /m3/  300,00      750,00          225.000,00 den      

                                                                               ______________________________________ 

   VKUPNO : 312.000,00 den 
 

 

12.  Оdr`uvawe на polski patiшta – s.Sko~ivir      L=500,00 m     I   B=3,00m 

 
           12.1 Iskol~uvawe I obele`uvawe na patot    /m1/     500,00     20,00            10.000,00 den 

           12.2 Planirawe i valirawe na zemjeniot pat /m2/     1500,00    51,34            76.995,00 den 

           12.3 Nabavka transport I vgraduvawe so                                                                

nabivawe na tampon so d= 20sm                   /m3/  300,00      750,00          225.000,00 den      

                                                                          ______________________________________ 

   VKUPNO : 312.000,00 den 
 

 



13.  Оdr`uvawe на polski patiшta – s.Makovo      L=500,00 m     I   B=3,00m 

 
13.1 Iskol~uvawe I obele`uvawe na patot      /m1/     500,00     20,00            10.000,00 den         
13.2 Planirawe i valirawe na zemjeniot pat /m2/     1500,00    51,34            76.995,00 den          
13.3 Nabavka transport I vgraduvawe so                                                                

nabivawe na tampon so d= 20sm                                        /m3/  300,00      750,00          225.000,00 den      

                                                                                ______________________________________ 

   VKUPNO : 312.000,00 den 
 
14.  Оdr`uvawe на polski patiшta – s.Rape{      L=500,00 m     I   B=3,00m 

 
 14.1 Iskol~uvawe I obele`uvawe na patot       /m1/     500,00     20,00            10.000,00 den         
14.2 Planirawe i valirawe na zemjeniot pat            /m2/     1500,00    51,34            76.995,00 den 

14.3 Nabavka transport I vgraduvawe so                                                                

nabivawe na tampon so d= 20sm                   /m3/  300,00      750,00          225.000,00 den      

                                                                          ______________________________________ 

   VKUPNO : 312.000,00 den 
 

15.  Оdr`uvawe на polski patiшta – s.Градешница      L=500,00 m     I   B=3,00m 

 
15.1 Iskol~uvawe I obele`uvawe na patot       /m1/     500,00     20,00            10.000,00 den         
15.2 Planirawe i valirawe na zemjeniot pat         /m2/     1500,00    51,34               76.995,00 den 

16.3 Nabavka transport I vgraduvawe so                                                                

nabivawe na tampon so d= 20sm                   /m3/  300,00      750,00          225.000,00 den      

                                                                          ______________________________________ 

   VKUPNO : 312.000,00 den 
 

16.  Оdr`uvawe на polski patiшta – s.Старавина     L=500,00 m     I   B=3,00m 

 
16.1 Iskol~uvawe I obele`uvawe na patot       /m1/     500,00     20,00            10.000,00 den         
16.2 Planirawe i valirawe na zemjeniot pat         /m2/       1500,00    51,34            76.995,00 den 

16.3 Nabavka transport I vgraduvawe so                                                                

nabivawe na tampon so d= 20sm                   /m3/  300,00      750,00          225.000,00 den      

                                                                          ______________________________________ 

   VKUPNO : 312.000,00 den 
 

17.  Оdr`uvawe на polski patiшta – s.Зовиќ      L=500,00 m     I   B=3,00m 

 
17.1 Iskol~uvawe I obele`uvawe na patot       /m1/     500,00     20,00            10.000,00 den         
17.2 Planirawe i valirawe na zemjeniot pat       /m2/         1500,00    51,34            76.995,00 den 

17.3 Nabavka transport I vgraduvawe so                                                                

nabivawe na tampon so d= 20sm                   /m3/  300,00      750,00          225.000,00 den      

                                                                          ______________________________________ 

   VKUPNO : 312.000,00 den 
 
 
 
 
 
 
 
 



18.  Оdr`uvawe на polski patiшta – s.Будимирци      L=500,00 m     I   B=3,00m 

 
18.1 Iskol~uvawe I obele`uvawe na patot       /m1/     500,00     20,00            10.000,00 den         
18.2 Planirawe i valirawe na zemjeniot pat             /m2/     1500,00    51,34            76.995,00 den 

18.3 Nabavka transport I vgraduvawe so                                                                

nabivawe na tampon so d= 20sm                   /m3/  300,00      750,00          225.000,00 den      

                                                                          ______________________________________ 

   VKUPNO : 312.000,00 den 
 

 
 

 
19.  Оdr`uvawe на  pat – s.Gruni{ta   L=1100,00 m     I  B=3,00 m 

 
19.1   Iskol~uvawe I obele`uvawe na patot           /m1/   1100,00     20,00              22.000,00 den 

19.2  Planirawe i valirawe na zemjeniot pat       /m2/  3.300,00      51,34             169.422,00 den 

19.3  Nabavka transport I vgraduvawe so                                                                

nabivawe na tampon so d= 20sm                    /m3/   660,00      750,00            495.000,00 den      

                                                                          ______________________________________ 

   VKUPNO : 686.422,00 den 

 

 

 
20.  Оdr`uvawe на  pat – s. Gnile`   so L=1100,00 m     I  B=3,00 m 

 
20.1   Iskol~uvawe I obele`uvawe na patot           /m1/   1100,00     20,00              22.000,00 den 

20.2  Planirawe i valirawe na zemjeniot pat       /m2/  3.300,00      51,34             169.422,00 den 

20.3  Nabavka transport I vgraduvawe so                                                                

nabivawe na tampon so d= 20sm                    /m3/   660,00      750,00            495.000,00 den      

                                                                          ______________________________________ 

   VKUPNO : 686.422,00 den 
 
 
 
 

21.  Оdr`uvawe на  pat – s.VeleSelo   so  L=1100,00 m     I  B=3,00 m 

 
21.1   Iskol~uvawe I obele`uvawe na patot           /m1/   1100,00     20,00              22.000,00 den 

21.2  Planirawe i valirawe na zemjeniot pat       /m2/  3.300,00      51,34             169.422,00 den 

21.3  Nabavka transport I vgraduvawe so                                                                

nabivawe na tampon so d= 20sm                    /m3/   660,00      750,00            495.000,00 den      

                                                                          ______________________________________ 

   VKUPNO : 686.422,00 den 
 

____________________________________________________________________________________ 

 

 За  одржување  на  полски  патишта  за  населените  места    ВКУПНО :     7.769.179,00ДЕН 

                                                                                                                   ДДВ18% :    1.398.452,00 ДЕН 

                                                                                                          СЕ ВКУПНО :    9.167.631,00 ДЕН  

 
 
 



 
 
Одделни позиции предвидени во оваа Програма можат да претрпат измени najmnogu do      

20 % od planiranoto poradi potreba za izveduvawe na neophodni dopolnitelni raboti i 

dovrшuvawe na konkretna situacija. 

 
            

   

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА 

ПОЛСКИ ПАТИШТА  И ЧИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈАНИ КАНАВКИ ПОКРАЈ ЛОКАЛНИТЕ И 

ПОЛСКИТЕ ПАТИШТА    ЗА 2021  г. 

 

 

1. ПРОГРАМА ЗА ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА                                    

ПОЛСКИТЕ ПАТИШТАЗА 2021 Г.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :     9.167.631,00 ДЕН 

   
 

 

 
                                                                                                 СЕ ВКУПНО : 9.167.631,00 ДЕН 

Составил : Бежановски Благој дги                      

                                                                                             
         
       Sovet na Opшtina Novaci                 
                                                                                                    Pretsedatel 
                         Наумче Смилевски 

 
 
          
 
 
                  
 

                                                                                                           
 

 

                                                                                   
  



 

 BROJ 04 Понеделник 01.03.2021 .   GOD. XXV STR. 

    SLU@BEN   GLASNIK          OP[TINA NOVACI      - 5 - 

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 Pрограма Зa izgradba, 
rekonstrukcija i odr`uvawe na lokalnite 

patiшta i ulici vo Opшtina   Novaci za 
2021 godina 

 
 

 
 

 

 
1. Оbjavuvam Pрограма Зa izgradba, 

rekonstrukcija i odr`uvawe na lokalnite 

patiшta i ulici vo Opшtina   Novaci za 
2021 godina, донесенa на седница на Совет на 

општина Новаци, одржана на 22.02.2021 година. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-262/5       OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
01.03.2021 god.                          Gradona~alnik 
                                                    Љубе Кузманоски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Vrz osnova na ~len 22 stav 1 to~ka 4 od Zakonot za lokalna 

samouprava(,,Slu`ben vesnik na RM,, br.5/02), ~len 106 stav 3 od Zakonot za javni 

patiшta(,,Slu`ben vesnik na RM,, br.26/96) i ~len 21 stav 1 to~ka 12 od Statutit na 

Opшtina Novaci (,,Slu`ben glasnik na Opшtina Novaci,, br.07/2019), Sovetot na 

Opшtina Novaci na sednicata odr`ana na den 22.02.2021 god. godina donese 

ПРОГРАМА 

За  изградба , рекпнструкција и пдржуваое на  лпкални патищта и улици  вп Опщтина Нпваци  за 

2021 гпд.                                                                                                                                                                                                                        

I.  Сп пваа Прпграма  се утврдуваат пбемпт   на рабптите и средствата  за изградба , рекпнструкција 

и пдржуваое  на лпкалната  патна  мрежа  ( лпклни патищта и улици)   на ппдрашјетп  н а Опщтина  

НОваци   за 2021 гпд. 

II. Средствата  за изградба, рекпнструкција и пдржуваое  на лпкалните патищта  и улици   вп 

ОПщтината  НОваци  се утврдуваат  какп ;   

ПРИХОДИ____________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.Прихпди  дп Агенцијата  за државни патищта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 3.221.567,00 ден.                              

2.Прихпди   пд  Бучетпт на Опщтина Нпваци  за 2021   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .2.972.725, 00 ден                                                                         

  Вкупно за локални патишта и улици ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .6.194.292,00  ДЕН                                                 

______________________________________________________________________ 

   

Расхпдите  се вп висина на прихпдите и ќе се кпристат  за следните  намени : 

1.Изградаба........................................................................................................ . . . . . . . .3.894.292,00 ден                                                                           

2.Зимско одржуавање  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.300.000,00ден  

3.Проектна документација .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . 500.000,00ден 

4.Надзпр......................................................................................................  . . . .  . .  500.000,00ден 

                                                                                                     ВКУПНО : 6,194.292,00 ДЕНАРИ 

 

 

 

 

 



I.ИЗГРАДБА    НА ЛОКАЛНИТЕ УЛИЦИ И ПАТИШТА ВО ОПШТИНА НОВАЦИ  ЗА 2021 год. 

 

1. Изградба на локална улица во с. Г. Агларци   Б=3,00м   Л=100,00м 

1.1Планираое и валираое на ппстпешки  

Тамппниран или земјен кплпвпз,Б=4,п м       /м2/       400,00          130,00                    52.000,00 

1.2.Набавка,трансппрт и вградуваое на  

Тамппн-дрпбеник    за кплпвпз сп д=20см /м3/       80,00              1300,00                  104.000,00 

 1.3.Набавка, трансппрт и вградуваое  

       Асфалт БНХС 16 д=6см.                               /м2/      300,00                800,00               240.000,00 

1.4.Израбптка на банкина пд дрпбен  

        Камен пд 50см сп д=6см                         /м3/          6,00                1300,00                   7.800,00 

                                                                                  ВКУПНО :         403.800,00 

                                                                                 ДДВ 18% :           68.904,00 

                                                                               СЕ  ВКУПНО:        476.484,00 

2. Изградба на локална улица во с. Г. Маково   Б=3,00м   Л=200,00м 

2.1Планираое и валираое на ппстпешки  

Тамппниран или земјен кплпвпз,Б=4,п м       /м2/       800,00          130,00                  104.000,00 

2.2.Набавка,трансппрт и вградуваое на  

Тамппн-дрпбеник    за кплпвпз сп д=20см /м3/     160,00              1300,00                  208.000,00 

 2.3.Набавка, трансппрт и вградуваое  

       Асфалт БНХС 16 д=6см.                               /м2/      600,00                800,00               480.000,00 

2.4.Израбптка на банкина пд дрпбен  

        Камен пд 50см сп д=6см                         /м3/          12,00               1300,00                 15.600,00 

                                                                                  ВКУПНО :         807.600,00 

                                                                                 ДДВ 18% :           145.368,00 

                                                                               СЕ  ВКУПНО:        952.968,00 

 

 

 



3. 1. Изградба на локална улица во с. Рапеш   Б=3,00м   Л=200,00м 

3.1Планираое и валираое на ппстпешки  

Тамппниран или земјен кплпвпз,Б=4,п м       /м2/       800,00          130,00                  104.000,00 

3.2.Набавка,трансппрт и вградуваое на  

Тамппн-дрпбеник    за кплпвпз сп д=20см /м3/     160,00              1300,00                  208.000,00 

 3.3.Набавка, трансппрт и вградуваое  

       Асфалт БНХС 16 д=6см.                               /м2/      600,00                800,00               480.000,00 

3.4.Израбптка на банкина пд дрпбен  

        Камен пд 50см сп д=6см                         /м3/          12,00               1300,00                 15.600,00 

                                                                                  ВКУПНО :         807.600,00 

                                                                                 ДДВ 18% :           145.368,00 

                                                                               СЕ  ВКУПНО:        952.968,00 

4.  Изградба на локална улица во с. Скочивир   Б=3,0м  Л=100,00м 

4.1Планираое и валираое на ппстпешки  

Тамппниран или земјен кплпвпз,Б=4,п м       /м2/       400,00          130,00                    52.000,00 

4.2.Набавка,трансппрт и вградуваое на  

Тамппн-дрпбеник    за кплпвпз сп д=20см /м3/       80,00              1300,00                  104.000,00 

 4.3.Набавка, трансппрт и вградуваое  

       Асфалт БНХС 16 д=6см.                               /м2/      300,00                800,00               240.000,00 

4.4.Израбптка на банкина пд дрпбен  

        Камен пд 50см сп д=6см                         /м3/          6,00                1300,00                   7.800,00 

                                                                                  ВКУПНО :         403.800,00 

                                                                                 ДДВ 18% :           68.904,00 

                                                                               СЕ  ВКУПНО:        476.484,00 

 

 

 

 

 



5.  1. Изградба на локална улица во с. Добровени   Б=3,00м   Л=100,00м 

5.1Планираое и валираое на ппстпешки  

Тамппниран или земјен кплпвпз,Б=4,п м       /м2/       400,00          130,00                    52.000,00 

5.2.Набавка,трансппрт и вградуваое на  

Тамппн-дрпбеник    за кплпвпз сп д=20см /м3/       80,00              1300,00                  104.000,00 

 5.3.Набавка, трансппрт и вградуваое  

       Асфалт БНХС 16 д=6см.                               /м2/      300,00                800,00               240.000,00 

5.4.Израбптка на банкина пд дрпбен  

        Камен пд 50см сп д=6см                         /м3/          6,00                1300,00                   7.800,00 

                                                                                  ВКУПНО :         403.800,00 

                                                                                 ДДВ 18% :           68.904,00 

                                                                               СЕ  ВКУПНО:        476.484,00 

6.  Изградба на локална улица во с.  Живојно   Б=3,0м  Л=100,00м 

6.1Планираое и валираое на ппстпешки  

Тамппниран или земјен кплпвпз,Б=4,п м       /м2/       400,00          130,00                    52.000,00 

6.2.Набавка,трансппрт и вградуваое на  

Тамппн-дрпбеник    за кплпвпз сп д=20см /м3/       80,00              1300,00                  104.000,00 

 6.3.Набавка, трансппрт и вградуваое  

       Асфалт БНХС 16 д=6см.                               /м2/      300,00                800,00               240.000,00 

6.4.Израбптка на банкина пд дрпбен  

        Камен пд 50см сп д=6см                         /м3/          6,00                1300,00                   7.800,00 

                                                                                  ВКУПНО :         403.800,00 

                                                                                 ДДВ 18% :           68.904,00 

                                                                               СЕ  ВКУПНО:        476.484,00 

                                                                                   

 

 

 

 



7.  Изградба на локална улица во с. Гермијан  Б=3,0м  Л=100,00м 

7.1Планираое и валираое на ппстпешки  

Тамппниран или земјен кплпвпз,Б=4,п м       /м2/       400,00          130,00                    52.000,00 

7.2.Набавка,трансппрт и вградуваое на  

Тамппн-дрпбеник    за кплпвпз сп д=20см /м3/       80,00              1300,00                  104.000,00 

 7.3.Набавка, трансппрт и вградуваое  

       Асфалт БНХС 16 д=6см.                               /м2/      300,00                800,00               240.000,00 

8.4.Израбптка на банкина пд дрпбен  

        Камен пд 50см сп д=6см                         /м3/          6,00                1300,00                   7.800,00 

                                                                                  ВКУПНО :         403.800,00 

                                                                                 ДДВ 18% :           68.904,00 

                                                                               СЕ  ВКУПНО:        476.484,00 

 

8.  Изградба на локална улица во с. Новаци  Б=3,0м  Л=300,00м 

8.1Планираое и валираое на ппстпешки  

Тамппниран или земјен кплпвпз,Б=4,п м       /м2/     1200,00          130,00                 156.000,00 

8.2.Набавка,трансппрт и вградуваое на  

Тамппн-дрпбеник    за кплпвпз сп д=22см   /м3/     240,00              1300,00                312.000,00  

8.3.Набавка, трансппрт и вградуваое  

       Асфалт БНХС 16 д=6см.                               /м2/      900,00                800,00               720.000,00 

8.4.Израбптка на банкина пд дрпбен  

        Камен пд 50см сп д=6см                         /м3/         18,00                1300,00                 23.400,00 

                                                                                  ВКУПНО :       1.211.400,00 

                                                                                ДДВ 18% :          218.052,00 

                                                                               СЕ  ВКУПНО:  1.429.452,00 

 

 

 

 



9.  Изградба на локална улица во с. Рибарци  Б=3,0м  Л=100,00м 

9.1Планираое и валираое на ппстпешки  

Тамппниран или земјен кплпвпз,Б=4,п м       /м2/       400,00          130,00                    52.000,00 

9.2.Набавка,трансппрт и вградуваое на  

Тамппн-дрпбеник    за кплпвпз сп д=20см /м3/       80,00              1300,00                  104.000,00 

 9.3.Набавка, трансппрт и вградуваое  

       Асфалт БНХС 16 д=6см.                               /м2/      300,00                800,00               240.000,00 

9.4.Израбптка на банкина пд дрпбен  

        Камен пд 50см сп д=6см                         /м3/          6,00                1300,00                   7.800,00 

                                                                                  ВКУПНО :         403.800,00 

                                                                                 ДДВ 18% :           68.904,00 

                                                                               СЕ  ВКУПНО:        476.484,00 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА   НА ПАТИШТА  И  УЛИЦИ ЗА 2021  год. 

 

1. Изградба на локална улица  во с. Г.Агларци  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476.484,00                                                                                                                                
  

2. Изградба на локална улица  во с. Маково   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . 476.484,00                                                                
 

3. Изградба на локална  Улица. Во  Рапеш  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  952.968,00                                                                
 

4. Изградба на локална улица  во с.  Скочивир .  . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .   952.968,00 
 

5. Изградба на локална улица  во с. Добровени.  .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . 476.484,00                                                                
 

6. Изградба на локална улица  во с.  Живојно  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  476.484,00                                                                                                                               
 

7. Изградба на локална улица  во с. Гермијан .  . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .. 476.484,00                                                                
 

8. Изградба на локална улица  во с. Новаци    .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .   1.429.452,00   
 

9. Изградба на локална улица  во с.  Рибарци  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  476.484,00                                                                                                                               

                                         
___________________________________________________________________________ 

                                                                                                         СЕ  ВКУПНО  :  6.194.292,00                                            
( шест милиони,сто деведесет и четири илјади , двеста деведесет и два денари) 
 
                                                                         



 
Член 1 

 Одделни ппзиции предвидени  вп пва Прпграма , мпжат да претрпат измени  
најмнпгу дп 20% пд планиранптп ппради упптреба  на изведуваоетп  на непхпдни 
дппплнителни рабпти и дпврщуваое    на кпнкретна ситуација 

Член 2 

 Прпграма  за изградба, рекпнструкција и пдржуваое  на лпкалните патищта и 
улици  вп Опщтина Нпваци  за 2021 гпдина, влегува вп сила  сп денпт    на дпнесуваоетп и 
ќе се пбјави  вп Службен  Гласник на Опщтина Нпваци. 

Спставил :    Б.Бежанпвски дги 

        Sovet na Opшtina Novaci 

                                                    Pretsedatel 

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

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

 
 
 

ЗАКЛУЧОК 

Za objavuvawe Zаклучок зa usvojuvawe na 
Izveшtaj-Pregled za realizacija na 

Programata za izgradba, rekonstrukcija i 

odr`uvawe na lokalni patiшta i ulici vo 
Opшtina Novaci за 2020 godina 

 

 
 

 

 
 

  
 1. Оbjavuvam Zаклучок зa usvojuvawe na 

Izveшtaj-Pregled za realizacija na 
Programata za izgradba, rekonstrukcija i 

odr`uvawe na lokalni patiшta i ulici vo 
Opшtina Novaci за 2020 godina, донесенa на 

седница на Совет на општина Новаци, одржана 
на 22.02.2021 година. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-262/6       OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
01.03.2021 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 22.02.2021 година, донесе 
 

Z A K L U ^ O K 

Za usvojuvawe na Izveшtaj-Pregled za 
realizacija na Programata za izgradba, 
rekonstrukcija i odr`uvawe na lokalni 

patiшta i ulici vo Opшtina Novaci за 2020 
godina 

 
 

I. 

 

SE УСВОЈУВА Izveшtaj-Pregled za 
realizacija na Programata za izgradba, 
rekonstrukcija i odr`uvawe na lokalni 

patiшta i ulici vo Opшtina Novaci за 2020 
godina,br.08-225/1 od 19.02.2021 godina. 
 

 

II. 

 
 Sostaven del na ovoj Zaklu~ok e 

Izveшtaj-Pregled za realizacija na 
Programata za izgradba, rekonstrukcija i 

odr`uvawe na lokalni patiшta i ulici vo 
Opшtina Novaci за  2020 godina 
  

 
 

III. 

 

 Zaklu~okot влегува во сила со денот на 

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

Br.14-228/9           Совет  на  општина  Новаци 
22.02.2021 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 Одлука за одобрување на 
финансиски средства за набавка  

на градежни матерјали 

 
 

 

 
 

  
 1. Оbjavuvam Одлука за одобрување на 
финансиски средства за набавка на градежни 

матерјали, донесенa на седница на Совет на 
општина Новаци, одржана на 22.02.2021 година. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-262/7       OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
01.03.2021 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 22.02.2021 година, донесе 

 
O D L U K A 

за одобрување на финансиски средства за 
набавка на градежни матерјали  

 
^len 1 

 
 СЕ ОДОБРУВААТ финансиски 
средства за набавка на градежни 

матерјали(цевки-65 м за одвод за канализација) 
 Градежните активности ќе ги направи 

Јавно Претпријатие за Комунални Дејности 

,,Комунална Хигиена,, - Новаци 
 Составен дел на Одлуката е Барањето 

бр.08-202/1 од 12.02.2021 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.14-228/10           Совет  на  општина  Новаци 
22.02.2021 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 Одлука za dodeluvawe na 
ednokratna pari~na pomoш 

 na Зоран Велјановски од с.Рибарци 

 
 

 

 
 

  
 1. Оbjavuvam Одлука za dodeluvawe na 

ednokratna pari~na pomoш na Зоран 

Велјановски од с.Рибарци, донесенa на седница 

на Совет на општина Новаци, одржана на 
22.02.2021 година. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-262/8       OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
01.03.2021 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),и 

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

02.12.2020 година, Советот на Општина Новаци 
на седницата одржана на ден 22.02.2021 година, 
донесе 

O D L U K A 

za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш 
na Зоран Велјановски од с.Рибарци 

 
^len 1 

 

 Na Зоран Велјановски од с.Рибарци, mu 
se dodeluva ednokratna pari~na pomoш vo 

iznos од  20.000,00 denari-бруто износ, за 
надомест за направена штета од пожар. 

 
^len 2 

  
Sredstvata od ~len 1 na ovaa Odluka 

ќe se obezbedat od Buxetot na Opшtina 
Novaci. 

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

    ^len 3 
 

Sredstvata da se prefrlat na 

ime:Зоран Велјановски, 
Na Трансакциона smetka: 

270700050796424 
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.14-228/11           Совет  на  општина  Новаци 
22.02.2021 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 Одлука za dodeluvawe na 
ednokratna pari~na pomoш  

na Лена Апостолова с.Рибарци 
 

 
 

 

 
 

  
 1. Оbjavuvam Одлука za dodeluvawe na 

ednokratna pari~na pomoш na Лена 

Апостолова с.Рибарци, донесенa на седница на 
Совет на општина Новаци, одржана на 
22.02.2021 година. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-262/9       OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
01.03.2021 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 22.02.2021 година, донесе 
  

O D L U K A 

za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш 
na Лена Апостолова с.Рибарци 

 
^len 1 

 

 Na Лена Апостолова с.Рибарци, mu se 

dodeluva ednokratna pari~na pomoш vo 
iznos од  10.000,00 denari-нето износ, за 
трошоци за лекување. 

 
^len 2 

  
Sredstvata od ~len 1 na ovaa Odluka 

ќe se obezbedat od Buxetot na Opшtina 
Novaci. 

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

   

^len 3 
 

Sredstvata da se prefrlat na ime: 

Лена Апостолова, 
Na Трансакциона smetka: 

210501581340318 
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.14-228/12           Совет  на  општина  Новаци 
22.02.2021 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 Одлука za dodeluvawe na 
ednokratna pari~na pomoш 

 na Добре Котевски с.Добромири 

 
 

 

 
 

  
 1. Оbjavuvam Одлука za dodeluvawe na 

ednokratna pari~na pomoш na Добре 

Котевски с.Добромири, донесенa на седница на 

Совет на општина Новаци, одржана на 
22.02.2021 година. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-262/10       OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
01.03.2021 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 22.02.2021 година, донесе 
  

O D L U K A 

za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш 
na Добре Котевски с.Добромири 

 
^len 1 

 

 Na Добре Котевски с.Добромири, mu se 

dodeluva ednokratna pari~na pomoш vo 
iznos од  20.000,00 denari-бруто износ, за 
трошоци за лекување на неговиот син-Ѓорѓи. 

 
^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: 

Добре Котевски, 
Na Трансакциона smetka: 

210501581109070 
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.14-228/13           Совет  на  општина  Новаци 
22.02.2021 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 Одлука За давање 
СОГЛАСНОСТ на  доставен Извештај за 

искористени средства за 2020 година од 
Здружение Пелагонски културно научни средби  

при општина Новаци с.Новаци 

 
 

 

 
 

  
 1. Оbjavuvam Одлука За давање 
СОГЛАСНОСТ на  доставен Извештај за 

искористени средства за 2020 година од 
Здружение Пелагонски културно научни средби 

при општина Новаци с.Новаци, донесенa на 

седница на Совет на општина Новаци, одржана 
на 22.02.2021 година. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-262/11       OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
01.03.2021 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 22.02.2021 година, донесе 

 
O D L U K A 

За давање СОГЛАСНОСТ на  доставен Извештај 

за искористени средства за 2020 година од 
Здружение Пелагонски културно научни средби 

 при општина Новаци с.Новаци 

 

 
^len 1 

 
 

 SE ДАВА Согласност  на доставен 

Извештај за искористени средства за 2020 
година од Здружение Пелагонски културно 

научни средби при општина Новаци с.Новаци 

 
  

^len 2 
  

 

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

2020 година од Здружение Пелагонски културно 
научни средби при општина Новаци с.Новаци, 

наш број 08-220/1 од  18.02.2021 година. 
  
 

^len 3 
  

 

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

Br.14-228/14           Совет  на  општина  Новаци 
22.02.2021 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 Одлука за одобрување на 

финансиски средства на Здружение Пелагонски 
културно научни средби при општина Новаци 

с.Новаци 

 
 

 

 
 

  
 1. Оbjavuvam Одлука за одобрување на 

финансиски средства на Здружение Пелагонски 
културно научни средби при општина Новаци 

с.Новаци, донесенa на седница на Совет на 
општина Новаци, одржана на 22.02.2021 година. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-262/12       OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
01.03.2021 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 22.02.2021 година, донесе 

 
O D L U K A 

за одобрување на финансиски средства на 

Здружение Пелагонски културно научни средби 

при општина Новаци с.Новаци 

 

 
^len 1 

 
 

 СЕ ОДОБРУВААТ финансиски 

средства во износ од 10.000,00 денари на 

Здружение Пелагонски културно научни средби 

при општина Новаци с.Новаци, за печатење на 

книга ,,Плачот на кларинетот,,. 

 
  

^len 2 
  

 

 Средствата ќе се обезбедат од Буџетот на 

општина Новаци. 
  

^len 3 
  

 

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

Br.14-228/15           Совет  на  општина  Новаци 
22.02.2021 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 Одлука za dodeluvawe na 
ednokratna pari~na pomoш 

 na  Вељановски Благоја с.Долно Агларци 

 
 

 

 
 

  
 1. Оbjavuvam Одлука za dodeluvawe na 

ednokratna pari~na pomoш na  Вељановски 

Благоја с.Долно Агларци, донесенa на седница 

на Совет на општина Новаци, одржана на 
22.02.2021 година. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-262/13       OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
01.03.2021 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 22.02.2021 година, донесе 
  

O D L U K A 

za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш  
na  Вељановски Благоја с.Долно Агларци 

 
^len 1 

 

 Na Вељановски Благоја с.Долно 

Агларци, 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: 

Вељановски Благоја, 
Na Трансакциона smetka: 

500800016607357 
EMB: 
Депонент Стопанска 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.14-228/16           Совет  на  општина  Новаци 
22.02.2021 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 Одлука za dodeluvawe na 
ednokratna pari~na pomoш  

na  Анита Митревска од с.Рапеш 
 

 
 

 

 
 

  
 1. Оbjavuvam Одлука za dodeluvawe na 

ednokratna pari~na pomoш na  Анита 

Митревска од с.Рапеш, донесенa на седница на 

Совет на општина Новаци, одржана на 
22.02.2021 година. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                       

Бр.08-262/14       OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
01.03.2021 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 22.02.2021 година, донесе 
  

O D L U K A 

za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш  
na  Анита Митревска од с.Рапеш 

 
^len 1 

 

 Na Анита Митревска од с.Рапеш, mu se 
dodeluva ednokratna pari~na pomoш vo 
iznos од 20.000,00 denari-бруто 

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: 

Анита Митревска,Na Трансакциона smetka: 

320500029652687,EMB:, Депонент Централна  

кооперативна 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.14-228/17           Совет  на  општина  Новаци 
22.02.2021 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 Одлука за времено отстапување 
на објект во с.Маково 

 
 

 
 

 

 1. Оbjavuvam Одлука за времено 

отстапување на објект во с.Маково, донесенa на 
седница на Совет на општина Новаци, одржана 
на 22.02.2021 година. 

 
 
 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-262/15       OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
01.03.2021 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),и 
Записник за утврдена штета бр.03-729/2 од 
02.12.2020 година, Советот на Општина Новаци 
на седницата одржана на ден  22.02.2021 година, 
донесе 

 

O D L U K A 
за времено отстапување на објект во с.Маково 

 

^len 1 
 

 СЕ ОТСТАПУВА на времено користење 

објект во с.Маково- во сопственост на општина 
Новаци, на Месна Заедница с.Маково. 
 Објектот се наоѓа на КП 1071 на Имотен 

лист бр. 398 во КО Маково. 
Објектот се отстапува за временски 

период од 5 години со можност за 
продолжување 

Отстапувањето на објектот е без 
надоместок 

 

^len 2 

 

 Објектот да го користат само за 

здраствена амбуланта. 
Месна Заедница с.Маково се обврзува да 

ги плаќа сметките за струја и да го одржава 

објектот-здраствената амбуланта во с.Маково 

 
^len 3 

  

 Месна Заедница с.Маково е обврзан  да 
го врати објектот на општина Новаци, доколку 
се јави потреба за користење на објектот за 
извршување на надлежности на општина 
Новаци и доколку не го користат како 

здраствена амбуланта, за што ќе бидат 
известени претходно во рок од најмалку 30 дена.  
 

^len 4 

 
Odlukata vleguva vo sila naredniot 

den od denot na objavuvawe vo ,,Slu`ben  

glasnik  na Opшtina Novaci,,. 
 

Br.14-228/18           Совет  на  општина  Новаци 
22.02.2021 god.                 Претседател 

    НаумчеСмилевски 
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 1.Заклучок за објавување Заклучок za usvojuvawe na Izveшtajot за извршен годишен попис 

во општина Новаци со состојба 31.12. 2020 година и Извештај на Комисија за попис на Побарувањата 
Обврските и Паричните средства во благајната на општина Новаци  
 2.Заклучок за објавување Одлука за воспоставување  на меѓуопштинска соработка помеѓу 

општините Битола, Могила и Новаци за основање на заедничко јавно претпријатие за вршење на 
превоз на патници 

 3.Заклучок за објавување Измени   и  Дополнување  на   Годишна   Програма за изработка на 
урбанистички планови на територијата на Општина Новаци за 2021 година  
 4.Заклучок за објавување Програмата зa  санација ,odr`uvawe na полски patiшta и чистење 
на земјаните канавки покрај локални и полски патишта vo Opшtina Novaci za 2021 godina 
 5.Заклучок за објавување Pрограма Зa izgradba, rekonstrukcija i odr`uvawe na 
lokalnite patiшta i ulici vo Opшtina   Novaci za 2021 godina 

 6.Заклучок за објавување Zаклучок зa usvojuvawe na Izveшtaj-Pregled za realizacija na 
Programata za izgradba, rekonstrukcija i odr`uvawe na lokalni patiшta i ulici vo 
Opшtina Novaci за 2020 godina 
 7.Заклучок за објавување Одлука за одобрување на финансиски средства за набавка на 
градежни матерјали  
 8.Заклучок за објавување Одлука za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш na Зоран 

Велјановски од с.Рибарци 
 9.Заклучок за објавување Одлука za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш na Лена 

Апостолова с.Рибарци 

 10.Заклучок за објавување Одлука za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш na Добре 

Котевски с.Добромири 
 11.Заклучок за објавување Заклучок за објавување Одлука За давање СОГЛАСНОСТ на  

доставен Извештај за искористени средства за 2020 година од Здружение Пелагонски културно 
научни средби при општина Новаци с.Новаци 

 12.Заклучок за објавување Одлука за одобрување на финансиски средства на Здружение 

Пелагонски културно научни средби при општина Новаци с.Новаци 
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