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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
REШENIE
Zakonot za lokalna samouprava(,,Slu`ben
Za formirawe na Komisija za urbanizam,
vesnik na R.M.,,br.5/02) i ~len 68 od
komunalni dejnosti
Statutot na Opшtina Novaci,,br.07/2019,
i zaшtita na `ivotnata sredina
donesuvam
1.Za pretsedatel i ~lenovi na Komisijata
ЗАКЛУЧОК
za Komisijata za urbanizam ,komunalni
Za objavuvawe Rешение за formirawe na
dejnosti i zaшtita na `ivotnata sredina se
Komisija za urbanizam, komunalni dejnosti
izbiraat:
i zaшtita na `ivotnata sredina
1 Николче Димовски za Pretsedatel;
2.Александар Канзуровски- za ~len
3. Горан Велјановски -за член
1. Оbjavuvam Rешение за formirawe
4. Наумче Смилевски-за член
na Komisija za urbanizam, komunalni
5.Suzana Jovanovska-за член
dejnosti i zaшtita na `ivotnata sredina,
донесенa на седница на Совет на општина
Новаци, одржана на 16.11.2021 година.
2. Komisijata gi razgleduva praшawata
od urbanisti~koto planirawe,praшawata od
rabotata na javnite slu`bi, praшawata od
2.Заклучокот влегува во сила со денот на
komunalnoto ureduvawe na naselenite mesta
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
i praшawata za zaшtita na `ivotnata
гласник на општина Новаци,,.
sredina i prirodata.
Бр.08-961/1
17.11.2021 god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

3.Mandatot na ~lenovite na Komisijata
trae 4 godini.

Врз основа на ~len 32 stav 2, 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 40, 94 од
Статутот на општина Новаци (,,Службен
гласник на општина Новаци,, бр.07/2019, a vo
vrska so ~len 112 и 134 , od Delovnik na
Sovetot na Opшtina Novaci(,,Slu`ben
glasnik na opшtina Novaci,,бр 07/19),
Sovetot na Opшtina Novaci na sednica
odr`ana na den 16-11-2021 godina go donese
slednoto

4.Reшenieto vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a ќe se objavi vo Slu`ben
glasnik na opшtina Novaci.
Br.14-932/4
16.11.2021 god.

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
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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 Rешение за formirawe na
Komisija za opшtestveni dejnosti

1. Оbjavuvam Rешение за formirawe na
Komisija za opшtestveni dejnosti, донесенa
на седница на Совет на општина Новаци,
одржана на 16.11.2021 година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-961/2
17.11.2021 god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

Врз основа на ~len 32 stav 2, 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 40, 55 и 94 од
Статутот на општина Новаци (,,Службен
гласник на општина Новаци,, бр.07/2019, a vo
vrska so ~len 112 и 135, od Delovnik na
Sovetot na Opшtina Novaci(,,Slu`ben
glasnik na opшtina Novaci,,бр 07/19),
Sovetot na Opшtina Novaci na sednica
odr`ana na den 16-11-2021 godina go donese
slednoto
R E ШE N I E
Za formirawe na Komisija za opшtestveni
dejnosti
1. Za pretsedatel i ~lenovi na
Komisijata za
opшtestveni dejnosti se
izbiraat:
-Иванчо Котевски - Pretsedatel
- Љупчо Петровски
-Slavica Najdovska-Stojkovska -~len
-Пецо Дојчиновски -~len
-Горан Велјановски -~len
2.Komisijata gi razgleduva praшawata od
nadle`nost na opшtinata, a koi se
odnesuvaat na kulturata, sportot i
rekreacijata,
socijalnata
zaшtita
i
zaшtitata
na
decata,
obrazovanieto,
zdravstvenata zaшtita, javnata bezbednost i
bezbednosta vo soobrajќajot kako i protiv
po`arnata zaшtita.
3.Mandatot na ~lenovite na Komisijata
trae 4 godini.
4.Reшenieto vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto, a ќe se objavi vo Slu`ben
glasnik na opшtina Novaci.
Br.14-932/5
16.11.2021 god.

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
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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 Rешение за formirawe na
Komisija za Statut i propisi

Врз основа на ~len 32 stav 2, 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 40, 56 и 94 од
Статутот на општина Новаци (,,Службен
гласник на општина Новаци,, бр.07/2019, a vo
vrska so ~len 112 и 135 точка д , od Delovnik
na Sovetot na Opшtina Novaci(,,Slu`ben
glasnik na opшtina Novaci,,бр 07/19),
Sovetot na Opшtina Novaci na sednica
odr`ana na den 16-11-2021 godina go donese
slednoto
REШENIE
Za formirawe na Komisija za Statut i
propisi

1. Оbjavuvam Rешение за formirawe na
Komisija za Statut i propisi, донесенa на
седница на Совет на општина Новаци, одржана
на 16.11.2021 година.

1.Za pretsedatel i ~lenovi na
Komisijata za
Statut i propisi se
izbiraat:
-Пецо Дојчиновски - Pretsedatel
-Александар Канзуровски - ~len
-Славица Најдовска-Стојковска - ~len
-Наумче Смилевски - ~len
-Сузана Јовановска - ~len
2. Mandatot na
Komisijata trae 4 godini.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-961/3
17.11.2021 god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

~lenovite

na

3.Komisijata go utvrduva predlogot
na Statutot , gi razgleduva inicijativite i
predlozite za izmena na Statutot i ja sledi
negovata primena i gi razgleduva na~elnite
prашawa od statutaren karakter.
4.Reшenieto vleguva vo sila so denot
na donesuvaweto, a ќe se objavi vo Slu`ben
glasnik na opшtina Novaci.
Br.14-932/6
16.11.2021 god.

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
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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 Rешение za izbor на ~lenovi
na Komisijata
za ednakvi mo`nosti na `enite i ma`ite

1. Оbjavuvam Rешение za izbor на
~lenovi na Komisijata za ednakvi mo`nosti
na `enite i ma`ite, донесенa на седница на
Совет на општина Новаци, одржана на
16.11.2021 година.

Sovetot na Opшtina Novaci na sednica
odr`ana na den 16-11-2021 godina go donese
slednoto

REШENIE
za izbor на ~lenovi na Komisijata
za ednakvi mo`nosti na `enite i ma`ite
I.
Za ~lenovi na Komisijata za ednakvi
mo`nosti na `enite i ma`ite se izbiraat:
1.Сузана Јовановска(претседател)
2Љупчо Петровски-член
3.Славица Најдовска-Стојковска -~len
4.Пецо Дојчиновски - член
5.Александар Канзуровски -~len
II.
Zada~a na Komisijata e promovirawe
na principot za vospostavuvawe ednakvi
mo`nosti za `enite i ma`ite vo
politikata,
ekonomskata,
socijalnata
obrazovnata oblast, kako i vo drugite
oblasti od opшestveniot `ivot.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-961/4
17.11.2021 god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

Врз основа на ~len 32 stav 2, член 62 став 1
точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локална самоуправа (,,Сл. Весник на РМ,,
бр5/02), ~len 14
od Zakon za ednakvi
mo`nosti na `enite i ma`ite(Slu`ben
vesnik na RM br.06/12 od 13.01.2012 godina),
во согласност со член 40, 59, 94 од Статутот на
општина Новаци (,,Службен гласник на
општина Новаци,, бр.07/2019, a vo vrska so
~len 112 и 135 точка ж, od Delovnik na
Sovetot na Opшtina Novaci(,,Slu`ben
glasnik na opшtina Novaci,,бр 07/19),

III.
Mandatot na ~lenovite na Komisijata
za ednakvi mo`nosti na `enite i ma`ite e
do zavrшuvaweto na mandatot na ~lenovite
na Sovetot na Opшtina Novaci.
IV.
Reшenieto vleguva vo sila so denot
na donesuvaweto, a ќe se objavi vo Slu`ben
glasnik na opшtina Novaci.
Br.14-932/7
16.11.2021 god.

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
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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 Rешение за формирање на
Комисијата за месна самоуправа

Врз основа на ~len 32 stav 2, 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 40, 57 и 94 од
Статутот на општина Новаци (,,Службен
гласник на општина Новаци,, бр.07/2019, a vo
vrska so ~len 112 и 135 точка ѓ, od Delovnik
na Sovetot na Opшtina Novaci(,,Slu`ben
glasnik na opшtina Novaci,,бр 07/19),
Sovetot na Opшtina Novaci na sednica
odr`ana na den 16-11-2021 godina go donese
slednoto
REШENIE
за формирање на Комисијата за месна
самоуправа

1. Оbjavuvam Rешение за формирање на
Комисијата за месна самоуправа, донесенa на
седница на Совет на општина Новаци, одржана
на 16.11.2021 година.

1.Za pretsedatel i ~lenovi na
Komisijata za месна самоуправа се избираат :
-Наумче Смилевски - Pretsedatel
-Љупчо Петровски
-Александар Канзуровски - ~len
-Горан Велјановски - ~len
-Николче Димовски - ~len

2. Mandatot na
Komisijata trae 4 godini.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-961/5
17.11.2021 god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

~lenovite

na

3.Комисијата за месна самоуправа ги
разгледува прашањата од значење на месната
самоуправа и му предлага на Советот начин за
нивно разрешување.

4. Reшenieto vleguva vo sila so denot
na donesuvaweto, a ќe se objavi vo Slu`ben
glasnik na opшtina Novaci.
Br.14-932/8
16.11.2021 god.

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
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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 Rешение za именување на
преставник од Советот на општина Новаци за
член на Комитетот на Советите во ЗЕЛС

1. Оbjavuvam Rешение za именување на
преставник од Советот на општина Новаци за
член на Комитетот на Советите во ЗЕЛС,
донесенa на седница на Совет на општина
Новаци, одржана на 16.11.2021 година.

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 од Статутот на општина
Новаци (,,Службен гласник на општина
Новаци,, бр.07/2019, Sovetot na Opшtina
Novaci na sednica odr`ana na den 16-11-2021
godina go donese slednoto
РЕШЕНИЕ
za именување на преставник од Советот на
општина Новаци
за член на Комитетот на Советите во ЗЕЛС

1.Од Советот на општина Новаци за член
на Комитетот на Советите во ЗЕЛС СЕ
ИМЕНУВА: Славица Најдовска-Стојковска претседател на Советот.

2.Преставникот од Советот на општина,
ќе ја претставува општината во понатамошни
избори на Претседател на Советите од
Пелагонискиот регион.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-961/6
17.11.2021 god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

3.Решението влегува во сила со денот на
донесување, и ќе се објави во ,,Службен гласник
на општина Новаци,,.
Br.14-932/9
16.11.2021 god.

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
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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 Rешение za razreuvawe na
pretstavniк od op{tina Novaci vo
Uчилишниот odbor na OU,,Slavko
Lumbarkovski ,,Novaci

1. Оbjavuvam Rешение za razreuvawe
na pretstavniк
od op{tina Novaci vo
Uчилишниот
odbor
na
OU,,Slavko
Lumbarkovski ,,Novaci, донесенa на седница
на Совет на општина Новаци, одржана на
16.11.2021 година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-961/7
17.11.2021 god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

Vrz osnova na ~len 124 stav 2 od Zakonot za
osnovno obrazovanie ( ,, Sl. Glasnik na RM,, br.
103 / 08 ), со врска 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
21 став 1 точка 34 и член 94 од Статутот на општина
Новаци (,,Службен гласник на општина Новаци,,
бр.07/2019, Sovetot na Opшtina Novaci na
sednica odr`ana na den 16-11-2021 godina go
donese slednoto

RE[ENIE
za razreшuvawe na pretstavniк od op{tina
Novaci vo
Uчилишниот odbor na OU,,Slavko
Lumbarkovski ,,Novaci

1. Смилевски Наумче od s. Новаци, SE
RAZRE[UVA od funkcijata преставник od
Op{tina Novaci vo Uчилишниот odbor на OU,,
Slavko Lumbarkovski,,Novaci.

2.Re{enieto
vleguva
vo
sila
naredniot den od denot na objavuvaweto vo,
,,Slu`ben glasnik na op{tina Novaci ,, .
Br.14-932/10
16.11.2021 god.

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
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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 odobruvawe na
Годишен Извештај за следење на реализацијата
на договорот за ЈПП за 2020 година

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 16.11.2021 година, донесе
ODLUKA
za odobruvawe na Годишен Извештај за
следење на реализацијата
на договорот за ЈПП за 2020 година

^len 1

1. Оbjavuvam Одлука za odobruvawe na
Годишен Извештај за следење на реализацијата
на договорот за ЈПП за 2020 година, донесенa на
седница на Совет на општина Новаци, одржана
на 16.11.2021 година.

СЕ ОДОБРУВА Годишен Извештај за
следење на реализацијата на договорот за ЈПП
за 2020 година br.05-86/11 od 27.09.2021
godina.
Составен дел на Одлуката е Годишен
Извештај за следење на реализацијата на
договорот за ЈПП за 2020 година br.05-86/11 od
27.09.2021 godina.

^len 2

2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-961/8
17.11.2021 god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

Odlukata vleguva vo sila so denot na
donesuvawe, и ќе се objaви vo (,,Slu`ben
glasnik na Opшtina Novaci,,).
Br.14-932/11
16.11.2021 god.

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска

BROJ 20 Четврток 18.11.2021 . GOD. XXV STR.
SLU@BEN GLASNIK
OP[TINA NOVACI

-8-

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 вклопување на
бесправно изграден објект во идна
урбанистичко-планска документација

1. Оbjavuvam Одлука за вклопување на
бесправно
изграден
објект
во
идна
урбанистичко-планска документација, донесенa
на седница на Совет на општина Новаци,
одржана на 16.11.2021 година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-961/9
17.11.2021 god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

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), а во
согласност со Правилник за стандарди за
вклопување
на
бесправни
објекти
во
урбанистичко
планска
документација
(,,Службен весник на Р.М.” бр. 56 од 15.04.2011,
54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/12, 115/14, 199/14,
124/15,129/15, 217/15 година), Советот на
Општина Новаци на седницата одржana на ден
16.11.2021 година да ја донесе следната

ОДЛУКА
за вклопување на бесправно изграден објект
во идна урбанистичко-планска
документација
Член 1
СЕ
ОДОБРУВА
вклопување
на
бесправно изградениот објект индивидуална
семејна зграда бр. 1, опишан во Геодетскиот
елаборат за геодетски работи за посебни намени
, за утврдување на фактичка состојба
на
бесправен објект изработен од ДООЕЛ ,, Гео
Ленд
,, од Битола
бр. 0804-299/3-18 од
03,12,2018 година на КП 1230 КО Будимирци
во идната урбанистичко-планска документација
за село Будимирци , по барање на Трајко
Димовски
од Битола, ул.
Васко
Карангелевски бр. 85/2-32
заведено
со
делов. бр. Уп1 09-107 од 21,12,2018 година.
Член 2
За с. Будимирци Општина Новаци нема
изработено
урбанистичко-планска
документација.
Доколку барателот , пред донесување на
идна урбанистичко-планска документација од
страна на Општина Новаци , поднесе барање за
издавање на одобрение за градење за градба на
предметната парцела должен е за своја сметка
да го спроведе изработувањето и донесувањето
на
соодветна
урбанистичко
планска
документација.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на
донесување и ќе се објави во ,,Службен гласник
на Општина Новаци,,.
Br.14-932/12
16.11.2021 god.

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
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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 Измена на Годишен план за
јавни набавки на општина Новаци за 2021
година- НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА

1. Оbjavuvam Измена на Годишен план за
јавни набавки на општина Новаци за 2021
година- НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА, донесенa на
седница на Совет на општина Новаци, одржана
на 16.11.2021 година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-961/10
17.11.2021 god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски
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Набавка на услуги од перење на возила

1

[ifra
spored
OPJN

Ноември

O~ekuvan po~etok
na postapkatamesec

100.000,00

Proceneta vrednost na
dogovorot /ramkovnata
spogodba bez DDV-den.

Набавка од мала
вредност

Vid na postapka

Sovet na Opшtina Novaci
Pretsedatel
Славица Најдовска-Стојковска

Член 2
Измена на Годишен план за јавни набавки на општина Новаци за 2021 година-- Ноември 2021 ГОДИНА , влегува во сила со денот
на донесување, и ќе се објави во ,,Службен гласник на општина Новаци,,

Dogovori i ramkovni spogodbi za
javni nabavki na услуги

Predmet na dogovorot za javna nabavkaramkovnata spogodba

I

Br.

Член 1
СЕ ОДОБРУВА Измена на Годишен план за јавни набавки на општина Новаци за 2021 година- НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА:

ИЗМЕНА НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА ОПШТИНА НОВАЦИ ЗА 2021 ГОДИНА
- НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА

Vrz osnova na ~len 26 od Zakonot za javni nabavki (Slu`ben vesnik na Republika Makedonija br.136/2007, 130/2008,
97/2010, 53/2011, 185/2011, 15/2013, 148/2013, 28/2014, 43/2014, 130/2014, 180/2014, 78/2015, 192/2015, 27/2016 i 120/2016), a vo
soglasnost so ~len 62 od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na R.Makedonija br.5/2002) i ~len 94 od Statutot
na op{tina Novaci (Slu`ben glasnik na op{tina Novaci br.07/2019), Советот на op{tina Novaci на седницата одржана на
16.11.2021 година, донесе:

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 Измена на Годишен план за
јавни набавки на општина Новаци за 2021
година- НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА

1. Оbjavuvam Измена на Годишен план за
јавни набавки на општина Новаци за 2021
година- НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА, донесенa на
седница на Совет на општина Новаци, одржана
на 16.11.2021 година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-961/11
17.11.2021 god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски
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Ноември

Набавка на дрва за потребите на ОУ ,,Славко
Лумбарковски”-Новаци –подрачно училиште
с.Бач

2

60.000,00

100.000,00

Proceneta vrednost na
dogovorot /ramkovnata
spogodba bez DDV-den.

Набавка од мала
вредност
Набавка од мала
вредност

Vid na postapka

Sovet na Opшtina Novaci
Pretsedatel
Славица Најдовска-Стојковска

Член 2
Измена на Годишен план за јавни набавки на општина Новаци за 2021 година-- Ноември 2021 ГОДИНА , влегува во сила со денот
на донесување, и ќе се објави во ,,Службен гласник на општина Новаци,,

Ноември

Набавка на информатичка опрема –таблети

O~ekuvan po~etok
na postapkatamesec

1

[ifra
spored
OPJN

Dogovori i ramkovni spogodbi za
javni nabavki na стоки

Predmet na dogovorot za javna nabavkaramkovnata spogodba

I

Br.

Член 1
СЕ ОДОБРУВА Измена на Годишен план за јавни набавки на општина Новаци за 2021 година- НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА:

ИЗМЕНА НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА ОПШТИНА НОВАЦИ ЗА 2021 ГОДИНА
- НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА

Vrz osnova na ~len 26 od Zakonot za javni nabavki (Slu`ben vesnik na Republika Makedonija br.136/2007, 130/2008,
97/2010, 53/2011, 185/2011, 15/2013, 148/2013, 28/2014, 43/2014, 130/2014, 180/2014, 78/2015, 192/2015, 27/2016 i 120/2016), a vo
soglasnost so ~len 62 od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben vesnik na R.Makedonija br.5/2002) i ~len 94 od Statutot
na op{tina Novaci (Slu`ben glasnik na op{tina Novaci br.07/2019), Советот на op{tina Novaci на седницата одржана на
16.11.2021 година, донесе:

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od
Zakonot za lokalna samouprava(,,Slu`ben
vesnik na R.M.,,br.5/02) i ~len 68 od
Statutot na Opшtina Novaci,,br.07/2019,
donesuvam

ЗАКЛУЧОК
Za objavuvawe Програма зa зимско одржување
на proodnosta na op{tinskite pati{ta и
улици на територијата на општина Новаци за
сезоната 2021/2022 година

1. Оbjavuvam Програма зa зимско
одржување на proodnosta na op{tinskite
pati{ta и улици на територијата на општина
Новаци за сезоната 2021/2022 година, донесенa
на седница на Совет на општина Новаци,
одржана на 16.11.2021 година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-961/12
17.11.2021 god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

BROJ 20 Четврток 18.11.2021 . GOD. XXV STR.
SLU@BEN GLASNIK
OP[TINA NOVACI

- 12 -

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа (,,Сл. Весник на РМ,, бр5/02), член 34 од Закон за јавни патишта (,,Службен
весник на РМ,, бр.111/2008год), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од
Статутот на општина Новаци (,,Службен гласник на општина Новаци,, бр.07/2019), Советот
на Општина Новаци на седницата одржана на ден 16.11.2021 година, донесе

ПРОГРАМА
Za зимско одржување на proodnosta na op{tinskite pati{ta и улици на територијата
на општина Новаци за сезоната 2021/2022 година
Вовед
Pojdovna osnova za izrabotka na Програмата za zimsko odr`uvawe na op{tinskite
pati{ta i ulici e ~len 14 точка 8 и член 34 od zakonot za Javni pati{ta (Sl.Vesnik na RМ
br.84/2008) kako i ~len 34 stav 1 to~ka 3 alineja 2 od Zakonot za za{tita i spasuvawe
(Sl.vesnik na RM br.36/04 i 86/08)
Содржина
1. Цел на Програмата
2. Обем, динамика и ниво на одржување
3. Организациска поставеност на службата за зимско одржување и обврски на
учесниците
3.1 Претпријатие на кое ќе му биде доверена работата
3.2 Советот на општина Новаци
3.3 Единицата на локална самоуправа
3.4 Надзорен орган
3.5 Други учесници
4. Прилози:
1. Цел на Програмата
Програмата има за цел да предвиди услови за ефикасно спроведување на зимското
одржување на локалните патишта и улици на територијата на општина
Новаци преку:
 одредување на обемот на работа и нивото на чистење на снегот и
голомразиците од коловозните површини;
 дефинирање на работите и задолженијата на учесниците во
реализацијата на оваа Програма;
 дефинирање на обврските на сите учесници во реализација на
Програмата.
2. Обем, динамика и ниво на одржување
2.1. Обем на одржување
Тргнувајќи од основната цел на Програмата, физичкиот обем на работите е утврден согласно
приоритетот за оспособување на коловозите за функционирање на сообраќајот и тоа:
- локални патишта и улици по соодветен приоритет, по тип на коловоз по кој се одвива сообраќајот,
витални локални патишта и улици (од локален пат или улица до објектот) до објекти чие
функционирање е од витално значење за општината.
2.2. Ниво и динамика на одржување
Расчистување на коловозните површини се врши по следниот приоритет:
- локални патишта и улици од прв приоритет, по кој се одвива сообраќајот по асфалтиран коловоз и
кон објекти кои се од витално значење за општината;
- локални патишта и улици од втор приоритет, по кој се одвива сообраќајот по тампониран или
земјен коловоз.
Одстранувањето на подмрзнатиците во услови кога нема врнежи се врши по приоритетот на
локалниот пат или улица по кој се одвива сообраќајот.
Дежурствоте се обезбедува континуирано во зимскиот период.

Одговорните дежурни работници одржуваат контакти со сите субјекти, ја спроведуваат
Програмата и даваат потребни информации на надлежните субјекти и граѓани.
Дежурството го спроведуваат вработените од претпријатието на кое ќе му бидат доверени
работите, со својата ангажирана механизација и работна сила, и тоа според приоритетноста одредена
со оваа Програма.
3. Организациска поставеност на службата за зимско одржување н обврски на учесниците
На подрачјето на општина Новаци, службата за зимско одржување ја организира Единицата
на локална самоуправа – Новаци, како носител на сите работи и активности кои се однесуваат на
целокупното функционирање на истата.
Преку својот надзорен орган ја следи реализацијата на Програмата и издава налози за работа.
Согласно Законот за јавни набавки се одредува предпријатие кое ќе ја спроведува
Програмата и ќе остварува соработка со сите други субјекти задолжени за спроведување на истата.
Функционирањето на службата за зимско одржување се остварува со следната организациска
поставеност:
3.1. Претпријатие на кое ќе му бидат доверени работите
Претпријатието(Јавното Претпријатие за комунални дејности ,,Комунална Хигиена,,
Новаци) на кое ќе му бидат доверени работите формира тело за организирање и раководење на
службата за зимско одржување. Телото ја следи реализацијата на оваа Програма и заедно со
стручната служба одлучува за преземање на потребни активности за справување со проблемите
предизвикани од временските неприлики.
Претпријатието(Јавното Претпријатие за комунални дејности ,,Комунална Хигиена,,
Новаци) ги има следните задолженија:
- организира непрекинато 24 часовно дежурство во текот на целиот зимски период;
- со специјална машина, опрема и работна рака врши чистење на снегот и посипување на песокризла на коловозните површини;
- машината и другата потребна опрема ја одржува во исправна состојба за дејствување во зимски
услови;
- води комплетна документација за работата на службата за зимско одржување;
- редовно и навремено го информира нарачателот и надзорниот орган за работата на службата за
зимско одржување;
- секојдневно изготвува и доставува извештаи за извршената работа на службата за зимско
одржување до нарачателот, РЦУК-Битола и подрачното одделение на Министерството за внатрешни
работи;
- организира редовно дежурство со потребна опрема и алат, резервни делови и стручен кадар со цел
обезбедување исправност на механизацијата и успешно дејствување на службата за зимско
одржување;
- за сезоната 2021/2022 година во доволни количини да обезбеди песок- ризла за посипување на
коловозните површини.
3.2. Советот на општина Новаци
- ја усвојува оваа Програма;
- го контролира извршувањето на оваа Програма.
3.3. Единицата на локална самоуправа Новаци
- ги координира активностите на сите задолжени субјекти во извршувањето на задачите од
Програмата;
- преку локалните средства за јавно информирање и месните заедници врши информирање за
работата на службата за зимско одржување.
3.4. Надзорен орган
Надзорниот орган го определува носителот на работите со решение со кое ги определува
работните задачи при реализацијата на Програмата за организирање и функционирање на службата
за зимско одржување на подрачјето на општина Новаци за сезоната 2021/2022 година.
Надзорниот орган ги врши следните работи:
- ја следи работата на извршителот на работите и за тоа изготвува комплетна техничка
документација;
- врши координација со органите и телата на Советот на општина Новаци, со РЦУК-Битола,
подрачното одделение на Министерството за внатрешни работи и други учесници, претпријатија,
заедници и граѓани;
- дава налог за работа на претпријатието на кое му се доверени работите;

- врши и други работи и работни задачи во врска со реализацијата на Програмата.
3.5. Други учесници
3.5.1. Подрачното одделение на Министерството за внатрешни работи го контролира и регулира
сообраќајот во новонастанатите состојби на региналните и локалните патишта во општина Новаци и
секогаш ќе биде непосредна врска со сите задолжени субјекти како би се овозможило непречено
чистење на истите.
3.5.2. Надлежниот општински орган за комунални работи се грижи за спроведување на Одлуката за
одржување на комунален ред на подрачјето на општина Новаци, во делот на отстранување на снегот
и мразот, преку инспекциските служби.
3.5.3. Државниот хидрометеоролошки завод преку РЦУК-Битола доставува извештаи (дневни,
тродневни, неделни и месечни) за временските услови до општина Новаци , претпријатието на кое
му е доверена работата и надзорот.
3.5.4. Подрачното одделение на `ЕВН``АД Скопје – КЕЦ Битола, ги презема потребните мерки за
чистење на снегот од надворешните електроинсталации.
3.5.5. Подрачното одделение на ``Македонски телекомуникации``АД Скопје ги презема потребните
мерки за чистење на снегот од надвозните ТТ уреди и инсталации.
3.5.6. Претпријатијата и заедниците чии отворени објекти и простории се користат од страна на
граѓаните (училишта, амбуланти, железнички премини, бензиски пумпи, гробишта и слични
објекти) преземаат брзи и ефикасни мерки за отстранување на снегот и подмрзнатиците од овие
објекти и простории.
3.5.7. Претпријатијата, заедниците и граѓаните-сопственици, односно корисници на деловни згради
и деловни простории (стоковни куќи, дуќани, продавници, ресторани и сл.објекти) преземаат мерки
за отстранување на снегот и подмрзнатиците од пред овие објекти.
3.5.8. Граѓаните го чистат снегот и подмрзнатицата од патеките и приодите пред своите домови.
За сите оние кои нема да ги извршуваат потребните работи ќе се постапува според законот за
јавна чистота и Одлуката за комунален ред.

4. Oперативен план со преглед и приоритети на општинските патишта кои се предмет
на зимско одржување
4.1
Со оглед на тоа што низ поголемиот дел од населените места транзитираат
регионални патишта за кои одржувањето на коловозната конструкција и зимското
одржување се во надлежност на ЈП Македонија Пат, чистењето на снегот во зимски услови
е насочен на општинските патишта.
Со чистењето на регионалните патишта кои истовремено се транзитни улици низ
населените места во општината, опфатени се главните улици на следните населени места:
-Новаци-улица, опфатена со регионалниот пат Р-1311 (Битола-Новаци-Маково)
-Dobromiri- улиците опфатена со регионалниот пат Р-2340
-Маково-улица, опфатена со регионалниот пат Р-1311 (Битола-Новаци-Маково)
-Рапеш-улица, опфатена со регионалниот пат Р-1311 (Маково-Рапеш-Старавина)
-Гермијан,Бач,Добровени, улица опфатени со регионалниот пат Р-2338 (ГермијанСтаравина Витолиште)
5.^isteweto na sneg vo zimski uslovi na op{tinskite pati{ta }e se vr{i spored sledniot
redosled i prioritet:
reden broj
(приоритет)
1
2
3
4
5
6
7
8

Paten pravec
Reg.pat R-2340 Г.Агларци
Reg.pat R-2340 Д.Агларци
Reg.pat R-2340 Далбеговци
Рeg. pat Р-2338-@ivojno
Новаци-Рибарци
Рибарци-Гнеотино
Гнеотино-Брод
Рег.пат Р-2338 Брод

dol`ina
vo km
1
0,8
1
6
2,5
4
6
2

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Рег.пат Р-1311 Мегленци
Мегленци-Арматуш
Рег.пат Р-1311 -Паралово
Рег.пат Р-1311 D.Orehovo
Д.Орехово-Грумази
Грумази-Ивени
Маково-Орле
Рег.пат Р-1311-Брник
Рег.пат Р-1311-Зовиќ
Рег.пат Р-1311-Груниште
Рег.пат Р-1311-Будимирци
Старавина-Градешница
Новаци-Тепавци
Ново село-Балдовенци
Тепавци-Гнилеш
Брод- Велесело
Брод-Сливица

1,5
2,5
3
2
5
7
4
3
5
4
4
3
12
2
5
4
4

6.^isteweto na snegot zapo~nuva vo prvite momenti na zavrnuvawe odnosno posle
navrnuvawe na sneg so visina od 5сm, a najdocna do 6 ~asa od po~etokot na sne`nite vrne`i.
7.Pri navrnuvawe na pogolemi koli~ini na sneg na pati{tata so debelina na
sne`nata pokrivka pogolema od 20сm, po naredba na [tabot za za{tita i spasuvawe na
Op{tina Новаци vo ~isteweto }e se vklu~i JКP “Комунална Хигиена”-Новаци a }e se pobara i
pomo{ za vklu~uvawe na JP “Makedonija pat” koja }e bide prisutna na teren pri ~isteweto
na regionalnite pati{ta.
Vo ekstremni slu~aevi }e bidat vklu~eni privatnite firmi и другите правни лица кои
поседуваат градежна механизација, a vo kraen slu~aj so posebni merki se vklu~uva i mesnoto
naselenie za ra~no ras~istuvawe na snegot.
8.Se zadol`uvaat pretprijatijata koi se zadol`eni so mehanizacija vo ovoj plan, da
obezbedat ispravnost na mehanizacijata vo zimskiot period. Dokolku konstatiraat
neispravnost na mehanizacijata, za istoto navremeno da ja informirat op{tinata.
9.Posebno vnimanie vo odr`uvaweto na proodnosta na patot }e bide posveteno na
delnicata R–1311-Маково(m.v.Preslap),R-2338 -Старавина, Рeg. pat Р-2338-@ivojno , kade
{to poradi konfiguracijata na terenot mo`ni se nanosi od sneg koi baraat po~esta
intervencija.
10.Sretstvata za zimsko odr`uvawe se obezbedeni od Buxetot na Op{tina Новаци.

Sovet na opшtina Novaci
Pretsedatel
Славица Најдовска-Стојковска

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
склучување на Договор на општина Новаци со
Јавното Претпријатие за комунални дејности
,,Комунална Хигиена,, Новаци, за зимско
одржување на локалните патишта и улици во
општина Новаци за 2021/2022 година

1. Оbjavuvam Одлука за одобрување
склучување на Договор на општина Новаци со
Јавното Претпријатие за комунални дејности
,,Комунална Хигиена,, Новаци, за зимско
одржување на локалните патишта и улици во
општина Новаци за 2021/2022 година, донесенa
на седница на Совет на општина Новаци,
одржана на 16.11.2021 година.

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 16.11.2021
година, донесе

ODLUKA
за одобрување склучување на Договор на
општина Новаци со Јавното Претпријатие за
комунални дејности ,,Комунална Хигиена,,
Новаци, за зимско одржување на локалните
патишта и улици во општина Новаци за
2021/2022 година
^len 1
СЕ ОДОБРУВА склучување на Договор
на општина Новаци со Јавното Претпријатие за
комунални дејности ,,Комунална Хигиена,,
Новаци, за зимско одржување на локалните
патишта и улици во општина Новаци за
2021/2022 година
^len 2
Sredstvata od ~len 1 na ovaa Odluka
ќe se obezbedat od Buxetot na Opшtina
Novaci.
^len 3

2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.

Odlukata vleguva vo sila so denot na
donesuvawe, и ќе се objaви vo (,,Slu`ben
glasnik na Opшtina Novaci,,).

Бр.08-961/13
17.11.2021 god.

Br.14-932/16
16.11.2021 god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
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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 пренамена на
средства во
Буџетот на општина Новаци за 2021 година

1. Оbjavuvam Одлука за пренамена на
средства во Буџетот на општина Новаци за 2021
година, донесенa на седница на Совет на
општина Новаци, одржана на 16.11.2021 година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-961/14
17.11.2021 god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

BROJ 20 Четврток 18.11.2021 . GOD. XXV STR.
SLU@BEN GLASNIK
OP[TINA NOVACI

- 14 -

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 пренамена на
средства во
Буџетот на општина Новаци за 2021 година

1. Оbjavuvam Одлука за пренамена на
средства во Буџетот на општина Новаци за 2021
година, донесенa на седница на Совет на
општина Новаци, одржана на 16.11.2021 година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-961/15
17.11.2021 god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

BROJ 20 Четврток 18.11.2021 . GOD. XXV STR.
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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 Решение за opredeluvawe na
~lenovi od Sovetot na Op{tina Novaci
za пrisustvo pri sklu~uvawe na brakovi
vo Op{tina Novaci
1. Оbjavuvam Решение за opredeluvawe
na ~lenovi
od Sovetot
na Op{tina
Novaci za пrisustvo pri sklu~uvawe na
brakovi vo Op{tina Novaci, донесенa на
седница на Совет на општина Новаци, одржана
на 16.11.2021 година.
2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-961/16
17.11.2021 god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

Vrz osnova na ~len 27 od Zakonot
za semejstvo (Сlu`ben
vesnik
nas
Republika Makedonija br. 80/92 ), a vo
vrska 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 од Статутот на општина Новаци
(,,Службен гласник на општина Новаци,,
бр.07/2019, Sovetot na Opшtina Novaci na
sednica odr`ana na den 16-11-2021 godina go
donese slednoto
RE[ENIE
Za opredeluvawe na ~lenovi od
Sovetot na Op{tina Novaci za
пrisustvo pri
sklu~uvawe
na brakovi vo Op{tina Novaci
I.

Za prisustvo pri sklu~uvawe na
brakovi podra~jeto na Op{tina Novaci
se opredeluvaat ~lenovite na Sovetot:
1.Славица Најдовска-Стојковска- ВМРОДПМНЕ и Коалиција Обнова на Македонија
2.Горан Велјановски- ВМРО-ДПМНЕ и
Коалиција Обнова на Македонија
3.Николче Димовски- ВМРО-ДПМНЕ и
Коалиција Обнова на Македонија
4.Пецо Дојчиновски- ВМРО-ДПМНЕ и
Коалиција Обнова на Македонија
5.Александар КанзуровскиВМРОДПМНЕ и Коалиција Обнова на Македонија
6.Љупчо
Петровски-Коалиција
Најдоброто за Мојата Општина
7.Наумче
СмилевскиКоалиција
Најдоброто за Мојата Општина
8.Сузана
ЈовановскаКоалиција
Најдоброто за Мојата Општина
9.Иванчо Котевски-Движење Одлучно за
Промени
^lenovite
na
Sovetot
naizmeni~no
}e
prisustvuvaat
pri
sklu~uvawe na
brakovi vo Mesnata
kancelarija vo Novaci.
II.
Sklu~uvawreto
na brakovite vo
Op{tina Novaci }e se vr{i vo ~etvrtok
so po~etok vo 10,00 ~asot. .
Sklu~uvaweto na brakovi mo`e da se
vr{i i vo drugi denovi i termini
dokolku e prethodno dogovoreno.
III.
Mati~arot od Mesnata kancelarija
e dol`en blagovremeno da ja izvesti
op{tinata Novaci za vreme i mesto na
sklu~uvaweto na brakot.
IV.
Re{enieto
vleguva vo sila so
denot na donesuvaweto , a }e se objavi vo
Slu`ben glasnik na Op{tina Novaci.
Br.14-932/19
16.11.2021 god.

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
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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 Дополнување на Програмата за
животна средина на општина Новаци за 2021
година

1.
Оbjavuvam
Дополнување
на
Програмата за животна средина на општина
Новаци за 2021 година, донесенa на седница на
Совет на општина Новаци, одржана на
16.11.2021 година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-961/17
17.11.2021 god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски
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Врз основа на член 22 stav 1 точка 2 и 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 18 stav 1 точка 2 и член 94, 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 16.11.2021 година, донесе
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА НА ОПШТИНА НОВАЦИ ЗА 2021 ГОДИНА
Се дополнува Програмата за животна средина на општина Новаци за 2021
година број 14-792/14 од 30.12.2020 година.
I.

II.

III.

СТРАТЕШКА ЦЕЛ
Програмата на Општина Новаци за заштита на животната средина е
насочена кон спроведување на активности за заштита на животната
средина во надлежност на локалната самоуправа, исполнување на
барањата на македонското законодавство за животна средина,
обезбедување на поквалитетни услови за живот на граѓаните и почиста
животна средина во општината.
ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Општа цел на Програмата: да се обезбедат практични и финансиски
изводливи решенија за приоритетните проблеми и активности во
областа заштита на животната средина;прифаќање на еколошката
проблематика во останатите секторски програми во насока на одржлив
развој на локалната заедница.
Специфични цели на Програмата:Системска контрола на квалитетот на
животната средина во општината;Спроведување на Оцена на влијанието
врз животната средина уште во процесот на планирање на проектите за
да се превенираат последиците од загадување на животната средина;
Изработка на стратешки документи за заштита на животната средина;
Систематизирано спроведување на постојани подобрувања со
постојниот систем за управување со отпадот во општината;
Зголемување на новите зелени површини во општината, уредување на
запуштени зелени површини, амортизирање на загадувањето на
почвата, воздухот и бучавата, подобрување на визуелниот изглед на
урбаната средина, како и активности за пошумување.
ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА
Програмата за активностите на Општина
Новаци во областа на
заштитата на животната средина во текот на 2021 година ќе бидат
насочени кон:
 Контрола, анализа, следење и информирање за квалитетот на
животната средина на територијата на општината и тоа на:
влијание врз квалитет на амбиенталниот воздух од поединечни
извори, влијание на отпадните води од поединечни извори врз





површинските води и други водотеци, влијание од бучава во
животната средина;
 Информирање за состојбата со квалитетот на воздухот, водите и
отпадот на територијата на општината преку систематизирање на
добиените податоци од државната и локалната мрежа за
мониторинг за 2021 г., како и
 Изработка на еколошка проектна документација за планска
документација за инсталации, инфраструктурни објекти и други
проекти и тоа: Елаборати за животна средина, Студии за оцена
на влијание врз животната средина, Стратешки оценки за
влијание на животната средина во постапките за донесување на
урбанистичка планска документција и во согласност со закон.
 Изработка на стратешки документи за животна средина:
изработка на Регистер на загадувачи со збир на податоци за
изворот, видот, количината, начинот и местото на испуштање,
пренесување и одлагање на загадувачките материи и отпадот во
животната средина, како и изработка на Катастар за животната
средина на територијата на Општина Новаци како квалитативна
евиденција на загадувачите и изворите на загадување кои
испуштаат загадувачки материи и супстанции во медиумите на
животната средина, во која е вклучена и картата на загадувачи.
 Интервенција во системот за управување со отпад, преку
донесување на Годишна Програма за управување со отпад како
законска обврска на општината согласно Законот за управување
со отпадот, во која ќе бидат планирани активности во врска со
имплементација на 3Р – реупотреба, редуцирање, рециклирање,
набавка на нови садови за отпад за проширување на
опслуженото подрачје, постапување со електронски и електричен
отпад, отпадни батерии и акумулатори, санација на диви депонии
на територијата на општината, печатење на пропаганден
материјал за подигнување на јавната свест на граѓаните за
селектирање на отпадот.
Спроведување на активности за подигнување на нови зелени
површини и уредување на запуштени зелени површини во општината
согласно Предлог-Програмата на ЈКП Комунална
хигиена за
подигнување на нови зелени површини; Набавка на саден материјал
за пролетно и есенско хортикултурно уредување на општината:
цветен расад и декоративни садници, набавка на саден материјал за
пошумување на локации на територијата на општина Новаци.
Одбележување на денови од ЕКО календарот. Потребно е да се
воспостави пракса за обележување на најважните денови од Еко
календарот ( Ден на Планетата Земја, Ден на заштита на водите, Ден
на екологија, Ден за борба против пушењето, Ден на дрвото и слично
).














Подигање на еколошката свест во основните училишта. Потребна
е сеопфатна едукација на децата од основните училишта за
нивната улога и одговорност во зачувување на животната
средина во која живеат и растат. Да им се развие свеста за
штетноста на загадената средина, односно предноста од чистата
вода за пиење, чистиот воздух што го дишат, здрава почва,
соодветното складирање на отпад и слично.
Користење на мерки за намалување на прашината при градежни
активности ( прскање, миење на гуми пред излез од градилиште
итн.)
Воведување на субвенции за набавка на инвертер клима уреди за
жителите на општина Новаци
Воведување на субвенции за изградба на термо фасади за
жителите на општина Новаци.
Подготвување на проекти од областа на животната средина (
Изградба на атмосферска канализација во с. Далбеговци, Горно и
Долно Агларци. Изградба на канал за наводнување во с. Зовиќ)
Подготвување на проектна документација
за уредување на
централните подрачја во населените места во општина Новаци
Субвенции на дел од вредноста при набавка и монтажа на
високоефикасни инвертер клима уреди за жителите на општина
Новаци
Субвенции на дел од вредноста за изградна на енергетски
ефикасна фасада за жителите на општина Новаци

Приходи за реализација на оваа програма:
 Министерство за животна средина и просторно планирање
 Буџет на Општина Новаци
 Други извори
Дополнувањето на Програмата влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се
објави во ''Службен гласник на Општина Новаци''.
Sovet na Opшtina Novaci
Pretsedatel
Славица Најдовска-Стојковска

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 Правилник за субвенционирање
на домаќинствата во Општина Новаци за набавка
и монтажа на високоефикасни инвертер клима
уреди

1.
Оbjavuvam
Правилник
за
субвенционирање на домаќинствата во Општина
Новаци за набавка и монтажа на високоефикасни
инвертер клима уреди, донесенa на седница на
Совет на општина Новаци, одржана на
16.11.2021 година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-961/18
17.11.2021 god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

BROJ 20 Четврток 18.11.2021 . GOD. XXV STR.
SLU@BEN GLASNIK
OP[TINA NOVACI

- 18 -

Врз основа на член 22 stav 1 точка 2 и 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
18 stav 1 точка 2 и член 94, член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци
(,,Службен гласник на општина Новаци,, бр.07/2019), Дополнување на Програмата за
животна средина на општина Новаци за 2021 година бр.14-932/20 од 16.11.2021
година,Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 16.11.2021 година,
донесе
ПРАВИЛНИК
за субвенционирање на домаќинствата во Општина Новаци за набавка и монтажа на
високоефикасни инвертер клима уреди
Член 1
Со овој правилник се утврдуваат начинот, постапката и критериумите за субвенционирање
на домаќинствата во Општина Новаци за набавка и монтажа на високоефикасни инвертер
клима уреди, заради поголема употреба на електричната енергија како извор на енергија и
затоплување на станбениот простор во кој живеат со цел заштита на животната средина и
намалување на емисијата на штетни гасови кои се ослободуваат со користење на други
извори на загревање.
Член 2
Со право на субвенционирање на трошоците за набавка и монтирање на високоефикасни
инвертер клима уреди можат да се стекнат носители на домаќинства кои живеат на
територијата на Општина Новаци, кои за затоплување на станбениот простор во кој живеат
користат тврди и фосилни горива.
Како носител на домаќинството се смета сопственикот на станбениот простор односно
обврзникот на данокот на имот за станбениот простор во кој живее домаќинството или кој
на друг начин ќе докаже дека е носител на домаќинството.
Како станбен простор во кој живее домаќинството се смета недвижниот имот во кој
носителот на домаќинството има живеалиште.
Носителот на домаќинството го докажува правото на сопственост на станбениот простор
во кој живее домаќинството со имотен лист, правен основ, решение за данок на имот или
друг соодветен доказ, а живеалиштето го докажува со важечка лична карта и патна
исправа.
Две или повеќе домаќинства кои живеат во посебни делови од еден ист станбен објект, кои
не се физички поделени, а претставуваат функционални целини, се сметаат за посебни
домаќинства доколку имаат засебни струјомери и водомери или доколку тоа го потврдат со
изјава заверена на нотар.
Доколку две или повеќе домаќинства живеат во различни станбени единици на еден ист
сопственик, тоа го докажуваат со изјава заверена на нотар.
Член 3
Распределбата на средствата за субвенционирање ќе се врши врз основа на јавен повик, кој
ќе биде објавен од страна на Општина Новаци на огласната табла на општината, на
интернет страницата на Општина Новаци и на социјалната мрежа т.е фан страната на
градоначалникот на општина Новаци.

Рокот за пријавување по јавниот повик ќе биде најмалку пет работни дена.
Начинот, рокот и поблиските критериуми за пријавување ќе бидат определени во јавниот
повик.
Распределбата на средствата ќе се врши врз основа на уредна и комплетна документација,
според редоследот на аплицирање.
Член 4
За спроведување на постапката по јавниот повик, градоначалникот на Општина Новаци
формира комисија составена од пет членови, од кои три членови од вработените во
општинската администрација и два членови од членовите на Советот на Општина Новаци.
По прибирањето и проверката на документите, комисијата од ставот 1 на овој член
изготвува листа на прифатливи баратели за субвенционирање.
Градоначалникот на Општина Новаци, врз основа на листата од ставот 2 на овој член,
донесува решение за субенционирање на прифатливиот број на баратели, по што
конечната листа со добитници на субвенции се објавува на интернет страницата на
Општина Новаци.
Добитниците на субвенции кај кои нема да се затекне монтирана климата за која добиле
субвенции, ќе го изгубат правото на субвенционирање и ќе бидат должни да го вратат на
Општина Новаци износот на искористената субвенција.
Член 5
Едно домаќинство може да добие и да искористи субвенција во максимален бруто износ од
20.000 денари, во кој износ влегуваат трошоците за набавка и монтажа и данокот на личен
доход.
Максималниот број на домаќинства кои можат да добијат и да користат субвенција
изнесува 50 домаќинства.
Во зависност од искористувањето на субвенциите, доколку има преостанати расположливи
средства, градоначалникот може да донесе дополнително решение за субвенционирање на
одреден дополнителен број од наредно рангираните баратели од листата .
Средствата за субвенциите се планирани од Буџетот на Општина Новаци за 2021 година –
Програма за животна средина за 2021 година, во вкупен износ од 1.000.000.000 денари.
Член 6
Субвенцијата може да се искористи за купување и монтажа на еден или повеќе
високоефикасни инвертер клима уреди од трговски друштва и трговци поединци кои се
регистрирани и вршат трговија, одржување и поправка на клима уреди.
За високоефикасни инвертер клима уреди се сметаат инвертер клима уреди со работна
температура за греење од минимум -15 целзиусови степени, со енергетска класа на ладење
минумум А и енергетска класа на греење минимум А и со коефициент на ефикасност SEER
миниум 5.10 и SCOP минимум 3.5.
Член 7
Начинот на користење на субвенцијата е со рефундирање на направените трошоци за
набавка и монтажа на високоефикасен инвертер клима уред на трансакциската сметка на
добитникот на субвенцијата.
Доколку барателот на субвенцијата бара рефундирање на направените трошоци за набавка
и монтажа на уредот, до Општина Новаци треба да достави барање кон кое треба да

приложи фискална сметка или фактура со извод од банка за извршеното плаќање и копија
од трансакциската сметка на која бара да биде извршено рефундирањето на средствата.
Член 8
Пред исплатата на средствата корисникот на субвенцијата задолжително треба да достави
до Општина Новаци изјава заверена на нотар дадена под материјална и кривична
одговорност дека се обврзува субвенционираната клима да ја инсталира во местото на
живеење кое се наоѓа во општина Новаци, и дека во наредните три години по денот на
монтажата на клима уредот нема да го демонтира истиот и нема да користи дрва, јаглен,
фосилни или какви било други видови на нееколошки горива за затполување на
станбениот простор во кој ќе биде монтиран уредот, како и дека е согласен во тој период
од три години да се вршат контроли од страна на Општина Новаци во станбениот простор
во кој ќе биде монтиран уредот, а во спротивно дека е согласен да го врати на Општина
Новаци износот на искористената субвенција.Доколку корисникот на субвенцијата не ја
достави изјавата од ставот 1 на овој член, истиот ќе го изгуби правото на субвенција и
Општина Новаци нема да има обврска за исплата на средствата.
Член 9
Надзор над преземените обврски со изјавата од член 7 став 2 од оваа одлука ќе вршат
овластените општински комунални инспектори од Општина Новаци.
Член 10
Овој правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а истиот ќе се објави во
„Службен гласник на Општината Новаци“.

Sovet na Opшtina Novaci
Pretsedatel
Славица Најдовска-Стојковска

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 odobruvawe na
sredstva za odbele`uvawe na Novata 2022
godina, бo`iќnite praznici и богојавлениеводици
1. Оbjavuvam Одлука za odobruvawe na
sredstva za odbele`uvawe na Novata 2022
godina, бo`iќnite praznici и богојавлениеводици, донесенa на седница на Совет на
општина Новаци, одржана на 16.11.2021 година.
2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-961/19
17.11.2021 god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

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 16.11.2021 година, донесе
ODLUKA
za odobruvawe na sredstva za odbele`uvawe
na
Novata 2022 godina, бo`iќnite praznici и
богојавление-водици
^len 1
SE
ODOBRUVAT
sredstva
za
odbele`uvawe na Novata 2022 godina
бo`iќnite praznici и богојавление-водици:
Novogodiшna elka so ukrasi,

Новогодишно
украсување
на
општинскиот двор и центрите во населените
места во општината
Kalendari, Stila i ~akmaci,
Rokovnici, Novogodiшni ~estitki
Novogodiшni paket~iwa за децата до
15 години на вработените во општина Новаци и
членовите на Советот
Novogodiшni paket~iwa за учениците
во ОУ ,,Славко Лумбарковски,, Новаци со
подрачните училишта
Новогодишни пакетчиња за деца до 15
години од социјално загрозени фамилии
Новогодишни пакетчиња за деца од
игротека Бамби-општина Новаци
Лицата што ќе го фатат крстот за водици
ќе добијат парична награда во износ од 6.000,00
денари(нето износ) за сите села.
изработка-печатење
на
рекламен
матерјал
други печатарски услуги i drug
reklamen materjal.
^len 2
Дел од средствата предвидени
за
Новогодишно украсување на општинскиот двор
и центрите во населените места во општината,
ќе се искористат за пакети со прехранбени
производи за социјално загрозени фамилии.
^len 3
Sredstvata ќe se obezbedat od Buxetot
na Opшtina Novaci
^len 4
Nabavkata ќe ja sprovede Komisijata
za javni nabavki na Opшtina Novaci.
^len 5
Odlukata vleguva vo sila со денот на
донесување, и ќе се objavи vo ,,Slu`ben
glasnik na Opшtina Novaci.
Br.14-932/22
16.11.2021 god.

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
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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 odobruvawe na
Plan na Programi za Razvoj

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 16.11.2021 година, донесе
ODLUKA
za odobruvawe na Plan na Programi za
Razvoj

^len 1
1. Оbjavuvam Одлука za odobruvawe na
Plan na Programi za Razvoj, донесенa на
седница на Совет на општина Новаци, одржана
на 16.11.2021 година.

СЕ ОДОБРУВА Plan na Programi za
Razvoj br.08-913/6 od 11.11.2021 godina.
Составен дел на Одлуката е Plan na
Programi za Razvoj br.08-913/6 od 11.11.2021
godina.

^len 2
2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-961/20
17.11.2021 god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

Odlukata vleguva vo sila so denot na
donesuvawe, и ќе се objaви vo (,,Slu`ben
glasnik na Opшtina Novaci,,).
Br.14-932/23
16.11.2021 god.

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
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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 одобрување на
прехранбени производи
на Mesna Zaednica s.Живојно за семејството
на Рита Ристевска

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 14.09.2021 година, донесе
ODLUKA
za одобрување на прехранбени производи на
Mesna Zaednica s.Живојно
за семејството на Рита Ристевска

^len 1

1. Оbjavuvam Одлука za одобрување на
прехранбени производи на Mesna Zaednica
s.Живојно за семејството на Рита Ристевска,
донесенa на седница на Совет на општина
Новаци, одржана на 16.11.2021 година.

СЕ ОДОБРУВААТ прехранбени
производи на Mesna Zaednica s.Живојно за
семејството на Рита Ристевска(14.000,00
денари).

^len 2
Sredstvata ќe se obezbedat od Buxetot
na Op{tina Novaci.

^len 3
2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.

Odlukata vleguva vo sila so denot na
donesuvawe, и ќе се objaви vo (,,Slu`ben
glasnik na Opшtina Novaci,,).

Бр.08-961/21
17.11.2021 god.

Br.14-932/24
16.11.2021 god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска

BROJ 20 Четврток 18.11.2021 . GOD. XXV STR.
SLU@BEN GLASNIK
OP[TINA NOVACI

- 21 -

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 одобрување на
прехранбени производи на Здружение на жени
,,Силата на бабата,,-општина Новаци

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 16.11.2021 година, донесе
ODLUKA
za одобрување на прехранбени производи на
Здружение на жени
,,Силата на бабата,,-општина Новаци

^len 1
1. Оbjavuvam Одлука za одобрување на
прехранбени производи на Здружение на жени
,,Силата на бабата,,-општина Новаци, донесенa
на седница на Совет на општина Новаци,
одржана на 16.11.2021 година.

СЕ
ОДОБРУВААТ
прехранбени
производи ( до 10.000,00 денари) на Здружение
на жени ,,Силата на бабата,,-општина Новаци, за
учество во емисијата ,,Везилка,, на Адријана
Алачки.

^len 2
Sredstvata ќe se obezbedat od Buxetot
na Op{tina Novaci.
2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-961/22
17.11.2021 god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

^len 3
Odlukata vleguva vo sila so denot na
donesuvawe, и ќе се objaви vo (,,Slu`ben
glasnik na Opшtina Novaci,,).
Br.14-932/25
16.11.2021 god.

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска

BROJ 20 Четврток 18.11.2021 . GOD. XXV STR.
SLU@BEN GLASNIK
OP[TINA NOVACI

- 22 -

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 одобрување на гориво
на стручно лице-Александар Ангелевски за
патување до Свети Николе за проект Флоријан

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 16.11.2021 година, донесе
ODLUKA
za одобрување на гориво на стручно лицеАлександар Ангелевски за патување до Свети
Николе за проект Флоријан

^len 1
1. Оbjavuvam Одлука za одобрување на
гориво на стручно лице-Александар Ангелевски
за патување до Свети Николе за проект
Флоријан
, донесенa на седница на Совет на
општина Новаци, одржана на 16.11.2021 година.

СЕ
ОДОБРУВА
гориво(5.000,00
денари)
на
стручно
лице-Александар
Ангелевски за патување до Свети Николе за
проект Флоријан

^len 2
Sredstvata ќe se obezbedat od Buxetot
na Op{tina Novaci.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-961/23
17.11.2021 god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

^len 3
Odlukata vleguva vo sila so denot na
donesuvawe, и ќе се objaви vo (,,Slu`ben
glasnik na Opшtina Novaci,,).
Br.14-932/26
16.11.2021 god.

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
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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 за
давање на спортската сала под кирија и
овластување на градоначалникот да изработи
правилник и ценовник за користење на салата

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 16.11.2021 година, донесе
ODLUKA
за давање согласност за давање на спортската
сала под кирија и овластување на
градоначалникот да изработи правилник и
ценовник за користење на салата

^len 1
1. Оbjavuvam Одлука за давање
согласност за давање на спортската сала под
кирија и овластување на градоначалникот да
изработи правилник и ценовник за користење на
салата, донесенa на седница на Совет на
општина Новаци, одржана на 16.11.2021 година.

СЕ ДАВА Согласност за давање на
спортската сала под кирија и овластување на
градоначалникот да изработи правилник и
ценовник закористење на салата.

^len 2

Odlukata vleguva vo sila so denot na
donesuvawe, и ќе се objaви vo (,,Slu`ben
glasnik na Opшtina Novaci,,).
2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-961/24
17.11.2021 god.

Br.14-932/27
16.11.2021 god.

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски
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С О Д Р Ж И Н А
Strana
1.Заклучок за објавување Rешение за formirawe na Komisija za urbanizam, komunalni dejnosti
i zaшtita na `ivotnata sredina.
2.Заклучок за објавување Rешение за formirawe na Komisija za opшtestveni dejnosti
3.Заклучок за објавување Rешение за formirawe na Komisija za Statut i propisi
4.Заклучок за објавување Rешение za izbor на ~lenovi na Komisijata za ednakvi mo`nosti na
`enite i ma`ite
5.Заклучок за објавување Rешение за формирање на Комисијата за месна самоуправа
6.Заклучок за објавување Rешение za именување на преставник од Советот на општина Новаци за
член на Комитетот на Советите во ЗЕЛС
7.Заклучок за објавување Rешение za razreuvawe na pretstavniк od op{tina Novaci vo
Uчилишниот odbor na OU,,Slavko Lumbarkovski ,,Novaci
8.Заклучок за објавување Одлука za odobruvawe na Годишен Извештај за следење на реализацијата
на договорот за ЈПП за 2020 година
9.Заклучок за објавување Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичкопланска документација
10.Заклучок за објавување Измена на Годишен план за јавни набавки на општина Новаци за 2021
година- НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА
11.Заклучок за објавување Измена на Годишен план за јавни набавки на општина Новаци за 2021
година- НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА
12.Заклучок за објавување Програма зa зимско одржување на proodnosta na op{tinskite pati{ta
и улици на територијата на општина Новаци за сезоната 2021/2022 година
13.Заклучок за објавување Одлука за одобрување склучување на Договор на општина Новаци со
Јавното Претпријатие за комунални дејности ,,Комунална Хигиена,, Новаци, за зимско одржување на
локалните патишта и улици во општина Новаци за 2021/2022 година
14.Заклучок за објавување Одлука за пренамена на средства во Буџетот на општина Новаци за 2021
година.
15.Заклучок за објавување Одлука за пренамена на средства во Буџетот на општина Новаци за 2021
година.
16.Заклучок за објавување Решение за opredeluvawe na ~lenovi od Sovetot na Op{tina
Novaci za пrisustvo pri sklu~uvawe na brakovi vo Op{tina Novaci
17.Заклучок за објавување Дополнување на Програмата за животна средина на општина Новаци за
2021 година
18.Заклучок за објавување Правилник за субвенционирање на домаќинствата во Општина Новаци за
набавка и монтажа на високоефикасни инвертер клима уреди
19.Заклучок за објавување Одлука za odobruvawe na sredstva za odbele`uvawe na Novata 2022
godina, бo`iќnite praznici и богојавление-водици.
20.Заклучок за објавување Одлука za odobruvawe na Plan na Programi za Razvoj
21. Заклучок за објавување Одлука za одобрување на прехранбени производи на Mesna Zaednica
s.Живојно за семејството на Рита Ристевска
22.Заклучок за објавување Одлука za одобрување на прехранбени производи на Здружение на жени
,,Силата на бабата,,-општина Новаци
23.Заклучок за објавување Одлука za одобрување на гориво на стручно лице-Александар Ангелевски
за патување до Свети Николе за проект Флоријан
24.Заклучок за објавување Одлука за давање согласност за давање на спортската сала под кирија и
овластување на градоначалникот да изработи правилник и ценовник за користење на салата
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