СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
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Број 21/21
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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 Решениеза избирање на
преставник od op{tina Novaci vo Училишен
Одбор na OU,,Slavko Lumbarkovski
,,Novaci

1. Оbjavuvam Решениеза избирање на
преставник od op{tina Novaci vo Училишен
Одбор
na
OU,,Slavko
Lumbarkovski
,,Novaci, донесенa на седница на Совет на
општина Новаци, одржана на 13.12.2021 година.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 t.5 od
Zakonot za lokalna samouprava ( ,, Slu`ben
vesnik na RM br. 5 /02 ,, ) , a vo vrska so ~len
124 stav 2 od Zakonot za osnovno
obrazovanie ( ,, Sl. Glasnik na RM,, br. 103 /
08 ), во согласност со член 94 и член 21 став 1
точка 34 од Статутот на општина Новаци
(,,Службен гласник на општина Новаци,,
бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на
седницата одржана на ден 13.12.2021 година,
донесе
RE[ENIE
за избирање на преставник od op{tina
Novaci vo
Училишен Одбор na OU,,Slavko
Lumbarkovski ,,Novaci
1.Марина Петровска od s. Новаци , SE
IZBIRA za преставник od Op{tina Novaci vo
Uчилишен
Oдбор
na
OU,,Slavko
Lumbarkovski,,Novaci.
2.Pravata i dol`nostite na избраниата se
soglasno Statutot na Op{tina Novaci i
Statutot na OU ,,Slavko Lumbarkovski,, Novaci
.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-1062/1
15.12.2021 god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

3.Mandatot na избраната e 3 godini.

4.Re{enieto vleguva vo sila naredniot
den od denot na objavuvaweto vo ,,Slu`ben
glasnik na op{tina Novaci ,, .

Br.14-1035/4
13.12.2021 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 на доставен Годишен извештај
за работата на ЗУСК ,,Славко Лумбарковски,,Новаци за учебната 2020/21 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 13.12.2021 година, донесе
ODLUKA
За давање СОГЛАСНОСТ на доставен Годишен
извештај за работата на ЗУСК ,,Славко
Лумбарковски,,-Новаци за учебната 2020/21
година
^len 1

1. Оbjavuvam Одлука за давање
СОГЛАСНОСТ на доставен Годишен извештај
за работата на ЗУСК ,,Славко Лумбарковски,,Новаци за учебната 2020/21 година, донесенa на
седница на Совет на општина Новаци, одржана
на 13.12.2021 година.

SE ДАВА Согласност на доставен
Годишен извештај за работата на ЗУСК ,,Славко
Лумбарковски,,-Новаци за учебната 2020/21
година.
^len 2

2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-1062/2
15.12.2021 god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

Sostaven del na ovaa Odluka
доставен Годишен извештај за работата
ЗУСК ,,Славко Лумбарковски,,-Новаци
учебната 2020/21 година, наш број 15-939/1
12.11.2021 година, нивен број 06/4
31.10.2021 година.

e
на
за
од
од

^len 3

Odlukata vleguva vo sila naredniot
den od objavuvaweto vo ,,Slu`ben glasnik na
Op{tina Novaci,,.
Br.14-1035/5
13.12.2021 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

ODLUKA
za odobruvawe na finansiski sredstva za
Здружение Училишен спортски клуб
Славко Лумбарковски Новаци
^len 1

ЗАКЛУЧОК
Za objavuvawe Одлука za odobruvawe na
finansiski sredstva za Здружение Училишен
спортски клуб Славко Лумбарковски Новаци

1. Оbjavuvam Одлука za odobruvawe na
finansiski sredstva za Здружение Училишен
спортски клуб Славко Лумбарковски Новаци,
донесенa на седница на Совет на општина
Новаци, одржана на 13.12.2021 година.

SE
ODOBRUVAAT
finansiski
sredstva vo visina до 130.000,00 denari na
Здружение Училишен спортски клуб Славко
Лумбарковски Новаци, за организација на
работата за 2021/2022 година
^len 2
Sredstvata ќe se obezbedat od Buxetot
na Op{tina Novaci .
За искористените средства да се достави
Извештај
^len 3

2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-1062/3
15.12.2021 god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

Sredstvata ќe se isplaќaat so posebno
reшenie od gradona~alnikot na Opшtina
Novaci
.
^len 4
Sredstvata da se prefrlat na @smetka:500000000723162, na ime Здружение
Училишен спортски клуб Славко Лумбарковски
Новаци, pri Stopanska Banka Bitola.

^len 5

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 13.12.2021 година, донесе

Odlukata vleguva vo sila со денот на
донесување иќе се objavи vo ,,Slu`ben
glasnik na Opшtina Novaci,,.
Br.14-1035/6
13.12.2021 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 dodeluvawe na
ednokratna pari~na pomoш
na Славе Најдановски с.Живојно

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 13.12.2021 година, донесе
ODLUKA
za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш
na Славе Најдановски с.Живојно
^len 1
Na Славе Најдановски с.Живојно, mu se
dodeluva ednokratna pari~na pomoш vo
iznos од
10.000,00 denari-нето износ,за
социјална помош.

1. Оbjavuvam Одлука za dodeluvawe na
ednokratna pari~na pomoш na
Славе
Најдановски с.Живојно, донесенa на седница на
Совет на општина Новаци, одржана на
13.12.2021 година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-1062/4
15.12.2021 god.

^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:
Славе Најдановски,
Na
Трансакциона
smetka:210501725377170
EMB:
Депонент НЛБ Банка
^len 4

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.14-1035/7
13.12.2021 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 Програма и Акционен План за
Социјална заштита на граѓаните во општина
Новаци за 2022 година

1. Оbjavuvam Програма и Акционен План
за Социјална заштита на граѓаните во општина
Новаци за 2022 година, донесенa на седница на
Совет на општина Новаци, одржана на
13.12.2021 година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-1062/5
15.12.2021 god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски
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ОПШТИНА НОВАЦИ

Програма за социјална заштита на граѓаните на општина Новаци

2022

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
13.12.2021 година, донесе
ПРОГРАМА И АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА
ГРАЃАНИТЕ НА ОПШТИНА НОВАЦИ2022г.

Вовед
Програмата за социјална заштита за 2022 година на Општина Новаци
дефинира повеќе приоритетни активности од областа на социјалната заштита на
граѓаните на општина Новаци, кои имаат за цел да придонесат за унапредување на
целокупната социо-економска и здравствена положба на граѓаните на Општина
Новаци. Социјалната заштита како темел врз кој се гради стратегијата за работа со
граѓаните на ниво на Локална самоуправа, е составен дел на Буџетот на Општина
Новаци за заштита, помош и поддршка на лицата во социјален ризик, лицата со
попреченост, старите лица, децата, односно сите оние кои што се изложени на
социјален ризик од било каков вид кој што може да има последици врз нивната
добробит.
Во насока на подобрување на условите на локално ниво во сферата на
социјалната заштита, Општина Новаци прави напори во рамките на своите можности
да се вклучи посеофтно и порганизирно во решавање на проблемите на своите
граѓани. Поаѓајќи од тоа Програмата за социјална заштита на Општина Новаци е
систем на мерки и активности насочени кон општо подобрување на условите за живот
на сите граѓани, особено на најсиромашните и социјално исклучените граѓани.
Општина Новаци се обврзува да ги употреби сите расположливи ресурси притоа
земајќи ги во предвид реалните услови за живот и потребите на граѓаните,
материјалните, професионалните и организациските можности на Општина Новаци.
Социјалната заштита што ќе се развива на локално ниво, на граѓаните ќе им
обезбеди социјална помош и социјални услуги кога тие не се во состојба самостојно
да ја остварат својата социјална сигурност. Односно ќе обезбеди организирање на
социјалната заштита преку организирање и развивање на облици и форми на давање
социјални услуги на одделни групи на граѓани кои се нашле во состојба на социјален
ризик. Целни групи кои ќе бидат опфатени со Програмата со социјална заштита се
сите граѓани од Општина Новаци кои во моментот на своето живеење и делување
биле зафатени или погодени од одредени социјални ризици.

Законски рамки според кои се подготвува самата програма
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Програма за социјална заштита на граѓаните на општина Новаци

2022

Општина Новаци во остварувањето на својата надлежност од областа на
социјалната заштита работи согласно важечката законска регулатива и подзаконските
акти донесени од државата, односно програмата за социјална заштита на Општина
Новаци за 2022 година произлегува почитувајќи ги:

Законот за социјална заштита (Службен весник на РСМ, бр. 104 од
23.5.2019 година),

Законот за изменување и дополнување на законот за социјалната
заштита (Службен весник на РСМ, бр. 146 од 17.7.2019 година),

Програма за развој на дејноста за заштитата на децата за 2019 година
(Службен весник на РМ, бр. 246 од 28.12.2018 година ),

Законот за социјална сигурност за старите лица (Службен весник на
РСМ, бр. 104 од 23.5.2019 година),

Законот за заштита на децата (Службен весник на РСМ, бр. 146 од
17.7.2019 година),

Законот за семејство (Службен весник на РМ, бр. 153 од 20.10.2014
година),

Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство
(Службен весник на РМ, бр. 150 од 2.09.2015 година),

Програмата за развој на заштитата на децата во Република Македонија
(Службен весник на РМ, бр. 246 од 28.12.2018 година),

Законот за финансирање на Единиците на Локалната самоуправа
(Службен весник на РМ, бр 61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11),

Закон за локална самоуправа (Службен весник на РМ, бр.5 од
29.01.2002година),

Националната програма за развој на социјална заштита (Службен
весник на РМ, бр. 192 од 17.10.2016 година),

Националната политика за социјална заштита, и

други закони и подзаконски акти кои се однесуваат на социјалната,
детската и здравствената заштита во Република Северна Македонија.

Цели на програмата
Главна цел на Програмата за активностите во областа на социјална, детска и
здравствена заштита, во Општина Новаци е да предложи форми на социјална, детска
и здравствена грижа и да одреди приоритети во решавањето на истите во рамките на
своите законски овластувања за добробит на своите граѓани, земајќи ги во предвид
различните потреби и интереси на жените и мажите, на старите и младите,
девојчињата и момчињата. Програмата се темели на начелата за еднаквост,
недискриминација и почитување на човековите права и истата дирекно придонесува
кон имплемантација на обврските кои произлегуваат од меѓународните, националните
и локалните документи во овие области. Останати цели на програмата се:
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Програма за социјална заштита на граѓаните на општина Новаци

2022

 Развој на социјалната заштита и социјална превенција како организирана и
координирана активност на локално ниво
 Зајакнување на вонинституционалната заштита преку воведување на нови
социјални услуги согласно со потребите на граѓаните.
 Создавање услови за намалување на зависноста од институционална заштита
преку развивање на алтернативни форми на заштита.
 Воведување на модалитетите за реализација на јавно-приватно партнерство во
социјалната заштита
Предмет на програмата
Предмет на оваа Програма се мерки и активности кои ќе се реализираат во
текот на 2022 година, а преку кои ќе се имплементираат надлежностите на Општина
Новаци, во областа на социјалната заштита.
Приоритети
Со Програмата се предвидува фокусот на активностите на Општина Новаци во
областа на социјалната заштита, да биде насочен кон остварување на приоритетните
цели на оваа Програма и тоа:
 Финансиска поддршка на лица кои имаат потреба од неа
 Социјална заштита на стари лица
 Ран детски развој
 Социјална заштита на лица со попреченост
 Намалување на сиромаштијата и социјална исклученост
Социјални ризици
Видови на социјални проблеми и ризици на кои се изложени граѓаните и
категории на лица кои ги опфаќа оваа програма
 проблеми кои настануваат како последица од природни непогоди и епидемии:
пожари,поплави,епидемии,земјотреси и сл
 проблеми кои се поврзани со девијантно однесување
 ризици по здравјето (смрт,болест, повреда)
 ризици од стареење ( старост и преживување)
 ризици по мајчинство и семејство
 ризици од попреченост
Категории на лица опфатени со ова програма, кога ќе се најдат во
исклучително тешка состојба се:
 лица со посебни потреби
 деца на улица (деца без родители и родителска грижа)
 деца со воспитно социјални проблеми
 деца со еднородителски семејства
 лица изложени на социјален ризик
 лица засегнати со злоупотреба на дрога и алхохол
 стари лица без семејна грижа
 лица со здравствени проблеми
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 лица погодени од елементарни непогоди, пожари, погребални трошоци и
друго.
Социјалната заштита што ќе се развива на локално ниво, на граѓаните ќе им се
обезбеди социјална превенција, социјална помош и социјални услуги кога тие не се во
состојба самостојно да ја остварат својата социјална сигурност и кога се во
исклучителна тешка состојба
Вредности и принципи на програмата
Системот на социјална заштита се заснова на начелото социјална праведност и
солидарност, давање посебна заштита на немоќните и на неспособните граѓани за
работа, посебна грижа и заштита на семејството и на децата без родители и
родителска грижа.
Вредности и принципи врз кои се темели Програмата за социјална заштита на
Општина Новаци се:







Најдобри интереси на корисниците
Социјална праведност и солидарност
Достапност на услугите на корисниците
Заштита на немоќните
Учество и одговорност на учесниците
Грижа и заштита на семејството во било каков облик и децата без родителска
грижа
 Родова сензитивност
 Континуитет на заштита
Мерки и активности
Општина Новаци, со цел обезбедување на социјалната заштита за нејзините
граѓани, ќе ги спроведува следните мерки и активности:
 Парична помош и обезбедување на посебни мерки и услуги за социјална
превенција и заштита на оддредени категории на лица (стари лица без
семејна подршка, болни и изнемоштени лица, лица со попреченост,
семејства настрадани од елементарни непогоди, самохрани родители без
дополнителни приходи, лица кои останале без работа и приходи и сл.)
кои ќе се најдат во исклучително тешка состојба, согласно можностите и
во рамките на расположливите средства во Буџетот на општина Новаци
за 2022 година:
 Еднократна парична помош за секое новородено дете, секое дете кое во
учебната 2022/23год. се запишува во прво одделение во ООУ“Славко
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Лумбарковски“ с.Новаци, ученици кои учествуваат во натпревари од
повисок ранг и ученици кои поради онлајн настава имаат потреба од
компјутери а припаѓаат на социјално загрозени семејства.
 Социјална заштита на стари лица – поддршка на активности на
Здруженија на пензионери во насока на промоција на активна вклученост
во општествениот и социјалниот живот што ќе придонесат кон зголемена
општествена, социјална и културна активност на старите луѓе.
 Ран детски развој - активности со кои се пружа помош и поддршка во
работењето на ЈОУДГ“Бамби“- с.Новаци преку набавка на опрема и
обезбедување на превоз за непречено реализирање на предвидените
активности како и ослободување од партиципација на деца кои се
згрижени во детската градинка и потекнуваат од социјално загрозени
семејства. Во оваа мерка е вкучено и реализирање на проектот “Ранливи
категории II “ од Програмата општинско-корисна работа преку кој се
ангажираат логопеди кои работат со деца на претшколска возраст од
ЈОУДГ „Бамби“ и деца на школска воздраст од ООУ “Славко
Лумбарковски“- с.Новаци.
 Организирање на хуманитарна акција за финансиска и материјална
помош на ранливите групи на население.
 Подршка на стручни организации и лица кои би организирале
советодавна подршка на категории граѓани во социјален ризик, обуки и
активности за нивна интеграција, како и предавања и трибини за
едукација против зависности и други болести.
Постапка за реализација
Целта за остварување на паричната помош и обезбедување на посебни мерки и
услуги за социјална превенција и заштита на одредени категории на лица е согласно
надлежноста на општината во областа на социјалната заштита утврдена во Законот за
локалната самоуправа и Законот за социјалната заштита како и други законски и
подзаконски акти во оваа област, општината да им излезе здравствено, финансиски
или друг начин во пресрет загрозените лица кои имаат потреба од социјална заштита
и помош, а согласно можностите и во рамките на расположливите средства во
Буџетот на општината за 2022 година.
Висината на надоместокот, видовите на мерките и услугите за социјална
заштита и превенција, за наведените категории на лица ќе се утврдуваат врз основа на
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поднесено барање со комплетна документација со која би се потврдил основот на
барањето, а по дадено позитивно мислење од страна на Градоначалникот и по
донесена одлука од страна на Советот на Општина Новаци.
Оваа активност како мерка во рамките на реализацијата на програмата за
социјална заштита на Општина Новаци за 2022 година, ќе се спроведува од страна на
Општина Новаци преку надлежните одделенија, а по претходно позитивно мислење
дадено страна на Градоначалникот и донесена Одлука од страна на Советот на
Општина Новаци.
Средствата за исплата на парична помош и за обезбедување на посебни мерки и
услуги за социјална превенција и заштита на наведените категории лица ќе се
обезбедуваат согласно можностите и во рамките на расположливите средства во
Буџетот на општина Новаци за 2022 година во износ (1.350 000,00).
Целта на Организирање на хуманитарна акција за финансиска и материјална
помош на ранливите групи на население е преку организарање на акција за собирање
на облека, храна и друга опрема да им се помогне на социјално загрозени семејства и
лица.
Носители на спроведување на активност покрај Општина Новаци, ќе бидат
вклучени и јавните установи, невладини организации и здруженија.
Со спроведувањето на оваа активност се превземаат мерки за спречување на
настанување на социјални ризици, рано откривање и третман на граѓанинот односно
на лицата кои злоупотребуваат дроги, други психотропни супстанции, прекурсори и
алкохол.
Оваа активност ќе се спроведе во соработка со Меѓуопштинскиот центар за
социјална работа од Битола, со училиштата, здраствената установа, невладини
организации и здруженија на граѓани како и други правни и физички лица.
Финансирање
За реализацијата на програмата ќе се обезбедат потребни финансиски сретства
од буџетот на општина Новаци во износ од 1.350.000,00 буџетот на Р.Македонија и
донатори.
Разгледувањето на барањата од граѓаните ќе го врши Градоначалникот на
општина Новаци за средства до 10.000,00 денари нето износ , а за средства до
20.000,00 денари бруто износ барањата ќе ги разгледува Советот на Општина Новаци.
Средствата ќе се уплаќаат на трансакциона сметка на граѓанинот.
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Завршна одредба
При реализација на Програмата ќе се води родова статистика со цел во иднина
да допринесеме за подобро родово одговорно буџетирање во оваа област.
Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен
гласник,“ на општина Новаци
Sovet na Opшtina Novaci
Pretsedatel
Славица Најдовска-Стојковска

7

Еднократна парична
помош на деца

1.2

Опис на активност

7

Eднократна парична
помош на физички
лица изложени на
социјален ризик
припадници на
оддредени категории
на лица кои ќе се
најдат во
исклучително тешка
состојба
Градоначалник Еднократна парична
Совет на
помош за секое дете
општина
кое во учебната
Новаци
2022/23 год се
запишува во прво
одд. ученици кои
учествуваат во
натпревари од
повисок ранг и
ученици кои поради
онлајне настава
имаат потреба од
комјутери што
припаѓаат на

Еднократна парична
помош на физички
лица

1.1.

Градоначалник
Совет на
општина
Новаци

Доделување на парична помош

Одговорни

1

АКЦИОНЕН ПЛАН
Активност

Помош и
финансиска
поддршка на
деца кои што
се наоѓаат во
наведените

Помош и
финансиска
поддршка на
лица кои што
се наоѓаат во
незавидна
положба за
надминување
на истата

Цел
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2022

Време

250,000,00

320,000,00

Финансиски
Ресурси
(сума
изразена во
МКД)

2022

Број на деца
кои добиле
финансиска
помош и
подршка

Број на лица
кои добиле
еднократна
парична
помош

Индикатор
и

Општина
Новаци,
Здружение на
пензионери,
Здружение на
жени “Силата
на бабата“
Општина
Новаци,
ЗГ,Црвен крст

Активна вклученост
на старите лица во
општествените
текови

Обука на негователи
за пружање на нега и
помош на стари лица
во домашни услови

Ран детски развој

Надоместок за
партиципација на
деца од ЈОУДГ
“Бамби“

2.1.

2.2

3

3.1.

Општина
Новаци,
ЈОУДГ
“Бамби“

Социјална заштита на стари лица

2

8

Согласно член 53 од
Законот за заштита
на деца МТСП
донесе правилник за

Општина Новаци во
соработка со
Здруженијата на
граѓани и Црвен крст
ќе оствари обука на
негователи на стари
и изнемоштени лица

Aктивности во
насока на промоција
на активна
вклученост на
старите лица во
опшествениот и
социјалниот живот

социјално загрозени
семејства

Згрижување на
деца од социјално
загрозени
семејства.

Со стекнување на
сертификати
лицата ќе бидат
ангажирани на
активности
наменети за
пружање на
помош во
домашни услови
на стари и
изнемоштени лица

Зголемена
општествена,
социјална и
културна
активност на
старите лица
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2022

2022

50 000,00

50 000,00

50 000,00

2022

Број на
згрижени
деца од
загрозени

Број на
стари и
изнемоштен
и лица на
ниво на
општина
Новаци кои
добиле
помош во
домашни
услови

Број на лица
вклучени во
активности
од страна на
Здр. на
пензионери

УНДП
општина
Новаци

Општинско корисна
работа

Јавни дејности

Јавни работи

3.3

4.

4.1

9

Општина
Ангажирање на
Новаци,
дополнителен број
ЈПКД“Новаци“ на извршители во
Јавното претпријатие
за комунални
дејности “Новаци“
кои би биле
ангажирани за

Општина
Новаци

Еднократна парична
помош за новородено
дете

3.2.

критериуми за
остварување на
право на
партиципација но
Општина Новаци тоа
го проширува и на
други категории на
деца
Доделување на
еднократна
финансиска помош
од 6000 денари бруто
износ за семејство за
секое новородено
дете во семејство во
2022
Логопедски
третмани на деца со
говорни потешкотии
во ЈОУДГ “Бамби“ и
ООУ “Славко
Лумбарковски
Со овој проект се
планира да бидат
работно
ангажирани околу
15 невработени
лица со ниско и
средно
образование во

Ангажирање на
логопеди кои ќе
третираат деца од
претшколска и
школска воздраст.

Помогнати
родители на
новороденчиња
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2022

2022

Број на лица
кои добиле
еднократна
парична
помош за
првородено
дете

семејства

30 000,00

Број на
вклучени
лица

200 000,00 Број деца со
говорни
потешкотии

180 000,00

2022

Општина
Новаци,
ЗГ,амбасади,

Општина
Новаци,
Здрженија на
граѓани,
стручни лица

Обележување на
значајни датуми

Поддршка на стручни
(граѓански)
организации кои би
понудиле
советувалишна
работа и
психосоцијална
поддршка за
различни категории
граѓани во социјален
ризик

4.2.

4.3.

10

период од 1
месеци.
Поддршка за
обележување на
значајни денови
во вид на
финансиска,
материјална или
лична преку
присуство на
членови на совет
на Општина
Новаци,
Градоначалник и
лица вработени во
ОН во
организација на
настани
Подигнување на
Подршка на стручни
свеста на
организации и лица
кои би организирале населението за
социјалната
советодавна подршка
превенција и
на категории граѓани заштита,
во социјален ризик,
стекнување на на
обуки и активности
знаењата и
вештини
како и предавања и
трибини за едукација
против зависности и
други болести.

наведените
активности.
Значајни датуми

Програма за социјална заштита на граѓаните на општина Новаци

ОПШТИНА НОВАЦИ

2022

2022

40 000,00

100 000,00

2022

Број на
активности и
вклучени ЗГ
и стручни
лица

Број на
реализирани
настани

Општина
Новаци

Промотивна кампања

4.5.

ВКУПНО

Општина
Новаци,
Советот за
социјална
заштита

Поддршка на
активностите на
Советот за социјална
заштита

4.4.

11

Финансиска,
материјална и
поддршка во
човекови ресурси
при реализирање на
активности на
Советот за
социјална заштита
Поддршка за
одредени активности
и цели
2022

2022

1.350.000,00

40 000,00

40 000,00

2022

Sovet na Opшtina Novaci
Pretsedatel
Славица Најдовска-Стојковска

Печатен
промотивен
материјал за
потребите на
одредена
активност

Подобрување на
капацитетите на
советот за
социјална заштита
и негова
зголемена
активност
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Број на
активности и
број на лица
вклучени во
нив

Број на
активности и
број на лица
вклучени во
нив

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 13.12.2021 година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-1062/6
15.12.2021 god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

BROJ 21 Четврток 16.12.2021 . GOD. XXV STR.
SLU@BEN GLASNIK
OP[TINA NOVACI

-6-

Изработка на 10 комплетни основни проекти
за изградба на фотоволтаична електрична
централа со моќност од 1 МВ,заедно со
претходна изработка на планска докуметација
со намена Е1.13-Површински соларни и
фотоволтаични електрани со која се
формираат 10 градежни парцели.

1

[ifra
spored
OPJN

Ноември

O~ekuvan po~etok
na postapkatamesec

1.016.949.15

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

Поедноставена отворена
постапка

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
13.12.2021 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 Одлука za usvojuvawe na
Predlog-Buxet на општина Новаци
za 2022 godina

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 13.12.2021 година, донесе
ODLUKA
za usvojuvawe na Predlog-Buxet на општина
Новаци za 2022 godina

^len 1

1. Оbjavuvam Одлука za usvojuvawe na
Predlog-Buxet на општина Новаци za 2022
godina, донесенa на седница на Совет на
општина Новаци, одржана на 13.12.2021 година.

SE USVOJUVA Predlog-Buxetot на
општина Новаци za 2022 godina.
Predlog-Buxetot na Opшtina Novaci
za 2022 godina se stava na javna rasprava.
^len 2
Sostaven del na ovaa Odluka e
Predlog-Buxet на општина Новаци za 2022
godina, br.08-1014/5 od 09.12.2021 godina.

^len 3
2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-1062/7
15.12.2021 god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

Odlukata vleguva vo sila naredniot
den od denot na objavuvawe vo ,,Slu`ben
glasnik na Op{tina Novaci,,.
Br.14-1035/10
13.12.2021 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 usvojuvawe na
Predlog-Одлука за извршување
на Буџетот на Општината за 2022 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 13.12.2021 година, донесе
ODLUKA
za usvojuvawe na Predlog-Одлука
за извршување на Буџетот на Општината за 2022
година

^len 1

1. Оbjavuvam Одлука za usvojuvawe na

Predlog-Одлука за извршување на Буџетот на
Општината за 2022 година, донесенa на седница
на Совет на општина Новаци, одржана на 13.12.2021
година.

SE USVOJUVA Predlog-Одлука за
извршување на Буџетот на Општината за 2022
година.
Predlog-Одлука за извршување на
Буџетот на Општината за 2022 година se stava
na javna rasprava.
^len 2
Sostaven del na ovaa Odluka e
Predlog-Одлука за извршување на Буџетот на
Општината за 2022 година, br.08-1014/2 od
03.12.2021 godina.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-1062/8
15.12.2021 god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

^len 3
Odlukata vleguva vo sila naredniot
den od denot na objavuvawe vo ,,Slu`ben
glasnik na Op[tina Novaci,,.
Br.14-1035/11
13.12.2021 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 зa odobruvawe Buxetski
Kalendar za 2022 godina

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 13.12.2021 година, донесе
ODLUK A
Za odobruvawe Buxetski Kalendar za 2022
godina
^len 1
SE ODOBRUVA Buxetski Kalendar
za 2022 godina:

1. Оbjavuvam Одлука зa odobruvawe
Buxetski Kalendar za 2022 godina, донесенa на
седница на Совет на општина Новаци, одржана на
13.12.2021 година.

MO@EN DATUM

Dekemvri/fevruarimart

April

2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-1062/9
15.12.2021 god.

April

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски
Septemvri

BUXETSKI
AKTIVNOSTIODGOVORNOST
Sovetot
na
Opшtinata
go
donesuva buxetskiot
kalendar
Ministerot
za
finansii dostavuva
do
Vladata
na
Republika
С.
Makedonija
Fiskalna strategija
na RСM za narednite
tri godini
Sovetot
na
Opшtinata
razgleduva razvojni
dokumenti,
vklu~itelno
i
fiskalna strategija
Gradona~alnikot
podgotvuva
opшtinski buxetski
cirkular
so
obrazlo`enie
za
potrebnite sredstva
do
opшtinskite
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Oktomvri

Oktomvri

Oktomvri

15 oktomvri

Noemvri

Noemvri

buxetski korisnici
Opшtinskite
buxetski korisnici
gi
dostavuvaat
predlogpresmetkite
za
narednata godina so
obrazlo`enie
za
visinata na iznosite
po pozici
Odelot za buxet
vrшi pregovarawe i
analizirawe
na
dostavenite
predlog-presmetki i
gi
odreduva
prioritetite
i
odredbite za noviot
Predlog-buxet
Razgleduvawe
na
novi
barawa
i
predlozi po koi
odlu~uva
i
dava
nasoki
Gradona~alnikot
Ministerot
za
finansii dostavuva
buxetski cirkular
so
nasoki
za
izgotvuvawe
na
Predlog-buxetot za
narednata godina
Gradona~alnikot go
razgleduva
i
odobruva Predlogbuxet podgotven od
strana
na
finansiskiot odel
na opшtinata
a.Predlog-buxetot
se
dostavuva
do
Sovetot
na
Opшtinata
b.Se
objavuva
sodr`inata
na
Predlog buxetot i
se dava dostapnost

Dekemvri

Dekemvri

Kraj na dekemvri

Januari

na javnosta
Do
Sovetot
se
dostavuva
kone~en
Predlog-buxet
od
strana
na
Gradona~alnikot
Se vodi rasprava vo
telata na Sovetot na
Opшinata
Sednica na Sovetot
na Op{tinata za
donesuvawe
na
Buxetot
za
narednata buxetska
godina
Zapo~nuva
nova
buxetska godina

^len 2
Odlukata vleguva vo sila naredniot
den od denot na objavuvawe vo ,,Slu`ben
glasnik na Opшtina Novaci,,.
Br.14-1035/12
13.12.2021 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

ODLUKA
za odobruvawe na sredstva Здружение
Фудбалски клуб Пелагонија с.Добромири za
uspeшно натпреварување во Општинската
фудбалска лига-Еsenska полусезона 2021
godina
^len 1

ЗАКЛУЧОК
Za objavuvawe Одлука za odobruvawe na sredstva
Здружение Фудбалски клуб Пелагонија
с.Добромири za uspeшно натпреварување во
Општинската фудбалска лига-Еsenska полусезона
2021 godina

SE ODOBRUVAAT sredstva во износ
од 60.000,00 денари za Здружение Фудбалски
клуб Пелагонија с.Добромири, za uspeшно
натпреварување во Општинската фудбалска
лига-Есенска полусезона 2021 година.

1. Оbjavuvam Одлука za odobruvawe na
sredstva Здружение Фудбалски клуб Пелагонија
с.Добромири za uspeшно натпреварување во
Општинската фудбалска лига-Еsenska полусезона
2021 godina, донесенa на седница на Совет на
општина Новаци, одржана на 13.12.2021 година.

^len 2
Sreдstvata od ~len 1 na ovaa Odluka
ќе се обезбедат од 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,,.
Бр.08-1062/10
15.12.2021 god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

Sretstvata od ~len 1 na ovaa Одлука
da se isplatat na ime ЗФК Пелагонија
с.Добромири
,
so
`iro
smetka:200002247903018, pri
Stopanska
banka АД Скопје.
^len 4
Sredstvata ќe se isplaќaat so posebno
reшenie od gradona~alnikot na Opшtina
Novaci.
^len 5

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 13.12.2021 година, донесе

Odlukata vleguva vo sila со денот на
донесување и ќе се objavи vo ,,Slu`ben
glasnik na Op{tina Novaci,,.
Br.14-1035/13
13.12.2021 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
sredstva za Здружение Фудбалски клуб Новаци
2011-Новаци za uspeшно натпреварување во
Општинската фудбалска лига-Есенска
полусезона- 2021 godina

ODLUKA
za odobruvawe na sredstva za Здружение
Фудбалски клуб Новаци 2011-Новаци za
uspeшно натпреварување во Општинската
фудбалска лига-Есенска полусезона- 2021
godina
^len 1
SE ODOBRUVAAT sredstva во износ
од 60.000,00 денари za Здружение Фудбалски
клуб Новаци 2011-Новаци, za uspeшно
натпреварување во Општинската фудбалска
лига-Есенска полусезона-2021 година.
^len 2

1. Оbjavuvam Одлука za odobruvawe na
sredstva za Здружение Фудбалски клуб Новаци
2011-Новаци za uspeшно натпреварување во
Општинската
фудбалска
лига-Есенска
полусезона- 2021 godina, донесенa на седница
на Совет на општина Новаци, одржана на
13.12.2021 година.

Sreдstvata od ~len 1 na ovaa Odluka
ќе се обезбедат од Buxetot na Op{tina
Novaci.

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

^len 4

Бр.08-1062/11
15.12.2021 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 13.12.2021 година, донесе

^len 3
Sretstvata od ~len 1 na ovaa Odluka
da se isplatat na ime Здружение Фудбалски
клуб
Новаци
2011-Новаци,
so
`iro
smetka:500000000735772, pri
Stopanska
banka АД Bitola.

Sredstvata ќe se isplaќaat so posebno
reшenie od gradona~alnikot na Opшtina
Novaci.
За искористените средства да се достави
редовен Извештај до општина Новаци
^len 5
Odlukata vleguva vo sila со денот на
донесување и ќе се objavи vo ,,Slu`ben
glasnik na Op{tina Novaci,,.
Br.14-1035/14
13.12.2021 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 dodeluvawe na
ednokratna pari~na pomoш
na Мише Ѓорѓиевски с.Добромири

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 13.12.2021 година, донесе
ODLUKA
za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш
na Мише Ѓорѓиевски с.Добромири
^len 1

1. Оbjavuvam Одлука za dodeluvawe na
ednokratna pari~na pomoш na Мише
Ѓорѓиевски с.Добромири, донесенa на седница
на Совет на општина Новаци, одржана на
13.12.2021 година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-1062/12
15.12.2021 god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

Na Мише Ѓорѓиевски с.Добромири, mu
se dodeluva ednokratna pari~na pomoш vo
iznos од
20.000,00 denari-бруто износ,
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:
Мише Ѓорѓиевски,
Na
Трансакциона
smetka:500600000680646
Депонент Stopanska 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.14-1035/15
13.12.2021 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 dodeluvawe na
ednokratna pari~na pomoш
na Pranvera Ѓони с.Добромири

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 13.12.2021 година, донесе
ODLUKA
za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш
na Pranvera Ѓони с.Добромири
^len 1

1. Оbjavuvam Одлука za dodeluvawe na
ednokratna pari~na pomoш na Pranvera
Ѓони с.Добромири, донесенa на седница на
Совет на општина Новаци, одржана на
13.12.2021 година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-1062/13
15.12.2021 god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

Na Pranvera Ѓони с.Добромири, 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:
Pranvera Ѓони,
Na
Трансакциона
smetka:290500009610495
EMB:
Депонент ТТК 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.14-1035/16
13.12.2021 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 набавка
на градежни матерјали на црква Св.Апостол
Филип и Св.Апостол Вартоломеј с.Долно
Орехово

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 13.12.2021 година, донесе
ODLUKA
za одобрување набавка на градежни матерјали
на црква Св.Апостол Филип и Св.Апостол
Вартоломеј с.Долно Орехово
^len 1

1. Оbjavuvam Одлука za одобрување
набавка на градежни матерјали на црква
Св.Апостол Филип и Св.Апостол Вартоломеј
с.Долно Орехово, донесенa на седница на Совет
на општина Новаци, одржана на 13.12.2021
година.

СЕ ОДОБРУВА набавка на градежни
матерјали на црква Св.Апостол Филип и
Св.Апостол Вартоломеј с.Долно Орехово, во
износ до 20.000,00 денари.
Составен дел на Одлуката е Барањето
бр.08-975/1 од 22.11.2021 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

2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-1062/14
15.12.2021 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.14-1035/17
13.12.2021 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 Решение за разрешување на
членови на Персонален состав на штабот за
заштита и спасување во единица на локална
самоуправа Новаци и именување на нови
членови

1. Оbjavuvam Решение за разрешување на
членови на Персонален состав на штабот за
заштита и спасување во единица на локална
самоуправа Новаци и именување на нови
членови, донесенa на седница на Совет на
општина Новаци, одржана на 13.12.2021 година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-1062/15
15.12.2021 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 13.12.2021 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување на членови на Персонален
состав на штабот за заштита
и спасување во единица на локална самоуправа
Новаци
и именување на нови членови
1.СЕ РАЗРЕШУВААТ членовите на
Персонален состав на штабот за заштита и
спасување во единица на локална самоуправа
Новаци:
1.Љубе Кузманоски na должностКомандант.
2.Наумче Смилевски на должностНачалник
3.Стефан Каранфиловски на должностПомошник на началникот за заштита и
спасување од поплави
2.СЕ ИМЕНУВААТ нови членови на
Персонален состав на штабот за заштита и
спасување во единица на локална самоуправа
Новаци:
1.Стевче Стевановски на должностКомандант
2.Горан Велјановски на должностНачалник
3.Решението влегува во сила со денот на
донесување, и ќе се објави во Службен гласник
на општина Новаци
Br.14-1035/18
13.12.2021 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
на Извештај од КУД Новаци-Новаци за
потрошени средства 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 13.12.2021 година, донесе

ODLUKA
За давање СОГЛАСНОСТ на Извештај од КУД
Новаци-Новаци
за потрошени средства за 2020 година

^len 1

1. Оbjavuvam Одлука за давање
СОГЛАСНОСТ на Извештај од КУД НовациНоваци за потрошени средства за 2020 година ,
донесенa на седница на Совет на општина
Новаци, одржана на 13.12.2021 година.

SE ДАВА Согласност на доставен
Извештај од КУД Новаци-Новаци
за потрошени средства за 2020 година.
^len 2

Sostaven del na ovaa Odluka e
доставен Извештај од КУД Новаци-Новаци
за потрошени средства за 2020 година, наш број
15-722/3 од 03.08.2021 година.

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

Бр.08-1062/16
15.12.2021 god.

Br.14-1035/19
13.12.2021 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 za odobruvawe na
finansiski sredstva
za KUD,,Novaci,, Novaci

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 13.12.2021 година, донесе
ODLUKA
za odobruvawe na finansiski sredstva za
KUD,,Novaci,, Novaci
^len 1
SE
ODOBRUVAAT
finansiski
sredstva на KUD,,Novaci,, Novaci во износ
од 63.750,00 денари, за превоз, гориво за
превоз,прехрамбени производи,звучник и др.

1. Оbjavuvam Одлука za odobruvawe na
finansiski sredstva za KUD,,Novaci,,
Novaci, донесенa на седница на Совет на
општина Новаци, одржана на 13.12.2021 година.

^len 2
Sredstvata ќe se obezbedat od Buxetot
na Op{tina Novaci.
^len 3
Sredstvata ќe se isplaќaat so posebno
reшenie od gradona~alnikot na Opшtina
Novaci.
^len 4

2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-1062/17
15.12.2021 god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

Sredstvata da se prefrlat na @smetka:500-1269-03, na ime KUD ,,Novaci,,
Novaci so EDB: 4002999140162, pri
Stopanska Banka Bitola.
^len 5
Odlukata vleguva vo sila со денот на
донесување иќе се objavи vo ,,Slu`ben
glasnik na Opшtina Novaci,,.
Br.14-1035/20
13.12.2021 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 dodeluvawe na
ednokratna pari~na pomoш
na Виолета Јовановска с.Бач

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 13.12.2021 година, донесе
ODLUKA
za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш
na Виолета Јовановска с.Бач
^len 1

1. Оbjavuvam Одлука za dodeluvawe na
ednokratna pari~na pomoш na
Виолета
Јовановска с.Бач, донесенa на седница на Совет
на општина Новаци, одржана на 13.12.2021
година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-1062/18
15.12.2021 god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

Na Виолета Јовановска с.Бач, mu se
dodeluva ednokratna pari~na pomoш vo
iznos од
20.000,00 denari-бруто износ,за
лекување и одржување здраствена состојба на
синот Антонио.
^len 2
Sredstvata od ~len 1 na ovaa Odluka
ќe se obezbedat od Buxetot na Opшtina
Novaci.
Sredstvata ќe se isplaќaat so posebno
reшenie od gradona~alnikot na Opшtina
Novaci.
^len 3
Sredstvata da se prefrlat na ime:
Виолета Јовановска,
Na
Трансакциона
smetka:300067114572218
EMB:
Депонент Комерцијална банка АДСкопје
^len 4
Odlukata vleguva vo sila so denot na
donesuvawe, и ќе се objaви vo (,,Slu`ben
glasnik na Opшtina Novaci,,).
Br.14-1035/21
13.12.2021 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 dodeluvawe na
ednokratna pari~na pomoш
na Mitra Trajkovska s.Makovo

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 13.12.2021 година, донесе
ODLUKA
za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш
na Mitra Trajkovska s.Makovo
^len 1
Na Mitra Trajkovska s.Makovo, mu se
dodeluva ednokratna pari~na pomoш vo
iznos од
6.000,00 denari-neto износ, за
социјална помош .

1. Оbjavuvam Одлука za dodeluvawe na
ednokratna pari~na pomoш na Mitra
Trajkovska s.Makovo, донесенa на седница на
Совет на општина Новаци, одржана на
13.12.2021 година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-1062/19
15.12.2021 god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

^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:
Mitra Trajkovska,
Na
Трансакциона
smetka:500800015341507
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.14-1035/22
13.12.2021 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 Pрограма za rabota na
Sovetot na Op{tina Novaci za 2022 godina

1. Оbjavuvam Pрограма za rabota na
Sovetot na Op{tina Novaci za 2022 godina,
донесенa на седница на Совет на општина
Новаци, одржана на 13.12.2021година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-1062/20
15.12.2021 god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски
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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 3 од
Статутот на општина Новаци (,,Службен гласник на општина Новаци,, бр.07/2019), Советот на
Општина Новаци на седницата одржана на ден 13.12.2021 година, донесе
PROGRAMA
za rabota na Sovetot na Op{tina Novaci
za 2022 godina
VOVEDEN DEL
Nadle`nostite na Edinicite na lokalnata samouprava, utvrdeni vo Zakonot za
lokalna samouprava, Statutot i Delovnikot na Sovetot prestavuvaat osnova za
donesuvawe na Programata za rabota na Sovetot na Op{tina Novaci za 2022 godina.
Sovetot na Op{tina Novaci, so cel da obezbedi uslovi za ostvaruvawe na
nadle`nostite i izvr{uvawe na svojata funkcija, kako i obezbeduvawe na pristap na
site zainteresirani subjekti, ja programira svojata rabota, pri toa na transparenten
na~in prezentiraj}i gi osnovnite nasoki po koi }e se rakovodi vo tekot na 2022 godina.
Programata vo tekot na celata godina }e bidi otvorena za sekoj nov predlog i
istiot }e bide dobredojden, ako toa zna~i zbogatuvawe i podobruvawe na nejziniot
kvalitet.
POSEBEN DEL
JANUARI-FEVRUARI-MART
- Zavr{na smetka na Buxetot na Op{tina Novaci za 2021 godina
IZRABOTUVA: Odelenie za finansii i buxet
RAZGLEDUVA :Komisija za finansi,buxet, i LER
USVOJUVA:Sovet na Op{tina Novaci
- Zavr{na smetka na Buxetot naOU”Slavko Lumbarkovski” Novaci za 2021
godina
IZRABOTUVA: Odelenie za finansii i buxet
RAZGLEDUVA : Komisija za finansi,buxet, i LER
USVOJUVA: Sovet na Op{tina Novaci
- Izve{taj za rabotata za 2021 godina naOU”Slavko Lumbarkovski” Novaci
IZRABOTUVA: Odelenie za finansii i buxet i OU ”Slavko Lumbarkovski”
Novaci.
RAZGLEDUVA : Komisija za finansi,buxet, i LER
USVOJUVA: Sovet na Op{tina Novaci
- Finansov plan za 2022 godin naOU”Slavko Lumbarkovski” Novaci
IZRABOTUVA: Odelenie za finansii i buxet i OU ”Slavko Lumbarkovski”
Novaci.
RAZGLEDUVA : Komisija za finansi,buxet, i LER
USVOJUVA: Sovet na Op{tina Novaci
- Programa za rabota za 2022 godina naOU”Slavko Lumbarkovski” Novaci

IZRABOTUVA: Odelenie za finansii i buxet i OU ”Slavko Lumbarkovski”
Novaci.
RAZGLEDUVA: Komisija za finansi,buxet, i LER
USVOJUVA: Sovet na Op{tina Novaci
- Izve{taj za realizacija na Programa za lokalni pati{ta i ulici za 2021
godina.
IZRABOTUVA: Komisija za urbanizam, komunalni dejnosti i za{tita na
`ivotnata sredina i Odelenie za komunalni dejnosti.
RAZGLEDUVA: Komisija za urbanizam, komunalni dejnosti i za{tita na
`ivotnata sredina.
USVOJUVA: Sovet na Op{tina Novaci
- Kvartalniot izve{taj za izvr{uvawe na Buxetot na Op{tina Novaci za
periodot Oktomvri-Dekemvri 2022 godina.
IZRABOTUVA: Odelenie za finansii i buxet
RAZGLEDUVA Komisija za finansi,buxet, i LER
USVOJUVA:Sovet na Op{tina Novaci
-Kvartalen izve{taj za finansiskoto rabotewe na OU”Slavko Lumbarkovski”
Novaci za periodot Oktomvri-Dekemvri 2022 godina.
IZRABOTUVA : Odelenie za finansii i buxet
RAZGLEDUVA: Komisija za finansi,buxet, i LER
USVOJUVA:Sovet na Op{tina Novaci
-Programa za izgradba, rekonstrukcija i odr`uvawe na lokalni pati{ta i ulici
za 2022 godina.
IZRABOTUVA: Komisija za urbanizam, komunalni dejnosti i za{tita na
`ivotnata sredina i Odelenie za komunalni dejnosti.
RAZGLEDUVA: Komisija za urbanizam, komunalni dejnosti i za{tita na
`ivotnata sredina.
USVOJUVA: Sovet na Op{tina Novaci
- Izve{taj za izvr{eniot popis na osnovnite sretstva zaklu~no so 31.12.2021
godina.
IZRABOTUVA: Odelenie za op{ti i pravni raboti
USVOJUVA: Sovet na Op{tina Novaci
-Programa za odr`uvawe na ulicite vo zimski uslovi vo Op{tina Novaci za
2022 godina.
IZRABOTUVA: Odelenie za komunalni dejnosti
RAZGLEDUVA: Komisija za urbanizam, komunalni dejnosti i za{tita na
`ivotnata sredina.
USVOJUVA :Sovet na Op{tina Novaci
APRIL-MAJ-JUNI
-Programa za odbele`uvawe na pozna~ajni istoriski nastani za 2022 godina, od
strana na Op{tina Novaci.
IZRABOTUVA: Odelenie za op{ti i pravni raboti
RAZGLEDUVA : Rabotna grupa
USVOJUVA Sovet na Op{tina Novaci

-Kvartalniot izve{taj za izvr{uvawe na Buxetot na Op{tina Novaci za
periodot Januari–Mart 2022 godina.
IZRABOTUVA: Odelenie za finansi i buxet
RAZGLEDUVA: Komisija za finansi,buxet, i LER
USVOJUVA:Sovet na Op{tina Novaci
-Kvartalen izve{taj za finansiskoto rabotewe na OU”Slavko Lumbarkovski”
Novaci za periodot Januari-Mart 2022 godina.
IZRABOTUVA: Odelenie za finansi i buxet
RAZGLEDUVA :Komisija za finansi,buxet, i LER
USVOJUVA :Sovet na Op{tina Novaci
-Informacija za sostojbata so deponijata vo selo Meglenci so predlog merki za
sanirawe na sostojbite.
IZRABOTUVA: J.K.P.”Komunalec”Bitola
RAZGLEDUVA: Komisija za urbanizam, komunalni dejnosti i za{tita na
`ivotnata sredina.
USVOJUVA: Sovet na Op{tina Novaci
-Informacija za zagaduvaweto {to go predizvikuva REK-Bitola so
komparativni podatoci od zagaduvaweto na sli~ni kapaciteti vo Republika Grcija.
IZRABOTUVA: REK-Bitola
RAZGLEDUVA: Komisija za urbanizam, komunalni dejnosti i za{tita na
`ivotnata sredina.
USVOJUVA :Sovet na Op{tina Novaci
Informacija za procenka na rizikot po bezbednosta na voda za piewe vo
op{tina Novaci za 2021 godina.
IZRABOTUVA: Zavod za zdrastvena za{tita Bitola.
RAZGLEDUVA: Komisija za urbanizam, komunalni dejnosti i za{tita na
`ivotnata sredina.
USVOJUVA Sovet na Op{tina Novaci
-Programa za javno osvetluvawe na Op{tina Novaci za 2022 godina.
IZRABOTUVA:Odelenie za komunalni dejnosti.
RAZGLEDUVA: Komisija za urbanizam, komunalni dejnosti i za{tita na
`ivotnata sredina.
USVOJUVA: Sovet na Op{tina Novaci
-Informacija za postojnata sostojba na vodosnabduvawe na selata od op{tina
Novaci.
IZRABOTUVA: JKP”Vodovod”-Bitola
RAZGLEDUVA: Komisija za urbanizam, komunalni dejnosti i za{tita na
`ivotnata sredina.
USVOJUVA: Sovet na Op{tina Novaci
-Informacija za realizacija na primarnata zdrastvena za{tita na naselenieto
vo Op{tina Novaci.
IZRABOTUVA: Zdrastvena ambulanta s.Novaci
RAZGLEDUVA; Komisija za op{estveni dejnosti.
USVOJUVA: Sovet na Op{tina Novaci.

-Informacija za sostojbite so zgradite vo osnovnite u~ili{ta vo selata na
podra~ieto na Op{tina Novaci.
-Informacija za organiziraniot prevoz na u~enicite na podra~ieto na Op{tina
Novaci.
IZRABOTUVA:OU”Slavko Lumbarkovski”Novaci
RAZGLEDUVA:Komisija za op{estveni dejnosti
USVOJUVA: Sovet na Op{tina Novaci
-Informacija za sostojbite na {umskite povr{ini i opasnosti od po`ari vo
istite.
IZRABOTUVA:J.P.”Makedonski [umi”Podru`nica “Kajmak~alan”Bitola
RAZGLEDUVA: Komisija za op{estveni dejnosti
USVOJUVA: Sovet na Op{tina Novaci
-Informacija za sostojbata na kanalskata mre`a za odvodnuvawe na podra~ieto
na Op{tina Novaci .
IZRABOTUVA:Podra~na edinica na Ministerstvo za zemjodelie, {umarstvo i
vodostopanstvo-Bitola
RAZGLEDUVA: Komisija za urbanizam, komunalni dejnosti i za{tita na
`ivotnata sredina.
USVOJUVA Sovet na Op{tina Novaci
-Informacija za rizik od zagaduvawe na vozduhot i vlijanieto na zagadeniot
vozduh vrz zdravjeto na naselenieto za periodot 2019-2021 godina.
-Informacija na zdrastveno ekolo{kiot rizik od zagaduvawe na povr{inskite
vodи vo Op{tina Novaci za periodot 2019-2021 godina.
-Procenka na rizik od vlijanieto na komunalna bu~ava vrz zdravjeto na
naselenieto.
-Procenka na rizik od sanitarno-higienskata sostojba vo u~ili{nata sredina
vrz zdravjeto na u~enicite vo Op{tina Novaci.
IZRABOTUVA:Zavod za zdrastvena za{tita-Bitola
RAZGLEDUVA :Komisija za op{estveni dejnosti
USVOJUVA:Sovet na Op{tina Novaci
JULI-AVGUST-SEPTEMVRI
-Kvartalniot izve{taj za izvr{uvawe na Buxetot na Op{tina Novaci za
periodot April–Juni 2022 godina.
IZRABOTUVA: Odelenie za finansi ibuxet
RAZGLEDUVA: Komisija za finansi,buxet, i LER
USVOJUVA: Sovet na Op{tina Novaci
-Kvartalen izve{taj za finansiskoto rabotewe na OU”Slavko Lumbarkovski”
Novaci za periodot Januari-Mart 2022 godina.
IZRABOTUVA: Odelenie za finansi ibuxet
RAZGLEDUVA: Komisija za finansi,buxet, i LER
USVOJUVA: Sovet na Op{tina Novaci
-Plan za kapitalni investicii 2022-2024 godina
IZRABOTUVA: Rabotna grupa
RAZGLEDUVA: Komisija za regionalen razvoj

USVOJUVA :Sovet na Op{tina Novaci
-Informacija za zdrastvenata sostojba i zdrastvenata za{tita na naselenieto na
Op{tina Novaci vo 2021 godina, so uka`uvawe na zdrastvenite preioriteti.
-Zapoznavawe so epidemiolo{kata sostojba odnosno dvi`ewe na zaraznite
zaboluvawa vo Op{tinata za 2021 godina.
IZRABOTUVA: Zavod za zdrastven za{tita-Bitola
RAZGLEDUVA: Komisija za op{estveni dejnosti
USVOJUVA : Sovet na Op{tina Novaci
-Informacija za vodovodnata mre`a vo mesnite zaednici od naselenite mesta.
IZRABOTUVA: Odelenie za komunalni dejnosti i mesnite zaednici
RAZGLEDUVA Komisija za urbanizam, komunalni dejnosti i za{tita na
`ivotnata sredina.
USVOJUVA Sovet na Op{tina Novaci
OKTOMVRI-NOEMVRI-DKEMVRI
Kvartalniot izve{taj za izvr{uvawe na Buxetot na Op{tina Novaci za
periodot Juli–Septemvri 2022 godina.
IZRABOTUVA: Odelenie za finansi i buxet
RAZGLEDUVA: Komisija za finansi,buxet, i LER
USVOJUVA: Sovet na Op{tina Novaci
-Kvartalen izve{taj za finansiskoto rabotewe na OU”Slavko Lumbarkovski”
Novaci za periodot Juli–Septemvri 2022 godina.
IZRABOTUVA: Odelenie za finansi i buxet
RAZGLEDUVA: Komisija za finansi,buxet, i LER
USVOJUVA: Sovet na Op{tina Novaci
Izve{taj za realizacija na Programata za javno osvetluvawe na Op{tina
Novaci za 2022 godina.
IZRABOTUVA Odelenie za komunalni dejnosti
RAZGLEDUVA : Komisija za urbanizam, komunalni dejnosti i za{tita na
`ivotnata sredina.
USVOJUVA Sovet na Op{tina Novaci
-Informacija za rabotite {to se odnesuvaat na javnata bezbednost i bezbednosta
na sobra}ajot na pati{tata vo Op{tinata.
IZRABOTUVA:Ministerstvo za vnatre{ni raboti-Bitola
RAZGLEDUVA : Komisija za op{estveni dejnosti
USVOJUVA: Sovet na Op{tina Novaci
-Izve{taj za rabotata na Sovetot na Op{tina Novaci vo 2022 godina
IZRABOTUVA: Pretsedatel na Sovet na Op{tina Novaci
USVOJUVA: Sovet na Op{tina Novaci
Programa za rabota na Sovetot na Op{tina Novaci za 2023 godina.
IZRABOTUVA: Odelenie za op{ti i pravni raboti
USVOJUVA:Sovet na Op{tina Novaci
-Buxet na Op{tina Novaci za 2023 godina.

-Odluka za izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Novaci za 2023 godina.
IZRABOTUVA: Odelenie za finansii i buxet
RAZGLEDUVA : Komisija za finansi,buxet, i LER
USVOJUVA :Sovet na Op{tina Novaci
NORMATIVEN DEL
Normativniot del od Programata za rabota na Sovetot na Op{tina Novaci ja
regulira normativnata dejnost na Sovetot vo 2022 godina, odnosno donesuvaweto na
normativnite akti od negova strana i nivnoto usoglasuvawe so nivnite propisi {to }e
bidat doneseni vo tekot na 2022 godina.
ZAVR[EN DEL
Za izvr{uvawe na programata se zadol`uvaat izgotvuva~ite, predlaga~ite i site
ostanati u~esnici da se pridr`uvaat na rokovite utvrdeni vo istata.
Vo tekot na 2022 godina Sovetot na Op{tina Novaci }e gi razgleduva i site
dopolnitelni pra{awa {to }e proizlezat od redovnoto rabotewe.
Programata }e se objavi vo”Slu`ben glasnik na Op{tina Novaci”.
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 утврдување на
потреба од донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намената и вклопување на
бесправни објекти во идна урбанистичкопланска документација

1. Оbjavuvam Одлука за утврдување на
потреба од донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намената и вклопување на
бесправни објекти во идна урбанистичкопланска документација, донесенa на седница на
Совет на општина Новаци, одржана на
13.12.2021година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-1062/21
15.12.2021 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
13.12.2021 година да ја донесе следната
ОДЛУКА
За утврдување на потреба од донесување на
урбанистичко планска документација со која ќе
се изврши усогласување на намената и
вклопување на бесправни објекти во идна
урбанистичко-планска документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување
на
урбанистичко
планска
документација со која ќе се изврши
усогласување на намената на бесправните
објекти со намена А5-4 останати и помошни
објекти, утврдена со важечката урбанистичка
документација – Општ акт за село Маково и
вклопување на истите во идна урбанистичко
планска
документација.
И
вклопување
бесправни објекти во идна урбанистичкопланска документација
УП1 09-870 (КП бр. 1463, 1465/1 KO Маково)
(Атанас Лажовски, Битола)
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општина Новаци,,
Br.14-1035/24
13.12.2021 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 на согласност
на Годишен финансиски план за 2022 година на
ООУ,,Славко Лумбарковски,,-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 13.12.2021 година, донесе

ODLUKA
за давање на согласност на Годишен
финансиски план за 2022 година
на ООУ,,Славко Лумбарковски,,-Новаци

^len 1

1. Оbjavuvam Одлука за давање на
согласност на Годишен финансиски план за
2022 година на ООУ,,Славко Лумбарковски,,Новаци, донесенa на седница на Совет на
општина Новаци, одржана на 13.12.2021година.

СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годишен
финансиски план за 2022 година
на ООУ,,Славко Лумбарковски,,-Новаци ,наш
бр.15-988/1 од 25.11.2021 година.

^len 2

Odlukata vleguva vo sila naredniot
den od objavuvaweto vo ,,Slu`ben glasnik na
Op{tina Novaci,,.
Br.14-1035/25
13.12.2021 god.
2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-1062/22
15.12.2021 god.

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски
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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 Правилник за условите,
критериумите видот и начинот на финансиска
подршка односно субвенционирање на
жителите на општина Новаци за изградба на
енергетски ефикасни домови односно изградба
на термо фасади во станбените објекти за
индивидуално домување

1. Оbjavuvam Правилник за условите,
критериумите видот и начинот на финансиска
подршка
односно
субвенционирање
на
жителите на општина Новаци за изградба на
енергетски ефикасни домови односно изградба
на термо фасади во станбените објекти за
индивидуално домување, донесенa на седница
на Совет на општина Новаци, одржана на
13.12.2021година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-1062/23
15.12.2021 god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски
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Врз пснпва на член 22, став 1, тпчка 2; член 36, став 1. тпчка 1 и 62 пд Закпнпт за
лпкална сампуправа („Службен весник на Република Македпнија“ бр.5/2002), а вп
врска сп член 67-а пд Закпнпт за градеое (Сл. Весник на РМ 130/2009,124/10, 18/11,
36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14,
149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 39/16, 71/16,
132/16, 35/18 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македпнија“
бр.244/19) и член 101 пд Закпнпт за дпмуваое, („Службен Весник на Република
Македпнија бр. 99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13, 42/14, 199/14, 146/15,
31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18 и 64/18), ), член 94 и член 21 став 1 точка 49 од
Статутот на општина Новаци (,,Службен гласник на општина Новаци,, бр.07/2019) а вп
спгласнпст сп Дппплнуваое на Прпграмата за заштита на живoтната средина на
Општина Нпваци за 2021 гпдина бр. 14-932/20 пд 16.11.2021 гпдина ( Службен
гласник на Општина Нпваци бр. 20/21 ) ), Советот на Општина Новаци на седницата
одржана на ден 13.12.2021 година, донесе
ПРАВИЛНИК
за условите, критериумите, видот и начинот на финансиска поддршка
односно субвенционирање на жителите на Општина Новаци за изградба
на енергетски ефикасни домови односно изградба на термоизолациони
фасади во станбените објекти за индивидуално домување
Член 1
Со овој Правилник се одредуваат условите, критериумите, видот и начинот на
финансиска поддршка односно субвенционирање на жителите на Општина
Новаци за изградба на енергетски ефикасни домови односно изградба на
термоизолациони фасади во станбени објекти за индивидуално домување.
Целта на овај правилник е остварување на политиката на енергетска
ефикасност за објектите преку мерки и активности за ефикасно користење на
енергијата, заштеда на енергија со што се обезбедува остварување на целите
на одржливиот енергетски развој, намалување на негативните влијанија врз
животната средина при вршењето на енергетските дејности и потрошувачка на
енергија, подобрување на сигурноста во снабдувањето со енергија како и
исполнување на меѓународните обврски на нашата држава.
Член 2
Корисници на финансиската поддршка се сопствениците на станбени објекти за
индивидуално домување на територијата на Општина Новаци, кои аплицираат
врз основа на јавен повик за финансиска поддршка за изградба на енергетски
ефикасни домови односно изградба на термоизолациони фасади во станбени
објекти за индивидуално домување во Општина Новаци, на следниот начин:
- пополнување на барање
- доставување на потребна документација
- исполнување на потребните услови

НАПОМЕНА: ФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА ЌЕ СЕ ДОДЕЛУВА ПО
ПРИНЦИПОТ ПРВ ДОЈДЕН-ПРВ УСЛУЖЕН, ДО ИСЦРПУВАЊЕ НА
ПРЕДВИДЕНИТЕ СРЕДСТВА ВО БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА НОВАЦИ ЗА ТАА
НАМЕНА.
Член 3
Процесот на субвенционирање ќе се заснова врз начелата на: јавност,
објективност, недискриминација, транспарентност, ефикасност и економичност.
Член 4
Финансиските средства од член 1 на овој Правилник се обезбедени од Буџетот
на Општина Новаци - Програма Р1-Заштита на животна средина, согласно
Дополнувањето во Програмата за заштита на животна средина за 2021 година,
во вкупен износ од 3.000.000 денари. Износот на субвенцијата која ќе биде
исплатена како еднократна парична помош изнесува 30% од вкупната сума на
фактурата но не повисока од 90.000,00 денари бруто износ по барател.
Финансиските средства на овој член се доделуваат до нивно целосно
искористување.
Член 5
Финансиските средства од член 1 на овој Правилник, ќе се користат за делумен
надомест во висина од 30 % од вкупната сума на фактурата но не повисока од
90.000 денари ( бруто износ) по барател кој ќе се исплаќа на сопствениците на
станбените објекти за индивидуално домување за изградба на енергетски
ефикасни
домови
односно
изградба
на
термоизолациони
фасади.Сопствениците на станбените објекти за индивидуално домување ќе ги
обезбедат преостанатите финансиски средства од вкупниот износ од
вредноста на инвестицијата односно 70 % и истото ќе го потврдат со платена
фактура со соодветна спецификација за вградени материјали.
2.НАЧИН НА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЈАВНИОТ ПОВИК
Член 6
3а реализирање на средствата од член 1 од овој Правилник, Општина Новаци
објавува
јавен повик. Јавниот повик се објавува на веб страната на Општина Новаци, на
огласната табла и на веб страната на општината www.opstinanovaci.gov.mk а
исто така и на фан страната на градоначалникот на Општина Новаци Стевче
Стевановски на социјалната мрежа Facebook.
Јавниот повик ќе трае 3 месеци од ??.12.2021 година до ??. 03.2022 година до
реализирање на средствата предвидени за оваа намена со Буџетот на
Општина Новаци за 2022 година.

Член 7
Рокот за достава на фактурата за изградба на енергетски ефикасни домови,
односно изградба на термоизолациони фасади во станбени објекти за
индивидуално домување изнесува 9 месеци од денот на потпишувањето на
пред-договор со потенцијалниот корисник на субвенцијата. Барателот го
доставува барањето до архива на Општина Новаци со комплетните документи
наведени во член 10. Потоа Комисијата излегува на терен и ја утврдува
фактичката сосотојба со објектот на барателот. Доколку се исполнети сите
улови и иистите соодејтвуваат со поднесената документација на предлог на
Комисијата се склучува пред договор за субвенционирање со барателот.
Барателот е должен во рок од 9 месеци да ја заврши изведбата на
термоизолационата фасата на објектот и да достави платена фактура за
истата. Потоа комисијата повторно излегува на терен и врши увид на
завршената работа.Комисијата изготвува предлог листа за субвеницонирање
која ја доставува до градоначалникот на Општина Новаци. По неговото
одобрување на истата се составува конечна листа на баратели кои ќе бидат
субвенционирани а со кои ќе се склучи договор за субвенционирање.
3.ПОСТАПКА, НАЧИН И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ФИНАНСИСКИ
СРЕДСТВА
Член 8
За утврдување на исполнувањето на условите за доделување на финансиските
средства од членот 1 на овој Правилник, Градоначалникот на Општина Новаци
формира Комисија (од 5 члена). Комисијата е составена од претседател и 4
члена и тоа 3 лица од редот на вработените во администрацијата на
општината, 1 советник од Советот на Општина Новаци и 1 член кој има
овластување за енергетска контрола ( енергетски контролор), вработен во
администрацијата на Општина Новаци.
Член 9
Комисијата има право и должност да ги провери податоците во барањето, да
изврши увид во соодветноста на документацијата и доколку е потребно да се
консултира со стручни лица или овластени лица да направат увид на лице
место, како и да бара друга дополнителна документација и до градоначалникот
да достави предлог за доделување на финансиските средства.За својата
работа Комисијата составува записник.
Член 10
Комплетното барање и потребната документација за надоместување на дел од
трошоците направени при изградба на енергетски ефикасни домови односно
изградба на термоизолациони фасади во станбени објекти за индивидуално
домување, сопственикот на објектот ги поднесуваат, во затворен плик преку
Архивата на Општина Новаци до комисијата за спроведување на постапката од
член 8 од овој Правилник, без означување на субјектот кој ја поднесува

пријавата , најдоцна до ??.03.2022 година до 15 30 часот, со назнака : Јавен
повик за финансиска поддршка односно субвенционирање на жителите на
Општина Новаци за изградба на енергетски ефикасни домови односно
изградба на термоизолациони фасади во станбените објекти за индивидуално
домување.
Архивата на Општина Новаци примените барања ги евидентира со точното
време на поднесување (датум, час и минута), заради воспоставување
редослед по кој ќе се разгледуваат и прифаќаат барањата (критeриум: прв
дојден, прв услужен) .
Кон барањето подносителот е должен да ја поднесе следната документација:
- Имотен лист ( не постар од 6 месеци)да се докаже сопственоста на
објектот од страна на барателот
- Понуда од економски оператор
- Копија од трансакциона сметка на барателот
- Копија од лична карта од барателот
- Изјава заверена на нотар од подносителот на барањето дека нема
добиено финансиски средства за изградба на енергетски ефикасни
домови односно изградба на термоизолациони фасади од било кој друг
извор во Република Македонија.
- Фотографии од објектот пред започнување со изградба на
термоизолационата фасада
Напомена: Барател на субвенција за изградба на енергетски ефикасни домови
односно изградба на термоизолациони фасади во станбените објекти за
индивидуално домување може да биде лице жител на Општина Новаци чиј
што објект се наоѓа на територијата на Општина Новаци со целосно
спроведена постапка за легализација на бесправно изграден објект – решение
за утврдување на правен статус на бесправен објект издаден од страна на
Општина Новаци – Одделение за комунални дејности, сообраќај, урбанизам,
заштита на животна средина и локален економски развој.
Од периодот на поднесување на барањето, барателот има рок од 9 месеци да
ги достави до Комисијата од член 8 на овај Правилник следните документи:
-

-

Платена фактура од економскиот оператор со комплетна спецификација
на материјалите кои се користени и вградени при изградбата на
термоизолационата фасада и кровната површина
Фотографии во боја од станбениот објект претходно и по изградбата на
термоизолациони фасадата.

Неуредните барања кои не се доставени на начин како што се бара во
гореспоменатиот текст, односно кои содржат нецелосни податоци и
некомплетна документација, како и оние кои нема да бидат доставени во
наведениот рок, нема да се разгледуваат.
Дополнителни информации може да се добијат на телефон: 047 20 30 60.

Член 12
При теренска проверка од страна на Комисијата од член 8 од овој Правилник,
што задолжително ќе се спроведе кај сите баратели кои ќе ги задоволат
условите на првичната проверка, подносителот треба да овозможи пристап до
станбениот објект. Барателот на субвенција за термоизолациона фасада е
должен да ја извести Комисијата за периодот на изведба на градежните
работи со цел Комисијата да изврши увид на лице место, за утврдување на
користените материјали за изведба на термоизолациона фасада.
Член 13
По истекувањето на рокот на објавениот јавен повик, претседателот на
Комисијата свикува седница согласно динамиката на пристигнување на
барањата.
Член 14
Секој сопственик на станбен објект за индивидуално домување има право да
поднесе само едно барање за финансиска подршка за изградба на енергетски
ефикасни домови односно изградба на термоизолациони фасади во тековната
година.
Доколку комисијата од член 8 од овој Правилник утврди дека се поднесени
повеќе барања од ист барател и за ист станбен објект, писмено ќе го извести
барателот да се изјасни кое барање да се прифати.
Член 15
Врз основа на доставената документација и спроведената постапка,
Комисијата го утврдува исполнувањето на критериумите од членот 10 на овој
Правилник и доставува предлог до градоначалникот на Општина Новаци за
усвојување или неусвојување на барањето за добивање на финансиски
средства.
Градоначалникот на Општина Новаци врз основа на предлогот од став 1 на
овој член носи решение доколку барањето се усвојува, а во случај на
неусвојување на барањето, подносителот писмено се известува за
неусвојувањето.
Подносителот на барањето е должен во рок од 30 дена од приемот на
решението со кое се усвојува барањето, да склучи договор со економскиот
оператор и во рок од 9 месеци да достави платена фактура за изградба на
енергетски ефикасни домови согласно член 10 од овај Правилник и за тоа да
ја извести комисијата од член 8 од овој Правилник.
Доколку подносителот на барањето не постапи согласно ова, решението ќе се
поништи.
Член 16
Општина Новаци, финансиските средства од член 4 од овој Правилник ќе ги
исплати веднаш по поднесувањето на документите за исполнување на

паричната обврска што ја има подносителот на барањето кон економскиот
оператор за конкретната инвестиција.
Член 17
Општина Новаци преку Одделението за комунални дејности, сообраќај,
урбанизам, заштита на животна средина и локален економски развој и
Одделението за финансиски прашања ќе водат евиденција на сите доставени
барања, согласно овој Правилник и сите донесени Решенија од страна на
Градоначалникот на Општина Новаци.
3.УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ
Член 18
Посебните услови односно критериуми за исполнување на енергетската
ефикасност на изградените термо фасади се следните:
1. ТЕРМОИЗОЛАЦИОНИ ФАСАДИ
 Фасаден стиропор ( d=5,8 ;10 sm со густина од минимум 17 кг/м3
)обработен со лепак и завршен абриб во боја
 Термоизолациони фасади од пресована камена волна ( тервол) (
d=5,10) завршно обработена со лепак, мрежа и абриб како и дрвена
ламперија
Со овој Правилник се врши усогласување со Директивата 2010/31/ЕУ на
Европскиот Парламент и на Советот од 19 мај 2010 година за енергетски
карактеристики на зградите ( CELEX број 32010L0031).
Зграда со приближно нулта потрошувачка на енергија е зграда која има многу
добри енергетски какактеристики определение согласно Методологијата за
определување на енергетските карактеристики на зградите, односно градежни
единици.(4 јули 2013 бр.94 – стр.231).
Член 19
Комисијата листата ја објавува на веб страната на Oпштина Новаци
www.opstinanovaci.gov.mk ,на огласната табла на Општината како и на фан
страната на градоналачалникот на Општина Новаци Стевче Стевановски на
социјалната мрежа на Facebook, а се доставува и известување до секој
апликант посебно со соодветни податоци за постапката и насоки за
понатамошна постапка на реализација на поддршката за проектот финансиска
поддршка (субвенционирање) за изградба на енергетски ефикасни домови
односно изградба на термоизолациони фасади.
Сите апликанти имаат право по објавата на потенцијалните корисници на
субвенцијата да вршат увид во доставената документација и повлекување на
истата.

4.ПОТПИШУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ
Член 20
По комплетирање на потребната документација, на предлог на Комисијата за
имплементација на програмата за финансиска поддршка (субвенционирање) за
изградба
на енергетски ефикасни домови односно изградба на
термоизолациони фасади, а врз основа на Одлуката за објавување Јавен повик
и самиот Јавен повик, Градоначалникот на Општина Новаци доставува засебни
предлог Одлуки за одобрување финансиски средства до Советот на Општина
Новаци.
По усвојување на Одлуката за одобрување финансиски средства од Советот на
Општина Новаци, Градоначалникот на Општина Новаци потпишува Договор за
одобрување на финансиски средства за предметната намена и донесува
Решение за исплата на финансиски средства за предметната намена.
Исплатата на одобрените финансиски средства во висина на 90.000,00 денари
(исплата на субвенцијата бруто износ) ќе се изврши по извршување на
технички прием и записник од Комисијата која излегла на терен и направила
увид во објектот кој е предмет на изградба на енергетски ефикасни домови
односно изградба на термоизолациона фасада.
Член 21
Овој Правилник стапува на сила со денот на донесувањето, а 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

ODLUKA
za odobruvawe finansiski sredstva za otkup
na knigi za deca i mladi
^len 1

ЗАКЛУЧОК
Za objavuvawe Одлука za odobruvawe
finansiski sredstva
za otkup na knigi za deca i mladi

1. Оbjavuvam Одлука za odobruvawe
finansiski sredstva za otkup na knigi za
deca i mladi, донесенa на седница на Совет на
општина Новаци, одржана на 13.12.2021година.

2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр.08-1062/24
15.12.2021 god.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

SE
ОДОБРУВААТ
finansiski
sredstva za otkup na knigi za deca i
mladi(,,Кокиченце девојченце,, и Самовилата
со скршени крила(259 книги х 200,00 денари),
vo iznos од 51.800,00 denari-бруто износ, на
авторот Д-р Лили Бошевска од Битола.
Книгите ќе ги добијат учениците од
ОУ,,Славко Лумбарковски,,-Новаци.
^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.
Средствата ќе се исплатат по достава на
книгите.
^len 3
Sredstvata da se prefrlat na ime:
Лили Бошевска,
Na
Трансакциона
smetka:200001397416039
EMB:
Депонент Стопанска банка АД-Скопје
^len 4

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 13.12.2021 година, донесе

Odlukata vleguva vo sila so denot na
donesuvawe, и ќе се objaви vo (,,Slu`ben
glasnik na Opшtina Novaci,,).
Br.14-1035/27
13.12.2021 god.

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
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С О Д Р Ж И Н А
Strana
1.Заклучок за објавување Решениеза избирање на преставник od op{tina Novaci vo
Училишен Одбор na OU,,Slavko Lumbarkovski ,,Novaci
2. Заклучок за објавување Одлука за давање СОГЛАСНОСТ на доставен Годишен извештај за
работата на ЗУСК ,,Славко Лумбарковски,,-Новаци за учебната 2020/21 година
3. Заклучок за објавување Одлука za odobruvawe na finansiski sredstva za Здружение
Училишен спортски клуб Славко Лумбарковски Новаци
4. Заклучок за објавување Одлука za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш na Славе
Најдановски с.Живојно
5. Заклучок за објавување Програма и Акционен План за Социјална заштита на граѓаните во
општина Новаци за 2022 година.
6. Заклучок за објавување Измена на Годишен план за јавни набавки на општина Новаци за
2021 година- НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА
7. Заклучок за објавување Одлука za usvojuvawe na Predlog-Buxet на општина Новаци za
2022 godina
8. Заклучок за објавување Одлука za usvojuvawe na Predlog-Одлука за извршување на
Буџетот на Општината за 2022 година
9. Заклучок за објавување Одлука зa odobruvawe Buxetski Kalendar za 2022 godina
10. Заклучок за објавување Одлука za odobruvawe na sredstva Здружение Фудбалски клуб
Пелагонија с.Добромири za uspeшно натпреварување во Општинската фудбалска лига-Еsenska полусезона
2021 godina

11. Заклучок за објавување Одлука za odobruvawe na sredstva za Здружение Фудбалски клуб
Новаци 2011-Новаци za uspeшно натпреварување во Општинската фудбалска лига-Есенска
полусезона- 2021 godina
12.Заклучок за објавување Одлука za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш na Мише
Ѓорѓиевски с.Добромири
13.Заклучок за објавување Одлука za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш na
Pranvera Ѓони с.Добромири
14. Заклучок за објавување Одлука za одобрување набавка на градежни матерјали на црква
Св.Апостол Филип и Св.Апостол Вартоломеј с.Долно Орехово
15. Заклучок за објавување Решение за разрешување на членови на Персонален состав на
штабот за заштита и спасување во единица на локална самоуправа Новаци и именување на нови
членови
16.Заклучок за објавување Одлука за давање СОГЛАСНОСТ на Извештај од КУД НовациНоваци за потрошени средства за 2020 година
17.Заклучок за објавување Одлука za odobruvawe na finansiski sredstva za
KUD,,Novaci,, Novaci
18.Заклучок за објавување Одлука za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш na
Виолета Јовановска с.Бач
19. Заклучок за објавување Одлука za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш na Mitra
Trajkovska s.Makovo
20. Заклучок за објавување Pрограма za rabota na Sovetot na Op{tina Novaci za 2022
godina
21. Заклучок за објавување Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправни
објекти во идна урбанистичко-планска документација
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22. Заклучок за објавување Одлука за давање на согласност на Годишен финансиски план за
2022 година на ООУ,,Славко Лумбарковски,,-Новаци
23.Заклучок за објавување Правилник за условите, критериумите видот и начинот на
финансиска подршка односно субвенционирање на жителите на општина Новаци за изградба на
енергетски ефикасни домови односно изградба на термо фасади во станбените објекти за
индивидуално домување.
24. Заклучок за објавување Одлука za odobruvawe finansiski sredstva za otkup na knigi
za deca i mladi

Izdava~: Sovet na op{tina Novaci:
Redakcija:
Angelevski Stev~e-odgovoren urednik
Redakciski odbor:
Momokovski Riste
Jovanovska Letka
Pe~ati: Sovet na op{tina Novaci
Tira`: 20 primeroci
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