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Izleguva po potreba-31.12-2021godina.Петок-Br.22, godina XXV 
.@-ska 749014004563010 Deponent Narodna banka na Makedonija;  
E-mail: Novacio@t.mk               Primerok 50 denari  

__________________________________________________________________
 

                                                                                                                                                                      
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od 

Zakonot za lokalna samouprava(,,Slu`ben 
vesnik na R.M.,,br.5/02) i ~len 68 od 

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

 
 
 

ЗАКЛУЧОК 

Za objavuvawe Буџет на Општина Новаци за 
2022 година 

 
 
 
 
 
 

 1. Оbjavuvam Буџет на Општина Новаци 

за 2022 година, донесенa на седница на Совет на 
општина Новаци, одржана на 29.12.2021 година. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на општина Новаци,,. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Бр.08-1093/1   OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
31.12.2021 god.                      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  Одлука за извршување на  
Буџетот на Општината за 2022 година 

 
 
 
 
 
 
 

 
 1. Оbjavuvam  Одлука за извршување на  

Буџетот на Општината за 2022 година 
, донесенa на седница на Совет на општина 

Новаци, одржана на 29.12.2021 година. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 
 

Бр.08-1093/2   OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
31.12.2021 god.                      Gradona~alnik 
                                                Стевче Стевановски 

 
 
 
 
 
 
 

           Врз основа на член член 36, став 1 точка  
2 од Законот за локалната самоуправа 

(,,Службен весник на РМ,, бр. 05/02), член 23 
став 8 од Законот за финансирање на единиците 
на локалната самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр. 61/04, 96/04 , 67/07, 156/09,47/11, 192/15 

i 209/18)член 31 од Законот за буџетите( ,, 
Сл.весник на РМ,, бр.64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 
95/10, 180/11, 171/12, 192/15, 167/16), член 93 
став 2  од Закон за административни 

службеници(,,Сл.весник на РМ,, бр.27/14, 
199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 80/16,127/16,,142/16, 

2/17,16/17 и 11/18) во согласност со член 94, 
член 21 став 1 точка 4 од Статутот на 
Општината  (,,Службен гласник на Општината 

Новаци,, бр. 07/2019), Советот на општина 
Новаци на 4-та седницата одржана на ден 
29.12.2021 godina, ја  донесе следната  
 

ОДЛУКА 
за извршување на  Буџетот на Општината за 2022 

година 

 
Член 1 

 Буџетот на Општината Novaci за 2022 

година, (во понатамошниот текст-Буџетот), се 
извршува според одредбите на оваа Одлука. 

 

Член 2 
 Буџетот на Општината се состои од: 
Основен Буџет, Буџет на самофинансирачки 
активности; Буџет на донации, Буџет на дотации 

и Буџет на кредити. 
Член 3 

 Извршувањето на Буџетот опфаќа наплата и 
евидентирање на приходи и други приливи во 
согласност со Закон и Планот на приходите, како и 
извршување на плаќања во согласност со одобрени 
средства. 

Член 4 
 Корисниците на средствата на Буџетот се 
должни утврдените средства во Буџетот да ги 

користат наменски, рационално, економично како и 
ефективно и ефикасно да ги исполнат целите на 
Буџетската Програма  преку транспарентни 
процедури. 
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Член 5 
 Расходите утврдени со Буџетот се 
максимални износи над кои буџетските корисници 
не можат да преземаат обврски. 
 За да се преземат нови обврски до Советот на 
Општината мора да се  предложи нов извор на 
средства или да се предложи намалување на  другите 

расходи од сразмерен износ. 
 

Член 6 
 Градоначалникот на Општината ја следи 
реализацијата на Планот на приходите и другите 
приливи на основниот Буџет на Општината. 
 Доколку во текот на извршувањето на 
Буџетот градоначалникот на општината оцени дека 
се неопходни позначајни прераспределби на 
одобрените средства со буџетот или дека 
реализацијата на приходите и другите приливи 

значително отстапуваат од планот,  предлага на 
Советот на општината изменување и дополнување 

на буџетот. 
 

Член 7 
 Одобрените средства  со буџетот на ниво на 
ставка во рамки на потпрограма и буџет, не може да 

бидат намалени повеќе од 20% со Одлука за 
прераспределба во тековната фискална година, како 
и одобрените средства за плати и надоместоци во 
рамки на буџетот не може да се зголемат со Одлука 
за прераспределба повеќе од 10 %  
 

Член 8 
 Локалните јавни установи во услови кога во 
Буџетот на самофинансирачки активности; буџетот 

на донации и/или буџетот на дотации, планираните 
приходи и други приливи не се реализираат односно 

се реализираат над планираниот износ, доставуваат 
барање за намалување/зголемување на планот на 
приходите и другите приливи и планот на 
одобрените средства во овие буџети, кои 
Градоначалникот ги доставува до Советот на 
Општината на одобрување. 
 

Член 9 
 Локалните јавни установи по усвојувањето 
на буџетот изготвуваат годишен финансиски план по 

квартали за користење на одобрените средства. 
Користењето на средствата во даден квартал 
буџетскиот корисник го извршува врз основа на 
Финансиски план по месеци. 
 

Член 10 
 Општинските локалните јавни установи во 

рок од 15 дена по истекот на месецот за кој се 
однесува, до Градоначлникот доставуваат писмени 
месечни извештаи со образложение за извршувањето 
на нивните финансиски планови. 
 

Член 11 
 Градоначалникот доставува до Советот на 
Општината писмени квартални извештаи со 
образложение за извршување на Буџетот во рок од 
1(еден) месец  по завршување на кварталот. 
 

Член 12 
Месечниот надоместок на членовите на 

Советот на општина Новаци за присуство на 
седниците на советот изнесува 40% од просечната 

месечна нето плата во Републиката, исплатена за 
претходната година. 

На Претседателот на Советот за раководење 
и организирање на работата на Советот му се 
определува надоместок зголемен за 30% од 

утврдениот надоместок од став 1 на овој член. 

 Месечниот надоместок за присуство на 
седници на советот се исплатува за присуство на 
сите седници на советот во тековниот месец 
 Месечниот надоместок за присуство на 

седници на советот се намалува за 30% за секое 
отсуство од седница на советот 
 Месечниот надоместок за присуство на 

седниците на советот не се исплатува, доколку 
член на советот не присуствувал на ниту една 
седница на советот во тековниот месец 
 Месечниот надоместок за присуство на 

седниците на советот не се исплатува, доколку 
советот во тековниот месец не одржал седница 

 
Член 13 

Исплатата на платите на вработените ќе се 
извршува во рамките на  обезбедените средства во 
Буџетот, односно нето платите се утврдуваат за:  

-Коефициентот за градоначалник изнесува 2,7, а 
основицата изнесува 26,755 денари. 

За вработените  во општинската 

администрација: 
- За државните службеници вредноста на 

бодот изнесува 81,6 денари 
- За помошно технички лица во општинската 

администрација: 
вредноста на бодот изнесува 76,19денари 
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 помножено со содветен коефициент за оделни 
степени на сложеност согласно колективниот 

договор за државните,правосудните и органите на 
локална самоуправа на Република Македонија и 
Правилникот за определување на плата на 
вработените во општинската администрација на  
општина Новаци кои немаат статус на државни 
службеници. 

Вредноста на бодот се определува врз основа 
на најниската основица за пресметување и плаќање 
на придонеси поделено со најнискиот број на бодови 
по работник согласно Правилникот за определување 
на плата на вработените во општинската 
администрација на  општина Новаци кои немаат 
статус на државни службеници и Правилник за 
измена на Правилникот за определување на плата на 
вработените во општинската администрација со 
статус на помошно технички лица. 
 - za vrabotenite vo lokalnite javni 
ustanovi согласно Закон и   Колективен договор 

 

Член 14 
 Исплатата на платите на локалните јавни 
установи ја контролира и одобрува Министерството 
за финансии. Општината е должна два дена пред 

исплатата на плати, до надлежното министерство и 
Министерството за финансии да достави барање за 
одобрување на средства за плати, кон кои ќе ги 

приложат обрасци ПДД-МП и МП-1, копија од 
рекапитулацијата за пресметани плати, образец  Ф-1 

за бројот на вработените по име и презиме, плата 
како и други податоци во пишана и електронска 
верзија за односниот месец за кој се однесува 
исплатата и образец 6. 
 

Член 15 
 На вработените им се исплатува надоместок 
за регрес за годишен одмор во висина од 60% од 
просечната нето плата по работник во Републиката 
објавена до денот на исплатата. 
 

Член 16 
 Nadomestokot za dnevnica za slu`beno 

patuvawe vo Рepublikta, bez troшocite за 
ноќевање, изнесува 700,00 денари. 

Доколку патувањето траело повеќе од 12 
часа се исплатува цела дневница. 

За патување во траење од 8 до 12 часа се 
исплатува 50% од утврдениот износ во став 1 од 
овој член. 

Доколку во агендата стојат платени трошоци 
за храна, се исплатува 20% од дневницата. 

Член 17 
 Во случај на боледување подолго од шест 
месеци и во случај на потешки последици од 
елементарни непогоди во смисла на Законот за 

заштита од елементарни непогоди и други случаи, на 
работникот му се исплатува помош во висина од 
една последно исплатена просечна месечна плата во 
органот каде што е вработен. 
 

Член 18 
 Во случај на смрт на вработениот во 
општината и локалната јавна установа на неговото 
семејство му припаѓа парична помош во износ од 
две последни  просечни месечни нето плати во 

органот каде бил вработен работникот, но не повеќе 
од 30.000,00 денари. 
 На вработениот во општината и локалната 
јавна установа во случај на смрт на член во 
потесното семејство  (родител, брачен другар, деца 

родени во брак или вон брак,  посиноците,  
посвоените деца и децата земени на издржување), 

доколку живеел во заедница, му припаѓа парична 
помош во висина на една последно исплатена 
просечна месечна плата во органот каде што е 
вработен но не повеќе од 15.000,00 по семејство. 
 Живеењето во заедница подразбира 
вработениот во општината и локлната јавна установа 
и членот на потесното семејство да се со место на 
живеење на иста адреса што се докажува со 
документ за идентификација. Сите исплати на 
предните надоместоци се вршат врз основа на 
претходно оформена и комплетирана документација 
и донесено решение од страна на градоначалникот 
на општината. 
 Средствата за овие намени се планираат во 
Буџетот на општината во подпрограмата ДО 
градоначалник подставка 413110 тековни резерви 

/разновидни расходи/. 
 

Член 19  
 Отпремнината при заминување во пензиија 
на вработениот во општината и локалната јавна 
установа е во висина на двократен износ од платата 
исплатена во Републиката за соодветниот месец во 
кој работникот заминува во пензија. 
 Средствата за оваа намена се планираат во 
ставката 464940- Трансфери при пензионирање во 

подпрограмата ДО- Градоначалник. 
 

Член 20 
Користењето на средствата од Буџетот на 

Општината за вршење на функциите на локалните 
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јавни установи се набавуваат со фактури во кои 
посебно се искажани расходите по поодделни 

ставки, почитувајќи ги одредбите од Законот за 
јавните набавки. 

Набавката на стоки и вршење на услуги 
може да се врши и со сметкопотврди во случај кога 
за расходите неможе да се издаде фактура и само во 
ограничени поединечни износи во противвредност 
од 6.000,00 denari каде задолжително мора да биде 

приложена фискална сметка, при што расходите 
треба да бидат искажани по класификација на 

соодветниот расход. 
 

Член 21 
 Буџетот на Општината може да планира 
Буџетска резерва за финансирање на непланирани 
расходи во износ, но не поголем износ од 3% од 

Буџетот.  
За средствата утврдени во Буџетот на 

Општината како буџетска резерва, одлучува Советот 
на Општината, а ги извршува Градоначалникот. За 
искористените средства  Градоначалникот е 
должен да поднесе годишен извештај за користењето 

на средствата од резервите до Советот. 
 

Член 22 
Po barawe za  pomo{ od fizi~ki i 

pravni lica , gradona~alnikot mo`i da vr{i 
isplata do iznos od 10.000,00 denari, od 
Programa D 0. 

 
Член 23 

 Средствата утврдени во Буџетот и 
распоредени во поодделните програми и 
потпрограми ги извршува Градоначалникот на 
Општината. 
 

Член 24 

 Вработувањата во општинската 
администрација се вршат согласно актите за 
организација и систематизација на општината за 
кои се обезбедени средства во буџетот на 

општината.  Градоначалникот дава писмено 

известување за обезбедените средства. 
 Локалните јавни установи од областа на 

културата, образованието  и социјалната заштита кои 
се финансират со блок дотации можат да вработуваат 
нови работници доколку се обезбедени средства во 
Буџетот на Република Македонија за што писмено 

известување дава Министерството за Финанси, врз 
основа на барање од градоначалникот на општината 

до надлежното министерство за потреба од 

вработување во локалните јавни установи, со 
содветна пропратна документација. 
 

Член 25 
Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот 

се погрешно уплатени или се наплатени во износ 

поголем од утврдениот, погрешно или повеќе 
наплатениот износ се враќа првенствено на Товар на 

видот на приходите на кои се уплатени, а доколку 
такви приходи нема, тогаш на Товар на другите 

приходи на Буџетот. 
 Повратот на погрешно или на повеќе 

уплатени, односно  наплатени приходи се врши со 
решение на Градоначалникот, освен во случај каде 

надлежноста им припаѓа на други органи. 
 

Член 26 

 Буџетот  на Општината Novaci се извршува 
од 01.01.2022 до 31.12.2022 година.  
 

Член 27 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето и ќе се  објави во ,,Службен гласник 

на Општината Novaci,,. 

 

Br.14-1079/5           Совет  на  општина  Новаци 

29.12.2021 god.                 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 утврдување на 
вредност на бодот за платите на државните 

службеници за 2022 година 
 
 
 
 
 
 

 
 1. Оbjavuvam Одлука за утврдување на 
вредност на бодот за платите на државните 

службеници за 2022 година, донесенa на 
седница на Совет на општина Новаци, одржана 

на 29.12.2021 година. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 
 

Бр.08-1093/3   OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
31.12.2021 god.                      Gradona~alnik 
                                                Стевче Стевановски 

 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 88 став (2) од Законот 
за административни службеници (,,Службен 

весник на Република Македонија,, бр.27/14, 
199/14, 48/15 и 154/15),  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 29.12.2021 година, донесе 
 

 
ОДЛУКА 

за утврдување на вредност на бодот за 
платите 

на државните службеници за 2022 година 

 
 

Член 1 

 

Vrednosta na bodot za presmetuvawe na 

platite na drжavnite sluжbenici изнесува 81,6 
денари. 

 
 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во ,,Службен гласник на општина 
Новаци,,  

Br.14-1079/6           Совет  на  општина  Новаци 
29.12.2021 god.                 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 утврдување на 
вредност на бодот за платите на помошно 

технички лица во општинската администрација 
 
 

 1. Оbjavuvam Одлука за утврдување на 
вредност на бодот за платите на помошно 

технички лица во општинската администрација, 
донесенa на седница на Совет на општина 

Новаци, одржана на 29.12.2021 година. 
 
 
 
 
 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на општина Новаци,,. 
 

Бр.08-1093/4   OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
31.12.2021 god.                      Gradona~alnik 
                                                Стевче Стевановски 

 
 
 

 

 

 

 

Врз основа на член 88 став (2) од Законот 

за административни службеници (,,Службен 
весник на Република Македонија,, бр.27/14, 
199/14, 48/15 и 154/15), член 6 од Законот за 
измени и дополнување на Законот за минимална 
плата во Република Северна 

Македонија(Сл.весник на РСМ бр.239/19). 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 29.12.2021 година, 
донесе 

 
ОДЛУКА 

за утврдување на вредност на бодот за 
платите на помошно технички лица во 

општинската администрација  

Член 1 

Вредноста на бодот за платите на 
помошно технички лица во општинската 
администрација изнесува 76,19денари 

помножено со содветен коефициент за оделни 
степени на сложеност согласно колективниот 

договор за државните,правосудните и органите на 
локална самоуправа на Република Македонија и 
Правилникот за определување на плата на 
вработените во општинската администрација на  
општина Новаци кои немаат статус на државни 

службеници. 
Вредноста на бодот се определува врз основа 

на најниската основица за пресметување и плаќање 
на придонеси поделено со најнискиот број на бодови 
по работник согласно Правилникот за определување 
на плата на вработените во општинската 
администрација на  општина Новаци кои немаат 
статус на државни службеници и Правилник за 
измена на Правилникот за определување на плата на 
вработените во општинската администрација со 

статус на помошно технички лица. 
 

Член 2 
 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во ,,Службен гласник на општина 
Новаци,,  

Br.14-1079/7           Совет  на  општина  Новаци 

29.12.2021 god.                 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 продолжување на 
воспоставената меѓуопштинска соработка 
помеѓу општина Новаци и општина Битола 

 
 
 

 1. Оbjavuvam Одлука за продолжување на 
воспоставената меѓуопштинска соработка 
помеѓу општина Новаци и општина Битола , 
донесенa на седница на Совет на општина 

Новаци, одржана на 29.12.2021 година. 
 
 
 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-1093/5   OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
31.12.2021 god.                      Gradona~alnik 

                                                Стевче Стевановски 

 
 

Врз основа на член 4 став (3) од Законот за 

меѓуопштинска соработка (,,Службен весник на 

РМ,, број 79/2009), член 14 став (1),член 36 став 

(1)  точка  15 од Законот за локална самоуправа 

(,,Службен весник на РМ,, бр. 05/02) и член 12, 

), 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 

29-12-2021 година, донесе  

 

О  Д  Л  У  К  А 

за продолжување на воспоставената 

меѓуопштинска соработка  

помеѓу општина Новаци и општина Битола  

 

 
Член 1 

 Се продолжува воспоставената 

меѓуопштинска соработка помеѓу општина 

Новаци и општина Битола воспоставена со: 

Одлука за воспоставување на меѓуопштинска 

соработка помеѓу општина Битола и општина 

Новаци бр.14-357/14 од 03.04..2018 година и 

склучен Договор бр.03-200/5 од 17.04.2018 

година, Одлука за продолжување на 

воспоставената меѓуопштинска соработка 

помеѓу општина Новаци и општина Битола 

бр.14-123/39 од 30.01.2019 година и Анекс 

Договор бр.03-198/1 од 07.02.2019 година, 

заклучно со 31.12.2020 година, Одлука за 

продолжување на воспоставената 

меѓуопштинска соработка помеѓу општина 

Новаци и општина Битола бр.14-965/9 од 

26.11.2019 година и Анекс Договор бр.03-198/3 

од 30.12.2019 година, Одлука за продолжување 

на воспоставената меѓуопштинска соработка 

помеѓу општина Новаци и општина Битола 

бр.14-792/16 од 30.12.2020 година и Анекс 

Договор бр.03-807/1 од 31.12.2020 година, 

заклучно со 31.12.2022 година, 

 

 

Член 2 
 За продолжување на востановената 

меѓуопштинската соработка од член 1 на оваа 

Одлука двете општини ќе склучат меѓусебен 

договор. 

 

Член 3 

 Ова Одлука велегува  во сила со денот на 

објавувањето во ,,Службен гласник на Oпштина 

Новаци,,.    

 
Br.14-1079/8           Совет  на  општина  Новаци 
29.12.2021 god.                 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 спроведување на 
мерки на Превентивна дезинсекција и 

Систематска дератизација за 2022 година 

 
 
 
 

 
 

 
 1. Оbjavuvam Одлука за спроведување на 
мерки на Превентивна дезинсекција и 

Систематска дератизација за 2022 година, 

донесенa на седница на Совет на општина 
Новаци, одржана на 29.12.2021 година. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-1093/6   OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
31.12.2021 god.                      Gradona~alnik 

                                                Стевче Стевановски 

 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 12 од Законот за 
заштита на населението од заразни 

болести(,,Службен весник на РМ 

бр.66/04,,),член 62 став 1 точка 1 и член  36 став 
1 точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(,,Сл. Весник на РМ,, бр5/02),а во согласност со 
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 
29.12.2020 година, донесе 
 

 
ODLUKA 

за спроведување на мерки на Превентивна 
дезинсекција  

и Систематска дератизација за 2022 година 
 

Член 1 
  
 
 СЕ ОДОБРУВА спроведување на мерки 
на Превентивна дезинсекција и Систематска 

дератизација за 2022 година, како посебни 
мерки за заштита на населението од заразни 
болести 

 
Член 2 

  
  
 Средствата ќе се обезбедат од Буџетот на 

општина Новаци. 
 

Член 3 
 
 
Одлуката влегува во сила со денот на 

донесување и ќе се објави во ,,Slu`ben 
glasnik na Op{tina Novaci,,.  

 
Br.14-1079/9           Совет  на  општина  Новаци 
29.12.2021 god.                 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 za izbor na 
Pretsedatel i ~lenovi na Komisijata za 

popis 
 

 
 
 
 

 1. Оbjavuvam Решение za izbor na 

Pretsedatel i ~lenovi na Komisijata za 

popis, донесенa на седница на Совет на 

општина Новаци, одржана на 29.12.2021 година. 
 
 
 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-1093/7   OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
31.12.2021 god.                      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 29.12.2021 година, донесе 
 

R   E   [   E    N    I    E 

za izbor na Pretsedatel i ~lenovi na 
Komisijata za popis 

 
I. 

 
 Se izbira Pretsedatel i ~lenovi na 
Komisijata za popis pri Sovetot na 

Opшtina Novaci i toa: 
 

1. Petrovski Blagoja za Pretsedatel 

2. Ристевски Игорче-za ~len 
3. Николовски Благојче- za ~len 

 
II. 

 
 Zada~a na Komisijata za popis e da 

izvrшat popis na osnovnite sredstva i 
sitniot inventar vo sopstvenost na 

Opшtina Novaci. 
 Rabotite od stav 1 na ovoj ~len da se 

izvrшat so sostojba na 31.12.2021 godina. 
 

III. 

 

 Mandatot na ~lenovite na Komisijata 

za popis e do zavrшuvaweto na rabotite od 

to~ka II. нa ova reшenie. 
 

IV. 

 

 Reшenieto  vleguva vo sila 
naredniot den od denot na objavuvawe vo 

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

Br.14-1079/10           Совет  на  општина  Новаци 
29.12.2021 god.                 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 за sproveduvawe na 
aktivnosti na sportskite dru[tva i 

odr`uvawe na sportskata infrastruktura vo 
op[tina Новаци za  2022 godina 

 

 
 
 
 

 
 

 
 1. Оbjavuvam Програма за sproveduvawe 
na aktivnosti na sportskite dru[tva i 
odr`uvawe na sportskata infrastruktura vo 
op[tina Новаци za  2022 godina, донесенa на 

седница на Совет на општина Новаци, одржана 
на 29.12.2021 година. 

 
 
 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 
Бр.08-1093/8   OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
31.12.2021 god.                      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 29.12.2021 година, донесе 
 

PROGRAMA 
 

Za sproveduvawe na aktivnosti na sportskite dru[tva i odr`uvawe 
na sportskata infrastruktura vo op[tina Новаци za  2022 godina 

 
Sportot e dejnost koja gi opfa]a site formi na sportski aktivnosti na 
sportistite od site vozrasti, kako i sportsko - rekreativnite aktivnosti 
na gra\anite. 
Zaradi ostvaruvawe na potrebite za zanimavawe so aktivnosti i za{tita 
na pravata i interesite od oblasta na sportot, gra|anite mo`at slobodno 
i dobrovolno da se zdru`uvaat i osnovaat sportski zdru`enija. 
Vo ovie zdru`enija, strogo e zabraneto politi~ko i versko organizirawe. 
Sportski klub e sportsko zdru`enie, odnosno trgovsko dru[tvo koe vr[i 
dejnost sport. 
Sportskite klubovi od razli~ni sportovi, zaradi ostvaruvawe na javniot 
interes na op[tinata  vo oblasta na sportot i zaradi planirawe i 
realizacija na programskite aktivnosti, mo`at da se zdru`uvaat vo 
op[tinski i gradski sportski sojuzi od razli~ni sportovi. 
 
Sportskite klubovi od ist sport na nivo na op[tina, zaradi ostvaruvawe i 
realizacija na zaedni~ki programski aktivnosti, mo`at da se zdru`uvaat 
vo op[tinski, odnosno gradski sojuzi od ist sport. 
Od javen interes e 
- pottiknuvawe na sportskite aktivnosti na decata i mladinata; 
- organizirawe i sproveduvawe na sportski trening i natprevari 
za osposobuvawe na sportistite postignuvawe na vrvni sportski 
rezultati; 
- pottiknuvawe i pomagawe na organiziraweto sportski priredbi 
i manifestacii; 
- Odr`uvawe i funkcionirawe na postojnite i planirawe i 
izgradba na objekti za sport vo op[tinata. 
Za da mo`at site ovie aktivnosti uspe[no da se realiziraat, osnovno e vo 
op[tinata da ima objekti za sport. 
- [to se toa objekti za sport? 
Toa se uredeni povr[ini i objekti koi se vo funkcija na vr[ewe na 
sportskite aktivnosti. 
 

 Finansiskite uslovi za funkcionirawe na sportskite dru[tva i 
 sojuzi vo      op[tinata pretstavuvaat najgolem problem za normalno 
 funkcionirawe na istite, od op[to poznata ekonomska sostojba vo koja 
 se nao\a na[ata op[tina, koja se reflektira i vo sportot, a i nepostoewe 
 na    generalni sponzori za finansirawe na klubovite. 

Vo ramki na nadle`nostite [to gi ima op[tinata vo delot na sportot i 
rekreacijata (razvojot na masovniot sport i rekreativnite aktivnosti , 
organizirawe na sportski priredbi i manifestacii, oddr`uvawe i 
izgradba na objekti za sport, poddr[ka na sportski sojuzi), a so cel razvoj 



na fizi~kata kultura kaj mladite, [to pomasoven opfat na mladi lica na 
sportskite tereni i preventivno deluvawe, a voedno i odvra]awe na 
mladite od porocite koi [to  gi debnat na sekoj ~ekor vo na[eto 
sovremeno sekojdnevie, op[tina Новаци nastojuva da ja oddr`i i prodol`i 
sportskata tradicija kaj Новачани, a voedno dava golem pridones vo 
razvojot na fizi~kata kultura vo op[tinata. 
 
Za realizacija na programata ]e se obezbedat sredstva od Buxetot na  
Op[tina Новаци од ставките: 
 

 

 Трансфер на 

спортски клубови 

 Изградба на 

спортски 

објекти  

 

Организирање на 
меморијален 
фудбалски турнир : 
Пеце Матичевски  
2020 

 

180 000 денари    

 
Организирање на 

меѓународен 
фудбалски турнир: 

Младински КУП ФК 
Новаци 

150 000 денари         

 
Transfer na 

sportski klubovi  

1 670 000 денари        

 
Вкупно  

2 000 000 денари        

 

Разгледувањето на барањата од спортските клубови ќе го врши 

градоначалникот на општина Новаци за средства до 10.000,00 денари, а за 

средства над 10.000,00 денари барањата ќе ги разгледува Советот на Општина 

Новаци. 

  

Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

,,Службен гласник,, на општина Новаци  

 
       Sovet na Opшtina Novaci                 
                                                                                      Pretsedatel 

       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 за култура , културни 
активности , културни и други манифестации  

на   општина  Новаци за  2022 

 
 

 
 
 
 

 
 1. Оbjavuvam Програма за култура , 

културни активности , културни и други 

манифестации  на   општина  Новаци за  2022, 
донесенa на седница на Совет на општина 

Новаци, одржана на 29.12.2021 година. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 
Бр.08-1093/9   OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
31.12.2021 god.                      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 
29.12.2021 година, донесе 

 

ПРОГРАМА 

За култура , културни активности , културни и други манифестации  

на   општина  Новаци 

за  2022 

I.ВОВЕД 

Со донесување на системските  закони  кои се однесуваат  на локалната  

самоуправа , за во  контекст на процесот на децентрализација , општините 

добиваат и надлежност која се однесува на задоволување на културните 

права и потреби на граѓаните.Општинските  културни активности  и 

активностите на локалните културни установи  и здруженија на граѓани  

во непосреден  контакт  со граѓаните  многу попрецизно ќе ги откријат 

нивните културни потреби и формите за нивно задоволување , со што ќе 

го направат културниот живот  во Општината побогат, поразновиден , 

подинамичен и поквалитетен. 

II.ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

Основни цели на  Програмата на Општина Новаци  од областа на 

културата: 

1.Доближување на културата до сите граѓани . 

-Преку оваа цел  треба да им се овозможи на сите граѓани  на Општина 

Новаци рамноправно да учествуваат како творци  и како  корисници , во 

културата и во културните случувања. 

2.Поттикнување на современото творештво , со посебен  фокус на 

културните потреби  на младите. 

-Земајќи ја во предвид  перспективата на културниот развој , особен фокус  

ќе биде ставен на обезбедувањето материјални претпоставки за творештво 

и задоволувањето на културните  потреби на младите.Ќе се поддржуваат и 

ќе  се охрабруваат истражувањата  и потребата  по нови изразни средства, 

ќе се поддржуваат екпериментите и користењето нови медиуми на 

естетска експресија , како и проектите и установите  што се занимаваат со 



продукција и ширење на  културни содржини  и вредности  за младата 

популација. 

3.Обезбедување на активен однос на  Општина Новаци  кон задоволување 

на потребите  и интересите на граѓаните  од областа на културата. 

4.Зачувување и афирмирање на материјалното и духовното  културно 

наследство на Општина Новаци . 

5.Зачувување и афирмирање на културниот идентитет на Општина 

Новаци. 

6.Презентирање и афирмирање на творци  и интерпретатори  од областа на 

културата. 

III.АКТИВНОСТИ  

Активностите  на Општина Новаци  во областа на културата ќе бидат 

насочени кон поттикнување , поддржување и помагање за остварување на 

целите  на оваа Програма и тоа : 

1.Зачувување на  континуитетот на одржување на традиционалните 

културно-уметнички манифестации. 

2.Реализирање на манифестации , програми и проекти кои и даваат 

посебно посебно обележје на Општина Новаци . 

3.Создавање на услови за гостување на еминентни  уметници  од 

Република Македонија  и странство во Општина Новаци . 

4.Унапредување на  меѓународната  културна комуникација врз 

реципрочна основа  со збратимените  градови  на Општина Новаци . 

5.Остварување на продуктивна  соработка со меѓународни  асоцијации, 

организации и фондации кои го помагаат развојот на културата во 

локалните заедници. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЈА  И ПОДДРШКА НА МАНИФЕСТАЦИИ  И  

ДРУГИ АКТИВНОСТИ , СОВРЕМЕНО ТВОРЕШТВО  И  ПРОЕКТИ  ОД  

ОБЛАСТА  НА КУЛТУРАТА 

 

-во текот на 2022 година ќе се организираат следните програмски настани: 
 

 

МАНИФЕСТАЦИИ 



 

Културно –забавно Лето Новаци 2022 со предлог програмски активности согласно 

Јавниот повик и конкурсот на Министерството за култура на Р.Македонија. 

 

-Концерти на класична музика   

-Фолк-концерти со познати естрадни уметници   

-Концерти со етно групи  

-Концерти на фолклорни  друштва од странство и домашни  

 

 

 

 

-Професионални  Театарски претстави   

 

 

 

 

-Изложби на ликовни уметници од Македонија и странство како и на млади 

автори 

 

 

 

-Стенд ап комедија 

 

 

 

-Креативни работилници  

 

- 

-Етно концерт во с.Градешница  

 

 

-Музички танцов хепенинг  

 

-Детски музички фестивал 

 

-Фестивал –Избор на Летен Фолк Хит на Македонија 

 

 
 

ДРУГИ АКТИВНОСТИ 

 



-Годишен концерт на  КУД НОВАЦИ  од Новаци  

- Фестивал на традиционална храна-вкусот на традицијата општина Новаци 

2022   –организатор здружение на жени пензионери пд Новаци -Силата на 

Бабата 

 

-Учество  на КУД НОВАЦИ од Новаци  на  концерти  во Р.Македонија и на 

меѓународни  фестивали и концерти. 

 

-Опрема за потребите на КУД НОВАЦИ од Новаци   

 

ФИЛМ И МУЛТИМЕДИЈА 

 
-Снимање и промоција на документарен филм и репортажа за Општина Новаци   

-Работилници за фотографија и видео  

-Организирање на изложби на фотографии на отворен простор   

- 

 

 

 

 

 

 
ЛИТЕРАТУРА И ТВОРЕШТВО  

 

-Конкурс за раскази и литературни творби –издавање на збирка поезија  и проза 

од млади автори  од Општина Новаци  

 

-Пелагониски културно-научни средби Новаци 2022  

-Поетска манифестација   

 
 

 

 

 

ТЕАТАР 

 



-Професионални театарски претстави  за деца и млади  

-Аматерски  театарски претстави  за деца и млади  

-Театарски работилници под менторство на професионален  актер  

 
 
ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ВАЖНИ ДАТУМИ И АКТИВНОСТИ 

 
-Ден на Општина Новаци –сценско музичка програма и други активности 

-Фестивал на книгата  23 април 

-Меѓународни денови на Општина Новаци  -делегации од сите збратимени  

општини со пригодна музичко-сценска програма каде ќе бидат претставени  

културните традиции на земјите –гости . 

-Следење на важни датуми со можност за пригодно  одбележување на светските 

денови 

-Ден на Европа  9 мај  

-Светска недела на детето  

-Новогодишна детска претстава  

-Новогодишен хуманитарен караван  

-Велигденски  хуманитарен караван  

-Музички танцов хепенинг со пригодна програма за почеток или крај на учебната 

година  

-Фитнес програмски активности  

-Учество на домашни и меѓународни  фестивали  

-Еколошки работилници и акции за неформална едукација на младите  

-Соработка  со сите видови  на уметници  , здруженија од областа на културата , 

установи  , како и негување на  фолклорот, занаетчиството и слични културни 

вредности. 

 

 



ПОДОБРУВАЊЕ НА  ТУРИСТИЧКАТА  ПОНУДА ВО РЕГИОНОТ 

НА МАРИОВО –ОПШТИНА НОВАЦИ  

 
-Едукативна еко екскурзија-Мариово чисто 

-Инфо тура за туристички агенции и тур оператори од Македонија 

-Мариово  -фото сафари 

-Астроучилница –кампување во Мариово со астроучилница за деца и воздрасни  

-Велосипедска екскурзија  -Допро Поле  

-Едукативен камп за деца од основните училишта во Мариово  

 

 

 
ДРУГИ  МАНИФЕСТАЦИИ 

 

1. ЏИП ТУРНЕЈА МАРИОВО 

2. ЦРКОВНИ МАНИФЕСТАЦИИ 

3. ДРУГИ МАНИФЕСТАЦИИ 

 

ДРУГО 

 
-ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА (озвучување , осветлување, бина , рампа , писта) 

-МАРКЕТИНГ И КООРДИНАЦИЈА 

-ВОДИТЕЛИ  

-ВОЛОНТЕРСКА ПОДДРШКА 

 

 
IV. ИНСТИТУЦИЈАЛНА  И  ФИНАНСИСКА ПОДРШКА НА 

КУЛТУРНИ , ДРУГИ МАНИФЕСТАЦИИ И СОВРЕМЕНО ТВОРЕШТВО 

 

За реализација на програмата  ќе се обезбедат средства од Буџетот на  

Општина Новаци , државни институции , спонзорства и донации. 

 

Средствата  ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци  од следните  

ставки  

 

1.Културни манифестации и творештво  

* 50. 000 денари договорни  услуги 

* 70. 000 денари оперативни расходи  

* 100 000 денари печатење , копирање  

 

 

2.Трансфери до здруженија на граѓани и фондации -1.200. 000 денари 

 



 Здруженија  на граѓани , невладини организации , верски заедници , 

физички лица треба да достават  барање и програма  за да  можат да ги 

користат средствата од Буџетот на Општина Новаци . 

 

Разгледувањето  на барањата  од здруженија на граѓани , невладини 

организации , верски заедници , физички лица  ќе го врши  

Градоначалникот на општина Новаци  за средства до 10.000 денари ,  а за 

средства  над 10.000 денари  барањата  ќе ги разгледува Советот на 

Општина Новаци . 

 

По завршувањето на проектите секој реализатор е ДОЛЖЕН   до Советот  

на Општина Новаци  да достави  ИЗВЕШТАЈ  (финансиски и оперативен) 

за реализација на одобрените  средства. 

 

Програмата влегува во сила  со денот  на објавување во “ Службен гласник 

на општина Новаци ”. 

 
        Sovet na Opшtina Novaci                 
                                                                                              Pretsedatel 

         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 за уредување на 
градежно земјиште на подрачјето на општина 

Новаци за 2022 година 

 
 
 

 
 
 
 

 
 1. Оbjavuvam Програма за уредување на 
градежно земјиште на подрачјето на општина 

Новаци за 2022 година, донесенa на седница на 
Совет на општина Новаци, одржана на 
29.12.2021 година. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-1093/10   OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
31.12.2021 god.                      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 Програма за животна средина на 

општина Новаци за 2022 година 

 
 
 

 
 
 
 

 
 1. Оbjavuvam Програма за животна 

средина на општина Новаци за 2022 година, 

донесенa на седница на Совет на општина 
Новаци, одржана на 29.12.2021 година. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-1093/11   OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
31.12.2021 god.                      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  29.12.2021 година, донесе 

 
ПРОГРАМА  

 

за ЖИВОТНА СРЕДИНА НА ОПШТИНА НОВАЦИ за 2022  година 

I. 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.  

II. 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.  

III. ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА Програмата за активностите на Општина  Новаци во 

областа на заштитата на животната средина во текот на 2022 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 2022 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 квалитетивна 

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. 

 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 намалувње на прашината при градежни активности ( 

прскање, миење на гуми пред излезс од градилиште итн.) 

  

 

Предвидените активности во Програмата за животна средина за 2022 година: 

 Воздух 

- Замена на печките кои користат огревно дрво со клима уреди, преку мерки за 

субвенционирање на домаќинствата ; 

- Субвенционирање на домаќинствата за изработка на енергетско-ефикасни фасади; 

- Континуирано информирање на домаќинствата за редовно чистење на оџаците 

бидејќи неисчистениот оџак е дупло поголем загадувач. 

 

- Изградба на велосипедски и пешачки патеки и стимулирање на 

здрави навики –продолжување на субвенционирањето на 

жителите на општината за купување на велосипеди. 

- Стимулирање на користење на фотоволтаични системи во јавни , 

деловни ,комерцијални, индустриски и стамбени објекти на 

подрачјето на општина Новаци . 



Отпад 

- Акција за чистење на диви депонии (на повеќе локации низ општината 

има доста диви депонии и истите треба да се исчистат со користење на 

механизацијата со која располага ЈПКД,,Комунална хигиена “Новаци или 

преку јавна набавка  

Вода 

- Изградба на пречистителни станици во мин 4 села на подрачјето на 

општината  

-Уредување на канали и собирање на растителни остатоци и нивна 

употреба за горење  

-Унапредување на системот за управување со отпад 

 

Почва 

-Акција за нови зелени површини низ скоро сите населени места со 

подигнување на свеста на локалното население за пошумување на голите 

површини уништени од пожари итн 

- Субвенционирање од страна на општината за еколошко органско 

производство на земјоделски производи  

     

Приходи за реализација на оваа програма: 

 Министерство за животна средина и просторно планирање  

 Буџет на Општина  Новаци 

 Други извори  

 Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во ''Службен гласник на 

Општина   Новаци'', а ќе започне да се применува од 01.01.2021 година. 
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ЗАКЛУЧОК 

Za objavuvawe Програма Локален Економски 

Развој на општина Новаци за 2022 година 

 

 
 

 
 
 
 

 
 1. Оbjavuvam Програма Локален 

Економски Развој на општина Новаци за 2022 

година, донесенa на седница на Совет на 
општина Новаци, одржана на 29.12.2021 година. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-1093/12   OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
31.12.2021 god.                      Gradona~alnik 

                                                Стевче Стевановски 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 и точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на РМ бр. 5/02) член 94 и член  21 став 1  точка 

49  точка од Статутот на Општина Новаци  (службен гласник на општина 

Новаци  бр. 7/19)  Советот на Општина Новаци на својата седница одржана на 

ден 29.12.2021 година, ја донесе следната 

 

ПРОГРАМА 

за активнпстите на Опщтина Нпваци 

вп пбласта на Лпкалнипт екпнпмски развпј вп 2022 гпдина 

Впвед  

Прпграмата за активнпстите на Опщтина Нпваци вп пбласта на Лпкалнипт екпнпмски развпј се 

ппдгптвува и се усвпјува врз пснпва на надлежнпстите на лпкалната сампуправа кпи 

прпизлегуваат пд Закпнпт за лпкална сампуправа, Статутпт на ппщтина Нпваци, други 

ппзитивни закпнски пдредби и преппраките на Еврппската Унија за забрзуваое на прпцеспт за 

децентрализација и креираое на бучетите на единиците на лпкалната сампуправа спгласнп 

транспарентнп и плански усвпените развпјни дпкументи. Сппред шленпт 22 став 1 тпшка 3 пд 

Закпнпт за лпкална сампуправа се уредува: лпкалнипт екпнпмски развпј, планираое на 

лпкалнипт екпнпмски развпј; утврдуваое на развпјните и структурните припритети; впдеое на 

лпкална екпнпмска пплитика; ппддрщка на развпјпт на малите и средните претпријатија и на 

претприемнищтвптп на лпкалнп нивп и вп тпј кпнтекст, ушествп вп впсппставуваоетп и развпјпт 

на лпкалната мрежа на институции и агенции и прпмпвираое на партнерствп“.  

Oпщтините сп Закпнпт за лпкална сампуправа пд 2002 гпдина, имаат надлежнпст и  улпга да гп 

впдат и спрпведуваат планираоетп на лпкалнипт екпнпмски развпј, ппкрај приватнипт сектпр 

какп главен двигател на лпкалнипт екпнпмски развпј. 

Сп пваа Прпграма се утврдуваат развпјните припритети на Опщтина Нпваци вп пбласта на 

Лпкалнипт екпнпмски развпј вп текпт на 2022 гпдина. Активнпстите предвидени сп пваа 

прпграма претставува дефиниран збир на прпекти кпи ќе бидат наспшени кпн кпнтинуиран 

пдржлив развпј и ппдпбруваое на живптнипт стандард на жителите на ппщтина Нпваци: 

спздаваое на услпви за пптикнуваое на лпкалнипт екпнпмски развпј, ппддрщка на прпекти и 

активнпсти кпи придпнесуваат за ппдпбруваое на лпкалнипт и руралнипт развпј и 

медуппщтинска и медунарпдна спрабптка.  

 

Вп 2022 гпдина вп пбласта на лпкалнипт екпнпмски развпј пдделениетп за Лпкален екпнпмски 

развпј и јавни дејнпсти спгласнп надлежнпстите ќе прпдплжи сп директна реализација на веќе 

заппшнатите прпекти и сп аплицираое на нпви. Вп текпт на 2022 гпдина активнп ќе се рабпти 

на израбптуваое на дпкументација за нпви прпекти, нп и апликација на ппстпешките кпн 

птвпрените ппвици какп пд Владата и надлежните министерства и институции, така и кпн 

медунарпдните птвпрени фпндпви и прпграми наменети за развпј на ппщтините.  



Сите активнпсти на Опщтина Нпваци ќе бидат вп спгласнпст сп Стратегијата за ЛЕР а преку 

нејзината реализација ќе се имплементираат гплем брпј на прпекти вп наспка на ппдпбруваое 

на ппнудата на Опщтина Нпваци какп дестинација за рурален туризам, развпј на лпкалната 

екпнпмија преку ппдпбруваое на ппщтите услпви за развпј и ппдпбруваое на 

инфраструктурата и ппдгптпвка на јавните пбјекти за ппдпбра искпристенпст кпн 

гпресппменатите цели.  

Пснпвна цел  

Оснпвна цел на Прпграмата е да се даде придпнес на лпкалнипт екпнпмски развпј преку 

реализација на планираните активнпсти спгласнп развпјните стратещки ппределби на Опщтина 

Нпваци. 

Генерална цел на прпграмата  

Кпнтинуиран развпј на капацитетите на Опщтина Нпваци за привлекуваое инвестиции, 

намалуваое на неврабптенпста преку развпј и реализација на прпекти, какп и прпмпција на 

ппщтината. Активна имплементација на дпбиените и аплицираое на нпви прпекти пд 

дпмащни и медунарпдни фпндпви. Следеое и имплементација на стратегиите за развпј на 

Опщтина Нпваци и пстанатите статещки дпкументи. 

Специфишни цели на прпграмата  

Динамишен лпкален екпнпмски развпј преку кпнтинуиранп зајакнуваое на капацитетите за 

привлекуваое инвестиции и пвпзмпжуваое дпбра бизнис клима за развпј на јавните приватни 

партнерства. Искпристуваое на распплпживи дпмащни и медунарпдни фпндпви. 

Кпнтинуиранп ппдпбруваое на енергетската ефикаснпст. Зајакнуваое на административните 

капацитети за стандарди, пбуки и тренинзи за имплементација на прпекти. Зајакнуваое на 

капацитетите за бизнис и туристишка прпмпција на ппщтината на дпмащен и медунарпден 

план. 

Нпсители на прпграмските активнпсти  

Нпсител на Прпграмата за Развпј е Одделениетп за кпмунални дејнпсти, сппбраќај, урбанизам, 

защтита на живптна средина и лпкален екпнпмски развпј на Опщтина Нпваци кпе вп спрабптка 

и кппрдинација сп Градпнашалникпт ја изгптви пваа Прпграма и истите ќе бидат пдгпвпрни за 

реализација на прпграмските активнпсти. 

Пшекувани резултати  

Интензивиран лпкален екпнпмски развпј преку кпнтинуиранп зајакнуваое на капацитетите за 

привлекуваое инвестиции. Реализирана бизнис и туристишка прпмпција на Опщтината Нпваци 

на дпмащен и медунарпден план. Зајакнати капацитети за прпмпција на Опщтината и 

привлекуваое инвестиции. Згплемена енергетска ефикаснпст на пбјектите ппд надлежнпст и 

вп сппственпст на Опщтина Нпваци, какп и даваое на субвенции на населениетп за набавка на 

виспкпефикасни инвертер клими, субвенципнираое на населениетп за изградба на енергетски 

ефикасни дпмпви т.е термпфасади, субвенципнираое на населениетп за купуваое и 



вградуваое на ПВЦ или алуминиумски врати и прпзпри за енергетска ефикаснпст на дпмпвите, 

и сл. 

Прпграмски активнпсти  

Прпектите на Опщтина Нпваци вп пбласта на лпкалнипт екпнпмски развпј ќе бидат наспшени 

кпн забрзан и динамишен развпј на ппщтината, спгласнп надлежнпстите и утврдените развпјни 

и структурни припритети. За реализација на активнпстите вп 2022 гпдина, предвидените 

активнпсти, генералнп мпжат да се групираат вп следниве ппглавја: 

1.Ппддрщката на Лпкалнипт екпнпмски развпј на ппщтина Нпваци  

2.Развпј на земјпделствптп 

3.Израбптка на стратещки дпкументи  

4.Медуппщтинска спрабптка 

5.Пптикнуваое на развпј на туризмпт вп ппщтина Нпваци 

6.Медунарпдна спрабптка 

7.Прекугранишна спрабптка 
 
8.Екплпгија и eнергетска ефикаснпст  
 
9.Ппддрщка на регипналнипт екпнпмски развпј 
 
10.Прпект - Опщтинскп кприсна рабпта  

 
11.Транспарентна ппщтина и инфпрмираое и едукација на јавнпста за придпбивките и 
пдгпвпрнпста на граданите вп единицата на лпкална сампуправа преку креираое на пдржлив 
систем на кпмуникација и кпмуникациски меначмент  
 
12. Други пперативни расхпди и дпгпвпрни услуги 
  
13. Плаќаое на шланарина 

14.Израбптка на база  на претпријатија и вклушенпст вп „ Прпектпт за зајакнуваое на 

капацитетите за искпристуваое на ресурсите“ сп УСАИД 

 

15.Впведуваое на стандардите ИСО и ELOGE 

 

 1.Ппддрщката на Лпкалнипт екпнпмски развпј на ппщтина Нпваци планира да се реализира 

преку следните активнпсти :  

-Гасификација на Нпваци 

-Прпект Индустриска зпна вп Нпваци 

-Прпект Индустриска зпна вп Гермијан 



-Прпмпција на Опщтина Нпваци и привлекуваое на дпмащни и странски инвестиции 

-Прпект „Ветерници и фптпвплтаишни електрани вп Опщтина Нпваци 

-Ппдгптпвка на прпекти спгласнп стратещките дпкументи и гпдищните прпграми на ппщтината 

за аплицираое пред дпмащни и медунарпдни фпндпви;  

-Партиципација пднпснп сппственп ушествп на Опщтина Нпваци при аплицираое и 

реализација на прпекти пд ЕУ фпндпви, државни фпндпви, институции, и други дпнатпри;  

-Спрабптка на Опщтина Нпваци сп ппщтините пд регипнпт и сп други ппщтини вп ппдгптпвка и 

реализација на заеднишки прпекти и активнпсти;  

-Израбптка на пптребна технишка дпкументација кпја е неппхпдна за аплицираое на прпекти 

дп птвпрени ппвици на прпграмите за развпј на дпмащни фпндпви и преку прпграмите за 

развпј на Еврппската Унија и други медунарпдни фпндпви;  

-Финализација на заппшнатите прпекти;  

-Ппддрщка на Пелагпнискипт плански регипн и ушествп вп ппдгптпвка на стратегии и прпграми 

за развпј какп и партиципација пднпснп сппственп ушествп на Опщтина Нпваци при 

аплицираое и реализација на регипнални прпекти вп рамките на Центарпт за развпј на 

Пелагпнискипт плански регипн ЦРППР спгласнп Закпнпт за Рамнпмерен Регипнален Развпј и 

Гпдищната прпграма за финансираое на регипнални прпекти на Бирптп за регипнален развпј ; 

 -Ппддрщка за развпј на МСП и претприемащтвп. Малите и средни претпријатија претставуваат 

движешка сила на екпнпмскипт развпј. Ппддрщката и развпј на МСП и претприемащтвптп ќе се 

реализира преку:Обуки на бизнис сектпрпт, ппддрщка на МСП за успврщуваое и 

сертифицираое, ппддрщка на МСП за ушествп на саеми и прпмпција. 

Вкупнипт бучет за пваа ставка изнесува 3.8580.000,00 денари, средства пд Бучетпт на ппщтина 

Нпваци. 

2.Развпј на земјпделствптп 

Земјпделствптп и аграрната пплитика се меду главните припритети на Опщтина Нпваци. Селптп 

и земјпделскптп прпизвпдствп птсекпгащ билп стпжер и шувар на нащите темелни вреднпсти. 

Земјпделствптп има и серипзнп екпнпмскп знашеое и пптенцијал за ппгплем развпј. 

Ќе имаме птвпрен дијалпг сп земјпделците за рещаваое на нивните прпблеми вп делпт за кпј 

е надлежна ппщтината. Ќе ппсветиме пспбенп внимание кпн пваа стппанска гранка затпа щтп е 

една пд најзнашајните за нащата ппщтина и сп прпектите щтп ќе ги реализираме, ќе гп 

ппдпбриме живптпт на нащите земјпделци. 

- Систем за навпднуваое на река Кпоарка 
- Систем за навпднуваое пд акумулацијата Сувпдпл 
- Прпщируваое на системпт за навпднуваое пд акумулацијата Сувпдпл вп атарите на 

другите селакаде тпа е впзмпжнп 
- Изградба на бущптини и артериски бунари за пбезбедуваое впда за навпднуваое на 

земјпделските ппврщини и пбезбедуваое електришна енергија дп истите 
- Рехабилитација и псппспбуваое на каналпт за навпднуваое вп с. Зпвиќ 



- Субвенципнираое на дел пд земјпделскптп прпизвпдствп 
- Ппддрщка на иницијативите за заппшнуваое на нпви стпшарски бизниси 
- Изградба на пплски патищта 
- Редпвнп прпшистуваое на пдвпдните и дпвпдните канали ппкрај река Црна низ 

Нпвашкп ппле 
- Ппддрщка за фпрмираое на земјпделски задруги 
- Прпмпција и пппуларизација на развпјпт на спбираое и третманпт на сампникнати 

растенија 
- Изградба и санација на мини брани и впдпспбирници вп селата Грумази,Дплнп 

прехпвп, Арматущ, Живпјнп и Гнептинп 
- Изградба на впдпппилп вп с. Живпјнп и санација на ппстпешките 
- Прпектираое и изградба на брана на река Елещка вп спрабптка сп централната власт и 

медунарпдните финансиски институции 
- Рехабилитација и пспвременуваое на впдпвпдпт вп с. Грумази 

3.Израбптка на стратещки дпкументи  

-Израбптка на Стратегија за лпкален екпнпмски развпј 

-Израбптка на Стратегија за Лпкален акципнен екплпщки план ЛЕАП 

-Регистрираое на стппански субјекти  

-Израбптка на стратегија за Рурален Развпј  

- Израбптка на стратегија за Рурален Алтернативен туризам 

-Ппдгптпвка, дизајн и пешатеое на нпвите стратещки дпкументи. 

4.Медуппщтинска спрабптка  

Вп пбласта на медуппщтинската спрабптка Опщтина Нпваци вп 2022 гпдина ќе прпдплжи да 

спрабптува сп ппщтините пд регипнпт и сп ппщтините пд Р.Македпнија , сп кпи ќе ушествува вп 

ппдгптпвка и реализација на заеднишки прпекти и активнпсти. 

5.Пптикнуваое на развпј на туризмпт вп ппщтина Нпваци  

Опщтина Нпваци вп делпт за ппттикнуваое на развпјпт на туризмпт ќе се наспши кпн 

активнпсти вп разлишни ппдрашја на делуваое, а сп цел спздаваое на сппдветни услпви за 

искпристуваое на кпнкурентните преднпсти и дефинираое на туристишката ппнуда и 

прпизвпди идентификувани спгласнп стратещките дпкументи и усвпените припритети. За таа 

цел се предвидуваат следните активнпсти:  

-Претставуваое на ппщтина Нпваци на дпмащни и медунарпдни саеми.  

-Ппдгптпвка и дизајн на прпмптивен материјал на македпнски и странски јазик за 

привлекуваое на туристи и ппсетители вп ппщтина Нпваци 

-Прпдлабпшуваое на спрабптката сп збратимените ппщтини сп фпкус на мпжнпстите за развпј 

на разните видпви туризам и екпнпмијата впппщтп.  



-Креираоетп и збпгатуваоетп на туристишкипт пптенцијал и ппнудата сп ппсебен акцент на 

алтернативнипт рурален туризам преку прганизираое на прпмптивни активнпсти пд разлишни 

пбласти, (сппртскп–рекреативни, културни, кулинарски, традиципнални и сл. настани), дп 

ппдпбруваое на услпвите за ппнатампщен развпј на туризмпт.  

-Прпмпција на алтернативни фпрми на туризам – какп мпжнпст за спздаваое на дппплнителни 

прихпди вп ппщтината и нпви врабптуваоа за мажите и жените. 

Други фпрми на активнпсти сп кпи се ппмага развпјпт на туризмпт и прпмпцијата на Опщтина 

Нпваци се следните:  

- Обезбедуваое сместувашки капацитети на теритпријата на ппщтина Нпваци сп средства пд 

медунарпдни фпндпви и дпнатпри за дпмащните и странските туристи какп и за ушесниците на 

пдделни манифестации и активнпсти вп прганизација на ппщтината.  

-Организираое прптпкпларни и прпмптивни средби при пдржуваое манифестации и 

реализираое на разни активнпсти пд пбласта на прпмпција и развпј на туризмпт и други 

активнпсти вп ппщтината. 

-Израбптка на физибилити студија за развпј на алтернативнипт, руралнипт , мемпријалнипт 

туризам на теритпријата на Опщтина Нпваци. 

-Ппставуваое на табли, патпкази, пбележуваое на туристишки патеки 

-Туристишки инфп центар вп склпп на Опщтина Нпваци 

-Развпј на руралнипт туризам преку кпристеое на ЕУ фпндпви 

- Партернп уредуваое на щумска патека пд с. Зпвиќ дп мпстпт  

- Уредуваое на капалищте вп селата Зпвиќ и Градещница 

- Субвенции за рехабилитација на куќите вп Марипвскипт дел пд ппщтината 

- Марипвп –Едукативна ексурзија за деца пд пснпвните ушилищта 

- Инфп тура за туристишки агенции 

- Марипвп – фптп сафари 

- Етнп рабптилница – израбптка на биенп (тепанп) сиреое 

- Астрпушилница – кампуваое вп Марипвп сп астрпушилница за деца и впзрасни 

- Дпбрп Ппле – местптп каде е прпбиен Македпнскипт фрпнт за време на Првата светска впјна 

– велпсипедска и 4х4 екскурзија 

6.Медунарпдна спрабптка  

Вп пбласта на медунарпдната спрабптка Опщтина Нпваци вп 2022 гпдина ќе се наспши кпн 

прпдлабпшуваое на впсппставената спрабптката сп збратимените ппщтини какп и 

прпщируваое на спрабптката сп нпви партнери преку :  



-Организирани ппсети на претставници пд ппщтина Нпваци вп збратимени ппщтини а сп цел 

размена на искуства и заеднишка ппдгптпвка на апликации.  

- Организираое на медунарпдни средби и престпј на делегации вп Опщтина Нпваци и нащи 

делегации вп странствп 

7.Прекугранишна спрабптка 

Вп делпт на прекугранишната спрабптка, пдделениетп за Лпкален екпнпмски развпј ќе пствари 

средби сп партнери пд гршка и албанска страна,нащи дпсегащни партнери сп кпи сме 

реализирале прпекти пд ИПА прпграмата за прекугранишна спрабптка пд нпвипт прпграмски 

перипд 2021-2027 сп цел пстваруваое на нпви партнерства и аплицираое на нпви прпекти пд 

ппспшените прпграми.  

Партиципација пднпснп сппственп ушествп на Опщтина Нпваци при аплицираое и реализација 

на прпекти пд ЕУ фпндпви, државни фпндпви, институции, и други дпнатпри; 1.000.000,00 

денари. 

8.Екплпгија и eнергетска ефикаснпст 

Здравата живптна средина е нужен предуслпв за живпт и за ппдигнуваое здрави ппкпленија. 
Тпкму затпа ппщтинската администрација ќе биде наспшена кпн превенција на непрпписнп 
ппстапуваое сп птпадпт и щутпт,  едукација на граданите за придпбивките на здравата живптна 
средина, какп и мерки за загадувашите на средината вп кпја живееме, впведуваое на 
субвенции за набавка на виспкпефикасни инвертер клима уреди за жителите на Опщтина 
Нпваци, субвенции за изградба на термпфасади и сл. 

Нащите најважни прпекти, вп функција на заштита на животната средина вп следнипт 
шетиригпдищен перипд ќе бидат: 

-Впведуваое на субвенции за жителите не Опщтина Нпваци за изградба на термп фасади  и 

ппдпбруваое на енергетската ефикаснпст вп пбјектите за индивидуалнп дпмуваое.Прпектпт 

има за цел да ја ппдпбри енергетската ефикаснпст вп пбјектите за индивидуалнп дпмуваое вп 

Опщтина Нпваци.Прпектпт ќе биде финансиски ппддржан пд бучетпт на Опщтина Нпваци, вп 

висина пд 10% пд вкупнипт изнпс пд пптрпщените средства за секпја пдпбрена 

апликација.Вкупнипт изнпс за реализација на пвпј прпект е димензипниран вп Бучетпт на 

Опщтина Нпваци вп изнпс пд 3.000.000  денари. На имплементацијата на пвпј прпект ќе му 

претхпди израбптка на правилникпт за дпделуваое на субвенции за енергетска ефикаснпст 

какп и  јавен ппвик за прибираое на апликации пд сппствениците на индивидуалните дпмпви. 

- Впведуваое на субвенции за набавка на виспкпефикасни инвертер клима уреди за 

загреваое на индивидуалните дпмпви. Распределбата на средствата за субвенципнираое ќе 

се врщи врз пснпва на јавен ппвик a вкупнипт изнпс за реализација на пвпј прпект е 

димензипниран вп Бучетпт на Опщтина Нпваци вп изнпс пд 1.500.000  денари. Еднп 

дпмаќинствп мпже да дпбие и да искпристи субвенција вп максимален брутп изнпс пд 20.000 

денари, вп кпј изнпс влегуваат трпщпците за набавка и мпнтажа и данпкпт на лишен дпхпд.  

Максималнипт брпј на дпмаќинства кпи мпжат да дпбијат и да кпристат субвенција изнесува 

75 дпмаќинства. 



Вкупнипт изнпс на средства за пваа намена вп бучетпт на ппщтина Нпваци за 2022 гпдина  

изнесува 4.500.000,00 денари. 

9. Ппддрщка на регипналнипт екпнпмски развпј 
 
Главната цел на пваа ппддрщка е спздаваое услпви за знашителнп намалуваое на 
диспаритетите пвпзмпжувајќи ппдпбри мпжнпсти за живпт на сите градани за развиваое и 
унапредуваое на технишките, прганизациските и шпвешките капацитети на институциите вп 
пбласта на регипалнипт развпј, унапредуваое и ппнатампщнп ппдпбруваое на закпнската 
рамка, стратегиите и акципните планпви, и ппдпбруваое на кппрдинацијата за рамнпмерен 
регипнален развпј на наципналнп нивп.  
 
10.Прпект - Ппщтинскп кприсна рабпта  

 
Прпектпт ОКР 2021/22 е ппддржан пд прпграмата на Обединетите нации - UNDP, Агенцијата за 

врабптуваое и Министерствптп за труд и спцијална рабпта. Прпграмата заппшна да се 

реазлизира на 01.09.2021 гпдина а ќе трае дп 31.05.2022 гпдина. Има за цел да пвпзмпжи 

спцијалнп вклушуваое на неврабптените лица преку нивнп ангажираое на ппределенп 

скратенп рабптнп време. Сп пваа прпграма се ангажираат 2 неврабптени лица - лпгппеди , кпи 

рабптат на гпвпрпт на децата пд ЦОУ „Славкп Лумбаркпвски „ Нпваци и ДГ „Бамби“ пд Нпваци. 

Опщтината гп финансира делпт за перспнален данпк на секпе ангажиранп лице и патнипт 

трпщпк на ангажираните лица. Овај прпект ќе прпдплжи и ппнатаму преку аплицираое на 

нпвипт ппвик за пваа прпграма кпј се пшекува да биде пбјавен на ппшетпкпт на летптп мај/јуни 

2022 гпдина и мпжнпст на вклушуваое на дппплнителен брпј ангажирани неврабптени лица пд 

други прпфили зависнп пд пптребите на Опщтина Нпваци. За пвпј прпект пд бучетпт на 

Опщтина Нпваци вп 2022 гпдина се планирани 200 000,00 денари. 

11.Транспарентна ппщтина и инфпрмираое и едукација на јавнпста за придпбивките и 
пдгпвпрнпста на граданите вп единицата на лпкална сампуправа преку креираое на 
пдржлив систем на кпмуникација и кпмуникациски меначмент  
 
Транспарентнпста и птшетнпста, надппплнети сп партиципативнпста, се пснпвни принципи  на 

дпбрптп владееое  и се клушни  за јавнпста да има  инфпрмации и увид, нп и да ушествува вп 

креираоетп на ппщтествените пплитики. Она щтп е пд пгрпмнп знашеое е граданите  да бидат 

целпснп инфпрмирани нп и вп щтп ппгплема мера да  партиципираат  вп прпцеспт на 

дпнесуваоетп на пдлуки и вп креираоетп на лпкалните пплитики и важните стратещки 

дпкументи , кпи щтп нив директнп или индиректнп ги засегаат.  

12.Други пперативни расхпди и дпгпвпрни услуги  

-Ушествп на пбуки , рабптилници, семинари и сл.  

-Превпд на дпкументи за пптребата на рабптеоетп на ппщтина Нпваци  

-Кпнсултантски услуги  

- Ревизија на прпекти 

-Дпгпвпри за пдредени услуги сп правни или физишки лица или хпнпрари 



Изнпспт на пваа ставка вп Бучетпт на ппщтина Нпваци за  2022 гпдина изнесува 550.000,00 
денари. 

13. Плаќаое на шланарина на ЗЕЛС , АЛДА и други здруженија и аспцијации вп кпи шленува и 

сп кпи спрабптува ппщтина Нпваци.  

Изнпспт на пваа ставка вп Бучетпт на ппщтина Нпваци за  2022 гпдина изнесува 52.000,00 
денари. 

14.Израбптка на база  на претпријатија и вклушенпст вп „ Прпектпт за зајакнуваое на 

капацитетите за искпристуваое на ресурсите“ сп УСАИД 

 

Вп спрабптка сп Стппанската кпмпра ќе се израбпти детална база сп сите карактеристики на 
фирмите пп дејнпст пп пбем на бизнис, сурпвини брпј на врабптени и сл. Ова база ке 
пвпзмпжи ппвиспк степен на прпмпција на фирмите пд Опщтина Нпваци. За да мпже да се 
реализираат щтп ппефикаснп и пппрактишнп предвидените активнпсти пд пбласта на 
лпкалнипт екпнпмски развпј пптребнп е да се има свежа база на ппдатпци сп сите правни 
субјекти кпи рабптат на теритпријата на Опщтина Нпваци. 
Истп така  Опщтина Нпваци вп февруари 2022 гпдина ќе биде вклушена вп „ Прпектпт за 
зајакнуваое на капацитетите за искпристуваое на ресурсите“ сп УСАИД.Целта на прпектпт е 
згплемуваое на сппствените извпри на прихпди и ппгплема искпристенпст на надвпрещните 
извпри на финасираое на ппщтините, какп и згплемуваое на стапката на реализација на 
бучетпт вп спгласнпст сп услпвите на централната власт вп пднпс на бучетираоетп и 
ппднесуваоетп на извещтаи. Прпектпт ќе рабпти заеднп сп лпкалните и централните власти 
на: јакнееое на квалитетпт на системите за спбираое на данпци и надпместпци вп ппщтините, 
згплемуваое на капацитетпт на ппщтините за пристап дп надвпрещните ресурси пд 
централната власт, медунарпдните прганизации, пазарите на капитал и банки, и ппдпбруваое 
на сппспбнпста на ппщтините да управуваат сп јавните финансии вп спгласнпст сп ппзитивната 
закпнска регулатива. 
  

15.Впведуваое на стандарди вп рабптеоетп ИСП и ELOGE 
 

Целта на пвпј прпект е имплементација на Стандард за систем за управуваое сп квалитет 
спгласнп медунарпдните бараоа, а кпја ќе впведе нпви стандарди вп нашинпт на рабпта и вп 
пристаппт кпн граданите. Одгпвпрна ппщтинска администрација ппдразбира систем на 
прганизација на рабптни задаши, пдгпвпрнпсти и систем на кпнтрпла, кпја беспрекпрнп ќе ја 
реализира улпгата на сервис на граданите. 
  
ISO 9001 е најупптребуванипт стандард за меначираое на квалитетпт и е спздаден пкплку 
седум принципи на меначираое на квалитетпт и тпа:  
- Фпкус кпн кприсниците 
- Лидерствп 
- Вклушенпст на лудетп 
- Ппдпбруваое 
- Припд кпн прпцеси 
- Управуваое сп врски 
- Дпнесуваое на пдлуки врз база на дпкази 
Сп впведуваоетп на стандардпт ISO9001 ппщтината ппкажува дека нуди услуги сп ппстпјан 
квалитет и услугите се приентирани кпн граданите вп закпнска рамка, дека ппщтината гп 
згплемува ппзитивнптп искуствп на граданите  при изврщуваое на надлежнпстите на 
ппщтината и ќе се згплеми функципналнпста на ппщтинската администрација.   



Имплементацијата на ИСО стандардите  ке се реализира сп средства пд ппщтинскипт бучет или 
пак сп средства пд странски дпнатпри.  
Опщтина Нпваци ќе биде вклушена вп прпектпт „Еврппска пзнака за извпнреднпст на 
управуваоетп ELOGE“ кпе претставува признание за дпстигнуваоата и инструментите за 
ппщтините да ги разберат нивните преднпсти и ппдпбрат нивните слабпсти. Прпектпт има за 
цел да ги ппддржи единиците на лпкалните сампуправи да ги ппдбрат свпите стандарди и да 
пбезбедат виспкпквалитетни услуги вп рамките на лпкалната сампуправа.Прпектпт ќе се 
спрпведува вп спрабптка сп Еврппската аспцијација за лпкална демпкратија АЛДА. 

16. Ппддрщка на земјпделците за искпристуваое на средствата пд ИПАРД 

Сп цел искпристуваоетп на средствата пд прпграмите за финансиска ппддрщка пд ИПАРД, 

какп и плеснуваое на пристаппт на земјпделците пд Опщтина Нпваци дп средства сп кпи ќе 

мпжат да гп прпщират сппственптп прпизвпдствп, ппщтината ќе прганизира спветуваое за 

земјпделците сп преставници пд Министерствптп за земјпделствп, щумарствп и 

впдпстппанствп, Агенцијата за ппттикнуваое на развпј на земјпделствптп и сп други експерти. 

ФИНАНСИРАОЕ 

Предвидените прпектни активнпсти вп рамки на пваа Прпграма вп вкупна вреднпст пд 

10.152.000,00 денари ќе бидат финансирани сп средства пд: 

- Бучет на Опщтина Нпваци за 2022 гпдина, 
- Бучетпт на Р. Македпнија,  
- Медунарпдни дпнатпри 
- Фпндпви дпстапни пп Прпграми на Еврппска Унија,  
- Јавнп - приватнп партнерствп ппмеду Опщтината и бизнис сектпрпт. 
-  

- БУЏЕТ НА ПРПГРАМАТА 

Ред. 
Бр. 

Активнпст Изнпс МКД 

1 Ппддрщката на Лпкалнипт екпнпмски развпј на 
ппщтина Нпваци 

 

2 Развпј на земјпделствптп  

3 Израбптка на стратещки дпкументи  

4 Финализација на заппшнатите прпекти  

5 Медуппщтинска спрабптка  

6 Пптикнуваое на развпј на туризмпт вп ппщтина Нпваци 1.000.000,00 

7 Медунарпдна спрабптка  

8 Прекугранишна спрабптка  

9 Екплпгија и eнергетска ефикаснпст 4.500.000,00 

10 Ппддрщка на регипналнипт екпнпмски развпј  

11 Прпект - Опщтинскп кприсна рабпта 200.000,00 

12 Транспарентна ппщтина и инфпрмираое и едукација на 
јавнпста за придпбивките и пдгпвпрнпста на граданите 
вп единицата на лпкална сампуправа преку креираое 
на пдржлив систем на кпмуникација и кпмуникациски 
меначмент 

 

13 Други пперативни расхпди и дпгпвпрни услуги 550.000,00 

14 Плаќаое на шланарина 52.000,00 



15 Израбптка на база  на претпријатија и вклушенпст вп „ 
Прпектпт за зајакнуваое на капацитетите за 
искпристуваое на ресурсите“ сп УСАИД 

 

16 Впведуваое на стандардите ИСО и ELOGE  

17 Партиципација пднпснп сппственп ушествп на Опщтина 
Нпваци при аплицираое и реализација на прпекти пд 
ЕУ фпндпви, државни фпндпви, институции, и други 
дпнатпри 

1.000.000,00 
 

18 Ппдгптпвка на прпекти спгласнп стратещките дпкументи 
и гпдищните прпграми на ппщтината за аплицираое 
пред дпмащни и медунарпдни фпндпви 

2.850.000,00 
 

   

 ВКУПНП: 10.152.000,00 денари 

 

Организација на Прпграмата за активнпстите на Опщтина Нпваци вп пбласта на Лпкалнипт 

екпнпмски развпј вп 2022 гпдина ќе ја имплементира Одделениетп за кпмунални дејнпсти, 

сппбраќај, урбанизам, защтита на живптна средина и лпкален екпнпмски развпј сп 

релевантните пдделенија вп Опщтината. 

Заврщни пдредби  

Кпмисијата за финансираое, бучет и лпкален екпнпмски развпј гп следи реализираоетп на 

предвидените активнпсти вп рамки на пваа Прпграма, ппкренува иницијативи, дава мислеоа и 

ппднесува предлпзи вп врска сп пстваруваоетп на нејзините цели.  

Оваа Прпграма влегува вп сила псмипт ден пд денпт на пбјавуваоетп вп „Службен гласник на 

Опщтина Нпваци“. 

        Sovet na Opшtina Novaci                 

                                                                                                Pretsedatel 

        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 реализација на 
финансиски трансвери до здруженија на 

граѓани, спортски, технички, и научни друштва, 

наменски дотации за културно-уметнички 
манифестации и еднократна парична помош на 

физички лица и лица си посебни потреби за 

2022 година 
 

 

 
 1. Оbjavuvam Одлука за реализација на 
финансиски трансвери до здруженија на 

граѓани, спортски, технички, и научни друштва, 
наменски дотации за културно-уметнички 
манифестации и еднократна парична помош на 
физички лица и лица си посебни потреби за 

2022 година, донесенa на седница на Совет на 
општина Новаци, одржана на 29.12.2021 година. 

 
 
 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-1093/13   OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
31.12.2021 god.                      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 29.12.2021 година, донесе 

 
OДЛУКА 

ZA REALIZACIJA NA 
FINANSISKI TRANSFERI DO 

ZDRU@ENIJA NA GRA\ANI, SPORTSKI, 
TEHNI^KI I NAU^NI DRU[TVA, 

NAMENSKI DOTACII ZA KULTURNO-
UMETNI^KI MANIFESTACII I 

EDNOKRATNA POMO[ NA FIZI^KI 
LICA I LICA SO POSEBNI POTREBI ZA 

2022 GODINA 

 
Члen 1 

 So ovаа Одлука se utvrduvaat uslovite pod 

koi mo`e da se podnese barawe за реализација на 
finansiski transferi do zdru`enijata na 
gra|ani, poedinci, nau~ni, sportski dru{tva i 
drugi organizacii od nevladiniot sektor, 
namenski dotacii i ednokratni pari~ni 

pomo{ti na fizi~ki lica na подрачјето na 
Оp{tinata Novaci.     

Чlen 2 
 Sredstvata predvideni vo Бuxetot na 
godi{no nivo za transferi do zdru`enija na 
gra|ani, poedinci i namenski dotacii spored 
~len 1 }e se raspredeluvaat za slednive nameni: 

 - Poddr{ka na Zdru`enija na gra|ani i 
poedinci na Proekti za prirodni resursi vo 

Општина Novaci; 
-  Poddr{ka na Zdru`enija na gra|ani i 
poedinci na Proekti od oblasta na 
lokalniot ekonomski razvoj, 

obrazovanieto, културата, tehnikata, 
naukata, zdravstvoto, sportot i  mladite, 
resursite na mesnite zaednici, 

ekologijata, половата  ednakvost и др.; 
-  Пoddr{ka na fizi~ki lica  od oblasta 
na obrazovanieto, културата, tehnikata, 

naukata, zdravstvoto, sportot i друго, 
категоријата на socijala i nastradani 
semejstva od  elementarni nepogodi. 

 

Чlen 3 
Finansiskaта poddr{ka na погоре 

navedenoто vo ~len 2 e mo`na po dostaveno 
barawe од baratelite до Општината Novaci, 

dokolku istite se registrirani vo нadle`en sud 
na podra~jeto na Оp{tinata Bitola, dodeka za 



 

 BROJ 22 Петок 31.12.2021 .   GOD. XXV STR. 

    SLU@BEN   GLASNIK          OP[TINA NOVACI      - 17 - 

fizi~kite lica po dostavenи потребни dokumentи 
za nivniot status od nadle`niте slu`bi. 

 

Чlen 4 
 Finansiskaта pomo{ na navedenite 
transferi vo ~len 2 alineja 1, 2 i 3 se dodeluva 
do maksimalen iznos od 2.000.000,00 den. vo 
zavisnost od izvr{enata evalvacija na 
dostavenite proekti od strana na soodvetnite 
Komisii na Sovetot na op{tina Novaci.      

 

Чlen 5 
 Finansiraweto od Бuxetot na Оp{tinata 

Novaci na fizi~ki и правни lica se sostoi vo 
ednokratna pari~na pomo{ za pokrivawe на 
tro{oci од областа  на  zdravstво, socijala, 
култура, спорт, образование, погребални трошоци и 

др.  
Sredstvata за покривање на трошоци од 

областа на здраство, социјала, култура, спорт, 
образование, погребални трошоци и др, кои se 
dvi`at do maksimalen iznos od 20.000,00 denari, 
so akt na Sovetot. 

 Sredstvata за покривање на трошоци од 
облас на zdrastvo, социјала, култура, спорт, 
образование, погребални трошоци и др,  кои se 
dvi`at do maksimalen iznos dо 10.000 denari, со 

акт од градоначалникот. 
 Baratelite se dol`ni da dostavat 

соодветен акт ili potvrda od nadle`na 
institucija. 

Чlen 6 
 Ednokratna pari~na pomo{ }e se dodeluva 
i na semejstva nastradani od elementarni 
nepogodi. 
 Pomo{ta bi se dvi`ela vo zavisnost od 
pri~inetata {teta i bi se sveduvala na dve 
kategorii: 
 - Prva kategorija A -50.000den. (Vo 
isklu~itelno te{ki slu~ai). 
 - Prva kategorija B -20.000den. 
 - Vtora kategorija - 10.000 den. 
 Sostaven del na baraweto bi bil 
zapisnikot od izvr{eniot uvid i procenetata 
{teta na soodvetna ovlastena institucija ili 
Komisija formirana od Sovetot.  

 

Чlen 7 
 Sredstvata predvideni vo Бuxetot ги 
доделува Комисијата за финансии и буџет -Sovetot 
na Оp{tinaта Novaci и Градоначалникот на 

Општината Novaci. 
 

Чlen 8 
 Зainteresirani poedinci, zdru`enija na 
gra|ani, organizacii od nevladininiot sektor i 

drugi asocijacii од Општината Novaci, mo`at да 
ги доставуваат барањата и да настапуваат преку 
заеднички проектни активности во соработка со 
општинската администрација и соодветните комисии 

при изработката на проекти.  
 

Чlen 9 
 Korisnicite na sredstvata se obvrzni da 
podnesat  Izve{taj za na~inot na realizacijata 
na dobienite sredstva 

 

Чlen 10 
Доколку брањата на подносителите не се 

поткрепени со потребната документација (програми 
и проекти и сл.) Комисијата-Советот, нема да ги 
разгледува. 

  

Член 11 
 При распределбата на средствата за оваа 
намена од соодветните ставки на Буџетот на 

Општинта Novaci, се предлага комисиите при 
Советот на Општината Битола да се придржуваат на 

овие критериуми. 
Член 12  

Одлуката влегува во сила со денот на 

објавувањето во ,,Службен гласник на Општината 
Novaci,,. 

 
Br.14-1079/16           Совет  на  општина  Новаци 
29.12.2021 god.                 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 Годишна Програма за изработка 
на урбанистички планови на територијата на 

општина Новаци за 2022 година 

 
 

 

 
 
 
 

 1. Оbjavuvam Годишна Програма за 
изработка на урбанистички планови на 

територијата на општина Новаци за 2022 
година, донесенa на седница на Совет на 
општина Новаци, одржана на 29.12.2021 година. 

 
 
 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-1093/14   OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
31.12.2021 god.                      Gradona~alnik 

                                    Стевче Стевановски 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

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

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

бр.32/2020)   , Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден  29.12.2021 
година донесе: 

Г П Д И Ш Н А   П Р П Г Р А М А  

за израбптка на урбанистишки планпви на теритпријата на Опщтина Нпваци 

за 2022 гпдина  

ВПВЕД  

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

- Израбптка на Урбанистишки планпви за селп 
- Израбптка на Урбанистишки планпви впн населенп местп 
- Израбптка на Урбанистишки прпекти 

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

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

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

 
ПЛАНИРАОЕ 

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

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

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



 
За 2022 гпдина се предлага израбптка на следните планпви: 
 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНПВИ  

 
1. УПС за селп Нпваци 
2. УПС за селп Гермијан 
3. УПС за селп Живпјнп 
4. УПС за селп Рибарци 
5. УПС за селп Градещница 
6. УПС за селп Будимирци 
7. УПС за селп Баш 
8. УПС за селп Гпрнп Агларци 
9. УПС за селп Далбегпвци 
10. УПС за селп Дпбрпмири 

 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНПВИ ВПН НАСЕЛЕНП МЕСТП 

 
1. Урбанистишки план впн населенп местп за изградба на градби сп намена Г2, Г3, 

Г4, КО Нпваци впн град, Опщтина Нпваци 
2. Урбанистишки план впн населенп местп за изградба на градби сп намена Е1.13 – 

ппврщински спларни и фптпвплтаишни електрани, Опщтина Нпваци 
 
УРБАНИСТИЧКИ ПРПЕКТИ 

 
1, Урбанистишки прпект впн ппфат на урбанистишки план за изградба на фптпвплтаишна 
електрпцентрала сп мпќнпст дп 1 MW сп намена Е1.13 – ппврщински спларни и 
фптпвплтаишни електрани на КП 468, КП 469, дел пд 488 КО Нпваци впн.гр, Опщтина 
Нпваци  
 
2, Урбанистишки прпект впн ппфат на урбанистишки план за изградба на пбјект сп 
намена В5.1 – црква Св. Петар и Павле на КП 1820 КО Рапещ, Опщтина Нпваци 

3, Урбанистишки прпект за инфраструктура за Е1.7-тпплпвпд, селп Нпваци, Опщтина 
Нпваци 

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

ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

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

 
ПРОЕКТИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА 

 



1. Прпект за инфраструктура за изградба на фекална канализација за с. 
Дпбрпмири 

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

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

Старавина - Р-1311 дп с. Будимирци. 
7. Прпект за инфраструктура за изградба на сппбраќајна инфраструктура (дел пд улишна 

мрежа) вп селп Далбегпвци 

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

мрежа) вп селп Гпрнп Агларци 

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

селп Дплнп Агларци 

10. Прпект за инфраструктура за Мала хидрпелектришна централа и цевкпвпд (реф. бр. 

236) сп пратешки пбјекти на река Кпоарка, КО Скпшивир, Опщтина Нпваци 

11. Прпект за инфраструктура за Мала хидрпелектришна централа и цевкпвпд (реф. бр. 

235) сп пратешки пбјекти на река Кпоарка, КО Скпшивир, Опщтина Нпваци 

АРХИТЕКТОНСКО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ 
 

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

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

                                                                                                 Pretsedatel 

         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 за еднакви можности 
за 2022 година 

 
 

 
 

 
 
 
 

 1. Оbjavuvam Pрограма за еднакви 

можности за 2022 година, донесенa на седница 
на Совет на општина Новаци, одржана на 
29.12.2021 година. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-1093/15   OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
31.12.2021 god.                      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 29.12.2021 година, 
донесе 

 

ПРОГРАМА ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ 2022 Година 

 

Вовед    

 

   Годишната програма за еднакви можности на Општина Новаци опфаќа активности од 

областа на родовата еднаквост и недискриминација ,иницијативи и акции кои ќе водат кон 

унапредување на положбата на мажите и жените и заштитата од дискриминација. 

 Политиката на остварувањето на еднаквите можности на жените и мажите треба да 

овозможи еднакво учество,услови,статус и третман во остварувањето на правата во сите 

области на општественото живеење. 

  Политиката на родова рамноправност и зајакнувањето на жените,претставува едно од 

фундаменталните начела на демократијата и општествениот поредок. Родовата 

рамноправност во Република Северна Македонија е уставна категорија. 

  Оваа Програма за еднакви можности на Општина Новаци за 2022 година е изработена 

врз основа на Законот за еднакви можности на жените и мажите и Стратегијата за родова 

еднаквост 2013-2020 година.Основната цел на овој документ е да се подобри Статусот на 

жените и да се обезбеди континуиран развој во реализацијата на родовата рамноправност 

и борбата против дискриминацијата. 

   Општина Новаци во соработка со Комисијата за ЕМ и недискриминација пристапи кон 

изработка на програма за еднакви можности 2022 година во следните области 

 

 

   Зголемување на учеството на жените и мажите во донесувањето на одлуки и 

пристапот до ресурси во Општина Новаци 

 

 Јакнење на жени / мажи идни раководители преку работилници 

 Ефективно учество во институциите и донесувањето на одлуките 

 Обука на советниците од Советот на Општина Новаци за еднакви можности и 

родова рамноправност 

 

Родова еднаквост преку образование 

 

 Обуки на самохрани родители за користење на алатки за on-line настава за следење 

и помош на своите деца 

 Подршка на образовните потреби на деца во училишна возраст (самохрани и ниско 

образовни  родители) – ангажирање на образовни асистенти  

 Информирање на ученици кои го завршуваат основното образование за 

можностите кои ги нудат нетипичните образовни профили (поради недоволен 



интерес на девојчињата и момчињата за изучување на нетипични образовни 

профили) 

 

 

Родова еднаквост преку култура  

 Промоција на родова рамноправност – Прослава на меѓународниот ден на женските 

права - 8 март 

 

 

 

 

Родова еднаквост преку медиуми 

 Организирање на кампања за јакнење на самодовербата на   жена  жртви на семејно 

насилство  

 Едукација за облиците на дискриминација ,родовата еднаквост 

 Кампања за подеднаква поделба на обврските во домот    

 

 

Родова еднаквост преку здравство 

 

 Подигање на свест за репродуктивно здравје 

 Спроведување на едукација за рано откривање на малигни 

заболувања,дијабетис,срцеви болести 

 

Родова еднаквост преку социјална заштита 

 Родова анализа на корисниците на социјалната помош која се доделува од 

општината,олеснет пристап за остварување на еднократна помош 

 Подобрување на квалитетот на животот на возрасните мажи и жени 

 Организирање  посети на стари лица ,самци,самохрани родители,лица со 

попречености 

 

 

Родова еднаквост преку активности против родово основано насилство  и трговија со 

луѓе 

 Организирање на   активности, насочени кон подигнување на свеста за своите 

фундаментални права, промовирање на женските човекови права и родовата 

еднаквости препознавање на дискриминација 

  

 

Родова еднаквост и економското јакнење на жената 

 Подигнување на свеста на рураланата жена 

 Климатските промени и влијаните врз земјоделието 

 Зголемен број на жени претприемачи (отворени денови,  едукација за сопствен 

бизнис 30  ) 

 



 Преку отворање на првата детска градинка во Општина Новаци се овозможува на 

повеќето мајки активно вклучување во пазарот на трудот преку вработување или 

отворање на сопствени бизниси 

 

Конкретни 

цели 

Предвидени 

мерки и 

активности 

 

Одговорни 

институции 

Показатели на 

успех 

Извори на 

финансирање  

Потребни 

финансиски 

средства 

/Буџет  

1.Економско 

јакнење на 

жените  

Зголемување на 

вработеноста на 

жените  

1.1.Промоција на 

можностите за 

олеснет пристап 

до пазарот на 

трудот  

1.2.Кампања за 

подобрување на 

транспарентноста 

на постапките за 

вработување  

1.3.Промовирање 

на мерки за 

вработување и 

сопствен бизнис  

 

КЕМ 

Граѓански 

организации  

АВРМ 

Бр.на одржани 

трибини, обуки 

-број на 

посетители  

-зголемен број на 

нововработени 

жени  

-изработка на 

брошура  

 -зголемен 

интерес на 

невработени 

жени за 

самовработување  

 

Општина 

Новаци 

Граѓански 

организации  

 

 

 

 

 

5.000,00 

ден. 

2. Подобрување 

на квалитетот на 

животот и 

социјална 

заштита  

2.1.Организирање 

трибини  

2.2. 

Организирање 

посети на стари 

лица, самци, 

самохрани 

родители,  лица 

со попречености  

2.3.Олеснет 

пристап за 

остварување на 

еднократна 

помош 

2.4Подобрување 

на квалитетот на 

животот на 

возрасните мажи 

и жени 

2.5Организирање 

на обуки за 

КЕМ 

Граѓански 

организации  

Црвен крст 

ЦСР 

Координатор за 

еднакви 

можности 

Меѓуопштински 

центар за 

социјална 

работа 

Испорачувачи 

на ИТ обуки 

Број на 

корисници  

Број на одржани 

редби, посети,  

Број на 

корисници на 

помош  

Општина 

Новаци  

Граѓански 

организации  

 

 

 

 

10.000,00 

ден. 



ослободување од 

стресот 

предизвикан од 

појавата на 

Корона вирусот 

,посебно кај 

самохраните 

родители 

2.6Обуки на 

самохрани 

родители  за 

користење на 

алатки за on-line 

настава за 

следење и помош 

на своите деца 

3. 

Унапредување 

на здравјето на 

мажите и жените 

во однос на  

малигните 

заболувања, 

дијабетис, 

срцеви болести  

Подигање на 

свеста за 

репродуктивното 

здравје 

3.1. 

Спроведување 

здравствена 

едукација за рано 

откривање на 

малигни 

заболувања 

 3.2. Бесплатни 

прегледи, мерења  

КЕМ 

Граѓански 

организации  

Црвен крст  

ЈЗУ 

Координатор за 

еднакви 

можности 

Бр.на посетители 

Бр.на извршени 

прегледи 

Општина 

Новаци 

Граѓански 

организации  

 

 

 

10.000,00 

ден.  

4. Ефективно 

остварување на 

човековите 

права  

4.1.Едукација за 

облиците на 

дискриминација, 

родовата  

еднаквост  

4.2.Обука на 

советниците од 

Советот на 

Општина Новаци  

за еднакви 

можности и 

родова 

рамноправност 

КЕМ 

Граѓански 

организации 

координатор за 

еднакви 

можности 

Советници  

Бр.на обуки 

-бр.на 

посетители 

-печатени 

флаери   

Општина 

Новаци 

Граѓански 

организации  

 

 

5.000,00 

ден. 

5. Јакнење на 

свесноста  на 

жените за 

зголемено 

5.1.Трибини  

5.2.Средби  

КЕМ 

Граѓански 

организации  

Координатор за 

-бр.на 

посетители 

-бр.на жени 

кандидати   

Општина 

Новаци 

Граѓански 

организации  

 

5.000,00 

ден.  



Јакнење на свесноста на жените за зголемено учество во политичкиот живот 

 

 Подигање и јакнење на свесноста на жените за зголемено учество во политичкиот 

живот,преку организирање на трибини и средби  

 

 

        Sovet na Opшtina Novaci                 
                                                                                                Pretsedatel 
         Славица Најдовска-Стојковска      
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

                                                                                    

учество во 

политичкиот 

живот  

еднакви 

можности 

 

6. Борба против  

родово 

базирано 

насилство, 

заштита и 

поддршка на 

жртвите 

6.1.Едукација за 

облици на родово 

базирано 

насилство  преку 

работилници за 

подигање на 

свеста за 

превенција и 

заштита од 

родово насилство 

во училиштата  

КЕМ  

Координатор за 

еднакви 

можности 

ОУ 

Граѓански 

организации  

 

Бр. На одржани 

работилници 

Посетеност  

 

Општина 

Новаци  

Граѓански 

организации  

 

 

 

10.000,00 

ден.  
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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 Programa za  одржување на 
локалните водоводи во општина Новаци за 2022 

година 

 
 

 

 
 
 
 

 1. Оbjavuvam Programa za  одржување 
на локалните водоводи во општина Новаци за 

2022 година, донесенa на седница на Совет на 
општина Новаци, одржана на 29.12.2021 година. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-1093/16   OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
31.12.2021 god.                      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 29.12.2021 година, донесе 

ПРОГРАМА 

за одржување на локалните водоводи во Општина Новаци за 2022 година 

 Со оваа програма се утврдуваат обемот на работите и средствата за одржување на 

локалните водоводи на подрачјето на Општина Новаци за 2022 година. 

1. Одржување на водовод во с. Бач 

- Потрошена електрична енергија .......................................................................................... 30.000 ден. 

- Одржување на линијата на водоводни цевки, фасонски делови и шахти ......... 40.000 

ден. 

- Пумпна станица со комплетна опрема .............................................................................. 100.000 

ден. 

2. Одржување на водовод во с. Брод 

- Потрошена електрична енергија .......................................................................................... 30.000 ден. 

- Одржување на линијата на водоводни цевки, фасонски делови и шахти ......... 40.000 

ден. 

- Пумпна станица со комплетна опрема .............................................................................. 100.000 

ден. 

3. Одржување на водовод во с. Живојно 

- Потрошена електрична енергија .......................................................................................... 30.000 ден. 

- Одржување на линијата на водоводни цевки, фасонски делови и шахти ......... 40.000 

ден. 

- Пумпна станица со комплетна опрема .............................................................................. 100.000 

ден. 

4. Одржување на водовод Пет чешми - Мариово (Градешница, Старавина, Зовиќ, 

Будимирци) 

- Одржување на линијата на водоводни цевки, фасонски делови и шахти ...... 55.000 ден. 

5. Одржување на водовод во с. Добровени 

- Одржување на линијата на водоводни цевки, фасонски делови и шахти ......... 24.000 

ден. 

6. Одржување на водовод во с. Скочивир 

- Одржување на линијата на водоводни цевки, фасонски делови и шахти ......... 20.000 

ден. 

7. Одржување на водовод во с. Маково 

- Одржување на линијата на водоводни цевки, фасонски делови и шахти ......... 22.000 

ден. 

8. Одржување на водовод во с. Рапеш 

- Одржување на линијата на водоводни цевки, фасонски делови и шахти ......... 20.000 

ден. 

9. Одржување на водовод во с. Долно Орехово 



 

 

- Одржување на линијата на водоводни цевки, фасонски делови и шахти ......... 20.000 

ден. 

10. Одржување на водовод во с. Грумази 

- Одржување на линијата на водоводни цевки, фасонски делови и шахти ......... 20.000 

ден. 

11. Одржување на водовод во с. Мегленци 

- Одржување на линијата на водоводни цевки, фасонски делови и шахти ......... 20.000 

ден. 

12. Одржување на водовод во с. Арматуш 

- Одржување на линијата на водоводни цевки, фасонски делови и шахти ......... 20.000 

ден. 

              ВКУПНО РАСХОДИ:  731.000 

ден. 

  

 Со водоводот во населените места во с. Бач, с. Брод и с. Живојно, стопанисува               

Ј.П.К.Д, „Комунална Хигиена“ – Новаци, додека пак со водоводот во населените места во                       

с. Новаци, с. Рибарци, с. Гнеотино, с. Гермијан, с. Добромири, с. Горно и Долно Агларци и                        

с. Далбеговци, стопанисува Ј.П. „Водовод“ – Битола, а со останатите локални водоводи 

стопанисуваат самите месни заедници. 

 Тековното одржување на водоводната мрежа во населените места кои се поврзани на 

градскиот водовод, го врши Ј.П „Водовод“ – Битола, додека одржувањето на останатите 

локални водоводи ќе го врши Ј.П.К.Д. „Комунална Хигиена“ – Новаци. 

 Оваа програма влегува во сила со денот на донесување на истата од страна на Советот 

на Општина Новаци и ќе се објави во Службен гласник на општина Новаци. 

 

        Sovet na Opшtina Novaci 

                                           Pretsedatel 

        Славица Најдовска-Стојковска      
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ЗАКЛУЧОК 

Za objavuvawe Програма за одржување 
на јавна чистота (јавни површини, паркови, 

зеленило и рекреативни површини) на 
територијата на Општина Новаци за 2022 
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1. Оbjavuvam Програма за одржување на 

јавна чистота (јавни површини, паркови, 
зеленило и рекреативни површини) на 

територијата на Општина Новаци за 2022 
година 

, донесенa на седница на Совет на општина 
Новаци, одржана на 29.12.2021 година. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-1093/17   OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
31.12.2021 god.                      Gradona~alnik 

                                    Стевче Стевановски 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Врз основа на член 12  од Законот за јавна чистота (,,Службен весник на РМ,, бр. 111/2008), член 
41 од Законот за управување со отпад (,,Службен весник на РМ,, бр. 68/2004, 71/2004, 107/2007, 

102/2008 и 143/2008), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа(Сл. весник на РМ бр. 
5/2002) 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 општината Новаци,на седницата одржана на ден 
29.12.2021 година, ја донесе следната 

 
 

ПРОГРАМА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА 
(јавни површини, паркови, зеленило и рекреативни површини) 

на територијата на Општина Новаци за 2022 година 
 

 Со оваа програма се утврдуваат работите за одржување на јавна чистота на подрачјето на 
Општина Новаци за 2022 година. Сите активности и работи кои ќе се преземат за одржување на 
јавната чистота се во зависност од повеќе фактори, како од густината на населението, густината 
на возила, културни навики на населението, инфраструктирните услови и инситуционалните и 
граѓанските потреби, самодисциплината на граѓаните, придржувањето на локални закони и др. 

Законот за јавна чистота, со кој се уредуваат условите и начинот на одржување на јавна 
чистота, правата и обврските на учесниците во одржувањето на јавната чистота е акт со кој 
законодавецот има намера поажурно да ја одржува јавната чистота, а тоа е нешто што го налага 
самото урбано живеење. Имено, со овој закон се предвидува наплата на надоместок за одржување 
на јавна чистота, при што се очекува изворот на средства да биде обезбеден, со што давателите на 
услуги ќе бидат во можност поефикасно да ги извршуваат активностите на одржување на јавна 
чистота. 

Видот и начинот на одржување на јавна чистота, покрај од друго, директно зависи од 
уреденоста, состојбата и одржувањето на јавно прометните површини. Затоа укажуваме дека како 
општина можеме да пружиме подобра услуга по обем, динамика и квалитет доколку 
инфраструктурните претпоставки во Општина Новаци се подобрат, а почитувањето на 
комуналниот ред, сообраќајните прописи и друго се подигнат на повисоко ниво од досегашното. 
 Посебно внимание ќе се обрати при одржување, уредување и зашитита на парковите и 
зеленилото кои претставуваат места за одмор и рекреација на граѓаните на Општина Новаци. 
 Програмата подразбира организирано собирање и транспортрирање на комунален отпад 
на јавните површини и отворените површини на јавните објекти во рамките на законската 
регулатива што има директно влијание во зачувувањето на животната средина. Собирањето и 
транспортот на комуналниот отпад од јавни површини се врши со специјални возила за таа 
намена. 
 Моменталната состојба со управувањето на комуналниот отпад во Општина Новаци е во 
добра состојба. Во 2020 година набавени се нови возила за собирање на смет, чистење на јавни 
површини и слично кои ги задоволува потребите на граѓаните на Општина Новаци. Во 2022 
година планираме поинтензивна и испланирана акција за селектирање, собирање и намалување 
на волуменот на селективниот комунален отпад. 

Со набавката на новите возила планираме да постигнеме: 
- Динамика во редовноста на услугата со оптимално ангажирање на возилата и доволно 

простор за правилно одржување на истите; 

- Унапредена услуга која ќе има позитивно влијание врз угледот на општината, граѓаните и 

надлежните служби. 
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СТРАТЕШКА ЦЕЛ 
 
            Програмата на Општина Новаци за одржување на јавната чистота е насочена кон одржување 
на јавната чистота на јавните површини и на отворените простори на јавните објекти, заради 
обезбедување на поквалитетни услови за живот на граѓаните и почиста животна средина во 
општината. 

 
ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 
 Општата цел на програмата е да се обезбеди редовно чистење (метење и миење) на јавните 
површини и отворените простори на јавните објекти, како и чистењето на снегот и марзот во 
зимски услови. 
       Со оваа програма се утврдуваат: 

- територијата, распоредот и фреквенцијата за одржување (метење и миење) на јавните 
површини, парковите и рекреативните површини; 

- основните начела на вршење на работите за одржување на јавната чистота; 
- надзор во спроведувањето; 
- начинот на финансирање. 

 

ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА 
 
 Одржување на јавната чистота на територијата на Општина Новаци ќе ги прифати јавните 
површини како: улици, тротоари, пристапни патишта, плоштади и уредени отворени простори, 
паркинг простори, скалила кои ги поврзуваат површините за јавен сообраќај, видиковци, 
автобуски и такси станици и сл. 
 
 Во спроведувањето на програмата се изведуваат следните активности: 

- рачно метење на јавните површини, парковите, рекреативните површини; 
- машинско и рачно чистење на улиците од наноси на земја после врнежи од дожд; 
- миење на јавните површини; 
- собирање и транспортирање на отпадот од одржување на јавната чистота до општинските 

времени депонии во населените места од општината; 
- рачно чистење на снегот и мразот во зимски услови. 

 

ДИНАМИКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 

ЧИСТЕЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПОВРШИНИ 
 

Под поимот јавни површини спаѓаат сите јавни површини на територијата на Општина 
Новаци. Постојат два вида на јавни површини по основ на начинот на одржување за да бидат во 
функција за потребите на граѓаните на Општина Новаци и тоа: Јавно прометни површини кои се 
во функција на граѓаните за одвивање на сообраќај на граѓани и возила и јавни прометни 
површини – паркови и зеленило кои се во функција на граѓаните за одмор и рекреација. 

Отпадот на јавните површини е од разно потекло, како: 
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- хартии и пластична амбалажа од разни паковања, пет-амбалажи, пластични пакувања, 
кутии од цигари, отпушоци и разни прехрамбени материјали; 

- отпадоци од возила - при превоз  на градежни материјали, овошје, зеленчук и други 
растенија, при товарање и растоварање на градежен материјал и растенија и сл.; 

- биоразградлив отпад (лисја од дрвја, цвет, суви гранки, разни зелени остатоци од 
земјоделски насади, песок, гранулат кои служат за топење на снегот во зимски услови). 

За изработка на организационен план за чистење на јавните површини потребна е и 
категоризација на истите. Категоризацијата зависи од густината на населението и сообраќајот и 
правците на движење на граѓаните и возилата до фирмите, домовите и секојдневните потреби. 

 
МЕТОДИ НА ЧИСТЕЊЕ 

 
I. ОДРЖУВАЊЕ СО МЕТЕЊЕ 

 
Прва категорија 

 
 Централно подрачје - улици, тротоари, плоштади, автобуски и такси станици кои се во 
густа фрекфенција на движење. Метењето ќе се извршува пет дена во неделата. 
 

Ред. 
бр. 

Јавни површини 
Површина 

во m2 

Број на 
работници 

Работни 
денови 

(месечно) 

Вкупна 
површина 
(месечно) 

Годишно 
(месеци) 

Вкупна 
површина 
(годишно) 

1. 
Плоштад и парк во 
општинска зграда Новаци 

3.000 m2 2 20 60.000 m2 12 720.000 m2 

2. 

Главна асфалтирана 
собраќајница R1311 од 
полициската станица до 
поштата во с. Новаци 

3.500 m2 2 20 70.000 m2 12 840.000 m2 

3. 

Од центарот на Новаци 
кон училиштето и црквата 
“Св. Атанасиј“ се до 
повеќе-наменското 
игралиште во с. Новаци 

2.000 m2 2 20 40.000 m2 12 480.000 m2 

Вкупно: 8.500 m2  20 170.000 m2 12 2.040.000 m2 

 
 

Втора категорија 
 

 Метење на главни сообраќајници, тротоари, автобуски и такси станици со поголем 
интензитет на сообраќај на луѓе и возила. Метењето ќе се извршува два пати неделно. 
 

Ред. 
бр. 

Јавни површини 
Површина 

во m2 
Број на 

работници 

Работни 
денови 

(месечно) 

Вкупна 
површина 
(месечно) 

Годишно 
(месеци) 

Вкупна 
површина 
(годишно) 

1. 

Главна асфалтирана 
собраќајница R1311 од 
влезот од кај река Црна до 
излезот на Новаци кон РЕК 

14.000 m2 2 8 112.000 m2 12 1.344.000 m2 

Вкупно: 14.000 m2  8 112.000 m2 12 1.334.000 m2 
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Трета категорија 
 

 Метење на сообраќајници, тротоари, автобуски и такси станици со помал интензитет на 
сообраќај на луѓе и возила. Метењето ќе се извршува два пати месечно. 
 

Ред. 
бр. 

Јавни површини 
Површина 

во m2 
Број на 

работници 

Работни 
денови 

(месечно) 

Вкупна 
површина 
(месечно) 

Годишно 
(месеци) 

Вкупна 
површина 
(годишно) 

1. 
Центар во 
с. Добромири 

3.000 m2 2 2 6.000 m2 12 72.000 m2 

2. 
Центар во 
с. Рибарци 

1.000 m2 2 2 2.000 m2 12 24.000 m2 

3. 
Центар во 
с. Горно Агларци 

1.500 m2 2 2 3.000 m2 12 36.000 m2 

4. 
Центар во 
с. Долно Агларци 

1.500 m2 2 2 3.000 m2 12 36.000 m2 

5. 
Центар во 
с. Гермијан 

2.000 m2 2 2 4.000 m2 12 48.000 m2 

6. 
Центар во 
с. Далбеговци 

1.500 m2 2 2 3.000 m2 12 36.000 m2 

Вкупно: 10.500 m2  2 21.000 m2 12 252.000 m2 

 
 

Четврта категорија 
 

 Метење на сообраќајници, тротоари, автобуски и такси станици со мал интензитет на 
сообраќај на луѓе и возила. Метењето ќе се извршува еднаш месечно. 
 

Ред. 
Бр. 

Јавни 
површини 

Површина 
во m2 

Број на 
работници 

Работни 
денови 

(месечно) 

Вкупна 
површина 
(месечно) 

Годишно 
(месеци) 

Вкупна 
површина 
(годишно) 

1. 
Центар во 
с. Живојно 

1.000 m2 2 1 1.000 m2 12 12.000 m2 

2. 
Центар во 
с. Бач 

800 m2 2 1 800 m2 12 9.600 m2 

3. 
Центар во 
с. Брод 

500 m2 2 1 500 m2 12 6.000 m2 

4. 
Центар во 
с. Арматуш 

800 m2 2 1 800 m2 12 9.600 m2 

5. 
Центар во 
с. Тепавци 

500 m2 2 1 500 m2 12 6.000 m2 

6. 
Центар во 
с. Гнеотино 

600 m2 2 1 600 m2 12 7.200 m2 

Вкупно: 4.200 m2  1 4.200 m2 12 50.400 m2 
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ПРЕСМЕТКА 
 Потребни финансиски средства за одржување на јавна чистота на јавните површини на 
територија на Општина Новаци со метење: 

 
Ред. 
број 

Категорија 
Површина 

(m2) 
Единечна цена 

(ден/m2) 
Износ во 
денари 

1. Прва категорија 2.040.000 m2 0,28 571.200 ден. 
2. Втора категорија 1.334.000 m2 0,28 373.520 ден. 
3. Трета категорија 252.000 m2 0,28 70.560 ден. 
4. Четврта категорија 50.400 m2 0,28 14.112 ден.  

Вкупно: 3.676.400 m2 0,28 ден. 1.029.392 ден. 
 

ПРЕГЛЕД НА НЕПОСРЕДНИ ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
 

Ред. 
број 

Работно место Број на извршители 

1. Метачи 2 
2. Трактористи 1 

3. 
Метачи (привремено ангажирани преку Агенција за 
привремени вработувања) 

3 

Вкупно: 6 
 

Метењето ќе се извршува со: 
- рачно чистење со сиркова, полска метла; 
- машинско метење со машина-метларка; 
- стружење со лопата на набиена земја од рабовите на сообраќајниците. 

 
II. МИЕЊЕ НА ЈАВНИ ПОВРШИНИ 

 
Миењето на јавните површини со предни млазници од цистерна има значајна улога во 

одржувањето на јавната чистота. 
Миењето со задни црева со цистерна е начин на миење кој дава најдобри хигиенски резултати. 

Со овој начин се постигнува многу добар квалитет на чистење и релативно висок учинок. Овој 
начин на чистење може да се применува на сите видови на јавни површини. 

Од изнесеното се гледа дека динамиката на извршување е различна и истата зависи од 
примената на интервенцијата. Воглавно, застапени се рачно метење и машинско миење на 
јавните површини со цистерна со предни млазници секој работен ден во централното подрачје.  

Исто така предвидуваме чистење на набиена земја од ивиците на сообрајќајниците најмалку 
четири пати годишно и перење на јавните површини со задни цевки со цистерна најмалку еднаш 
месечно. 

Како дополнителни работи се јавуваат пречистување на јавните површини по барање на 
Општина Новаци за време на државните празници и одржување на манифестации, по барање на 
инспекциски служби и сл. Овие работи се извршуваат дополнително од редовната програма со 
работен налог од нарачателот на услугата како дополнителна работа и за извршената работа 
Ј.П.К.Д. „Комунална Хигиена“ - Новаци ќе наплаќа по m2 извршена услуга и цена утврдена со 
Програмата за одржување на јавна чистота. 

Миењето може да биде машинско со предна млазница и рачно миење со задно црево. 
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МАШИНСКО МИЕЊЕ СО ПРЕДНА МЛАЗНИЦА 

 
Планот е направен за потоплите месеци од 01 март до 30 ноември. По потреба, би се 

извршувало миење и во останатите три месеци и на релации надвор од овој план по што услугата 
дополнително ќе се наплаќа по m2 извршена услуга и цена утврдена со Програмата за одржување 
на јавна чистота. 

 
 Прва категорија – Миење на јавни површини-сообраќајници - 5 пати неделно 
 

Ред. 
бр. 

Јавни површини 
Површина 

во m2 
Број на 

работници 

Работни 
денови 

(месечно) 

Вкупна 
површина 
(месечно) 

Годишно 
(месеци) 

Вкупна 
површина 
(годишно) 

1. 

Главна асфалтирана 
собраќајница Р-1311 од 
влезот од кај река Црна до 
излезот на Новаци кон РЕК 

14.000 m2 1 20 280.000 m2 9 2.520.000 m2 

Вкупно: 14.000 m2  20 280.000 m2 9 2.520.000 m2 

 
Втора категорија – Миење на јавни површини-сообраќајници - 2 пати неделно 
 

Ред. 
бр. 

Јавни површини 
Површина 

во m2 
Број на 

работници 

Работни 
денови 

(месечно) 

Вкупна 
површина 
(месечно) 

Годишно 
(месеци) 

Вкупна 
површина 
(годишно) 

1. Споредни улици во с. Новаци 16.590 m2 1 8 132.720 m2 9 1.194.480 m2 
 16.590 m2  8 132.720 m2 9 1.194.480 m2 

 
Трета категорија – Миење на јавни површини-сообраќајници – 2 пати месечно 

 

Ред. 
бр. 

Јавни површини 
Површина 

во m2 
Број на 

работници 

Работни 
денови 

(месечно) 

Вкупна 
површина 
(месечно) 

Годишно 
(месеци) 

Вкупна 
површина 
(годишно) 

1 
Главна улица во с. 
Добромири 

4.950 m2 1 2 9.900 m2 9 89.100 m2 

2 
Главна улица во с. Горно 
Агларци 

7.314 m2 1 2 14.628 m2 9 131.652 m2 

3 
Главна улица во с. Долно 
Агларци 

5.256 m2 1 2 10.512 m2 9 94.608 m2 

4 
Главна улица во с. 
Далбеговци 

4.281 m2 1 2 8.562 m2 9 77.058 m2 

5 Главна улица во с. Рибарци 3.960 m2 1 2 7.920 m2 9 71.280 m2 
 25.761 m2  2 51.522 m2 9 463.698 m2 

 
Четврта категорија – Миење на јавни површини-сообраќајници – еднаш месечно 

 

Ред. 
бр. 

Јавни површини 
Површина 

во m2 
Број на 

работници 

Работни 
денови 

(месечно) 

Вкупна 
површина 
(месечно) 

Годишно 
(месеци) 

Вкупна 
површина 
(годишно) 

1 Главна улица во с. Гнеотино 1.335 m2 1 1 1.335 m2 9 12.015 m2 
2 Главна улица во с. Брод 1.350 m2 1 1 1.350 m2 9 12.150 m2 
3 Главна улица во с. Живојно 2.766 m2 1 1 2.766 m2 9 24.894 m2 
4 Главна улица во с. Бач 2.955 m2 1 1 2.955 m2 9 26.595 m2 
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5 Главна улица во с. Гермијан 4.260 m2 1 1 4.260 m2 9 38.340 m2 
6 Главна улица во с. Арматуш 807 m2 1 1 807 m2 9 7.263 m2 
8 Главна улица во с. Орехово 1.482 m2 1 1 1.482 m2 9 13.338 m2 

 14.955 m2  1 14.955 m2 9 134.595 m2 

 
 

РАЧНО МИЕЊЕ СО ЗАДНИ ЦРЕВА 
 

Планот е направен за потоплите месеци од 01 март до 30 ноември. По потреба, би се 
извршувало миење и во останатите три месеци и на релации надвор од овој план по што услугата 
дополнително ќе се наплаќа по m2 извршена услуга и цена утврдена со Програмата за одржување 
на јавна чистота. 

 
Прва категорија – Миење на тротоари, плоштади и плочници - еднаш неделно 

 

Ред. 
бр. 

Јавни површини 
Површина 

во m2 
Број на 

работници 

Работни 
денови 

(месечно) 

Вкупна 
површина 
(месечно) 

Годишно 
(месеци) 

Вкупна 
површина 
(годишно) 

1. 

Главна асфалтирана 
собраќајница Р-1311 од 
влезот од кај река Црна до 
излезот на Новаци кон РЕК 

4.666 m2 2 4 18.664 m2 9 167.976 m2 

2. 
Плоштад во општинска 
зграда Новаци 

123 m2 2 4 492 m2 9 4.428 m2 

Вкупно: 4.789 m2  4 19.156 m2 9 172.404 m2 

 
 

Втора категорија – Миење на тротоари, плоштади и плочници – два пати месечно 
 

Ред. 
бр. 

Јавни површини 
Површина 

во m2 
Број на 

работници 

Работни 
денови 

(месечно) 

Вкупна 
површина 
(месечно) 

Годишно 
(месеци) 

Вкупна 
површина 
(годишно) 

1. Тротоари низ с. Новаци 1.027 m2 2 2 2.054 m2 9 18.486 m2 
Вкупно: 1.027 m2  2 2.054 m2 9 18.486 m2 

 
 
Трета категорија – Миење на тротоари, плоштади и плочници – еднаш месечно 

 

Ред. 
бр. 

Јавни површини 
Површина 

во m2 
Број на 

работници 

Работни 
денови 

(месечно) 

Вкупна 
површина 
(месечно) 

Годишно 
(месеци) 

Вкупна 
површина 
(годишно) 

1. Тротоари низ с. Гермијан 387 m2 2 1 387 m2 9 3.483 m2 
2. Тротоари низ с. Горно Агларци 402 m2 2 1 402 m2 9 3.618 m2 

Вкупно: 789 m2  1 789 m2 9 7.101 m2 
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ПРЕСМЕТКА 
 

 Потребни финансиски средства за одржување на јавна чистота на јавните површини на 
територија на Општина Новаци со миење: 
 

 
Ред. 
број 

Категорија 
Површина 

(m2) 
Единечна цена 

(ден/m2) 
Износ во 
денари 

1. Прва категорија – машинско миење 2.520.000 m2 0,12 302.400 ден. 
2. Втора категорија – машинско миење 1.194.480 m2 0,12 144.338 ден. 
3. Трета категорија – машинско миење 463.698 m2 0,12 55.644 ден. 
4. Четврта категорија – машинско миење 134.595 m2 0,12 16.151 ден. 
5. Прва категорија – рачно миење 172.404 m2 0,65 112.063 ден. 
6. Втора категорија – рачно миење 18.486 m2 0,65 12.016 ден. 
7. Трета категорија – рачно миење 7.101 m2 0,65 4.616 ден. 

Вкупно: 4.510.764 m2  647.228 ден. 
 

 
ПРЕГЛЕД НА НЕПОСРЕДНИ ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 
 

Ред. 
број 

Работно место Број на извршители 

1. Возач 1 
2. Работници за миење со цистерна 1 

3. 
Привремено ангажирани работници преку Агенција за 
привремени вработувања 

2 

Вкупно: 4 

 
УПРАВУВАЊЕ СО ГРАДЕЖЕН ШУТ И ОТПАДНА ЗЕМЈА 

 
За градежен шут и друг вид на неопасен отпад кој е исфрлен од непознат сторител, со 

барање до Ј.П.К.Д. „Комунална Хигиена“ - Новаци, ќе се извршува работа за подигање, утовар, 
транспорт и депонирање на отпадот и за истото претпријатието ќе изврши наплата во износ од 
600 ден/m3. Во 2022 година предвидуваме да се собере и депонира 800 m3 отпад од диви депонии 
(градежен шут или неопасен комунален отпад). 
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ОДРЖУВАЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО 
 

Под поимот јавни површини под паркови и зеленило спаѓаат сите парковски површини, 
цветни алеи и дрвореди, ниска вегетација и живи огради на општинско земјиште и 
неурбанизирани зелени површини кои се на општинско и државно земјиште на територијата на 
Општина Новаци. 

Како и јавните површини, одржувањето на парковите и зелените површини зависи од 
повеќе фактори, а еден од најбитните е економската моќ на општината. Финасиските средства за 
подигање и одржување на јавно зеленило се обезбедуваат од изворите на средства за финасирање 
на комуналните дејности кои се предвидени во Законот за комунални дејности. Врз основа на овој 
битен економски фактор и врз база на искуството од 2020 година, Општина Новаци ја изработи 
оваа Програма за одржување на парковите и зелените површини на територија на Општина 
Новаци, за нормално одвивање на животот на граѓаните, за користење на овие паркови и зелени 
површини од жителите на Општина Новаци и зачувување на животната средина. 

Одржувањето на парковските и зелените површини зависат од следните фактори: 
- Културните навики на населението; 
- Самодисциплината на граѓаните; 
- Придржување на позитивните прописи. 
Одржувањето на парковите и зелените површини на Општина Новаци, се одвива преку целата 

година и се категоризира според степенот на одржување. 
Во зимските периоди, овие површини се одржуваат да бидат чисти од секојдневниот отпад, се 

отвораат патеки од снег, се чисти и изнесува снег и мраз, се мети и други оперативни работи. 
Во летните месеци се врши косење, полевање, окопување и одржување на сезонско цвеќе, 

кастрење на дрвја, косење, полевање, греблување и собирање и изнесување на тревата, кастрење 
и кроење на жива ограда и исфрлање на отпадот, одржување/поправка на детски реквизити, 
замена на корпи за отпадоци со нови или нивна поправка, и други активности. 

Оваа Програма дава приоритет на централните паркови и зелени површини, на големите 
паркови во населените места на општината и каде централното подрачје е опфатено со 
двосменско работење, со оглед на поголемата фреквенција на луѓе и возила. 

Зелените површини од остнатите категории ќе бидат одржувани со предвидените активности 
и според категоризацијата и степенот на чистота. 

 
 Врз основа на горенаведеното, парковите и зелени површини ги категоризираме на: 

 
Прва категорија 

 
- Чистење на отпад – 5 дена во неделата; 
- Косење и кастрење – еднаш неделно во период од 01 март до 31 октомври 
- Во топлите денови – полевање 3 пати неделно. 
- Чистење на лисја – 5 дена во неделата во период од 01 септември до 30 Ноември 
- Во зимски услови, секојдневно рачно чистење/одржување на патеките во парковските 

површини                                       
Втора категорија 

 
- Чистење на отпад – еднаш неделно. 
- Косење и кастрење – два пати месечно во период од 01 март до 31 октомври 
- Чистење на лисја – еднаш неделно во период од 01 септември до 30 Ноември 
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- Во зимски услови, 2 пати неделно рачно чистење/одржување на патеките во парковските 
површини 

Трета категорија 
 

- Чистење на отпад – два пати месечно. 
- Косење и кастрење – два пати месечно во период од 01 март до 31 октомври 
- Чистење на лисја – два пати месечно во период од 01 септември до 30 Ноември 
- Во зимски услови, 1 неделно рачно чистење/одржување на патеките во парковските 

површини 
Вкупните годишни цени/m3 за одржување на паркови и зеленило се пресметани во 
категории според степенот на планираното одржување: 

 
Прва категорија 

 
Ред, 
број 

Позиција 
Реализација 
(годишно) 

Единечна цена 
Вкупно годишно 

(ден./m3) 

1. 
Чистење на отпад (корпи во 
паркови, разновиден отпад 
околу и во парковите и сл.) 

240 0,1 24 

2. 
Косење и кастрење со сите 
операции пред и после 
косењето и кастрењето 

64 0,2 12,8 

3. Полевање 96 0,1 9,6 
4. Чистење на лисја 60 0,1 6 
5. Чистење на патеки од снег 80 0,1 8 

Вкупно: 60,4 
 

Втора категорија 
 

Ред, 
број 

Позиција 
Реализација 
(годишно) 

Единечна цена 
Вкупно годишно 

(ден./m3) 

1. 
Чистење на отпад (корпи во 
паркови, разновиден отпад 
околу и во парковите и сл.) 

48 0,1 4,8 

2. 
Косење и кастрење со сите 
операции пред и после 
косењето и кастрењето 

16 0,2 3,2 

3. Чистење на лисја 12 0,1 1,2 
4. Чистење на патеки од снег 32 0,1 3,2 

Вкупно: 12,4 
 

Трета категорија 
 

Ред, 
број 

Позиција 
Реализација 
(годишно) 

Единечна цена 
Вкупно годишно 

(ден./m3) 
1. Чистење на отпад 24 0,1 2,4 
2. Косење и кастрење со сите операции 16 0,2 3,2 
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пред и после косењето и кастрењето 
3. Чистење на лисја 6 0,1 0,6 
4. Чистење на патеки од снег 16 0,1 1,6 

Вкупно: 7,8 
 
 

Категоризација на паркови и пресметка: 
 

Прва категорија 
 

Ред. 
бр. 

Паркови 
Површина 

во m2 

Вкупно 
годишно 
(ден./m3) 

Број на 
извршители 

Износ во 
денари 

1. Парковите низ с. Новаци 4.550 m2 60,4 2 274.820 ден. 

2. 
Детските игралишта, игротеката 
во с. Новаци и двор на амбуланта 

9.230 m2 60,4 2 557.492 ден. 

Вкупно: 13.780 m2 60,4  832.312 ден. 

 
 

Втора категорија 
 

Ред. 
бр. 

Паркови 
Површина 

во m2 

Вкупно 
годишно 
(ден./m3) 

Број на 
извршители 

Износ во денари 

1. Центар во с. Добромири 3.000 m2 12,4 2 37.200 ден. 
2. Центар во с. Рибарци 1.000 m2 12,4 2 12.400 ден. 
3. Центар во с. Горно Агларци 1.500 m2 12,4 2 18.600 ден. 
4. Центар во с. Долно Агларци 1.500 m2 12,4 2 18.600 ден. 

5. 
Манастир Рожденство на 
Пресвета Богородица во с. 
Новаци 

9.500 m2 12,4 2 117.800 ден. 

Вкупно: 16.500 m2 12,4  204.600 ден. 

 
Трета категорија 

 

Ред. 
бр. 

Паркови 
Површина 

во m2 

Вкупно 
годишно 
(ден./m3) 

Број на 
извршители 

Износ во денари 

1. Центар во с. Гермијан 2.200 m2 7,8 2 17.160 ден. 
2. Центар во с. Бач 900 m2 7,8 2 7.020 ден. 
3. Центар во с. Живојно 1.000 m2 7,8 2 7.800 ден. 
4. Центар во с. Брод 600 m2 7,8 2 4.680 ден. 
5. Центар во с. Гнеотино 600 m2 7,8 2 4.680 ден. 
6. Центар во с. Далбеговци 1.500 m2 7,8 2 11.700 ден. 

Вкупно: 6.800 m2 7,8  53.040 ден. 

 



 

12 

 

 Потребни финансиски средства за одржување на паркови и јавно зеленило на територија 
на Општина Новаци: 

 
Ред. 
број 

Категорија 
Површина 

(m2) 
Единечна цена 

(ден/m2) 
Износ во 
денари 

1. Прва категорија 13.780 m2 60,4 832.312 ден. 
2. Втора категорија 16.500 m2 12,4 204.600 ден. 
3. Трета категорија 6.800 m2 7,8 53.040 ден. 

Вкупно: 37.080 m2  1.089.952 ден. 
 

ПРЕГЛЕД НА НЕПОСРЕДНИ ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
 

Ред. 
број 

Работно место Број на извршители 

1. Возач 1 
2. Работници за косење, кастрење, полевање и чистење 3 

3. 
Привремено ангажирани работници преку Агенција за 
привремени вработувања 

2 

Вкупно: 6 
 

Реализирањето на оваа програма, Ј.П.К.Д. „Комунална Хигиена“ - Новаци, ќе ја извршува со 
следните возила: 

- моторни тимери; 
- трактор за косење; 
- трактор; 
- метли, вили, грибла, коси и слично. 

 

ОДРЖУВАЊЕ И ЧИСТЕЊЕ НА ОТВОРЕНИ БЕТОНИРАНИ КАНАЛЧИНА ЗА 
ОДВЕДУВАЊЕ НА АТМОСФЕРСКА ВОДА И ОДРЖУВАЊЕ И ЧИСТЕЊЕ НА 

ИЗЛЕТНИЧКИ МЕСТА 
 

 Одржувањето и чистењето на отворените бетонирани каналчина за одведување на 
атмосферска вода и одржувањето и чистењето на излетничките места ќе се врши со следните 
операции: 

- косење, гребулање и изнесување на тревата покрај каналчето или од излетничкото место; 
- сечење на грмушки и исфрлање на отпадот; 
- чистење на дното на отвореното бетонско каналче од нанос од песок и мил. 

 Овие операции ќе се извршуваат еднаш во месецот. 
 
             Вкупните годишни цени/m3 за одржување отворени бетонирани каналчина за одведување 
на атмосферска вода и одржување и чистење на излетнички места се пресметани според степенот 
на планираното одржување: 
 

Прва категорија – одржување и чистење на отворени бетонирани каналчиња за одведување на 
атмосферска вода 

 
Ред, Позиција Реализација Единечна цена Вкупно годишно 
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број (годишно) (ден./m3) 

1. 
Косење, гребулање и 
изнесување на трева покрај 
каналчето 

12 0,25 3 

2. 
Чистење на дното од каналчето 
од нанос од песок и мил 

12 0,4 4,8 

Вкупно: 7,8 
 

Втора категорија – одржување и чистење на излетнички места 
 

Ред, 
број 

Позиција 
Реализација 
(годишно) 

Единечна цена 
Вкупно годишно 

(ден./m3) 

1. 
Косење, гребулање и 
изнесување на трева 

12 0,25 3 

2. Кастрење на грмушки 12 0,25 3 
Вкупно: 6 

 

 
ПРЕСМЕТКА 

 
Прва категорија 

 

Ред. 
бр. 

Паркови 
Површина 

во m2 

Вкупно 
годишно 
(ден./m3) 

Број на 
извршители 

Износ во 
денари 

1. Каналчиња во Општина Новаци 15.000 m2 7,8 2 117.000 ден. 

Вкупно: 15.000 m2 7,8  117.000 ден. 

 
 

Втора категорија 

 

Ред. 
бр. 

Паркови Површина во m2 
Вкупно 

годишно 
(ден./m3) 

Број на 
извршители 

Износ во 
денари 

1. 
Стара општинска зграда 
во с. Старавина и с. Бач 

4.000 m2 6 2 24.000 ден. 

2. 
Излетничко место - 
Коњарка 

4.000 m2 6 2 24.000 ден. 

3. 
Чистење на културно-
историски знаменитости 
во Мариово 

10.000 m2 6 2 60.000 ден. 

4. 
Чистење на културно-
историски знаменитости 
во с. Брод 

500 m2 6 1 3.000 ден. 

Вкупно: 18.500 m2 6  111.000 ден. 

 



 

14 

 

 
Потребни финансиски средства за одржување и чистење на отворени бетонирани 

каналчина за одведување на атмосферска вода  и одржување и чистење на излетнички места: 
 

Ред. 
број 

Категорија 
Површина 

(m2) 
Единечна цена 

(ден/m2) 
Износ во 
денари 

1. Прва категорија 15.000 m2 7,8 117.000 ден. 
2. Втора категорија 18.500 m2 6 111.100 ден. 

Вкупно: 33.500 m2  228.000 ден. 
 

ПРЕГЛЕД НА НЕПОСРЕДНИ ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
 
 

Ред. 
број 

Работно место Број на извршители 

1. Возач 1 
2. Работници за чистење, косење и кастрење 2 

3. 
Привремено ангажирани работници преку Агенција за 
привремени вработувања 

1 

Вкупно: 4 

 
 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
 

Програмата ја изготви Општина Новаци во соработка со Ј.П.К.Д. „Комунална Хигиена“ – 
Новаци во која се извршени сериозни интервенции како во опфатот на површините за 
одржување, така и во прецизирање и детализирање на фрекфренцијата на одржување. 

Во програмата е даден приоритет на површините кои ќе ги одржува изведувачот на 
програмата, во случајот - Ј.П.К.Д. „Комунална Хигиена“ – Новаци, според густината на населеност, 
фрекфренција на граѓани и сообраќај, постоење на социјални, културни и воспитно - образовани 
објекти. 

При изготвување на програмата земено е во предвид мислењето на надлежните 
инспекциски служби во Општината преку нивната работа на терен и мислењето на стручните 
служби во Ј.П.К.Д. „Комунална Хигиена“ – Новаци. 

Со спроведување на оваа Програма ќе се подобри квалитетот во одржувањето на јавната 
чистота, со што ке се обезбедат поквалитетни услови за живот и почиста животна средина во 
општината. 
 
 

НАДЗОР ВО СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРОГРАМАТА 
 

Надзор и контрола во спроведување на програмата за одржување на јавна чистота врши 
Општна Новаци, односно одделението за инспекциски надзор. 

 
БУЏЕТ И ФИНАНСИРАЊЕ 
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Средствата за реализација на програмата ќе бидат обезбедени од буџетот на Општина 
Новаци по доставена месечна фактура и спецификација на извршените работи за одржување на 
јавната чистота, согласно Програмата од страна на Ј.П.К.Д. „Комунална Хигиена“ – Новаци. 

 
 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 

Ред. 
број 

 
Површина 

(m2) 
Вкупна вредност 

1. Чистење на јавни површини со метење 3.676.400 m2 1.029.392 ден. 
2. Чистење на јавни површини со миење 4.510.764 m2 647.228 ден. 
3. Одржување на паркови и зеленило 37.080 m2 1.089.952 ден. 

4. 
Одржување и чистење на отворени 
бетонски каналчиња и одржување и 
чистење на излетнички места 

33.500 m2 228.000 ден. 

Вкупно: 7.981.344 m2 2.994.572 ден. 
 

За да се реализира Програмата за одржување на Јавна Чистота (јавни површини, паркови, 
зеленило и рекреативни површини) на територијата на Општина Новаци за 2022 потребни се 
финансиски средства во износ од 2.994.572 ден. 
 
         

                                                                                                             
        Sovet na Opшtina Novaci                 
         Pretsedatel 
         Славица Најдовска-Стојковска      

 
 
 
 

   



 

 BROJ 22 Петок 31.12.2021 .   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 izmena i 
dopolnuvawe na 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 Одлука za izmena i 

dopolnuvawe na 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 
29.12.2021 година. 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-1093/18   OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
31.12.2021 god.                      Gradona~alnik 

                                    Стевче Стевановски 

Врз основа на член 22, став 1, точка 2; 
член 36, став 1. точка 1 и 62 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска 
со член 67-а од Законот за градење (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 Македонија“ 
бр.244/19) и член 101 од Законот за домување, 
(„Службен Весник на Република Македонија 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 во 
согласност со Дополнување на Програмата за 

заштита на живoтната средина на Општина 

Новаци за  2021 година бр. 14-932/20 од 
16.11.2021 година  ( Службен гласник на 
Општина Новаци бр. 20/21 ) ), Советот на 
Општина Новаци на седницата одржана на ден 
29.12.2021 година, донесе 

 
ОДЛУКА 

za izmena i dopolnuvawe na 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 

Член 1 
 Vo Odlukata за измена и дополнување 
на 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 

Br.14-1035/26 od 13-12-2021 godina, се врши 

следната измена и дополнување: 
Членот 8 се менува и гласи:  
 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 5 ( пет) члена и тоа: претседател и 4 (четири) 
члена односно 4 члена од редот на вработените 
во администрацијата на општината и 1 (еден) 
советник од Советот на Општина Новаци.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 

донесување и ќе се објави во ,,Службен гласник 
на општина Новаци,,  

Br.14-1079/21           Совет  на  општина  Новаци 
29.12.2021 god.                 Претседател 

       Славица Најдовска-Стојковска 



 

 BROJ 22 Петок 31.12.2021 .   GOD. XXV STR. 

    SLU@BEN   GLASNIK          OP[TINA NOVACI      - 23 - 

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

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

 
 
 

ЗАКЛУЧОК 

Za objavuvawe Одлука за одобрување на 
Финансов план(буџет) на ЈОУДГ,,Бамби,, 

с.Новаци за 2022 година 

 
 

 
 

 
 

 1. Оbjavuvam Одлука за одобрување на 

Финансов план(буџет) на ЈОУДГ,,Бамби,, 

с.Новаци за 2022 година, донесенa на седница 
на Совет на општина Новаци, одржана на 
29.12.2021 година. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-1093/19   OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
31.12.2021 god.                      Gradona~alnik 

                                    Стевче Стевановски 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vrz osnova na член 62 od Zakonot za 
Лokalna samouprava (Sl. Vesnik na RM  

br.5/2002), 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 29.12.2021 година, донесе 

 

 
O D L U K A 

за одобрување на Финансов план(буџет) на  

ЈОУДГ,,Бамби,, с.Новаци за 2022 година 
 
 
 

^len 1 
 

 

 СЕ ОДОБРУВА Финансов план(буџет) 
на ЈОУДГ,,Бамби,, с.Новаци за 2022 година, 

бр.05-94/2 од 16.12.2021 година,наш бр.16-192/4 
од 16.12.2021 година. 
 

 
 

^len 2 
  
  

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

Br.14-1079/22           Совет  на  општина  Новаци 
29.12.2021 god.                 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 одобрување на 
Годишен Извештај за работата на 

ЈОУДГ,,Бамби,, општина Новаци за 2021 година 

 
 

 
 

 
 

 1. Оbjavuvam Одлука за одобрување на 
Годишен Извештај за работата на 

ЈОУДГ,,Бамби,, општина Новаци за 2021 
година, донесенa на седница на Совет на 

општина Новаци, одржана на 29.12.2021 година. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-1093/20   OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
31.12.2021 god.                      Gradona~alnik 

                                    Стевче Стевановски 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrz osnova na член 62 od Zakonot za 
Лokalna samouprava (Sl. Vesnik na RM  

br.5/2002), 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 29.12.2021 година, донесе 

 

 
O D L U K A 

за одобрување на Годишен Извештај за работата 
на  

ЈОУДГ,,Бамби,, општина Новаци за 2021 година 

 
 
 

^len 1 
 

 

 СЕ ОДОБРУВА Годишен Извештај за 

работата на ЈОУДГ,,Бамби,, општина Новаци за 
2021 година, бр.03-93/2 од 14.12.2021 
година,наш бр.16-192/5 од 16.12.2021 година. 

 
 
 

^len 2 
  
  

 Odlukata vleguva vo sila naredniot 
den od objavuvaweto vo ,,Slu`ben glasnik na 
Op{tina Novaci,,. 
 
Br.14-1079/23           Совет  на  општина  Новаци 
29.12.2021 god.                 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  Биљана Митровска с.Живојно 
 

 
 

 
 

 1. Оbjavuvam Одлука za dodeluvawe na 

ednokratna pari~na pomoш na  Биљана 

Митровска с.Живојно, донесенa на седница на 
Совет на општина Новаци, одржана на 

29.12.2021 година. 
 
 
 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-1093/21   OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
31.12.2021 god.                      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 29.12.2021 година, донесе 

 
O D L U K A 

za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш  
na  Биљана Митровска с.Живојно 

 
^len 1 

 

 Na Биљана Митровска с.Живојно, mu se 
dodeluva ednokratna pari~na pomoш vo 

iznos од  20.000,00 denari-бруто износ 
(социјална помош). 

 
^len 2 

  
Sredstvata od ~len 1 na ovaa Odluka 

ќe se obezbedat od Buxetot na Opшtina 
Novaci . 

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

  ^len 3 
 

Sredstvata da se prefrlat na ime: 

Биљана Митровска, 

Na Трансакциона 
smetka:240157018370953 

EMB: 
Депонент УНИ Банка  

 
^len 4 

  
Odlukata vleguva vo sila so denot na 

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

Br.14-1079/24           Совет  на  општина  Новаци 
29.12.2021 god.                 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  Рамадан Алимовски с.Арматуш 
 
 

 
 

 
 

 
 

 1. Оbjavuvam Одлука za dodeluvawe na 

ednokratna pari~na pomoш na  Рамадан 

Алимовски с.Арматуш, донесенa на седница на 
Совет на општина Новаци, одржана на 

29.12.2021 година. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-1093/22   OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
31.12.2021 god.                      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 29.12.2021 година, донесе 
 

 

O D L U K A 
za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш  

na  Рамадан Алимовски с.Арматуш 

 
^len 1 

 

 Na Рамадан Алимовски с.Арматуш, mu se 
dodeluva ednokratna pari~na pomoш vo iznos 
од  20.000,00 denari-bruto износ (социјална 
помош). 

^len 2 
  

Sredstvata od ~len 1 na ovaa Odluka 

ќe se obezbedat od Buxetot na Opшtina 
Novaci. 

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

  ^len 3 
 
Sredstvata da se prefrlat na ime: 

Рамадан Алимовски 
Na Трансакциона smetka:  
EMB: 
Депонент ХАЛК Банка   

 
^len 4 

  
Odlukata vleguva vo sila so denot na 

donesuvawe, и ќе се objaви vo (,,Slu`ben 
glasnik na Opшtina Novaci,,). 
 
Br.14-1079/25           Совет  на  општина  Новаци 
29.12.2021 god.                 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  Николче Атанасовски с.Бач 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 1. Оbjavuvam Одлука za dodeluvawe na 

ednokratna pari~na pomoш na  Николче 

Атанасовски с.Бач, донесенa на седница на 
Совет на општина Новаци, одржана на 

29.12.2021 година. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-1093/23   OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
31.12.2021 god.                      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 29.12.2021 година, донесе 
 

 

O D L U K A 
za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш  

na  Николче Атанасовски с.Бач 

 
^len 1 

 

 Na Николче Атанасовски с.Бач, mu se 
dodeluva ednokratna pari~na pomoш vo iznos 
од  10.000,00 denari-нето износ (социјална 
помош). 

^len 2 
  

Sredstvata od ~len 1 na ovaa Odluka 

ќe se obezbedat od Buxetot na Opшtina 
Novaci. 

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

  ^len 3 
 
Sredstvata da se prefrlat na ime: 

Николче Атанасовски 
Na Трансакциона 

smetka:290500020561892  
EMB: 
Депонент ТТК Банка   

 
^len 4 

  
Odlukata vleguva vo sila so denot na 

donesuvawe, и ќе се objaви vo (,,Slu`ben 
glasnik na Opшtina Novaci,,). 
 
Br.14-1079/26           Совет  на  општина  Новаци 
29.12.2021 god.                 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  Соња Јовановска с.Новаци 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 1. Оbjavuvam Одлука za dodeluvawe na 

ednokratna pari~na pomoш na  Соња 

Јовановска с.Новаци, донесенa на седница на 
Совет на општина Новаци, одржана на 

29.12.2021 година. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-1093/24   OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
31.12.2021 god.                      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 29.12.2021 година, донесе 
 

 

O D L U K A 
za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш  

na  Соња Јовановска с.Новаци 
 

^len 1 
 

 Na Соња Јовановска с.Новаци, mu se 
dodeluva ednokratna pari~na pomoш vo iznos 
од  20.000,00 denari-bruto износ (социјална 
помош). 

^len 2 
  

Sredstvata od ~len 1 na ovaa Odluka 

ќe se obezbedat od Buxetot na Opшtina 
Novaci. 

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

  ^len 3 
 
Sredstvata da se prefrlat na ime: 

Соња Јовановска  
Na Трансакциона 

smetka:500800004744936 
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.14-1079/27           Совет  на  општина  Новаци 
29.12.2021 god.                 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 

членови на Управниот одбор на J.K.P. 
,,Komunalna Higiena,, Novaci 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 1. Оbjavuvam Решение за разрешување 

членови на Управниот одбор на J.K.P. 
,,Komunalna Higiena,, Novaci , донесенa на 
седница на Совет на општина Новаци, одржана 
на 29.12.2021 година. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-1093/25   OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
31.12.2021 god.                      Gradona~alnik 

                                    Стевче Стевановски 
 

 
 
 
 

Врз основа на  член 36, став 1 
точка 5 од Законот за локалната 
самоуправа (,,Службен весник на РМ,, 
бр.5/02), член 17 од Законот за јавните 
претпријатија (,,Службен весник на РМ,, 
бр.38/96, 9/97, 6/02, 19/02, 40/03, 49/06 и 
22/07) a vo soglasnost na ~len 21 stav 1 
to~ka 34  i ~len 94   od Statutot na 
Op{tina Novaci (,,Slu`ben glasnik na 
Op{tina Novaci,, br. 07/219),, Советот на 
Општина Новаци на седницата одржана на 
ден 29.12.2021 година, донесе 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
За разрешување членови на Управниот одбор 

на  
J.K.P. ,,Komunalna Higiena,, Novaci  

    
I. 

 

Dosegaшnite ~lenovi na Upravniot 
odbor na J.K.P. ,,Komunalna Higiena,, 
Novaci SE RAZRE[UVAAT : 

 1.Јове Смилевски 

 2.Васил Талевски 

 3.Слободе Ристевски-починат 

4.Томе Стефановски 

5.Рубинчо Цветковски 

 
II. 

  
Mandatot na ~lenovite na Upravniot 

odbor na J.K.P.,,Komunalna higiena Novaci 
trae ~etiri(4)godini. 
 

III. 

 

Reшenieto vleguva vo sila so denot na 

donesuvaweto, a ќe se objavi vo ,,Slu`ben 
glasnik na Opшtina Novaci,,. 
 
Br.14-1079/28           Совет  на  општина  Новаци 
29.12.2021 god.                 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 

членови на Надзорниот одбор за Контрола на 
материјално-финансиско работење на J.K.P. 

,,Komunalna Higiena,, Novaci 
 
 
 
 

 
 

 
 1. Оbjavuvam Решение за разрешување 
членови на Надзорниот одбор за Контрола на 
материјално-финансиско работење на J.K.P. 
,,Komunalna Higiena,, Novaci , донесенa на 
седница на Совет на општина Новаци, одржана 
на 29.12.2021 година. 

 
 
 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-1093/26   OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
31.12.2021 god.                      Gradona~alnik 

                                    Стевче Стевановски 
 
 
 
 
 
 
 

Врз основа на  член 36, став 1 
точка 5 од Законот за локалната 
самоуправа (,,Службен весник на РМ,, 
бр.5/02), член 17 од Законот за јавните 
претпријатија (,,Службен весник на РМ,, 
бр.38/96, 9/97, 6/02, 19/02, 40/03, 49/06 и 
22/07) a vo soglasnost na ~len 21 stav 1 
to~ka 34  i ~len 94   od Statutot na 
Op{tina Novaci (,,Slu`ben glasnik na 
Op{tina Novaci,, br. 07/219),, Советот на 
Општина Новаци на седницата одржана на 
ден 29.12.2021 година, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е  

За разрешување членови на Надзорниот одбор 
за 

Контрола на материјално-финансискоработење 
на  

J.K.P. ,,Komunalna Higiena,, Novaci  
 

I. 

 
 Dosegaшnite ~lenovi na Надзорниот 
одбор за Контрола на материјално-
финансискоработење на J.K.P. ,,Komunalna 
Higiena,, Novaci SE RAZRE[UVAAT : 
  
 1.Никола Ѓорѓиевски 
 2.Антонио Василевски 
 3.Николче Петровски 
 4.Борче Радевски 
 5.Тони Наумовски 

II. 

  

Mandatot na ~lenovite na Надзорниот 

одбор за Контрола на материјално-
финансискоработење на J.K.P. ,,Komunalna 
Higiena,, Novaci trae ~etiri(4)godini. 
 

III. 

 

Reшenieto vleguva vo sila so denot na 
donesuvaweto, a ќe se objavi vo ,,Slu`ben 

glasnik na Opшtina Novaci,,. 
 
Br.14-1079/29           Совет  на  општина  Новаци 
29.12.2021 god.                 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 именување 
членови на Управниот одбор на J.K.P. 

,,Komunalna Higiena,, Novaci 
 
 
 
 

 
 

 
 

 1. Оbjavuvam Решение за именување 
членови на Управниот одбор на J.K.P. 
,,Komunalna Higiena,, Novaci , донесенa на 
седница на Совет на општина Новаци, одржана 

на 29.12.2021 година. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-1093/27   OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
31.12.2021 god.                      Gradona~alnik 

                                    Стевче Стевановски 
 
 
 
 
 
 

Врз основа на  член 36, став 1 
точка 5 од Законот за локалната 
самоуправа (,,Службен весник на РМ,, 
бр.5/02), член 17 од Законот за јавните 
претпријатија (,,Службен весник на РМ,, 
бр.38/96, 9/97, 6/02, 19/02, 40/03, 49/06 и 
22/07) a vo soglasnost na ~len 21 stav 1 
to~ka 34  i ~len 94   od Statutot na 
Op{tina Novaci (,,Slu`ben glasnik na 
Op{tina Novaci,, br. 07/219),, Советот на 
Општина Новаци на седницата одржана на 
ден 29.12.2021 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

За именување членови на Управниот одбор 
на  

J.K.P. ,,Komunalna Higiena,, Novaci  

    
 1.Управниот одбор на J.K.P. 

,,Komunalna Higiena,, Novaci   се  состои од 
5 (пет) члена.  

 
   2. За членови во Управниот одбор на 

J.K.P. ,,Komunalna Higiena,, Novaci , се 
именуваат: 

 1.Марија Лазарова 

  2.Александар Ивановски 

 3.Тања Симоновска 

4.Дијана Премчевска Котевска 

5.Ангела Петровска 

3. Членовите на Управниот одбор од  
своите редови избираат претседател. 

4. Мандатот на претседателот и 
членовите на Управниот одбор трае 4 (четири) 
години. 

5.Ова решение влегува во сила so denot 
na donesuvawe i ќе se objavi vo  во 
,,Службен  гласник на Општина 
Новаци,,. 

 
Br.14-1079/30           Совет  на  општина  Новаци 
29.12.2021 god.                 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 именување членови 

на Надзорниот одбор за Контрола на 
материјално-финансиско работење на J.K.P. 

,,Komunalna Higiena,, Novaci 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 1. Оbjavuvam Решение за именување 
членови на Надзорниот одбор за Контрола на 
материјално-финансиско работење на J.K.P. 
,,Komunalna Higiena,, Novaci , донесенa на 
седница на Совет на општина Новаци, одржана 
на 29.12.2021 година. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-1093/28   OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
31.12.2021 god.                      Gradona~alnik 

                                    Стевче Стевановски 
 
 
 
 

Врз основа на  член 36, став 1 
точка 5 од Законот за локалната 
самоуправа (,,Службен весник на РМ,, 
бр.5/02), член 17 од Законот за јавните 
претпријатија (,,Службен весник на РМ,, 
бр.38/96, 9/97, 6/02, 19/02, 40/03, 49/06 и 
22/07) a vo soglasnost na ~len 21 stav 1 
to~ka 34  i ~len 94   od Statutot na 
Op{tina Novaci (,,Slu`ben glasnik na 
Op{tina Novaci,, br. 07/219), Советот на 
Општина Новаци на седницата одржана на 
ден 29.12.2021 година, донесе 

 
Р ЕШЕНИЕ 

За именување членови на Надзорниот одбор за 
Контрола на материјално-финансискоработење 

на  
J.K.P. ,,Komunalna Higiena,, Novaci  

 
 1. Надзорниот одбор за контрола на 
материјално-финансиското работење на  
J.K.P. ,,Komunalna Higiena,, Novaci се 
состои од 5 (пет) члена. 
  
 2. За членови на Надзорниот одбор за 
контрола на материјално-финансиското 
работење на на J.K.P. ,,Komunalna Higiena,, 
Novaci se именуваат: 
  

 1.Александра Филиповска 

 2.Маја Талевска 
 3.Ице Тушевски  
 4.Емилија Вајдевска 
 5.Мартина Митревска 

 

 З.Членовите на Надзорниот одбор за 
контрола на материјално-финансиското 
работење од своите редови избираат 

претседател. 

 4.Мандатот на претседателот и 
членовите  на Надзорниот одбор трае 4 
(четири) години. 

    5. Ова решение влегува во сила so 
denot na donesuvawe i ќе se objavi vo  во 
,,Службен  гласник на Општина Новаци,,. 
 
Br.14-1079/31           Совет  на  општина  Новаци 

29.12.2021 god.                 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 Управен одбор на Јавна општинска 
установа за деца - детска градинка „БАМБИ“ во 

с. Новаци, општина Новаци 
 
 
 
 
 
 

 1. Оbjavuvam Решение за разрешување на 
членови на Управен одбор на Јавна општинска 
установа за деца - детска градинка „БАМБИ“ во 
с. Новаци, општина Новаци, донесенa на 
седница на Совет на општина Новаци, одржана 
на 29.12.2021 година. 

 
 
 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-1093/29   OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
31.12.2021 god.                      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, член 21 став 1 точка 34, од Статутот на 
општина Новаци (,,Службен гласник на општина 
Новаци,, бр.07/2019), и член 9 од Акт за 

Основање на  Јавна општинска установа за 

деца - детска градинка„БАМБИ“ во с. Новаци, 

Општина Новаци(,,Службен гласник на општина 
Новаци,, бр.09/2019),Советот на Општина 
Новаци на седницата одржана на ден 29.12.2021 
година, донесе 

  

РЕШЕНИЕ 
 за разрешување на членови на Управен одбор 

на Јавна општинска установа за деца - детска 

градинка „БАМБИ“ во с. Новаци, општина 

Новаци 

 
 1. СЕ РАЗРЕШУВААТ тројца 

претставници од основачот-општина Новаци, за 

членови на Управен одбор на Јавна општинска 

установа за деца - детска градинка „БАМБИ“ во 

с. Новаци, општина Новаци: 

 1.Olivera Dimitrovska-вработена во 
општина Новаци  

 2.Ирена Поповска Талевска- вработена 
во општина Новаци  
 3.Иванчо Котевски-Совет на општина 
Новаци 

  
 
 2. Решението vleguva vo sila so denot 

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

 

Br.14-1079/32           Совет  на  општина  Новаци 

29.12.2021 god.                 Претседател 
       Славица Најдовска-Стојковска 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od 

Zakonot za lokalna samouprava(,,Slu`ben 
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vesnik na R.M.,,br.5/02) i ~len 68 od 

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

 
 
 

ЗАКЛУЧОК 

Za objavuvawe Решение за именување членови 

на Управен одбор на Јавна општинска установа 

за деца - детска градинка „БАМБИ“ во с. 

Новаци, општина Новаци 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 1. Оbjavuvam Решение за именување 

членови на Управен одбор на Јавна општинска 

установа за деца - детска градинка „БАМБИ“ во 

с. Новаци, општина Новаци, донесенa на 
седница на Совет на општина Новаци, одржана 
на 29.12.2021 година. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-1093/30   OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
31.12.2021 god.                      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, член 21 став 1 точка 34, од Статутот на 
општина Новаци (,,Службен гласник на општина 
Новаци,, бр.07/2019), и член 9 од Акт за 

Основање на  Јавна општинска установа за деца - 

детска градинка„БАМБИ“ во с. Новаци, Општина 

Новаци(,,Службен гласник на општина Новаци,, 
бр.09/2019),Советот на Општина Новаци на 
седницата одржана на ден 29.12.2021 година, 
донесе 
  

РЕШЕНИЕ 
 за именување членови на Управен одбор на 

Јавна општинска установа за деца - детска 

градинка „БАМБИ“ во с. Новаци, општина 

Новаци 

 
 1. СЕ ИМЕНУВААТ тројца 

претставници од основачот-општина Новаци, за 

членови на Управен одбор на Јавна општинска 

установа за деца - детска градинка „БАМБИ“ во 

с. Новаци, општина Новаци: 

 1.Тања Димовски 

 2.Ивона Мојановска-Ивановска  
 3.Елизабета Јончиќ 
  
 
 
 2.Мандатот на членовите на Управениот 

одбор на Јавна општинска установа за деца - 

детска градинка „БАМБИ“ во с. Новаци, 

општина Новаци, трае за период од 4 години. 

 
 

 3.Решението vleguva vo sila so denot 

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

Br.14-1079/33           Совет  на  општина  Новаци 
29.12.2021 god.                 Претседател 

       Славица Најдовска-Стојковска 

 
 



 

 BROJ 22 Петок 31.12.2021 .   GOD. XXV STR. 

    SLU@BEN   GLASNIK          OP[TINA NOVACI      - 35 - 

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 за работа во областа 

на располагањето со градежно земјиште во 

сопственост на Република Северна Македонија 

на подрачието на општина Новаци за 2022 

година 

 
 

 
 
 
 
 

 1. Оbjavuvam Програма за работа во 

областа на располагањето со градежно земјиште 

во сопственост на Република Северна 

Македонија на подрачието на општина Новаци 

за 2022 година, донесенa на седница на Совет на 
општина Новаци, одржана на 29.12.2021 година. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-1093/31   OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
31.12.2021 god.                      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), а 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 29.12.2021 година, 

донесе 

ПРОГРАМА 

ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА 

ОПШТИНА НОВАЦИ ЗА 2022 ГОДИНА 

 

 

ПРОСТОРЕН ОПФАТ И ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА 

 

 Предмет на оваа програма е располагањето, управувањето и менаџирање со 

градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија на 

територијата на општина Новаци дефинирана според територијалната организација 

на Република Северна Македонија за време на календарската 2022 година, а врз 

основа на донесените општи акти од страна на Советот на општина Новаци, како и 

АУП согласно општ акт за село Новаци и ЛУПД КО Градешница, врз основа на кои 

може да се издаде одобрение за градење. Од друга страна пак вклучува отуѓување на 

градежно земјиште со јавно наддавање и непосредна спогодба, давање на земјиште 

на долготраен и краткотраен закуп и размена на земјиштето. Програмата за работа 

во областа на располагањето со градежното земјиште во сопственост на Република 

Северна Македонија на подрачјето на општина Новаци ги третира териториите 

односно опфатите на општите акти каде земјиштето е во сопственост на Република 

Северна Македонија и каде што согласно Законот за градежно земјиште може да се 

оствари промет на градежното земјиште во рамките и на начин определен со 

Законот за градежно земјиште. Општина Новаци има Комисија за располагање со 

градежно земјиште и има поднесено барање до Министерството за транспорт и 

врски да ги врши работите на располагање со градежно земјиште, да остварува 

промет со градежно земјиште и приходи по тој основ. 

 Во текот на годишната Програма се предвидува предмет на располагањето, 

управувањето и менаџирањето со градежното земјиште сопственост на Република 

Северна Македонија да бидат градежни парцели што се наоѓаат на територијата на 

општина Новаци во населените места Зовиќ, Старавина, Новаци и Градешница 

согласно: 
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1 
Општ акт за село Зовиќ донесен со Одлука од Совет на општина Новаци 
 бр. 07-795/11 од 30.09.2014 година 

2 
Општ акт за село Старавина донесен со Одлука на Совет на општина Новаци    
бр. 14-71/19 од 30.01.2015 година 

3 

АУП – Архитектонско Урбанистички Проект за формирање на градежни 
парцели на дел од КП 1394/1 (КП 1394, КП 1394/9, КП 1394/10, КП 1394/11, КП 
2009/5, КП 1221/1, КП 1221/2 и КП 1241/1) КО Новаци и КО Новаци ВОН ГРАД, 
за намена Г2 – Лесна и незагадувачка индустрија,  (Г3 – Сервиси и Г4 – 
Стоваришта), согласно општ акт за село Новаци, општина Новаци, бр. 09-403/5, 
од 25.05.2021; 

4 
ЛУПД – Локална урбанистичка планска документација за дел од КП бр. 2876/3 
со основна класа на намена А1, КО Градешница, општина Новаци, бр. 09-05 од 
22.09.2020 година. 

 

 

Просторен опфат 

 

 Со оваа програма се дефинира менаџирањето со градежното земјиште во 

сопственост на Република Северна Македонија што се наоѓа на територијата на 

општина Новаци дефинирана според територијалната организација на Република 

Северна Македонија, за време на календарска 2022 година. Во текот на годишната 

програма се предвидува предмет на менаџирање со градежното земјиште во 

сопственост на Република Северна Македонија да бидат градежните парцели што се 

наоѓаат на териториите на: 

 

Населено место Зовиќ, населено место Старавина и населено место Новаци 

според општ акт за село Зовиќ донесен со Одлука бр. 07-795/11 од 30.09.2014 година, 

општ акт за село Старавина донесен со Одлука бр. 14-71/19 од 30.01.2015 година, 

АУП – Архитектонско Урбанистички Проект за формирање на градежни парцели на 

дел од КП 1394/1 (КП 1394, КП 1394/9, КП 1394/10, КП 1394/11, КП 2009/5, КП 

1221/1, КП 1221/2 и КП 1241/1) КО Новаци и КО Новаци ВОН ГРАД, за намена Г2 – 

Лесна и незагадувачка индустрија,  (Г3 – Сервиси и Г4 – Стоваришта), согласно општ 

акт за село Новаци, општина Новаци, бр. 09-403/5, од 25.05.2021 и ЛУПД – Локална 

урбанистичка планска документација за дел од КП бр. 2876/3 со основна класа на 

намена А1, КО Градешница, општина Новаци, бр. 09-05 од 22.09.2020 година.  

ОСНОВИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОГРАМАТА 

 

Законски основ за изработка на Програмата 

 

 Законски основ на Програмата за управување со градежното земјиште се: 
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Законот за локалната самоуправа (Сл. Весник на РМ 5/2002), Закон за 

градежно земјиште (Сл. Весник на РМ бр. 15/15; 44/15; 98/15; 193/15; 226/15; 30/16; 

31/16; 142/16 и 190/16), член 21 од Статутот на општина Новаци (Сл. Гласник бр. 

7/2019) и Уредба за висината на цената на градежното земјиште во сопственост на 

Република Северна Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување 

на постапките за отуѓување и давање под закуп (Сл. Весник на РМ бр. 158/13; 

175/13; 134/14 и 161/14). 

 

Цели на програмата 

 

Обезбедување на услови за социо – економски развој на општината преку 

обезбедување просторни услови за развој што ќе им овозможат на заинтересираните 

правни и физички лица изградба на сопствени простории за обавување на одредена 

дејност, а потоа и да придонесат за развојот на општина Новаци на начин што ќе 

обезбедат вработување на невработени лица и обезбедување на подобри услови за 

живеење од една страна, а од друга страна и давање на можност за користење на 

расположливите ресурси. 

 

Динамика на реализација на програмата 

  

 Програмата за 2022 година се планира да се реализира континуирано во 

календарската 2022 година. 

 

Блок 1 

Парцела 682; 1306; 1329; 1371 КО Зовиќ 
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Градежни парцела 682; 1306; 1329 и 1371 

 

- Основна класа на намена за градежната парцела е А – домување, односно: 

o А0 – домување во станбени куќи со посебен режим 

o А1 – домување во станбени куќи 

o А3 – групно домување 

- Процент на изграденост е 60 % (урбанистичка величина која ја покажува 

густината на изграденост, се пресметува како однос помеѓу површината на 

земјиштето под градбата и вкупната површина на градежното земјиште 

изразен во проценти) 

- Коефициент на искористенот е 1,8 (урбанистичка величина која го покажува 

интензитетот на изграденост на градежното земјиште и се пресметува како 

однос помеѓу вкупната изградена површина, односно збирот на површините 

на сите изградени спратови на градбата и вкупната површина на градежното 

земиште, изразен со рационален број со две децимали) 

- Катност е П+2 

- Максимална висина на венец 10,2 м 

- Општите услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите се 

применуваат за сите катастарски парцели во рамките на планскиот опфат во 

чии граници се дефинирани наменски зони за домување, јавни институции, 

зеленило и рекреација и инфраструктура. 

- Во зоната предвидена за домување, во катастарските парцели до кои се 

пристапува директно од дефинираните главни сообраќајни правци, во 

објектите со основна класа на намена А1 – домување во станбени куќи и 

домување во станбени куќи во селско – стопански двор и А3 – групно 

домување дозволено е егзистирање на компатибилна класа на намени:  

o Б1 – мали комерцијални и деловни намени (до 30 % во однос на 

основната класа на намени) 
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- Формирањето на градежната парцела, површина на градба, висината на 

објектите, процентот на изграденост и коефициентот на искористеност да се 

во согласност со Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко 

планирање (Сл. Весник на РМ бр. 63/12; 126/12; 19/13; 95/13 и 37/14)  

- Површината на градење може да се протега во рамки на една или повеќе 

катастарски парцели, при што минимално растојание од површината на 

градење до границата со парцелата кон постоечката сообраќајница не треба 

да е помало од три (3) метри, согласно член 84-а од Правилникот за стандарди 

и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр. 63/12; 126/12; 

19/13; 95/13 и 37/14) 

- Максимално дозволената висина на венец е планска одредба со која се 

утврдува височината на градбата и се одредува за онаа страна на површината 

за градење која гледа кон лицето на градежната парцела (страната од каде 

што се пристапува преку јавна сообраќајна површина), во согласност со член 

44 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање 

(Сл. Весник на РМ бр. 63/12; 126/12; 19/13; 95/13 и 37/14): 

o За рамен терен максималната височина на градбата се изразува како 

вертикално растојание помеѓу тротоарот и завршниот венец на 

градбата во должни метри; 

o За терен во пад, доколку тротоарот долж лицето на парцелата е во пад, 

максималната височина се одредува помеѓу висинската кота на 

тротоарот во средината на страната на површината за градење долж 

падот на теренот и завршниот венец на градбата. 

- Стационарниот сообраќај – паркирањето да се решава во рамки на сопствена 

градежна парцела. Потребниот број на паркинг места да се утврди согласно 

член 59 и 61 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко 

планирање (Сл. Весник на РМ бр. 63/12; 126/12; 19/13; 95/13 и 37/14). 

Обезбедувањето на потребниот број на паркинг места е одновен услов за 

постигнување на максимално дозволените урбанистички величини и 

параметри (процент на изграденост, коефициент на искористеност, висина на 

венец и катност) 

- Колски пристап до градежните парцели да се обезбеди од постоечка 

сообраќајна инфраструктура. Доколку не е обезбеден колски пристап до 

парцелата, инвеститорот е должен сам да си обезбеди колски или пешачки 

пристап 

- Надлежните институции кои стопанисуваат со комуналните инфраструк-

турни мрежи (водовод, канализација, електрично напојување, фиксна 

телефонија итн.) да обезбедат услови за приклучок на градежните парцели 

кон своите мрежи 
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- Во рамките на планскиот опфат, потребно е обезбедување на услови со 

соодветно собирање, чување предтретман, третман, рециклирање или 

уништување на создадениот комунален отпад кој ќе се одлага во заеднички 

контејнери, а определувањето на нивните локации да се изврши со Одлука од 

Советот на општина Новаци 

- При изградбата на новите објекти да се почитува важечката законска и 

подзаконска регулатива која го регулира градењето 

- Се задолжува инвеститорот да обезбеди комплетен третман на отпадните 

води во согласност со важечката законска регулатива 

- Сите параметри за уредување на просторот во планскиот опфат кои не се 

опфатени во приложените општи услови за изградба, развој и користење на 

земјиштето и градбите од овој Општ акт, мора да бидат во согласност со 

Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. 

Весник на РМ бр. 63/12; 126/12; 19/13; 95/13 и 37/14). 
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682 
А0  
А1 
А3 

Б1 П+2 10,2 598 358,8 860 1,8 60 

1306 
А0 
А1 
А3 

Б1 П+2 10,2 527 316,2 750 1,8 60 

1329 
А0 
А1 
А3 

Б1 П+2 10,2 1043 625,8 1875 1,8 60 

1371 
А0 
А1 
А3 

Б1 П+2 10,2 849 509,4 1220 1,8 60 

Блок 2 

Парцела 502; 520; 536 и 700 КО Старавина 
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Градежни парцели 502; 520; 536 и 700 

 

- Основна класа на намена за градежната парцела е А – домување, односно: 

o А0 – домување во станбени куќи со посебен режим 

o А1 – домување во станбени куќи 

o А3 – групно домување 

- Процент на изграденост е 50 % (урбанистичка величина која ја покажува 

густината на изграденост, се пресметува како однос помеѓу површината на 

земјиштето под градбата и вкупната површина на градежното земјиште 

изразен во проценти) 

- Коефициент на искористенот (урбанистичка величина која го покажува 

интензитетот на изграденост на градежното земјиште и се пресметува како 

однос помеѓу вкупната изградена површина, односно збирот на површините 

на сите изградени спратови на градбата и вкупната површина на градежното 

земиште, изразен со рационален број со две децимали): 

o За А0 – Домување во станбени куќи со посебен режим за градежни 

парцели до 1000 м² процентот е 1,00 
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o За А0 – Домување во станбени куќи со посебен режим за градежни 

парцели над 1000 м² процентот е 0,50 

o За А1 – домување во станбени куќи проценот е 1,50 

o За А3 – групно домување процентот е 1,50 

- Катност: 

o За А0 – Домување во станбени куќи со посебен режим за градежни 

парцели до 1000 м², катност е П+2+ПК 

o За А0 – Домување во станбени куќи со посебен режим за градежни 

парцели над 1000 м², катност е П+2+ПК 

o За А1 – домување во станбени куќи катност е П+2+ПК 

o За А3 – групно домување процентот катност е П+2 

- Максимална висина на венец е: 

o За А0 – Домување во станбени куќи со посебен режим за градежни 

парцели до 1000 м², максимална висина на венец е 10,2 м² 

o За А0 – Домување во станбени куќи со посебен режим за градежни 

парцели над 1000 м², максимална висина на венец е 10,2 м² 

o За А1 – домување во станбени куќи, максимална висина на венец е 10,2 

м² 

o За А3 – групно домување, максимална висина на венец е 10,00 м² 

- Општите услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите се 

применуваат за сите катастарски парцели во рамките на планскиот опфат во 

чии граници се дефинирани наменски зони за домување, јавни институции, 

зеленило и рекреација и инфраструктура. 

- Во зоната предвидена за домување, во катастарските парцели до кои се 

пристапува директно од дефинираните главни сообраќајни правци, во 

објектите со основна класа на намена А1 – домување во станбени куќи и 

домување во станбени куќи во селско – стопански двор и А3 – групно 

домување дозволено е егзистирање на компатибилна класа на намени:  

o Б1 – мали комерцијални и деловни намени (до 30 % во однос на 

основната класа на намени) 

- Формирањето на градежната парцела, површина на градба, висината на 

објектите, процентот на изграденост и коефициентот на искористеност да се 

во согласност со Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко 

планирање (Сл. Весник на РМ бр. 63/12; 126/12; 19/13; 95/13 и 37/14)  

- Површината на градење може да се протега во рамки на една или повеќе 

катастарски парцели, при што минимално растојание од површината на 

градење до границата со парцелата кон постоечката сообраќајница не треба 

да е помало од три (3) метри, согласно член 84-а од Правилникот за стандарди 
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и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр. 63/12; 126/12; 

19/13; 95/13 и 37/14) 

- Максимално дозволената висина на венец е планска одредба со која се 

утврдува височината на градбата и се одредува за онаа страна на површината 

за градење која гледа кон лицето на градежната парцела (страната од каде 

што се пристапува преку јавна сообраќајна површина), во согласност со член 

44 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање 

(Сл. Весник на РМ бр. 63/12; 126/12; 19/13; 95/13 и 37/14): 

o За рамен терен максималната височина на градбата се изразува како 

вертикално растојание помеѓу тротоарот и завршниот венец на 

градбата во должни метри; 

o За терен во пад, доколку тротоарот долж лицето на парцелата е во пад, 

максималната височина се одредува помеѓу висинската кота на 

тротоарот во средината на страната на површината за градење долж 

падот на теренот и завршниот венец на градбата. 

- Стационарниот сообраќај – паркирањето да се решава во рамки на сопствена 

градежна парцела. Потребниот број на паркинг места да се утврди согласно 

член 59 и 61 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко 

планирање (Сл. Весник на РМ бр. 63/12; 126/12; 19/13; 95/13 и 37/14). 

Обезбедувањето на потребниот број на паркинг места е одновен услов за 

постигнување на максимално дозволените урбанистички величини и 

параметри (процент на изграденост, коефициент на искористеност, висина на 

венец и катност) 

- Колски пристап до градежните парцели да се обезбеди од постоечка 

сообраќајна инфраструктура. Доколку не е обезбеден колски пристап до 

парцелата, инвеститорот е должен сам да си обезбеди колски или пешачки 

пристап 

- Надлежните институции кои стопанисуваат со комуналните инфраструк-

турни мрежи (водовод, канализација, електрично напојување, фиксна 

телефонија итн.) да обезбедат услови за приклучок на градежните парцели 

кон своите мрежи 

- Во рамките на планскиот опфат, потребно е обезбедување на услови со 

соодветно собирање, чување предтретман, третман, рециклирање или 

уништување на создадениот комунален отпад кој ќе се одлага во заеднички 

контејнери, а определувањето на нивните локации да се изврши со Одлука од 

Советот на општина Новаци 

- При изградбата на новите објекти да се почитува важечката законска и 

подзаконска регулатива која го регулира градењето 
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- Се задолжува инвеститорот да обезбеди комплетен третман на отпадните 

води во согласност со важечката законска регулатива 

- Сите параметри за уредување на просторот во планскиот опфат кои не се 

опфатени во приложените општи услови за изградба, развој и користење на 

земјиштето и градбите од овој Општ акт, мора да бидат во согласност со 

Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. 

Весник на РМ бр. 63/12; 126/12; 19/13; 95/13 и 37/14). 
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502 
A0 
A1 
A3 

Б1 
П+2+ПК 
П+2+ПК 

П+2 

10,2 
10,2 
10,0 

1345 672,5 
1850 
1850 
1600 

0,5 
1,5 
1,5 

50 

520 
А0 
А1 
А3 

Б1 
П+2+ПК 
П+2+ПК 

П+2 

10,2 
10,2 
10,0 

207 103,5 
290 
290 
250 

1,0 
1,5 
1,5 

50 

536 
А0 
А1 
А3 

Б1 
П+2+ПК 
П+2+ПК 

П+2 

10,2 
10,2 
10,0 

321 160,5 
430 
430 
385 

1,0 
1,5 
1,5 

50 

700 
А0 
А1 
А3 

Б1 
П+2+ПК 
П+2+ПК 

П+2 

10,2 
10,2 
10,0 

2252 1126 
3000 
3000 
2700 

0,5 
1,5 
1,5 

50 

 

Блок 3:   

ГП 1.1 (Продажба на дел од истата со дооформување на парцела) КО Новаци; 

ГП 1.4  КО Новаци вонград. 
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1.1 Г2, Г3, Г4 
Б1, Б2, Д2, Д3, Д4 (30%); 

Б4 (10)%, max 49% 
1081.00 м² 

419.53 
м² 

Н=10.00 м П+1 839.06 м² 38.81% 0.78 

1.4 Г2, Г3, Г4 
Б1, Б2, Д2, Д3, Д4 (30%); 

Б4 (10)%, max 49% 
10646.31 

м² 
7400.0

0 м² 
Н=10.00 м П+1 

14800.00 
м² 

69.51% 1.39 

 

 

Блок 4: 

 Градежна парцела 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13; 

1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18; 1.19; 1.20; 1.21; 1.22; 1.23; 1.24; 1.25; 1.26;, кои се наоѓаат на 

дел од КП 2876/3, КО Градешница. 
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ЛУПД ЗА ДЕЛ ОД К.П.БР.2876/3 СО ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА А1, К.О. ГРАДЕШНИЦА, ОПШТИНА НОВАЦИ 
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1.1 A1 Б1-30% 10.20 м П+2+Пк 458 м² 243 м² 972 м² 53.06 % 

1.2 A1 Б1-30% 10.20 м П+2+Пк 467 м² 247 м² 988 м² 52.89 % 

1.3 А1 Б1-30% 10.20 м П+2+Пк 571 м² 320 м² 1280 м² 56.04 % 

1.4 А1 Б1-30% 10.20 м П+2+Пк 575 м² 323 м² 1292 м² 56.17 % 
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1.5 А1 Б1-30% 10.20 м П+2+Пк 575 м² 323 м² 1292 м² 56.17 % 

1.6 А1 Б1-30% 10.20 м П+2+Пк 575 м² 323 м² 1292 м² 56.17 % 

1.7 А1 Б1-30% 10.20 м П+2+Пк 575 м² 323 м² 1292 м² 56.17 % 

1.8 А1 Б1-30% 10.20 м П+2+Пк 575 м² 323 м² 1292 м² 56.17 % 

1.9 А1 Б1-30% 10.20 м П+2+Пк 472 м² 247 м² 988 м² 53.33 % 

1.10 А1 Б1-30% 10.20 м П+2+Пк 566 м² 320 м² 1280 м² 56.54 % 

1.11 А1 Б1-30% 10.20 м П+2+Пк 463 м² 244 м² 976 м² 52.70 % 

1.12 А1 Б1-30% 10.20 м П+2+Пк 571 м² 323 м² 1292 м² 56.57 % 

1.13 Е2 Трафостаница 3.5 м П 102 м² 21 м² 21 м² 20.59 % 

1.14 А1 Б1-30% 10.20 м П+2+Пк 571 м² 322 м² 1288 м² 56.39 % 

1.15 А1 Б1-30% 10.20 м П+2+Пк 575 м² 323 м² 1292 м² 56.17 % 

1.16 А1 Б1-30% 10.20 м П+2+Пк 575 м² 323 м² 1292 м² 56.17 % 

1.17 А1 Б1-30% 10.20 м П+2+Пк 575 м² 323 м² 1292 м² 56.17 % 

1.18 А1 Б1-30% 10.20 м П+2+Пк 575 м² 323 м² 1292 м² 56.17 % 

1.19 А1 Б1-30% 10.20 м П+2+Пк 575 м² 323 м² 1292 м² 56.17 % 

1.20 А1 Б1-30% 10.20 м П+2+Пк 575 м² 323 м² 1292 м² 56.17 % 

1.21 А1 Б1-30% 10.20 м П+2+Пк 575 м² 323 м² 1292 м² 56.17 % 

1.22 А1 Б1-30% 10.20 м П+2+Пк 575 м² 323 м² 1292 м² 56.17 % 

1.23 А1 Б1-30% 10.20 м П+2+Пк 575 м² 323 м² 1292 м² 56.17 % 

1.24 А1 Б1-30% 10.20 м П+2+Пк 575 м² 323 м² 1292 м² 56.17 % 
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1.25 А1 Б1-30% 10.20 м П+2+Пк 571 м² 323 м² 1292 м² 56.57 % 

1.26 Е3 
Пречистителна 

станица 
3.50 м П 126 м² 60 м² 60 м² 47.62 % 

Паркирање – гаражирање за целиот опфат е предвидено во склоп на 

сопствената парцела, согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за 

урбанистичко планирање (Сл. Весник на Р.М. бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 

35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18). 

Лица надлежни за реализација на Програмата 

 

 За реализација на оваа Програма надлежна е Комисијата за спроведување на 

постапките за јавно наддавање на градежно земјиште сопственост на Република 

Северна Македонија составена од 3 лица, од кои најмалку 2 лица се со овластување 

за располагање со градежното земјиште. 

 

Проценка на финансискиот прилив по основ на реализација на Програмата 

Се очекува прилив на средства по оваа Програма од продажба на парцели за 

домување, со основни намени: 

o А0 – домување во станбени куќи со посебен режим 

o А1 – домување во станбени куќи 

o А3 – групно домување 

 

Проценка на финансиските средства потребни за реализација на Програмата 

Потребни средства кои се предвидени за реализација на Програмата се само за 

огласување на парцелите во јавните гласила без нивно рекламирање и ќе изнесува 

100000 денари. 

 Програмата ја усвојува Советот на општина Новаци. 

 Програмата може да се изменува и дополнува на начин и постапка по која и се 

донесува. 

 За спроведување на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на општина 

Новаци. 

 Програмата влегува во сила со денот на објавувањето во Службениот гласник 

на општина Новаци. 
                                                                                                Sovet na Opшtina Novaci 

                                                                  Pretsedatel 

               Славица Најдовска-Стојковска      

 



 

 BROJ 22 Петок 31.12.2021 .   GOD. XXV STR. 

    SLU@BEN   GLASNIK          OP[TINA NOVACI      - 36 - 

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 за активностите на 
општина Новаци во областа за Образование 

 
 

 
 
 
 
 
 

 1. Оbjavuvam Програма за активностите 

на општина Новаци во областа за Образование, 

донесенa на седница на Совет на општина 
Новаци, одржана на 29.12.2021 година. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-1093/32   OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
31.12.2021 god.                      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 50 

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

на Општина Новаци на седницата одржана на ден 29.12.2021 година, донесе 

ПРОГРАМА 

За активностите на општина Новаци во областа за Образование 

Вовед  

Општина Нпваци има еднп централнп и 8 ппдрачни училишта , секпе училиште заслужува ист 

третман и исти услпви за рабпта . 

Образпваниетп  е најмпќна алатка акп сакаме да изградиме здрави и силни генерации . На 

учениците треба да им се пбезбеди средина за учеое штп нуди најразлични дпживуваоа сп 

штп ќе им се ппмпгне да се развијат спцијалнп , сппдветнп на нивната впздраст и степен на 

развпј .Секпе дете  заслужува да има нпрмални услпви за рабпта и напредпк , средина каде 

штп ќе се чувствува какп дпма . 

Основна цел  

Оснпвна цел е да се разви, успврши и да се ппдпбри квалитетпт на пснпвнптп  пбразпваниетп 

преку предлпжените прпекти . 

Крајна цел. 

Здрава средина за рабпта ,задпвплни ученици кпи ќе се фпрмираат вп разнпвидни личнпсти и 

дпстпјни градани на ппштесвптп.  

Вп Прпграмата за Образпвание за 2022 гпдина предвидени се прпекти кпи ппчнуваат пд 

пснпвните услпви за рабпта и тпа рекпснтрукција на сите ппдрачни училишта вп ппштина 

Нпваци . Секпј месец пп еднп ренпвиранп училиште . 

 

1. Училиштетп е ппвеќе пд  дпм. Вп училиштета услпвите за рабпта треба да бидат 

нпрмални, децата да се чувствуваат сигурнп и заштитенп , тпплп и удпбнп. Затпа какп 

прва нештп штп сакаме да гп ппчниме е рекпнструкција на сите ппдрачни училишта . 

Табела 1 

 Бач Гермијан Живојно Добромири Рибарци 

Рекпнструкција 
на училишни 
пбјекти  

-Врати  
-Лабавп сп 
чешма 
-Прпзпрци  
-Струјна 
кпнструкција  

-Врати  
-Лабавп сп 
чешма  
-Струјна 
кпнструкција  

-Врати  
-Лабавп  
-Струјна 
кпнструкција 

рекпнструкција 
на цел пбјект  

 

 

2. Учениците мпра да рабптата вп здрава и чиста средина, мпра да имаат пснпвни услпви за 

хидгиена. Вп перипд кпга светпт се сппчува сп нагплемите вируси и бплести, најбитнп е да се 



инвестира вп пснпвните хигиенски услпви. За таа цела превидуваме нпви тпалети вп 

централнптп училиште ОУ “Славкп Лумбаркпвсkи”,  и нпви тпалети вп ппдрачнптп училиште вп 

с.Дпбрпмири . 

Табела 2 

Рекпнструкција 
на училишни 
тпалети  

ПУ.Нпваци  ПУ.Дпбрпмири  ПУ.Бач    

 

3.Секпј ученик треба да има услпви за практичнп да гп гради и развие свпјпт талент . 

Вп 21 век ппвеќе пд нужнп е да се има ппремени кабинети. Вп 2022 гпдина предвидуваме 

ппремуваое на кабинети пп биплпгија и хемија . 

Табела 3 

Опремуваое 
на училишни 
кабинети  

Математика  Физика  Хемија   Биплпгија   

 

4.Децата од училишна возраст треба да имаат урамнотежена исхрана, витамини и елементи во 

трагови, кои ќе му помогнат на телото да се развива и да остане здраво.  

Тешкп е да се впсппстават здрави навики вп исхраната, ппсебнп кај деца, нп не е невпзмпжнп. 

Масната, сплена храна препплна сп калприи кпи децата ги јадат вп кпмбинација сп серипзен 

недпстатпк на физичка активнпст, предизвикува прекумерна тежина и дебелина, кпја ппдпцна 

мпже да дпведе дп други здравствени тешкптии. Ппради тпа е мнпгу важнп здравите пбрпци 

вп исхраната да се развијат вп најранипт живпт, штп дпведува дп дплгптрајна кприст. 

Затпа вп прпграмата за пбразпвание предвидуваме птвпраое на кујна сп здрава храна вп 

училиштетп вп Нпваци . 

- Отвпраое кујна сп здрава храна вп училиштетп вп Нпваци 

- Табела  

Кујна за 
здрава храна  

ЦУ Славкп 
Лумбаркпвски  

 
 
 

    

-  

5.Изградба на сппственп затпплуваое на сппртската сала вп с.Нпваци 

Сите кпи редпвнп тренираат се ппптппрни на бплести,згплемена им е рабптпсппспбнпста,им 

се спздава креативен дух,стануваат ппурамнптежени,стекнуваат сигурнпст вп сппствените 

сили,ппведри се и ппдпбрп се вклппуваат вп средината вп кпја штп живеат и учат. 

Активнпст каде надминувајќи ги физичките бариери, децата мпжат да се пслпбпдат пд разни 

ментални блпкади. Активнпст каде преку серија на физички задачи кпи се неппхпдни за дететп 

да реши, какп да дпбие една хармпнична целина. Активнпст преку кпја истпвременп ги 

ппдпбрува кпгнитивните сппспбнпсти, активнпст каде стекнува сппспбнпст за истакнуваое на 

ппзитивната страна на личнпста итн.  Учениците треба да имааат услпви за пдржуваое на 

свпите физички активнпсти , услпви кпи же бидат вп чекпр сп 21 век . 



Затпа битнп е и мнпгу клучнп ппстпечката сппртска сала вп Нпваци да дпбие сппственп 

затпплуваое. 

6. Набавка на 3 Смарт табли за пптребите на ОУ Славкп Лумбаркпвски , Нпваци 

Развпјпт на инфпрматичката технплпгија зема гплем замав вп денешнп време , мнпгу честп 

нпвите инфпрматички ппмагала се кпристат вп наставата на учениците . Секпе дете заслужува 

да ги ужива нпвите трендпви на кппристеое на пвие апарати , училниците мпра да бидат 

мпдерни и да пдгпваараат не денешнптп време . Затпа какп мнпгу битни битни ппмагала се и 

Смарт таблите, вп пваа прпграма предвидуваме набавка на 3 смарттаблип сп тенденција пваа 

брпјка да се згплеми. 

7. Фпрмираое на мали библиптеки сп лектири , речници , енциклппедии и други кприсни 

книги . 

Читањето на детето уште од најрана возраст е многу вашно за неговиот развој, идниот 

школски па и деловен успех. Истражувањата покажуваат дека не децата на кои им се 

читало уште од најрана возраст, се развиваат побрзо, покажуваат поголем интерес за 

животната средина, подобро комуницираат, брзо учат и тоа е директно поврзано со 

нивните успеси во иднина. Исто така, истражувањата покажуваат дека ненадокнадно е она 

што не е стимулирано во раното детство. Додека слушаат што читате, децата го 

чувствуваат јазикот на сосема поинаков начин. Дури и многу мало дете ужива додека му се 

чита, посебно ако го менувате гласот, имитирајќи различни јунаци од приказните. Има 

многу придобивки од читањето книги. Читањето го подобрува менталното, емоционалното 

и физичкото здравје на децата. 

Збпгатуваое на училиштата сп мали билииптеки сп лектитри, речници ,енциклппедии и пдруги 

кприсни книги е најдпбрата услуга штп мпжиме да им ја направиме на учениците . Затпа вп 

пваа прпграма ппсветуваме гплемп внимание на книгите . 

8. Уредуваое на училишните двпрпви вп сите училишта сп клупи за пдмпр 

Училишните двпрпви се места каде штп децата ги кпристат свпите слпбпдни активнпст , 

двпрпвите треба да се уредени и на децата да и им ги пружат сите услпви за пдмпр . Затпа 

ппштината прпдплжува вп инвестираое на клупи за пдмпр и уредуваое на двпрпвите . Вп 

училишните двпрпви треба да дпминираат зелените ппвршини . Чистат и здрава средина 

треба да му биди дпстапна на секпе дете . 

9. Секпј труд треба да биди нагдарен . Учениците кпи ќе ппкажат успеси надвпр пд училишните 

клупи заслужуваат да бидат наградени  и стимулирани за да прпдплжат сп свпетп 

надпградуваое. Вп тпј кпнцепт предвидуваме парични награди за секпј ученик кпј ќе псвпи 

награда надвпр пд свпетп училиште . Земаќи вп предви кплку е тешкп и ппсветенп да се 

рабпти сп талентираљнп дете , да се преппзнае талентпт и правилпнп да се наспчува , сметаме 

дека наставникпт-ментпр треба истп така да биди награден и мптивиран за ппнатампшни 

предизвици . Паричните награди кпи ќе се пднесуваат на учениците кпи ќе дпбијат награда ќе 

бидат исти и за наставникпт ментпр . 

. Награда пд 10 000 денари за псвпенп I местп 

. Награда пд 6000 денари за псвпенп II местп  

. Награда пд 3000 денари за псвпенп III местп  

 



10 . Набавка на нпви стплчиоа , масички и клупи 

Секпгаш велиме дека децата треба да се чувствуваат какп дпма вп свпите училници , 

инвентарпт вп училниците честп се пштетува , затпа е пптребнп ппчестп да се заменува вп нпв . 

Кпнтинуиранп пдржуваое на училниците е наша примаран пбврска и дплжнпст. Затпа вп 

нпвата прпграма планираме редпвнп набавуваое на стплчиоа , клупи и масички . 

 

 
Набавка на нпви стплчиоа , клупи и масички  

  
ЦК “Славкп Лумбаркпвски”  и 8 ппдрачни училишта 

 

Програмата влегува во сила  со денот  на објавување во “ Службен гласник 

на општина Новаци ”. 

 

       Sovet na Opшtina Novaci                 

                                                                                      Pretsedatel 

       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 измени и 
дополнување на Развојниот план за комунални 

дејности на територијата на општина Новаци  за 

периодот 2020-2022 година 

 
 

 
 
 
 
 
 

 1. Оbjavuvam Одлука за измени и 

дополнување на Развојниот план за комунални 
дејности на територијата на општина Новаци  за 

периодот 2020-2022 година , донесенa на 
седница на Совет на општина Новаци, одржана 
на 29.12.2021 година. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-1093/33   OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
31.12.2021 god.                      Gradona~alnik 

                                    Стевче Стевановски 
 
 
 
 

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 
ичлен  36 став 1 точка 6 од Законот за локална 

самоуправа (,,Сл. Весник на РМ,, бр5/02), член 7 
став 2 од Законот за комунални 
дејности(Службен весник на РМ бр. 95/2012 , 
163/2013, 42/2014, 44/2015),во согласност со  

член 94 ичлен 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 

29.12.2021 година,донесе 

О д л у к а 
За измени и дополнување на Развојниот план 

за комунални дејности на територијата на 
општина Новаци  за периодот 2020-2022 

година  
 

Член 1 
 

Се менува точка бр.  7   од   Развојниот  план за  
комунални дејности усвоен од Советот на 

општината  на 10.12.2019 година , Измените  и 
дополнувањата  на  развојниот  план  за  

комунални дејности    со бр. 14-698/7  од  
22.07.2021 година   
 

- Во  точката  Одржување   на објекти  од 
нискоградба  - дејности на територијата на 

општина Новаци  за  периодот  2020-2022 
година  -предвидени те   средства  во износ од  
4.000.000 денари  за 2021 година   се  бришат,  
останува  износот   од   2.000.000,00 денари. 

 
Овa odluka за измени и дополнувања  станува 
составен дел на  Развојниот план за комунални 
дејности на територијата на општина Новаци  за 

периодот 2020-2022 година . 
 

Член 2 
 
Одлуката влегува во сила со денот на 

донесување и ќе се објави во ,,Службен гласник 
на општина Новаци,,. 

 
Br.14-1079/36           Совет  на  општина  Новаци 
29.12.2021 god.                 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 Планирани Активности за 2022 
 
 

 
 
 
 
 
 

 1. Оbjavuvam Планирани Активности за 
2022, донесенa на седница на Совет на општина 

Новаци, одржана на 29.12.2021 година. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 
Бр.08-1093/34   OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
31.12.2021 god.                      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 29.12.2021 година, донесе 
 

 
Планирани Активности за 2022 

 
 
1Субвенции за клими                                                                 
1.500.000.00 
2.Субвенции за фасади                                                  
3.000.000,00 
3.Субвенции за специфични култури                            
750.000,00 
4.Субвенционирање на системи капка по капка               
750.000,00 
5.Учество во проекти                                                                     
1.000.000,00 
6.Проектна документација                                                         
2.850.000,00 
7.Одржување на јавна чистота                                                  
3.000.000,00 
8.Реконструкција на клуб во с.Гермијан                          
300.000,00 
9.Користење на градежна механизација                                
1.000.000,00 
10.Урбана опрема-парк во с.Добромири                           
850.000,00 
12.Капела с.Далбеговци 
13.Капела во с.Бач                                                                                 
200.000,00 
14.Урбана опрема с.Далбеговци                                                     
100.000,00 
15.Јарбол.крст с.Гермијан                                                                  
200.000,00 
16.Изградба и реконструк. на патишта -програма        

10.000.000,00 
17.Реконструкција на полски патишта                            
2.000.000,00 

 
Br.14-1079/37           Совет  на  општина  Новаци 

29.12.2021 god.                 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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 1. Оbjavuvam Одлука za odobruvawe na 

finansiski sredstva za KUD,,Novaci,, 

Novaci, донесенa на седница на Совет на 

општина Новаци, одржана на 29.12.2021 година. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 
Бр.08-1093/35   OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                         
31.12.2021 god.                      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 29.12.2021 година, донесе 
 

O D L U K A 
za odobruvawe na finansiski sredstva za 

 KUD,,Novaci,, Novaci 

 
^len 1 

 
 SE ODOBRUVAAT finansiski sredstva  на 

KUD,,Novaci,, Novaci во износ од  10.000,00 денари, 

за откуп на влезници (100 х 100,00 денари). 
 

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

 
Br.14-1079/38           Совет  на  општина  Новаци 
29.12.2021 god.                 Претседател 
              Славица Најдовска-Стојковска 
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