СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
на општина Новаци

Број 04/22

Излегува по потреба 11.04.2022 год. Понеделник бр.04, година XXVI
Ж-сметка 749014004563010 Депонент: Народна банка на Македонија
E-mail: opstina@opstinanovaci.gov.mk Примерок- 50 ден.
__________________________________________________________________

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на Р.М.,,бр.5/02) и член 68 од Статутот
на Општина Новаци (Службен гласник на
општина Новаци бр.07/2019), донесувам:

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Измени на Програмата за
управување со животна средина во однос на
влијанието од енергетскиот сектор во општина
Новаци за 2022г.
1. Објавувам Измени на Програмата за
управување со животна средина во однос на
влијанието од енергетскиот сектор во општина
Новаци за 2022г., донесенa на седница на Совет
на општина Новаци, одржана на 05.04.2022
година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр. 08-438/1
08.04.2022 г.
Новаци
Општина Новаци
Градоначалник
Стевче Стевановски
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Врз основа член 50 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/02) a
vo vrska so ~len 62 od Statutot na op{tina Novaci (,,Slu`ben glasnik na o{tina
Novaci,, br.07/2019), Градоначалникот na op{tina Novaci donese :

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНИ НА ПРОГРАМАТА
ZA UPRAVUVAWE SO @IVOTNA SREDINA VO ODNOS NA VLIJANIETO
OD ENERGETSKIOT SEKTOR VO OP[TINA N O V A C I ZA 2022 god.

^len 1
Се врши Измена на Програмата za upravuvawe so `ivotnata sredina vo odnos
na vlijanieto od energetskiot sektor vo op{tina Novaci za 2022 godina se ureduva
namenata i dodeluvaweto na sredstva za realizacija na programi i proekti i drugi
aktivnosti od oblasta na `ivotnata sredina na teritorijata na op{tina Novaci za
2022 godina.

^len 2
Sredstvata za realizacija na Programata se obezbeduvaat od:
1. Nadomestokot za proizvodsvo na energija od fosilni goriva kako namenska
dotacija na Op{tinata vo iznos od
6.916.203,00 denari
2. Buxet na op{tina Novaci za 2022 godina 902,798,00,00 денари
ВКУПНО 7.819.001,00 денари

^len 3
Za na~inot i dinamikata na koristewe na sredstvata }e se gri`i Komisijata
za urbanizam, komunalni dejnosti i za{tita na `ivotnata sredina pri Sovetot na
op{tina Novaci. Dokolku pri sproveduvaweto na postapkite I potpie{uvaweto na
dogovorite se javi razlika vo cenite odnosno se dobijat pogolemi ceni od
predvidenite sredstva istite ‘e se nadopolnat od Buxetot na op{tina Novaci za
2022 godina.
^len 4
Sredstvata od ~len 2 na ovaa Programa }e se rasporeduvaat na sledniot na~in:
1.Изградба на тротоари во с.Далбеговци …........160м ................................590.400,00 денари
2.Изградба на тротоари во с.Долно Агларци.......100 м
442.800,00 денари
3. Изградба на тротоари во с. Добромири ............300m ………………….1.107.000,00 денари
3.Изградба на атмосферска канализација во с.Г.Агларци 210м .............. 775.000,00 денари

4.Изградба на атмосферска канализација во с. Долно Агларци 240 м 885.600,00 денари
5. Изградба на атмосферска канализација во с. Добромири -----320м
1.180.000,00 денари
5.Реконструкција и санирање на газилиште на река Елешка во с.Гермијан –990.000,00 денари
6. Изградба на детски парк во с. Добромири ................................................850.000,00 денари
7.Изградба на тротоари во с.Рибарци ............................305,25метри --------998.201,00 денари
====================================================================
ВКУПНО 7.819.001,00денари

Општина Новаци
Градоначалник
Стевче Стевановски
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на Р.М.,,бр.5/02) и член 68 од Статутот
на Општина Новаци (Службен гласник на
општина Новаци бр.07/2019), донесувам:

Врз основа на член 126 од Законот за
води (,,Сл. Весник на РМ,, 87/08 ), во согласност
член 94 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
05.04.2022 година, донесе:

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за усвојување на
Оперативен план за заштита и одбрана од
поплави за 2022г. на територијата на која
дејствува подружница “Битолско Поле“-Битола
општина Битола, Могила, Новаци и Демир
Хисар

ODLUKA

1. Објавувам.Одлука за усвојување на
Оперативен план за заштита и одбрана од
поплави за 2022г. на територијата на која
дејствува подружница“ Битолско Поле“ - Битола
општина Битола, Могила, Новаци и Демир
Хисар, донесен на седница на Совет на општина
Новаци, одржана на 05.04.2022 година.

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

Бр. 08-438/2
08.04.2022 г.
Новаци

за усвојување на доставен Оперативен план за
заштита и одбрана од поплави за 2022г.
од страна на подружница “Битолско поле“ Битола

^len 1
SE УСВОЈУВА доставен Оперативен
план за заштита и одбрана од поплави за 2022г.
на територијата на која дејствува подружница
“Битолско Поле“ – Битола, општина Битола,
Могила, Новаци и Демир Хисар
^len 2
Составен дел на оваа Одлука е доставен
Оперативен план за заштита и одбрана од
поплави за 2022г. на територијата на која
дејствува подружница „Битолско Поле“–
Битола, општина Битола, Могила, Новаци и
Демир Хисар(бр.2201-33/1 од 08.02.2022г), наш
број 06-2/1 од 14.02.2022г.
^len 3
Одлуката влегува во сила наредниот ден
од објавувањето Градоначалник
во “Службен гласник на
општина Новаци“..

Општина Новаци
Градоначалник
Стевче Стевановски

Br.14-410/5
05-04-2022g.
Sovet na Opшtina Novaci
Pretsedatel
Славица Најдовска-Стојковска
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на Р.М.,,бр.5/02) и член 68 од Статутот
на Општина Новаци (Службен гласник на
општина Новаци бр.07/2019), донесувам:

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за давање на согласност
на Меморандум за соработка меѓу
општина Новаци и лицето Рамазан Тезџан како
промотер на општина Новаци

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и
член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа (,,Сл. Весник на РМ,, бр5/02), во
согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49
од Статутот на општина Новаци (,,Службен
гласник на општина Новаци,, бр.07/2019),
Советот на Општина Новаци на седницата
одржана на ден 05.04.2022 година, донесе:
ОДЛУКА
за давање Согласност на Меморандум за
соработка
помеѓу Општина Новаци и Рамазан Тезџан
Член 1

1. Објавувам Одлука за давање на
согласност на Меморандум за соработка меѓу
општина Новаци и лицето Рамазан Тезџан како
промотер на општина Новаци, донесена на
седница на Совет на општина Новаци, одржана
на 05.04.2022 година.

СЕ
ДАВА
СОГЛАСНОСТ
на
Меморандум за соработка помеѓу Општина
Новаци и Рамазан Тезџан.

^len 2

2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр. 08-438/3
08.04.2022г.
Новаци

Целта
на
Меморандумот
е
воспоставување на соработка помеѓу двете
страни за промоција на општина Новаци и
нејзините
потенцијали
во
Република
Македонија и странство во насока на
привлекување на домашни и странски
Градоначалник
Градо
инвеститори во општина
Новаци.
^len 3

Opшtina Novaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

Odlukata vleguva vo sila so denot na
donesuvawe i ќe се objavи vo ,,Slu`ben
glasnik na Opшtina Novaci,,.
Br.14-410/6
05-04-2022g.
Совет на Opшtina Novaci
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на Р.М.,,бр.5/02) и член 68 од Статутот
на Општина Новаци (Службен гласник на
општина Новаци бр.07/2019), донесувам:

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за давање на согласност
на Меморандум за соработка меѓу општина
Новаци и лицето Ахмед Корпулуоглу како
промотер на општина Новаци

1. Објавувам Одлука за давање на
согласност на Меморандум за соработка меѓу
општина Новаци и лицето Ахмед Корпулуоглу
како промотер на општина Новаци, донесена на
седница на Совет на општина Новаци, одржана
на 05.04.2022 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр. 08-438/4
08.04.2022г.
Новаци
Opшtina Novaci
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 05.04.2022 година, донесе:

ОДЛУКА
за давање Согласност на Меморандум за
соработка
помеѓу Општина Новаци и Ахмед Копрулуоглу
од Сакариа.
Член 1
СЕ
ДАВА
СОГЛАСНОСТ
на
Меморандум за соработка помеѓу Општина
Новаци и Ахмед Копрулуоглу од Сакариа.

^len 2
Целта
на
Меморандумот
е
воспоставување на соработка помеѓу двете
страни за промоција на општина Новаци и
нејзините
потенцијали
во
Република
Македонија и странство во насока на
привлекување на домашни и странски
Градоначалник
инвеститори во општина
Новаци.
^len 3
Odlukata vleguva vo sila so denot na
donesuvawe i ќe се objavи vo ,,Slu`ben
glasnik na Opшtina Novaci,,.

Br.14-410/7
05-04-2022g.
Совет на Opшtina Novaci
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на Р.М.,,бр.5/02) и член 68 од Статутот
на Општина Новаци (Службен гласник на
општина Новаци бр.07/2019), донесувам:

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за давање на
позитивно мислење на Финансиската програма
за 2022г. на ЗФК“Новаци 2005“-Новаци за
пролетниот дел од натпреварувачката година

1. Објавувам Заклучок за давање на
позитивно мислење на Финансиската програма
за 2022г. на ЗФК “Новаци 2005“- Новаци за
пролетниот дел од натпреварувачка година,
донесена на седница на Совет на општина
Новаци, одржана на 05.04.2022 година.

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и
член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа (,,Сл. Весник на РМ,, бр5/02), во
согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49
од Статутот на општина Новаци (,,Службен
гласник на општина Новаци,, бр.07/2019),
Советот на Општина Новаци на седницата
одржана на ден 05.04.2022 година, донесе:

ЗАКЛУЧОК
за давање на позитивно мислење на
Финансиската програма за 2022 г.
на ЗФК „Новаци 2005“- Новаци за пролетниот
дел од натпреварувачката година
I.
СЕ ДАВА ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ
на Финансиската програма за 2022 г. на ЗФК
„Новаци 2005“- Новаци за пролетниот дел од
натпреварувачката година
II.

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

Составен дел на овој Заклучок е Финансиската
програма за 2022г. на ЗФК„Новаци 2005“Новаци за пролетниот дел од натпреварувачката
година (бр.01-4/1 од 09.03.2022г.) наш број 15345/1 од 14.03.2022г.
III.
Градоначалник

Бр. 08-438/5
08.04.2022 г.
Новаци

Opшtina Novaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

Заклучокот влегува во сила со денот на
донесување, и ќе се објави во “Службен гласник
на општина Новаци“.
Br.14-410/8
05.04.2022g.
Совет на Opшtina Novaci
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на Р.М.,,бр.5/02) и член 68 од Статутот
на Општина Новаци (Службен гласник на
општина Новаци бр.07/2019), донесувам:

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за одобрување набавка
на прехрамбени производи, алкохолни и
безалкохолни пијалоци за одбележување на
верски празник“Свето Воскресение Христово“
во с.Далбеговци

1.Објавувам Одлука за одобрување
набавка на прехрамбени производи, алкохолни и
безалкохолни пијалоци за одбележување на
верски празник “Свето Воскресение Христово“
во с. Далбеговци, донесена на седница на Совет
на општина Новаци, одржана на 05.04.2022
година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр. 08-438//6
08.04.2022 г.
Новаци
Opшtina Novaci
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 05.04.2022 година, донесе
ODLUKA
za одобрување набавка на прехрамбени
производи, алкохолни и безалkoхолни пијалоци
за одбележување на верски празник во
с.Далбеговци
^len 1
СЕ ОДОБРУВА набавка на прехрамбени
производи, алkохолни и безалкохолни пијалоци
во износ од 15.000,00 денари бруто износ за
одбележување на верски празник- Велигден по
барање од Црковен Одбор при црква ‘’Свето
Воскресение Христово’’ од с.Далбеговци.
Составен дел на Одлуката е Барањето
бр.08-402/1 од 29.03.2022 година.
^len 2
Sredstvata od ~len 1 na ovaa Odluka
ќe se obezbedat od Buxetot na Opшtina
Novaci за 2022 година.
^len 3
Прехрамбени производи, алхохолни и
Градоначалник
безалkoхолни пијалоци
да се набават во
согласност со Законот за јавни набавки.
^len 4
Odlukata vleguva vo sila so denot na
donesuvawe, и ќе се objaви vo (,,Slu`ben
glasnik na Opшtina Novaci,,).
Br.14-410/9
05.04.2022g.
Совет на Opшtina Novaci
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на Р.М.,,бр.5/02) и член 68 од Статутот
на Општина Новаци (Службен гласник на
општина Новаци бр.07/2019), донесувам:

ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука за одобрување на
финансиски средства за набавка на градежни
матерјали за црквата“ Св. Петка“ во с. Рапеш

1. Објавувам Одлука за одобрување на
финансиски средства за набавка на градежни
матерјали за црквата“ Св. Петка“ во с. Рапеш,
донесена на седница на Совет на општина
Новаци, одржана на 05.04.2022 година.

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

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и
член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа (,,Сл. Весник на РМ,, бр5/02), во
согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49
од Статутот на општина Новаци (,,Службен
гласник на општина Новаци,, бр.07/2019),
Советот на Општина Новаци на седницата
одржана на ден 05.04.2022 година, донесе:
ОДЛУКА
за одобрување на финансиски средства за
набавка на градежни матерјали за црква
Св.Петка во с.Рапеш.
Член 1
СЕ
ОДОБРУВААТ
финансиски
средства во висина од 20 000,00 ден.бруто износ
за набавка на градежни матерјали(мрежа)
наменети за оградување на дворот на црквата
Св.Петка во с.Рапеш.
Составен дел на Одлуката е Барањето
бр.03-380/1 од 22.03.2022 година поднесено од
Месна Заедница с.Рапеш.
Член 2
Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе
се обезбедат од Буџетот на општина Новаци за
2022г..
Член 3
Матерјали да се набават во согласност со
Законот за јавни набавки.

Бр. 08-438//7
08.04.2022 г.
Новаци
Opшtina Novaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на
донесување и ќе се објави во “Службен гласник
на општина Новаци„
Br.14-410/10
05.04.2022g.
Совет на Opшtina Novaci
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на Р.М.,,бр.5/02) и член 68 од Статутот
на Општина Новаци (Службен гласник на
општина Новаци бр.07/2019), донесувам:

ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука за одобрување на
финансиски средства за набавка на градежни
матерјали за манасторот “Св. Елена и
Констатин“ во с.Долно Орехово

1. Објавувам Одлука за одобрување на
финансиски средства за набавка на градежни
матерјали за манасторот “Св. Елена и
Констатин“ во с.Долно Орехово , донесена на
седница на Совет на општина Новаци, одржана
на 05.04.2022 година.

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

Бр. 08-438/8
08.04.2022 г.
Новаци
Opшtina Novaci
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 05.04.2022 година, донесе:
ОДЛУКА
за одобрување на финансиски средства за
набавка на градежни матерјали за манастир
Св.Елена и Константин во с.Долно Орехово.
Член 1
СЕ
ОДОБРУВААТ
финансиски
средства во висина од 20 000,00 ден.бруто износ
за набавка на градежни матерјали (мрежа)
наменети за оградување на двор на манастир
Св.Елена и Константин во село Долно Орехово.
Составен дел на Одлуката е Барањето
бр.08-84/1 од 24.01.2022 година поднесено од
Месна Заедница с.Долно Орехово.
Член 2
Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе
се обезбедат од Буџетот на општина Новаци за
2022г..
Член 3
Матерјали да
се
набават во согласност со
Градоначалник
Законот за јавни набавки.
Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на
донесување и ќе се објави во “Службен гласник
на општина Новаци„

Br.14-410/11
05.04.2022g.
Совет на Opшtina Novaci
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на Р.М.,,бр.5/02) и член 68 од Статутот
на Општина Новаци (Службен гласник на
општина Новаци бр.07/2019), донесувам:

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 05.04.2022 година, донесе:

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за утврдување на
потребата за санација на селскиот водовод во
с.Долно Орехово

1. Објавувам, Заклучок за утврдување на
потребата за санација на селскиот водовод во
с.Долно Орехово, донесен на седница на Совет
на општина Новаци одржана на 05.04.2022 г.

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

ЗАКЛУЧОК
за утврдување на потребата за санација на
селскиот водовод во с.Долно Орехово
I.
Се задолжуваат стручни лица од
општинската администрација на општина
Новаци
и ЈПКД “Комунална Хигиена“ –
Новаци да направат проценка на потребата од
санација на селскиот водовод во село Долно
Орехово.
II.
Составен дел на овој Заклучок е
доставено Барање за санација на селскиот
водовот од Месна Заедница на с.Долно Орехово
од 29.03.2021(наш број 08-84/2 од 29.03.2022г.)
III.

Бр. 08-438/9
08.04.2022 г.
Новаци

Градоначалник

Заклучокот влегува во сила со денот на
донесување, и ќе се објави во “Службен гласник
на општина Новаци“.
Opшtina Novaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

Br.14-410/12
05.04.2022g.
Совет на Opшtina Novaci
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на Р.М.,,бр.5/02) и член 68 од Статутот
на Општина Новаци (Службен гласник на
општина Новаци бр.07/2019), донесувам:

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за утврдување на
потребата за санација на водопоила во
с.Живојно

1. Објавувам Заклучок за утврдување на
потребата за санација на водопоила во
с.Живојно, донесен на седница на Совет на
општина Новаци одржана на 05.04.2022 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општина Новаци,,.
Бр. 08-438/10
08.04.2022 г.
Новаци
Opшtina Novaci
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 05.04.2022 година, донесе:

ЗАКЛУЧОК
за утврдување на потребата за санација на
водопоила во с.Живојно
I.
Се задолжуваат стручни лица од
општинската администрација на општина
Новаци
и ЈПКД “Комунална Хигиена“ –
Новаци да направат проценка на потребата од
санација на постоечки бетонски водопила во с.
Живојно.
II.
Составен дел на овој Заклучок е
доставено Барање за санација на водопоилки од
Градоначалник
Месна Заедница на
с. Живојно (наш број 08372/1 од 18.03.2022г.)

III.
Заклучокот влегува во сила со денот на
донесување, и ќе се објави во “Службен гласник
на општина Новаци“.
Br.14-410/13
05.04.2022g.
Совет на Opшtina Novaci
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на Р.М.,,бр.5/02) и член 68 од Статутот
на Општина Новаци (Службен гласник на
општина Новаци бр.07/2019), донесувам:

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за утврдување на
потребата за поставување на црево за вода преку
мостот на “Црна река“ во с.Скочивир

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 05.04.2022 година, донесе:

ЗАКЛУЧОК
за утврдување на потребата за поставување на
црево за вода преку мостот
на “Црна река“ во с.Скочивир
I.

1. Објавувам Заклучок за утврдување на
потребата за поставување на црево за вода преку
мостот на “Црна река“ во с. Скочивир, донесен
на седница на Совет на општина Новаци
одржана на 05.04.2022 година.

Се задолжуваат стручни лица од
општинската администрација на општина
Новаци и ЈПКД“Комунална Хигиена“–Новаци
да направат проценка на потребата од
поставување на црево за вода преку мостот на
“Црна река“ во с.Скочивир
II.

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

Составен дел на овој Заклучок е
доставено Барање за поставување на црево за
вода преку мостот на “Црна река“ во с.Скочивир
од М.З. на с.Скочивир (наш број 03-351/ од
11.03.2022г.)
Градоначалник

Бр. 08-438/11
08.04.2022 г.
Новаци

III.
Opшtina Novaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

Заклучокот влегува во сила со денот на
донесување, и ќе се објави во “Службен гласник
на општина Новаци“.
Br.14-410/14
05.04.2022g.
Совет на Opшtina Novaci
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на Р.М.,,бр.5/02) и член 68 од Статутот
на Општина Новаци (Службен гласник на
општина Новаци бр.07/2019), донесувам:

ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука za dodeluvawe na
ednokratna pari~na pomoш
na Василка Стојановска од с. Новаци

1. Објавувам Одлука za dodeluvawe na
ednokratna pari~na pomoш na Василка
Стојановска од с. Новаци, донесена на седница
на Совет на општина Новаци, одржана на
05.04.2022 година.

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

Бр. 08-438/12
08.04.2022 г.
Новаци

Opшtina Novaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

Врз основа член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локална самоуправа (,,Сл. весник на
РМ,, бр. 5/02), а во согласност со член 21 став 1
точка 49 и член 94 од Статутот на општина
Новаци (,,Службен гласник на општина Новаци“
бр. 5/02), Советот на општина Новаци на
седницата одржана на ден 05-04-2022г., ja
донесе следната :
ODLUKA
za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш
na Василка Стојановска од с.Новаци
^len 1
На лицето Василка Стојановска од
с.Новаци, му се доделува еднократна парична
помош во износ од 10.000,00 денари - бруто
износ, како старо лице без потесно семејство.
Член 2
Средствата од член 1 од оваа Одлука ќе
се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за
2022г.
Средствата ќе се исплаќаат со посебно
Решение од Градоначалник на општина Новаци.
Член 3
Средствата да се префрлат на име :
Василка Стојановска
Нa трансакциона сметка :
500800004177389
EMБ:1508941415048
Депонент: Стопанска
банка ад Битола
Градоначалник
Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето,а ќе се oбjaви вo (,,Службен
гласник на општина Новаци ,,).

Br.14-410/15
05.04.2022g.
Совет на Opшtina Novaci
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на Р.М.,,бр.5/02) и член 68 од Статутот
на Општина Новаци (Службен гласник на
општина Новаци бр.07/2019), донесувам:

ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука za dodeluvawe na
ednokratna pari~na pomoш
na Благоја Вељановски од с. Долно Агларци.

1. Објавувам Одлука za dodeluvawe na
ednokratna pari~na pomoш na Благоја
Вељановски од с. Долно Агларци, донесена на
седница на Совет на општина Новаци, одржана
на 05.04.2022 година.

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

Бр. 08-438//13
08.04.2022 г.
Новаци
Opшtina Novaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

Врз основа член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локална самоуправа (,,Сл. весник на
РМ,, бр. 5/02), а во согласност со член 21 став 1
точка 49 и член 94 од Статутот на општина
Новаци (,,Службен гласник на општина Новаци“
бр. 5/02), Советот на општина Новаци на
седницата одржана на ден 05-04-2022г., ja
донесе следната :
ODLUKA
za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш
na Благоја Вељановски од с.Долно Агларци
^len 1
На лицето Благоја Вељановски од с.
Долно Агларци, му се доделува еднократна
парична помош во износ од 10.000,00 денари бруто износ, како
лице со здравствени
проблеми.
Член 2
Средствата од член 1 од оваа Одлука ќе
се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за
2022г.
Средствата ќе се исплаќаат со посебно
Решение од Градоначалник на општина Новаци.
Член 3
Средствата да се префрлат на име :
Благоја Вељановски
Нa трансакциона сметка :
500800016607357
EMБ:0106959410014
Градоначалник
Депонент: Стопанска банка ад Битола
Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето,а ќе се oбjaви вo (,,Службен
гласник на општина Новаци ,,).
Br.14-410/16
05.04.2022g.
Совет на Opшtina Novaci
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на Р.М.,,бр.5/02) и член 68 од Статутот
на Општина Новаци (Службен гласник на
општина Новаци бр.07/2019), донесувам:

ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука za dodeluvawe na
ednokratna pari~na pomoш
na Добре Котевски од с.Добромири

1. Објавувам Одлука za dodeluvawe na
ednokratna pari~na pomoш na Добре
Котевски од с.Добромири, донесена на седница
на Совет на општина Новаци, одржана на
05.04.2022 година.

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

Врз основа член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локална самоуправа (,,Сл. весник на
РМ,, бр. 5/02), а во согласност со член 21 став 1
точка 49 и член 94 од Статутот на општина
Новаци (,,Службен гласник на општина Новаци“
бр. 5/02), Советот на општина Новаци на
седницата одржана на ден 05-04-2022г., ja
донесе следната :
ODLUKA
za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш
na Добре Котевски од с.Добромири

^len 1
На
лицето
Добре
Котевски
од
с.Добромири, му се доделува еднократна
парична помош во износ од 10.000,00 денари бруто износ, за неговиот син Ѓорѓи како лице со
посебни потреби.
Член 2
Средствата од член 1 од оваа Одлука ќе
се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за
2022г.
Средствата ќе се исплаќаат со посебно
Решение од Градоначалник на општина Новаци.
Член 3
Средствата да се префрлат на име :
Добре Котевски
Нa трансакциона сметка :
210501581109070
Градоначалник
EMБ:1705963410007
Депонент: НЛБ Банка

Бр. 08-438/14
08.04.2022 г.
Новаци
Opшtina Novaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето,а ќе се oбjaви вo (,,Службен
гласник на општина Новаци ,,).
Br.14-410/17
05.04.2022g.
Совет на Opшtina Novaci
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на Р.М.,,бр.5/02) и член 68 од Статутот
на Општина Новаци (Службен гласник на
општина Новаци бр.07/2019), донесувам:

ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука za dodeluvawe na
ednokratna pari~na pomoш
na Милица Стевановска од с.Новаци

1. Објавувам Одлука za dodeluvawe na
ednokratna pari~na pomoш na
Милица
Стевановска од с.Новаци, донесена на седница
на Совет на општина Новаци, одржана на
05.04.2022 година.

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

Бр. 08-438/15
08.04.2022 г.
Новаци
Opшtina Novaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

Врз основа член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локална самоуправа (,,Сл. весник на
РМ,, бр. 5/02), а во согласност со член 21 став 1
точка 49 и член 94 од Статутот на општина
Новаци (,,Службен гласник на општина Новаци“
бр. 5/02), Советот на општина Новаци на
седницата одржана на ден 05-04-2022г., ja
донесе следната :
ODLUKA
za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш
na Милица Стевановска од с.Новаци

^len 1
На лицето Милица Стевановска од
с.Новаци, му се доделува еднократна парична
помош во износ од 10.000,00 денари бруто
износ, како лице со здравствени проблеми.
Член 2
Средствата од член 1 од оваа Одлука ќе
се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за
2022г.
Средствата ќе се исплаќаат со посебно
Решение од Градоначалник на општина Новаци.
Член 3
Средствата да се префрлат на име :
Милица Стевановска
Нa трансакциона сметка :
210501580125975
Градоначалник
EMБ:1209956415004
Депонент: НЛБ Банка
Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето,а ќе се oбjaви вo (,,Службен
гласник на општина Новаци ,,).
Br.14-410/18
05.04.2022g.
Совет на Opшtina Novaci
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на Р.М.,,бр.5/02) и член 68 од Статутот
на Општина Новаци (Службен гласник на
општина Новаци бр.07/2019), донесувам:

ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука za dodeluvawe na
ednokratna pari~na pomoш
na Васко Крстевски од с.Гермијан

1. Објавувам Одлука za dodeluvawe na
ednokratna pari~na pomoш na Васко
Крстевски од с. Гермијан, донесена на седница
на Совет на општина Новаци, одржана на
05.04.2022 година.

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

Бр. 08-438/16
08.04.2022 г.
Новаци

Opшtina Novaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

Врз основа член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локална самоуправа (,,Сл. весник на
РМ,, бр. 5/02), а во согласност со член 21 став 1
точка 49 и член 94 од Статутот на општина
Новаци (,,Службен гласник на општина Новаци“
бр. 5/02), Советот на општина Новаци на
седницата одржана на ден 05-04-2022г., ja
донесе следната :
ODLUKA
za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш
na Васко Крстевски од с.Гермијан

^len 1
На лицето Васко Крстевски од
с.Гермијан, му се доделува еднократна парична
помош во износ од 10.000,00 денари бруто
износ, за неговиот брат Јоцо како лице со
посебни потреби.
Член 2
Средствата од член 1 од оваа Одлука ќе
се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за
2022г.
Средствата ќе се исплаќаат со посебно
Решение од Градоначалник на општина Новаци.
Член 3
Средствата да се префрлат на име :
Васко Крстевски
Нa трансакциона сметка :
290500017069989
EMБ: 1301980410017
Депонент: ТТК Банка.
Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето,а ќе се oбjaви вo (,,Службен
гласник на општина Новаци ,,).

Br.14-410/19
05.04.2022g.
Совет на Opшtina Novaci
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на Р.М.,,бр.5/02) и член 68 од Статутот
на Општина Новаци (Службен гласник на
општина Новаци бр.07/2019), донесувам:

ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука za dodeluvawe na
ednokratna pari~na pomoш
na Оливер Митровски од.с.Долно Агларци

1. Објавувам Одлука za dodeluvawe na
ednokratna pari~na pomoш na Оливер
Митровски од с. Долно Агларци, донесена на
седница на Совет на општина Новаци, одржана
на 05.04.2022 година.

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

Бр. 08-438/17
08.04.2022 г.
Новаци
Opшtina Novaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

Врз основа член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локална самоуправа (,,Сл. весник на
РМ,, бр. 5/02), а во согласност со член 21 став 1
точка 49 и член 94 од Статутот на општина
Новаци (,,Службен гласник на општина Новаци“
бр. 5/02), Советот на општина Новаци на
седницата одржана на ден 05-04-2022г., ja
донесе следната :
ODLUKA
za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш
na Оливер Митрoвски од с.Д Агларци

^len 1
На лицето Оливер Митрoвски од с.
Д.Агларци, му се доделува еднократна парична
помош во износ од 10.000,00 денари бруто
износ, како лице со посебни потреби.
Член 2
Средствата од член 1 од оваа Одлука ќе
се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за
2022г.
Средствата ќе се исплаќаат со посебно
Решение од Градоначалник на општина Новаци.
Член 3
Средствата да се префрлат на име :
Оливер Митревски
Нa трансакциона сметка :
500800014659888
EMБ: 0702971410021
Депонент:Стопанска банка а.д. Битола.
Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето,а ќе се oбjaви вo (,,Службен
гласник на општина Новаци ,,).

Br.14-410/20
05.04.2022g.
Совет на Opшtina Novaci
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на Р.М.,,бр.5/02) и член 68 од Статутот
на Општина Новаци (Службен гласник на
општина Новаци бр.07/2019), донесувам:

ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука za dodeluvawe na
ednokratna pari~na pomoш
na Слободан Крстевски од с. Долно Агларци

1. Објавувам Одлука za dodeluvawe na
ednokratna pari~na pomoш na Слободан
Крстевски од с. Долно Агларци, донесена на
седница на Совет на општина Новаци, одржана
на 05.04.2022 година.

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

Бр. 08-438/18
08.04.2022г.
Новаци

Врз основа член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локална самоуправа (,,Сл. весник на
РМ,, бр. 5/02), а во согласност со член 21 став 1
точка 49 и член 94 од Статутот на општина
Новаци (,,Службен гласник на општина Новаци“
бр. 5/02), Советот на општина Новаци на
седницата одржана на ден 05-04-2022г., ja
донесе следната :
ODLUKA
za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш
na Слободан Крстевски од с.Долно Агларци

^len 1
На лицето Слободан Крстевски од с.
Долно Агларци, му се доделува еднократна
парична помош во износ од 10.000,00 денари
бруто износ, како домаќинство во социјален
ризик
Член 2
Средствата од член 1 од оваа Одлука ќе
се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за
2022г.
Средствата ќе се исплаќаат со посебно
Решение од Градоначалник на општина Новаци.
Член 3
Средствата да се префрлат на име :
Слободан Крстевски
Нa трансакциона сметка :
250500004237628
Градоначалник
EMБ: 2801971410019
Депонент: Шпаркасе банка.
Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето,а ќе се oбjaви вo (,,Службен
гласник на општина Новаци ,,).

Opшtina Novaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

Br.14-410/21
05.04.2022g.
Совет на Opшtina Novaci
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на Р.М.,,бр.5/02) и член 68 од Статутот
на Општина Новаци (Службен гласник на
општина Новаци бр.07/2019), донесувам:

Врз основа член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локална самоуправа (,,Сл. весник на
РМ,, бр. 5/02), а во согласност со член 21 став 1
точка 49 и член 94 од Статутот на општина
Новаци (,,Службен гласник на општина Новаци“
бр. 5/02), Советот на општина Новаци на
седницата одржана на ден 05-04-2022г., ja
донесе следната :

ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука za dodeluvawe na
ednokratna pari~na pomoш
na Љупчо Митковски од с.Рапеш

ODLUKA
za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш
na Љупчо Митковски од с.Рапеш

1. Објавувам Одлука za dodeluvawe na
ednokratna pari~na pomoш na
Љупчо
Митковски од с.Рапеш, донесена на седница на
Совет на општина Новаци, одржана на
05.04.2022 година.

^len 1
На лицето Љупчо Митковски од с.Рапеш,
му се доделува еднократна парична помош во
износ од 10.000,00 денари бруто износ, за
неговата ќерка Јагода како лице со посебни
потреби.

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

Член 2
Средствата од член 1 од оваа Одлука ќе
се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за
2022г.
Средствата ќе се исплаќаат со посебно
Решение од Градоначалник на општина Новаци.
Член 3
Средствата да се префрлат на име :
Љупчо Митковски
Градоначалник
Нa трансакциона сметка :
500800005172706
EMБ: 2707966410004
Депонент:Стопанска банка а.д. Битола.

Бр. 08-438/19
08.04.2022 г.
Новаци
Opшtina Novaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето,а ќе се oбjaви вo (,,Службен
гласник на општина Новаци ,,).
Br.14-410/22
05.04.2022g.
Совет на Opшtina Novaci
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на Р.М.,,бр.5/02) и член 68 од Статутот
на Општина Новаци (Службен гласник на
општина Новаци бр.07/2019), донесувам:

ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука za dodeluvawe na
ednokratna pari~na pomoш
na Станко Мицевски од с.Новаци

1. Објавувам Одлука za dodeluvawe na
ednokratna pari~na pomoш na
Станко
Мицевски од с.Новаци, донесена на седница на
Совет на општина Новаци, одржана на
05.04.2022 година.

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

Бр. 08-438/20
08.04.2022 г.
Новаци
Opшtina Novaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

Врз основа член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локална самоуправа (,,Сл. весник на
РМ,, бр. 5/02), а во согласност со член 21 став 1
точка 49 и член 94 од Статутот на општина
Новаци (,,Службен гласник на општина Новаци“
бр. 5/02), Советот на општина Новаци на
седницата одржана на ден 05-04-2022г., ja
донесе следната :
ODLUKA
za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш
na Станко Мицевски од с.Новаци

^len 1
На лицето Станко Мицевски од
с.Новаци, му се доделува еднократна парична
помош во износ од 10.000,00 денари бруто
износ, како лице со посебни потреби.
Член 2
Средствата од член 1 од оваа Одлука ќе
се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за
2022г.
Средствата ќе се исплаќаат со посебно
Решение од Градоначалник на општина Новаци.
Член 3
Средствата да се префрлат на име :
Станко Мицевски
Нa трансакциона сметка :
Градоначалник
290500000495308
EMБ: 2803956483002
Депонент: ТТК Банка.
Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето,а ќе се oбjaви вo (,,Службен
гласник на општина Новаци ,,).
Br.14-410/23
05.04.2022g.
Совет на Opшtina Novaci
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на Р.М.,,бр.5/02) и член 68 од Статутот
на Општина Новаци (Службен гласник на
општина Новаци бр.07/2019), донесувам:

ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука za dodeluvawe na
ednokratna pari~na pomoш
na Ленче Крстевска од с.Живојно

1. Објавувам Одлука za dodeluvawe na
ednokratna pari~na pomoш na
Ленче
Крстевска од с. Живојно, донесена на седница
на Совет на општина Новаци, одржана на
05.04.2022 година.

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

Врз основа член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локална самоуправа (,,Сл. весник на
РМ,, бр. 5/02), а во согласност со член 21 став 1
точка 49 и член 94 од Статутот на општина
Новаци (,,Службен гласник на општина Новаци“
бр. 5/02), Советот на општина Новаци на
седницата одржана на ден 05-04-2022г., ja
донесе следната :
ODLUKA
za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш
na Ленче Крстевска од с.Живојно

^len 1
На лицето Ленче Крстевска од сЖивојно,
му се доделува еднократна парична помош во
износ од 10.000,00 денари бруто износ, како
лице со здравствени проблеми.
Член 2
Средствата од член 1 од оваа Одлука ќе
се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за
2022г.
Средствата ќе се исплаќаат со посебно
Решение од Градоначалник на општина Новаци.
Член 3
Средствата да се префрлат на име :
Ленче Крстевска
Нa трансакциона
сметка :
Градоначалник
210501743645859
EMБ: 1005952415013
Депонент: НЛБ Банка.

Бр. 08-438/21
08.04.2022 г.
Новаци
Opшtina Novaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето,а ќе се oбjaви вo (,,Службен
гласник на општина Новаци ,,).
Br.14-410/24
05.04.2022g.
Совет на Opшtina Novaci
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на Р.М.,,бр.5/02) и член 68 од Статутот
на Општина Новаци (Службен гласник на
општина Новаци бр.07/2019), донесувам:

ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука za dodeluvawe na
ednokratna pari~na pomoш
na Томе Ѓоѓиевски од с.Гнеотино
1. Објавувам Одлука za dodeluvawe na
ednokratna pari~na pomoш na Томе
Ѓоѓиевски од с. Гнеотино, донесена на седница
на Совет на општина Новаци одржана на
05.04.2022 година.

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

Врз основа член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локална самоуправа (,,Сл. весник на
РМ,, бр. 5/02), а во согласност со член 21 став 1
точка 49 и член 94 од Статутот на општина
Новаци (,,Службен гласник на општина Новаци“
бр. 5/02), Советот на општина Новаци на
седницата одржана на ден 05-04-2022г., ja
донесе следната :
ODLUKA
za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш
na Томе Ѓорѓиевски од с.Гнеотино

^len 1
На лицето Томе Ѓорѓиевски од
с.Гнеотино, му се доделува еднократна парична
помош во износ од 10.000,00 денари бруто
износ, како лице со посебни потреби.
Член 2
Средствата од член 1 од оваа Одлука ќе
се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за
2022г.
Средствата ќе се исплаќаат со посебно
Решение од Градоначалник на општина Новаци.
Член 3
Средствата да се префрлат на име :
Томе Ѓорѓиевски
Нa трансакциона сметка :
Градоначалник
290500013846291
EMБ: 2806961410055
Депонент: ТТК Банка.

Бр. 08-438/22
08.04.2022 г.
Новаци
Opшtina Novaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето,а ќе се oбjaви вo (,,Службен
гласник на општина Новаци ,,).
Br.14-410/25
05.04.2022g.
Совет на Opшtina Novaci
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на Р.М.,,бр.5/02) и член 68 од Статутот
на Општина Новаци (Службен гласник на
општина Новаци бр.07/2019), донесувам:

Врз основа член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локална самоуправа (,,Сл. весник на
РМ,, бр. 5/02), а во согласност со член 21 став 1
точка 49 и член 94 од Статутот на општина
Новаци (,,Службен гласник на општина Новаци“
бр. 5/02), Советот на општина Новаци на
седницата одржана на ден 05-04-2022г., ja
донесе следната :

ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука za dodeluvawe na
ednokratna pari~na pomoш
na Благојче Кулевски од с.Живојно

ODLUKA
za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш
na Благојче Кулевски од с.Живојно

1. Објавувам Одлука za dodeluvawe na
ednokratna pari~na pomoш na
Благојче
Кулевски од с. Живојно, донесена на седница на
Совет на општина Новаци одржана на
05.04.2022 година.

^len 1
На лицето Благојче Кулевски од с.
Живојно, му се доделува еднократна парична
помош во износ од 10.000,00 денари бруто
износ, како лице со посебни потреби.

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

Член 2
Средствата од член 1 од оваа Одлука ќе
се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за
2022г.
Средствата ќе се исплаќаат со посебно
Решение од Градоначалник на општина Новаци.
Член 3
Средствата да се префрлат на име :
Благојче Кулевски
Нa трансакциона сметка :
210501745006769
Градоначалник
EMБ: 0910978410029
Депонент: НЛБ Банка.

Бр. 08-438/23
08.04.2022 г.
Новаци
Opшtina Novaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето,а ќе се oбjaви вo (,,Службен
гласник на општина Новаци ,,).
Br.14-410/26
05.04.2022g.
Совет на Opшtina Novaci
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на Р.М.,,бр.5/02) и член 68 од Статутот
на Општина Новаци (Службен гласник на
општина Новаци бр.07/2019), донесувам:

ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука za dodeluvawe na
ednokratna pari~na pomoш
na Даниела Крстевска од с.Новаци
1. Објавувам Одлука za dodeluvawe na
ednokratna pari~na pomoш na
Даниела
Крстевска од с.Новаци, донесена на седница на
Совет на општина Новаци одржана на
05.04.2022 година.

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

Бр. 08-438/24
08.04.2022 г.
Новаци
Opшtina Novaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

Врз основа член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локална самоуправа (,,Сл. весник на
РМ,, бр. 5/02), а во согласност со член 21 став 1
точка 49 и член 94 од Статутот на општина
Новаци (,,Службен гласник на општина Новаци“
бр. 5/02), Советот на општина Новаци на
седницата одржана на ден 05-04-2022г., ja
донесе следната :
ODLUKA
za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш
na Даниела Крстевска од с.Новаци

^len 1
На лицето Даниела Крстевска од
с.Новаци, му се доделува еднократна парична
помош во износ од 10.000,00 денари бруто
износ, како лице со здравствени проблеми.
Член 2
Средствата од член 1 од оваа Одлука ќе
се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за
2022г.
Средствата ќе се исплаќаат со посебно
Решение од Градоначалник на општина Новаци.
Член 3
Средствата Градоначалник
да се префрлат на име :
Даниела Крстевска
Нa трансакциона сметка :
200001921871274
EMБ: 1102973445015
Депонент: Стопанска Банка АД Скопје.
Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето,а ќе се oбjaви вo (,,Службен
гласник на општина Новаци ,,).
Br.14-410/27
05.04.2022g.
Совет на Opшtina Novaci
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на Р.М.,,бр.5/02) и член 68 од Статутот
на Општина Новаци (Службен гласник на
општина Новаци бр.07/2019), донесувам:

ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука за dodeluvawe na
ќерамиди останати од реконстукција на
општинската зграда во с.Новаци na Злате
Јовановски од с.Новаци

1. Објавувам Одлука за dodeluvawe na
ќерамиди останати од реконстукција на
општинската зграда во с.Новаци na Злате
Јовановски од с.Новаци, донесена на седница на
Совет на општина Новаци одржана на
05.04.2022 година.

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

Бр. 08-438/25
08.04.2022 г.
Новаци

Врз основа член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локална самоуправа (,,Сл. весник на
РМ,, бр. 5/02), а во согласност со член 21 став 1
точка 49 и член 94 од Статутот на општина
Новаци (,,Службен гласник на општина Новаци“
бр. 5/02), Советот на општина Новаци на
седницата одржана на ден 05-04-2022г., ja
донесе следната :

ODLUKA
za dodeluvawe na ќерамиди останати од
реконстукција на општинската зграда во
с.Новаци na Злате Јовановски од с.Новаци

^len 1
На лицето Злате Јовановски од с. Новаци,
му се доделуваат ќерамиди останати од
реконструкција на општинската зграда во
с.Новаци, по направената проценка од стручно
лице, кои му се потребни за препокривање на
куќа, како домаќинство во социјален ризик.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се oбjaви вo (,,Службен
гласник на општина Новаци ,,).

Br.14-410/28
05.04.2022g.
Opшtina Novaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

Совет на Opшtina Novaci
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
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С О Д Р Ж И Н А:
1. Заклучок za objavuvawe за објавување на Измени на Програмата за управување со животна
средина во однос на влијанието од енергетскиот сектор во општина Новаци за 2022г.
2. Заклучок за objavuvawe na Одлука за усвојување на Оперативен план за заштита и одбрана од
поплави за 2022г. на територијата на која дејствува подружница “Битолско Поле“-Битола
општина Битола, Могила, Новаци и Демир Хисар
3. Заклучок за objavuvawe na Одлука за давање на согласност на Меморандум за соработка меѓу
општина Новаци и лицето Рамазан Тезџан како промотер на општина Новаци
4. Заклучок за objavuvawe на Одлука за давање на согласност на Меморандум за соработка меѓу
општина Новаци и лицето Ахмед Корпулуоглу како промотер на општина Новаци
5. Заклучок за objavuvawe на Заклучок за давање на позитивно мислење на Финансиската
програма за 2022г. на ЗФК“Новаци 2005“-Новаци за пролетниот дел од натпреварувачката
година
6. Заклучок за objavuvawe на Одлука за одобрување набавка на прехрамбени производи,
алкохолни и безалкохолни пијалоци за одбележување на верски празник“Свето Воскресение
Христово“ во с.Далбеговци
7. Заклучок за objavuvawe на Одлука за одобрување на финансиски средства за набавка на
градежни матерјали за црквата“ Св. Петка“ во с. Рапеш
8. Заклучок за objavuvawe na Одлука за одобрување на финансиски средства за набавка на
градежни матерјали за манасторот “Св. Елена и Констатин“ во с.Долно Орехово
9. Заклучок за објавување на Заклучок за утврдување на потребата за санација на селскиот
водовод во с.Долно Орехово
10. Заклучок за objavuvawe na Заклучок за утврдување на потребата за санација на водопоила во
с.Живојно
11. Заклучок за objavuvawena Заклучок за утврдување на потребата за поставување на црево за
вода преку мостот на “Црна река“ во с.Скочивир
12. Заклучок за објавување на Одлука za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш
na Василка Стојановска од с. Новаци
13. Заклучок за објавување на Одлука za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш
na Благоја Вељановски од с. Долно Агларци.
14. Заклучок за објавување на Одлука za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш
na Добре Котевски од с.Добромири
15. Заклучок за објавување на Одлука za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш
na Милица Стевановска од с.Новаци
16. Заклучок за објавување Одлука za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш
na Васко Крстевски од с.Гермијан
17. Заклучок за објавување на Одлука za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш
na Оливер Митровски од.с.Долно Агларци
18. Заклучок за објавување на Одлука za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш
na Слободан Крстевски од с. Долно Агларци
19. Заклучок за објавување на Одлука za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш
na Љупчо Митковски од с.Рапеш
20. Заклучок за објавување на Одлука za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш
na Станко Мицевски од с.Новаци
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21. Заклучок за објавување на Одлука za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш
na Ленче Крстевска од с.Живојно
22. Заклучок за објавување на Одлука za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш
na Томе Ѓоѓиевски од с.Гнеотино
23. Заклучок за објавување на Одлука za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш
na Благојче Кулевски од с.Живојно
24. Заклучок за објавување на Одлука za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш
na Даниела Крстевска од с.Новаци
25. Заклучок за објавување на Одлука за dodeluvawe na ќерамиди останати од реконстукција на
општинската зграда во с.Новаци na Злате Јовановски од с.Новаци
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