СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
на општина Новаци

Број 02/22

Izleguva po potreba -25.02-2022 godina. Петок - Br.02, godina XXVI
@-ska 749014004563010 Deponent Narodna banka na Makedonija;
E-mail: opstina@opstinanovaci.gov.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

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,, бр 5/02), во согласност со член 94 и член
21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци
(,,Службен гласник на општина Новаци,, бр. 07/2019),
Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден
22.02.2022 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
Za objavuvawe Одлука за сопствено учество на Општина
Новаци при аплицирање на проекти (20%).

ODLUKA
za sopstveno u~estvo na Opшtina Novaci
pri аплицирање со проекти

^len 1
1. Оbjavuvam Одлука за сопствено учество на
Општина Новаци при аплицирање на проекти (20%).
донесенa на седница на Совет на општина Новаци,
одржана на 22.02.2022 година.

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

So, ova Odluka se regulira sopstvenoto
u~estvo na Opшtina Novaci pri аплицирање со
проекти.
Opшtina Novaci ќe u~estvuva so sopstvenи
средства do 20% od vrednosta na proekti.

^len 2
Sredstvata od ~len 1 na ova Odluka ќe se
obezbedat od Buxetot na Opшtina Novaci za 2022
godina.

^len 3
Odlukata vleguva vo sila so denot na
donesuvawe i ќe се objavи vo ,,Slu`ben glasnik na
Opшtina Novaci,,.
08-306/1
25.02.2022год.
OpшtinaNovaci

14-177/4
22.02.2022

Sovet na Opшtina Novaci
Pretsedatel
Славица Најдовска-Стојковска

Gradona~alnik
Стевче Стевановски

BROJ 2 Petok 25.02.2022. GOD. XXVI
SLU@BEN GLASNIK OP [TINA NOVACI

-1-

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

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,, бр. 5/02), 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), i
~len 7a od Zakonot za platen promet (Slu`ben
vesnik na RM br.32/01, 50/01, 52/01, 103/01, 37/02, 41/02,
61/02, 42/03,) Советот на Општина Новаци на седницата
одржана на ден 22.02.2022 година, донесе

Za objavuvawe Одлука за определување висина на
благајнички максимум (60 000,00)

ODLUKA
Za opredeluvawe visinata na blagajni~kiot
maksimum

1. Оbjavuvam Одлука за определување висина на
благајнички максимум (60 000,00) донесенa на седница на
Совет на општина Новаци, одржана на 22.02.2022 година.

^len 1
So ovaa Odluka se opredeluva visinata na
blagajni~kiot maksimum шto mo`e da se podigni i
dr`i vo gotovi pari.
^len 2

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

Visinata na blagajni~kiot maksimum na
gotovi pari koj mo`e da se dr`i vo blagajnata
iznesuva 60.000,00 denari

08-306/2
OpшtinaNovaci
25.02.2022год.
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

^len 3
Sredstvata od blagajni~kiot maksimum mo`e
da se koristat za plaќawe na proizvodi i uslugi koi
poedine~no ne mo`e da bide poveќe od 100 evra vo
denarska protivvrednost po sredniot kurs na na
Narodna banka na Republika Makedonija na denot na
plaќaweto.
^len 4
Uslovite i na~inot na naplata, kako i
raspolagaweto i plaќaweto so parite ќe bide
soglasno Upatstvoto doneseno od strana na
Ministerot za finansi.
^len 5
Odlukata vleguva vo sila naredniot den od
denot na objavuvawe vo ,,Slu`ben glasnik na
Opшtina Novaci,,.
14-177/5
22.02.2022
Novaci
Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od Zakonot za
lokalna samouprava (,,Slu`ben vesnik na R.M.,, br.
5/02) i ~len 68 od Statutot na Opшtina Novaci,, br.
07/2019, donesuvam :

ЗАКЛУЧОК
Za objavuvawe Одлука за определување на висината на
благајничкиот девизен максумум (10.000 евра)

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,, бр. 5/02), 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), i
~len 7a od Zakonot za platen promet (Slu`ben
vesnik na RM br. 32/01, 50/01, 52/01, 103/01, 37/02, 41/02,
61/02, 42/03,) Советот на Општина Новаци на седницата
одржана на ден 22.02.2022 година, донесе

ODLUKA

1. Оbjavuvam Одлука за определување на
висината на благајничкиот девизен максимум (10.000
евра) донесенa на седница на Совет на општина Новаци,
одржана на 22.02.2022 година.

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

08-306/3
OpшtinaNovaci
25.02.2022год.
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

za opredeluvawe visinata na
blagajni~kiot devizen maksimum
^len 1
So ovaa Odluka se opredeluva visinata na
blagajni~kiot devizen maksimum шto mo`e da se
podigni i dr`i vo gotovi pari.
^len 2
Visinata na blagajni~kiot devizen maksimum
na gotovi pari koj mo`e da se dr`i vo blagajnata
iznesuva 10.000 EVRA.
^len 3
Uslovite i na~inot na naplata, kako i
raspolagaweto i plaќaweto so parite ќe bide
soglasno Upatstvoto doneseno od strana na
Ministerot za finansi.
^len 4
Odlukata vleguva vo sila naredniot den od
denot na objavuvawe vo ,,Slu`ben glasnik na
Opшtina Novaci,,.
14-177/6
22.02.2022
Новаци
Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od Zakonot za
lokalna samouprava (,,Slu`ben vesnik na R.M.,, br.
5/02) i ~len 68 od Statutot na Opшtina Novaci,, br.
07/2019, donesuvam :

ЗАКЛУЧОК
Za objavuvawe Годишен план за Јавни набавки на
општина Новаци 2022г. –Дополнување – Јануари 2022г.

1. Оbjavuvam Годишен план за Јавни набавки на
општина Новаци 2022г. – Дополнување – Јануари 2022г.
донесенa на седница на Совет на општина Новаци,
одржана на 22.02.2022 година.

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

08-306/4
OpшtinaNovaci
25.02.2022год.
Gradona~alnik
Новаци
Стевче Стевановски
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Изработка на интегриран план за развој на
општина Новаци

1.

[ifra
spored
OPJN

Член 2

2 месец

O~ekuvan po~etok
na postapkatamesec

300.000,00

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

Набавка од мала
вредност

Vid na postapka

_______________________________

Претседател
Совет на Општина Новаци
Славица Најдовска-Стојковска

Годишниот план за јавни набавки на општина Новаци за 2022 година – дополнување – јануари 2022 година. влегува во сила со
денот на донесување и ќе се објави во “Службен гласник на општина Новаци“.

Dogovori i ramkovni spogodbi za
javni nabavki na услуги

I

Br. Predmet na dogovorot za javna nabavkaramkovnata spogodba

Член 1
СЕ ОДОБРУВА Годишен план за јавни набавки на општина Новаци за 2022 година – дополнување – јануари 2022 година.

GODI[EN PLAN ZA JAVNI NABAVKI NA OP[TINA NOVACI
2022 GODINA - DOPOLNUVAWE -JANUARI 2022

Vrz osnova na ~len 75 od Zakonot za javni nabavki (Службен весник на Република Северна Македонија бр 24/2019,~len
94 и член 21 stav 1 od Statutot na op{tina Novaci (Slu`ben glasnik na op{tina Novaci br.7/2019), Советот na op{tina
Novaci donese:

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 Годишен план за Јавни набавки на
општина Новаци 2022г. – Дополнување – Февруари 2022г

1. Оbjavuvam Годишен план за Јавни набавки на
општина Новаци 2022г. – Дополнување – Февруари 2022г.
донесенa на седница на Совет на општина Новаци,
одржана на 22.02.2022 година.

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

08-306/5
OpшtinaNovaci
25.02.2022год.
Gradona~alnik
Новаци
Стевче Стевановски
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Реновирање на ентериерот на младински
клуб во с.Гермијан

1.

[ifra
spored
OPJN

Член 2

2 месец

O~ekuvan po~etok
na postapkatamesec

450.000,00

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

Набавка од мала
вредност

Vid na postapka

_____________________________

Претседател
Совет на Општина Новаци
Славица Најдовска-Стојковска

Годишниот план за јавни набавки на општина Новаци за 2022 година – дополнување – февруари 2022 година. влегува во сила со
денот на донесување и ќе се објави во “Службен гласник на општина Новаци“.

Dogovori i ramkovni spogodbi za
javni nabavki na работи

I

Br. Predmet na dogovorot za javna nabavkaramkovnata spogodba

СЕ ОДОБРУВА Годишен план за јавни набавки на општина Новаци за 2022 година – дополнување – февруари 2022 година.

Член 1

GODI[EN PLAN ZA JAVNI NABAVKI NA OP[TINA NOVACI
2022 GODINA - DOPOLNUVAWE - ФЕВРУАРИ 2022

Vrz osnova na ~len 75 od Zakonot za javni nabavki (Службен весник на Република Северна Македонија бр 24/2019,~len 94
и член 21 sтav 1 od Statutot na op{tina Novaci (Slu`ben glasnik na op{tina Novaci br.7/2019), Sovetot na opшtina
Novaci на седницата одржана на 22.02 2022.г донесе::

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

ЗАКЛУЧОК
Za objavuvawe Извештај од извршен редовен годишен
Попис во општина Новаци со состојба 31.12.2021година
од Централна пописна комисија.

1. Оbjavuvam Извештај од извршен редовен
годишен Попис во општина Новаци со состојба
31.12.2021година од Централна пописна комисија донесен
на седница на Совет на општина Новаци, одржана на
22.02.2022 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,, бр. 5/02), во согласност со член 94 и член
21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци
(,,Службен гласник на општина Новаци,, бр. 07/2019),
Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден
22.02.2022 година, донесе
ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Izveшtajot за извршен редовен
годишен попис во општина Новаци со состојба
31.12.2021г. од Централната пописна комисија

1. Se usvojuva Izveшtajot за извршен редовен
годишен попис во општина Новаци со состојба
31.12.2021г. од Централната пописна комисија (бр.01-81/2
od 07.02.2022 godina, Popisna lista od br.1 do br.18 и
Известување )
2. Овој Zaklu~okot vleguva vo sila со денот на
objavuvaweto vo ,,Slu`ben glasnik na Opшtina
Novaci,,.
14-177/9
22.02.2022
Новаци

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

Sovet na Opшtina Novaci
Pretsedatel

08-306/6
OpшtinaNovaci

Славица Најдовска-Стојковска

25.02.2022год.
Gradona~alnik
Новаци
Стевче Стевановски
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Врз основа на член 29 и член 30 од Правилникот за сметководството за
буџетите и буџетските корисници („Службен весник на РМ„ бр. 28/2003 и
62/2006,8/2009), Централната пописна комисија за вршење на годишен попис за
2021 година го поднесува следниот

ИЗВЕШТАЈ
за извршениот годишен попис во Општина Новаци со состојба на
31.12.2021 година
1. Централната пописна комисија за редовниот годишен попис во состав:
- Благој Петровски,- претседател
- Благојче Николовски-член
- Игорче Ристески -член
Комисијата е формирана со решение од одговорното лице под бр. 141042/6 од 25.12.2018 година, врз основа на кое извршија редовен годишен попис
на средствата и изворите на средствата, паричните средства и хартии од
вредност со состојба на ден 31.12.2021 година.
2. Со пописот се утврди фактичката состојба на основните средства и
ситниот инвентар, побарувањата и обврските во сметководствената
документација и во благајната во Општина Новаци со состојба на 31.12.2021
За извршениот попис Комисијата достави посебни извештаи кои се
составен дел на овој извештаj.
3. Пописот на основните средства и на ситниот инвентар е извршен во
просториите на седиштето на Општина Новаци .
4.Пописот на основните средства и на ситниот инвентар е извршен во
просториите на седиштето на административна зграда Старавина,Младински
културен центар,Игротека Бамби,Фудбалски клуб Новаци и Противпожарно
друштво Пегаз Битола.
.
Комисијата за попис на основни средства и ситен инвентар во текот на
извршувањето на пописот работеше во полн состав.
Со пописот на основните средства не се воочени поголеми отстапувања на
фактичката од книговодствената состојба во просториите на седиштето на
Општина Новаци, во просториите на седиштето на административна зграда Бач
и Старавина .
1

7. На ден 31.12.2021 Комисијата за вршење на годишен попис на
побарувањата и обврските според сметководствената евиденција и во благајната
на Општина Новаци за извршениот попис достави извештај при што ја констатира
следната состојба:
Pri popis na blagajna konstatirano e deka saldo na istata e 0 a vkupnite
transveri preku bлagajna iznesuvaat 0 denari.

Saldoto so sostojba 31.12.2021 godina .na `iro smetka 749014004563010 na Buxet
na Op{tina Новаци iznesuva: 3.311.557,00denari.
Vkupnite pobaruvawa po razni osnovi na smetka 749014004563010 na Buxet na
Op{tina Новаци zaklu~no so 31.12.2021 г. iznesuvaat 2.803.779,00 denari. Prilog
kon zapisnikot od popisnata komisija ima analiti~ka evidencija na site
pobaruvawa.
Saldoto so sostojba 31.12.2021 godina .na `iro smetka - 749010483990316 nanamenska smetka za blоk dotacii iznesuva 59.077,00 denari.

Saldoto so sostojba 31.12.2021 godina .na `iro smetka - 749014004578925-Agencija
za dr`avni pati{ta iznesuva 0 denari.
Салдото со состојба 31.12.2021 година на жиро сметка - 7490140045785Д5 Одржливо
менаџирање на агро отпадот изнесува 18.767,00 денари.
Сметка за редовно работење 749014004563015 буџетска сметка- редовна
сметка на Општина Новаци :
Износ во денари
Салдо на сметката (извод од 31.12.2021)
0,00
Побарувања
2.803.779,00
Обврска за Нето плата на вработени
886.674,00
Обврски за Персонален данок од плата
65.257,00
Обврски за Придонеси од плата за вработени
Обврски од фактури –кон добавувачи
Обврски кон советници –надоместок за седница
Обврски за Персонален данок по сите основи Краткорочни финансиски обврски
Обврски кон физички лица- персонален данок

370.200,00
64.375.998,00
101.109,00
11.234,00
0,00
0,00

2

Останатите основни средстав и ситен инвентар кои се предложени за отпис
се без сметковоствена вредност и списокот со предлогот за отпис е составен
дел на записникот на пописната комисија.
-По предлог на Комисијата за попис на побарувањата и обврските во
сметководствената евиденција, парични средства и хартии од вредност

Во прилог се доставуваат:
1) Извештај од Комисијата за вршење на годишен попис на основните
средства и ситен инвентар во зграда на Општина Новаци и административна
зграда во Бач и Старавина.
2) Извештај од Комисијата за вршење на годишен попис на побарувањата
и обврските според сметководствената документација и во благајната.
ЦЕНТРАЛНА ПОПИСНА КОМИСИЈА,
-Благој Петровски,- претседател_______________
- Благојче Николовски -член_______________
- Игорче Ристески -член_________________

3

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

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,, бр. 5/02), во согласност со член 94 и член
21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци
(,,Службен гласник на општина Новаци,, бр. 07/2019),
Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден
22.02.2022 година, донесе

Za objavuvawe Извештај од Комисија за попис за
побарување и обврски и парични средства во благајната
ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Izveшtajot за извршен годишен попис
во општина Новаци со состојба 31.12. 2021г. и Извештај на
Комисија за попис на Побарувањата, Обврските и
Паричните средства во благајната на општина Новаци
1. Оbjavuvam Извештај од Комисија за попис за
побарување и обврски и парични средства во благајната
донесен на седница на Совет на општина Новаци,
одржана на 22.02.2022 година.

1. Se usvojuva Izveшtajot за извршен редовен
годишен попис во општина Новаци со состојба 31.12.2019
година, бр.01-81/2 од 07.02.2022г. и Извештај на Комисија
за попис на Побарувањата Обврските и Паричните
средства во благајната на општина Новаци бр.01-81/3 od
07.02.2022 godina.

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

08-306/7
OpшtinaNovaci
25.02.2022год.

2. Овој Zaklu~okot vleguva vo sila со денот на
objavuvaweto vo ,,Slu`ben glasnik na Opшtina
Novaci,,.

Gradona~alnik
Новаци
Стевче Стевановски

14-177/10
22.02.2022
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 :

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,, бр. 5/02), во согласност со член 94 и член
21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци
(,,Службен гласник на општина Новаци,, бр. 07/2019),
Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден
22.02.2022 година, донесе:

ODLUKA

ЗАКЛУЧОК
Za objavuvawe Програма за работа на ЈПКД Комунална
Хигиена –Новаци за 2022 година

za usvojuvawe на Програма за работа на Јавното
Претпријатие за комунални дејности ,,Комунална
Хигиена,, - Новаци за 2022 година

1. Оbjavuvam Програма за работа на ЈПКД
Комунална Хигиена –Новаци за 2022 година донесена на
седница на Совет на општина Новаци, одржана на
22.02.2022 година.

Член 1

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

СЕ УСВОЈУВА Програма за работа на Јавното
Претпријатие за комунални дејности ,,Комунална
Хигиена,,- Новаци за 2022 година
.
Член 2

08-306/8
OpшtinaNovaci
25.02.2022год.
Gradona~alnik
Новаци
Стевче Стевановски

Составен дел на оваа одлука e Програма за работа
на Јавното Претпријатие за комунални дејности
,,Комунална Хигиена,, - Новаци, за 2022 година, бр.01210/1 од 27.12.2021 г. ( наш број 10-145/2 од 01.02.2022
година).
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
општина Новаци“.

14-177/11
22.02.2022
Новаци
Совет на општина Новаци
Претседател
Славица-Најдовска-Стојковска
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od Zakonot za
lokalna samouprava (,,Slu`ben vesnik na R.M.,, br.
5/02) i ~len 68 od Statutot na Opшtina Novaci,, br.
07/2019, donesuvam :

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,, бр. 5/02), во согласност со член 94 и член
21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци
(,,Службен гласник на општина Новаци,, бр. 07/2019),
Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден
22.02.2022 година, донесе:

ЗАКЛУЧОК
Za objavuvawe Годишен план за јавни набавки на ЈПКД
Комунална хигиена –Новаци за 2022 година

1. Оbjavuvam Годишен план за јавни набавки на
ЈПКД Комунална хигиена –Новаци за 2022 година
донесен на седница на Совет на општина Новаци,
одржана на 22.02.2022 година
2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен гласник на
општина Новаци,,.

08-306/9
OpшtinaNovaci
25.02.2022год.
Gradona~alnik
Новаци

ОДЛУКА
За усвојување на Годишен План за јавни набавки на
Јавното Претпријатие за комунални дејности ,,Комунална
Хигиена“-Новаци за 2022 година
Член 1
СЕ УСВОЈУВА Годишен План за јавни набавки
на Јавното Претпријатие за комунални дејности
,,Комунална Хигиена“-Новаци за 2022 година
Член 2
Составен дел од оваа Одлука e Годишен План за
јавни набавки на Јавното Претпријатие за комунални
дејности ,,Комунална Хигиена,,-Новаци за 2022 година,
бр.05-201/1 од 27.12.2021 година( наш број 10-145/3 од
01.02.2022 година).

Стевче Стевановски

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
општина Новаци“.

14-177/12
22.02.2022г.
Новаци

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od Zakonot za
lokalna samouprava (,,Slu`ben vesnik na R.M.,, br.
5/02) i ~len 68 od Statutot na Opшtina Novaci,, br.
07/2019, donesuvam :

ЗАКЛУЧОК
Za objavuvawe Одлука за утврдување на цена за
снабдување со вода за пиење или водоснабдување за
регулиран период од 2022-2024 година.

Врз основа член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1
точка 15 од Законот за локална самоуправа (,,Сл. весник на
РМ,, бр. 5/02), а во согласност со ~len 21 stav 1 toчка 49
od Statutot na Opшtina Novaci (,,Slu`ben glasnik
na opшtina Novaci br. 5/02,,), Sovetot na Opшtina
Novaci na sednicata odr`ana na den 22.02.2022 godina
ja donese slednatа :
ODLUKA
за давање согласност на Одлука За утврдување на цена за
снабдување со вода за пиење на Јавното Претпријатие за
Комунални Дејности ,,КОМУНАЛНА ХИГИЕНА,, Новаци, за регулиран период 2022 - 2024 година

^len 1

1. Оbjavuvam Одлука за утврдување на цена
снабдување со вода за пиење или водоснабдување
регулиран период од 2022-2024 година донесена
седница на Совет на општина Новаци, одржана
22.02.2022 година.

за
за
на
на

SE DAVA Soglasnost на Одлука За утврдување
на цена за снабдување со вода за пиење на Јавното
Претпријатие за Комунални Дејности ,,КОМУНАЛНА
ХИГИЕНА,, - Новаци, за регулиран период 2022 – 2024
година
.
^len 2
Sostaven del na ovaa Odluka e Одлука За
утврдување на цена за снабдување со вода за пиење на
Јавното
Претпријатие
за
Комунални
Дејности
,,КОМУНАЛНА ХИГИЕНА,, - Новаци, за регулиран
период 2022 – 2024 година, br.02-9/5 od 25.01.2022
godina( наш број 10-145/4 од 01.02.2022 година).

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

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

08-306/10
OpшtinaNovaci
25.02.2022год.
Gradona~alnik
Новаци
Стевче Стевановски

14-177/13
22.02.2022г
Новаци

Sovet na Opшtina Novaci
Pretsedatel
Славица Најдовска-Стојковска

BROJ 2 Petok 25.02.2022. GOD. XXVI
SLU@BEN GLASNIK OP [TINA NOVACI

- 10 -

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 поставување на урбана
опрема на подрачјето на општина Новаци за 2022 година

1. Оbjavuvam Програма за поставување на урбана
опрема на подрачјето на општина Новаци за 2022 година
донесена на седница на Совет на општина Новаци,
одржана на 22.02.2022 година.

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

08-306/11
OpшtinaNovaci
25.02.2022год.
Gradona~alnik
Новаци
Стевче Стевановски
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 80 и 80а од Законот за градeње (“Службен
весник на РМ” бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 18/2011, 36/2011, 49/2011, 54/2011,
13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014,
115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015, 30/2016,
31/2016, 39/2016, 71/2016, 103/2016, 132/2016 ), член 18 ст.1 т. 1 и член 21 од Статутот
на општина („Сл. гласник на општина Новаци бр.7/2019), Советот на Општина Новаци,
на седницата одржана на 22.02.2022 година донесе:
ПРОГРАМА
за поставување на урбана опрема на подрачјето на
Општина Новаци за 2022 година
- Вовед
Во согласност со Закон за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 05/02),
(„Сл.весник на РМ” бр.55/04), Закон за градење – пречистен текст(„Сл.весник на РМ” бр.
130/2009, 124/2010, 18/2011, 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, 129/15, 217/15, 226/15,
30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 103/16, 132/16 , 35/18, 64/18,168/18, изработена е Програма за
поставување урбана опрема на подрачјето на Општина Новаци.
Потребата за поставување на урбаната опрема ја утврдува Советот на општина
Новаци.
Со оваа Програма се уредуваат видовите на урбана опрема, локалитетите на кои се
поставуваат, начинот и условите за нивно поставување, дислоцирање и отстранување.
Оваа програма се однесува за 2022 година и со истата е опфатена урбаната
опрема која се поставува на градежно изградено земјиште и согласно член 2 став 4 од
Законот за градење-пречистен текст (Сл. весник на РМ бр. 70/2013, Службен весник на
РМ” бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 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, 129/15, 217/15,
226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 103/16, 132/16 , 35/18, 64/18,168/18 и член 1, став 1 од
Законот за изменување и дополнување на Законот, во смисла на овој закон урбаната
опрема претставува опрема за продажба на весници, сувенири, цвеќиња, храна,
сладолед, јавни санитарни јазли, самостоечки рекламни паноа, детски игралишта,
фонтани, чешми, клупи, корпи за отпадоци, покриени и непокриени шанкови, пливачки
објекти, паркинзи , паркинг за велосипеди и во функција на објекти на органите на
државната управа и на објекти на општината , типски челичен столб за поставување на
државно знаме, настрешници (засенувач за паркинг), справи за вежбање, детски парк.
Доколку се појави потреба од други видови урбана опрема ќе бидат опфатени со
измeна и дополна на оваа Програма.
1. Цел на Програмата
Со програмата за поставување на урбана опрема се постигнуваат следните цели:
- Евиденција на урбана опрема на територија на Општина Новаци;
- Естетско обликовните подобрувања и воведување на нови стандарди во уредување
на просторот;

- Уредување, оплеменување, хуманизација на просторот и заштита на животната
средина;
- Брз сервис и услуга на граѓаните од непосредната близина (продажба на весници,
сувенири, цвеќиња);
2. Видови на урбана опрема
Според Законот за градење-пречистен текст (“Сл. весник на РМ” бр. 70/2013)
урбаната опрема
претставува опрема која се поставува на градежно изградено
земјиште. Под урбана опрема, во смисла на овој закон, се смета опрема за продажба
на весници, сувенири, цвеќиња, храна, сладолед, јавни санитарни јазли, самостоечки
рекламни паноа, детски игралишта, фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци,
покриени и непокриени шанкови, пливачки објекти, паркинзи и паркинг за велосипеди
во функција на објекти на органите на државната управа и на објекти на општината,
типски челичен столб за поставување на државно знаме, настрешница ( засенувач за
паркинг), урбана опрема за спортско рекреативни активности –спортски справи на
отворено, опрема за забава на деца -детски парк.
Урбана опрема се поставува исклучиво за остварување на јавен интерес утврден со
закон.
Урбаната опрема не е дел од градежното земјиште и врз основа на ова не се
стекнуваат стварни права врз градежното земјиште.
2.1. Критериуми за определување на видот на урбана опрема
За определување на типот на урбаната опрема кој треба да се постави служат
следните критериуми:
- Функционални критериуми како што се: намена, времетраење и површина наменета
за вршење на дејноста,
- материјални критериуми,
- финансиски критериуми.
Урбана опрема која се поставува на подрачјето на Општина Новаци треба да ги
задоволува основните барања за градбата, согласно Законот за градење .
Урбаната опрема не смее да го попречува пешачкото движење и да се обезбеди
непречен пристап до истата или да го оневозможат движењето на лица со хендикеп.
Урбаната опрема, со својот изглед и форма, не смее да го намали естетскиот и општиот
изглед на околината, а со вршењето на дејноста не смее да се создава нечистотија,
недозволена бучава и лоша миризба.
Поставување на урбана опрема се врши на начин што истите не смеат на никаков начин
да бидат трајно прицврстени за подлогата, а нивното поставување и отстранување
треба да се одвива на брз и лесен начин и без оштетување на подлогата.
Површината што служи за употреба на урбаната опрема мора да се одржува во
хигиенски исправна состојба.
При поставување на урбана опрема на тротоари, минималната слободна проодна
површина од попречниот профил на тротоарот изнесува 1,5м.
Минималната висичина при поставување на чадори за сонце изнесува 2,4м а при
поставување на настрешниции тенди минималната височина изнесува 3.2м над

слободната проодна површина.
Доколку површината за која се бара поставување на урбана опрема, е во границите на
опфатот на заштитено подрачје или објект или за неа е утврден посебен режим на
користење, потребно е да се прибави претходно мислење од органот на државната
управа надлежен за работите на заштитата на културно-историското наследство,
односно на природата.
Информативни паноа
Информативните паноа служат за јавна намена, за информирање на граѓаните (карта
на општина , возен ред и друго) и огласување за културно-уметнички, спортски и
други манифестации.
Поставувањето на информативните паноа не смее да го попречува нормалното
одвивање на сообраќајот.
Информативните паноа може да бидат слободностоечки, преносливи, прицврстени
на објект и сл.
Продажба на весници, сувенири, цвеќе, сладолед и храна
Површината на урбаната опрема во која ќе се врши продажба на весници, сувенири и
сладолед да небиде поголема од 4,0м²,а за продажба на цвеќе не поголема од
16,0м².
Јавни санитарни јазли
Поставувањето на јавни санитарни јазли се врши на уредени површини, во близина
на јавно зеленило, паркинг, оддалечени од влезови и излози на објекти. Истите не
смеат да го попречуваат користењето на околните објекти и јавни површини. Може
да се типски објекти или да се изведени со посебен проект соодветен за избраната
локација.
Самостоечките рекламни паноа
Самостоечките рекламни паноа се поставуваат на пешачки и зелени површини во
профилот на сообраќајниците, а во согласност со Законот за безбе дност на
сообраќајот на пат и штата (“ Сл ужбен весни к на РМ ” бр.54/07, 86/08,98/08 и 64/09)
Самостоечките рекламни паноа ќе се постават пред објектите на :
-Македонски пошти
- Општинската зграда
-Ветеринарна станица во Новаци,
-МКЦ Новаци,
-Спортското бифе Добромири
-Тениско игралиште во Добромири.
-Повеќенаменско игралиштево Горно Агларци
-Ракометно игралиште во Долно Агларци
-Ракометно игралиште во Далбеговци
-Фонтана во Рибарци
-Општинска сала во Гермијан
-Општинска зграда Бач
-Продавница во Живојно
-Продавниц Брод
-Општинска зграда во Старавина

-Продавница во Градешница

Опрема за забава на деца
Опремата за забава на деца може да се постави по повод државни и верски празници и
други манифестации на места каде има доволен простор за тоа (поголеми јавни
површини или неизградено земјиште), во близина на паркинг простор, а просторот се
дава на краткотрајно користење до 30 дена.
Опремата за забава на деца као лизгалки, и сл. Ќе се постават на КП бр. 1546 КО
Новаци
Детски игралишта
Детски игралишта може да се постават на изградено и неизградено градежно земјиште
со проект за поставување на урбана опрема погодно за таа намена. Може и во уредено
зеленило.
Детското игралиште може да биде типско и во зависност од големината на површината
истото може да се мултиплицира.
Фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци
Фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци со и без пепелници се поставуваат
на јавни површини, во зависност од бројноста и потребите на корисниците.
Клупите и корпите за отпадоци се дел од урбаната опрема на општината и се
поставуават на поголема јавна пешачка површина, плоштад, поголеми пешачки патеки,
на автобуски постојки од сите типови и на други локации согласно потребите на
Општина Новаци.
Покрај клупите потребно е да има обезбеден поплочен простор со димензии од 1,0м х
1,2м за луѓето со хендикеп.
Корпите за отпадоци може да бидат поставени: слободностоечки или прикачени за
светилки или фасади на објекти.
Жардињери, граничници
Жардињери со цвеќе и граничници се поставуваат со цел визуелно да се ограничи
просторот определен за времени објекти и урбана опрема од слободната проодна
површина или да се ограничи просторот меѓу сообраќајница и пешачка површина.
Одобрението за овие елементи е со времетраење колку и одобрението за поставување
на времени објекти и урбана опрема, по што овие елементи треба целосно да се
отстранат од просторот.
Максималната висина на жардињерите и граничниците е 0.80 м.
Паркинг за велосипеди
Паркинг за велосипеди во функција на објекти на органите на државната управа може
да се постават на изградено и неизградено градежно земјиште со
проект за

поставување на урбана опрема погодно за таа намена.
-Паркинзи за веслосипеди ќе се постават на следните места:
-Пред општинската зграда во Новаци на дел од КП
- Пред зградата на МКЦ на КП бр.
-Пред објектот на Македонска пошта –Новаци на дел од КП бр.
-Пред Подрачните училишта во с. Рибарци, Бач, Гермијан, Живојно, Горно Агларци,
-Далбеговци и Добромири
-Спортската сала и повеќенаменското игралиште во Новаци
-Игротека ,, Бамби,, ( детска градинка)
Типски челичен столб за поставување на државно знаме.
Типски челичен столб за поставување на државно знаме ќе се постави во Новаци на дел
од КП бр. 2005/1 КО Новаци.
Типски челичен столб за поставување на државно знаме ќе се постави во Новаци на дел
од КП бр. 769 КО Гермијан.

Настрешница
Настрешницата е лесен монтажно-демонтажен елемент кој се поставува на столбови
кои ќе бидат прицврстени на подлогата ( теренот).
При поставувањето на настрешници минималната слободна височина изнесува 3.2м
Настрешницата (засенувач за паркинг) ќе се постави на КП бр.2005/1 КО Новаци.
Справи за вежбање
Урбаната опрема за спортско рекреативни активности –спортски справи на отворено ке се
постави на на КП бр. 1538/2 и дел на 1537/13 КО Новаци.

2.2. Дејности кои можат да се вршат
Со урбаната опрема можат да се вршат дејности во согласност со член 2, став 4 од
Закон за градење (“Сл.весник на РМ” бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 18/2011, 36/2011,
49/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014,
28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 129/2015, 217/2015,
226/2015, 30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016, 103/2016, 132/2016).
3. Преглед на локации на потребна урбана опрема на територијата на
Општина Новаци
-

Составен дел на програмата е табелата каде се дадени следните информации:
нумерација на објектите;
графички прилог за местоположба на урбаната опрема;
КП каде се наоѓа урбаната опрема;
површина;

-

тип на урбана опрема;
сопственост.
4. Начини и услови за поставување и одржување на урбана опрема

Согласно Закон за градење (“Сл.весник на РМ” бр. 130/09 и бр.124/10), урбана
опрема се поставува на јавни површини кои претставуваат градежно изградено
земјиште и уредено земјиште без притоа да се наруши основната намена на просторот
и безбедноста на сообраќајот. Потребата за поставување на урбана опрема ја утврдува
советот на општината Новаци.
Микролокациските услови претставуваат извод од графичкиот и текстуалниот дел на
Програмата за поставување на урбана опрема во соодветен размер.
Урбаната опрема се поставува на микролокации согласно графичкиот прилог.
Точно позиционирање на урбаната опрема, го одредува овластен геодет од страна на
општина Новаци.
Општина Новаци согласно Законот за градење –пречистен текст (“Сл.весник на РМ”
бр.70/2013) води регистар на издадени одобренија за поставување и отстранување
на урбаната опрема, а формата, содржината и начинот на водење на регистерот ги
пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за
вршење на работите од областа на управувањето со градежното земјиште.
Поставување урбана опрема на јавни површини, за чие одржување е надлежна
Општина Новаци, се врши врз основа на одобрение за поставување на урбана
опрема.
Одобрението од став 1 на овој член го издава градоначалникот на општина
Новаци.
Одобрението за поставување на урбана опрема, се добива врз основа на поднесено
барање (формулар), кое се доставува заедно со комплетна документација и тоа:
I. За поставување на детски игралишта, јавни санитарни јазли, рекламни паноа
1. Извод од графичкиот прилог на програмата , со микролокациски услови
2. Основен ревидиран проект.
II. Клупи, чешми, канделабри, корпи за отпадоци и останати видови на урбана
опрема која не се однесува на вршење на дејност
1. Извод од графичкиот прилог на програмата со микролокациски услови.
III. Фонтани и водени басени
1. Извод од програма со микролокациски услови
2. Основен ревидиран проект.
Постапката по барањето ја спроведува надлежното Одделение за урбанизам, комунални
дејности и заштита на животната средина на Општина Новаци (во натамошниот
текст, надлежно одделение).
Надлежното одделение на општина врши увид на лице место и проверка на
документацијата која се доставува во прилог на барањето.

5. Извори на финансирање на програмата
Програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Новаци се
финансира од буџетот на општината за 2022 година, буџет на РМ, донации, правни и
физички лица.
5.1 Трошоци за поставување, одржување, дислокација и отстранување
на урбана опрема
Трошоците за поставување, одржување, дислокација и отстранување на урбаната
опрема паѓаат на товар на инвеститорот, физичко или правно лице.
6. Динамика на реализација на програмата
Динамиката на реализацијата на програмата ќе зависи од обезбедени финансиски
средства, решени имотно-правни и технички услови.

7.Вршење надзор
Вршењето надзор над поставувањето,
задржувањето,
дислокацијата
и
отстранувањето на урбаната опрема е во согласност со Законот за градење –
пречистен текст („Сл.весник на РМ” бр. 70/2013, Службен весник на РМ” бр. 130/2009,
124/2010, 18/2011, 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, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16,
39/16, 71/16, 103/16, 132/16 , 35/18, 64/18,168/18).
8. Преодни и завршни одредби
Реализацијата на Програмата ја врши Градоначалникот на Општина Новаци во
соработка со Одделението за урбанизам, комунални работи и заштита на
животната средина во Општината.
Во состав на оваа Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на
Општина Новаци за 2022 година спаѓа и графички дел.
Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Новаци”.

Претседател
Совет на Општина Новаци

Славица Најдовска Стојковска

_______________________________

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

ЗАКЛУЧОК
Za objavuvawe Програма за управување со животната
средина во однос на влијанието од енергетскиот сектор во
општина Новаци за 2022 година.

1. Оbjavuvam Програма за управување со
животната средина во однос на влијанието од
енергетскиот сектор во општина Новаци за 2022 година.
донесена на седница на Совет на општина Новаци,
одржана на 22.02.2022 година.

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

08-306/12
OpшtinaNovaci
25.02.2022год.
Gradona~alnik
Новаци
Стевче Стевановски
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Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ
бр. 5/02) ,член 21став 1 од Статутот на Општина Новаци („Службен гласник
на општина Новаци“ бр. 7/2019), Советот на Општина Новаци на седницата
одржана на ден 22.02.2022 година, донесе:

ПРОГРАМА
ZA UPRAVUVAWE SO @IVOTNA SREDINA VO ODNOS NA VLIJANIETO
OD ENERGETSKIOT SEKTOR VO OP[TINA NOVACI ZA 2022 god.

^len 1
So Programata 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 2022godina 1.710.097,00 денари
==================
ВКУПНО 8 626 300,00денари

^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.Чистење на депонии на територија на општина Новаци ------------------ 950.000,00 денари
7.Чистење на поројот од вегетација (внатре во каналот и одвоз на депонија) во с. Гермијан
.... .....................................................................................................................855,500,00 денари
8. Изградба на детски парк во с. Добромири ................................................850.000,00 денари
====================================================================
ВКУПНО 8.626 .230,00денари

Председател на Совет
Општина Новаци
Славица Најдовска-Стојковска

2

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

ЗАКЛУЧОК
Za objavuvawe Одлука за утврдување на потреба од
поставување на урбана опрема за забава на деца –детски
парк.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за
градење (Сл. Весник на РМ бр. 130/09, 124/2010, 18/2011,
36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013,
137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014,
149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015 и
226/2015, 30/16,39/16, 71/20, 71/16, 103/16), член 50 од
Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр.
5/02), член 21став 1 од Статутот на Општина Новаци
(Службен гласник на општина Новаци бр. 7/2019),
Советот на Општина Новаци на седницата на ден
22.02.2022 година, донесе:

ОДЛУКА
1. Оbjavuvam Одлука за утврдување на потреба од
поставување на урбана опрема за забава на деца –детски
парк донесена на седница на Совет на општина Новаци,
одржана на 22.02.2022 година.

За утврдување на потреба од поставување на урбана
опрема за забава на деца детски парк

Член 1
2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен гласник на
општина Новаци,,.

Се утврдува потреба од поставување на урбана
опрема за забава на деца -детски парк во Новаци на дел
од КП 1546 КО Новаци .
Член 2

08-306/13
OpшtinaNovaci
25.02.2022год.
Gradona~alnik

Урбаната опрема – детски парк се поставува за
временски период од 10(десет) години.

Новаци
Стевче Стевановски
Член 3
Одлуката стапува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на
Општина Новаци
14-177/16
22.02,2022

Општина Новаци
Претседател на Совет
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 потреба од
поставување на урбана опрема за спортско рекреативни
активности-спортски справи и опрема.

1. Оbjavuvam Одлука за утврдување на потреба од
поставување на урбана опрема за спортско рекреативни
активности-спортски справи и опрема донесена на
седница на Совет на општина Новаци, одржана на
22.02.2022 година.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за
градење (Сл. Весник на РМ бр. 130/09, 124/2010, 18/2011,
36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013,
137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014,
149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015 и
226/2015, 30/16,39/16, 71/20, 71/16, 103/16), член 50 од
Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.
5/02), член 21 став 1 од Статутот на Општина Новаци
(„Службен гласник на општина Новаци“ бр. 7/2019),
Советот на Општина Новаци на седницата на ден
22.02.2022 година, донесе:

ОДЛУКА
За утврдување на потреба од поставување на урбана
опрема за спортско рекреативни активности спортски справи на отворено

Член 1

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

Се утврдува потреба од поставување на урбана
опрема за спортско рекреативни активности - спортски
справи за отворено во село Новаци на дел од КП
1538/2 и 1537/13 КО Новаци .
Член 2

08-306/14
OpшtinaNovaci
25.02.2022год.
Gradona~alnik

Урбаната опрема - спортски справи на отворено
се поставува за временски период од 10 (десет) години.

Новаци

Член 3

Стевче Стевановски

Одлуката стапува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на
Општина Новаци“.

14-177/17
22.02.2022г
Новаци

Претседател на Совет
Општина Новаци
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 потреба од
поставување на урбана опрема –јарбол за истакнување на
државното знаме во с.Гермијан.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за
градење (Сл. Весник на РМ бр. 130/09, 124/2010, 18/2011,
36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013,
137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014,
149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015 и
226/2015, 30/16,39/16, 71/20, 71/16, 103/16), член 50 од
Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр.
5/02), член 21став 1 од Статутот на Општина Новаци
(„Службен гласник на општина Новаци“ бр. 7/2019),
Советот на Општина Новаци на седницата на ден
22.02.2022 година, донесе:
ОДЛУКА

1. Оbjavuvam Одлука за утврдување на потреба од
поставување на урбана опрема –јарбол за истакнување на
државното знаме во с.Гермијан. донесена на седница на
Совет на општина Новаци, одржана на 22.02.2022 година.

За утврдување на потреба од поставување на урбана
опрема – јарбол за истакнување на државното знаме
во Гермијан

Член 1
2.Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен гласник на
општина Новаци,,.

Се утврдува потреба од поставување на урбана
опрема – јарбол за истакнување на државното знаме во
н.м. Гермијан на КП 1467/2 КО Гермијан.
Член 2

08-306/15
OpшtinaNovaci
25.02.2022год.
Gradona~alnik
Новаци
Стевче Стевановски

Урбаната опрема – јарбол за истакнување на
државното знаме се поставува за временски период од 10
(десет) години.
Член 3
Одлуката стапува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на
Општина Новаци

14-177/18
22.20.2022г.
Новаци

Претседател на Совет
Општина Новаци

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 :

Врз основа на член 40 став 1 и член 41 став 3 од
Статутот на Општина Новаци (,,Службен гласник на
општина Новаци,, бр. 7/2019), Советот на Општина
Новаци на Седницата одржана на ден 22-02-2022 година
донесе
О Д Л У К А

ЗАКЛУЧОК

за формирање на комисија за доделување на
еднократна парична помош
Член 1

Za objavuvawe Одлука за формирање на Комисија за
доделување на еднократна парична помош на физички
лица.

1. Оbjavuvam Одлука за формирање на Комисија
за доделување на еднократна парична помош на физички
лица од општина Новаци донесена на седница на Совет на
општина Новаци, одржана на 22.02.2022 година.

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

Се формира Комисја за доделување на еднократна
парична помош во општина Новаци (Комисија).
Комисијата има статус на постојано работно тело
на Советот на општина Новаци.
Член 2
Комисијата се составена од Претседател и 4
членови.
Мандатот на членовите на Комисијата трае колку
и мандатот на член на Советот на општината.
Член 3
-

08-306/16
OpшtinaNovaci
25.02.2022год.
Gradona~alnik

-

Новаци
Стевче Стевановски

-

Задача на Комисијата е: Да изготви ПредлогПравилник за доделување на еднократна парична
помош и истиот го достави до
Советот/Градоначалникот на општина Новаци,
Да ги разгледа сите пристигнати барања за
парична помош дали се комплетни и да побара од
барателот нивно комплетирање
Да даде предлог до Советот/Градоначалникот за
одобрување на еднократна парична помош

Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на
Општина Новаци.
14-177/19
22.02.2022г.
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 :

Врз основа на член 40 став 1 и член 41 став 3 од Статутот
на Општина Новаци (,,Службен гласник на општина
Новаци,, бр. 7/2019), Советот на Општина Новаци на
Седницата одржана на ден 22-02-2022 година донесе:

ЗАКЛУЧОК
Za objavuvawe Одлука за именување на членови на
Комисија за доделување на еднократна парична помош.

О Д Л У К А
за именување на членови на Комисија за доделување
на еднократна парична помош

Член 1
1. Оbjavuvam Одлука за именување на членови на
Комисија за доделување на еднократна парична помош
донесена на седница на Совет на општина Новаци,
одржана на 22.02.2022 година.

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

Се именуваат членови на Комисјата за доделување
на еднократна парична помош во општина Новаци и тоа:
1. Славица Најдовска-Стојковска Претседател
2. Александар
Канзуровски
член
3. Николче Димовски
член
4. Сузана Јовановска
член
5. Иванчо Котевски
член
Член 2
Мандатот на членовите на Комисијата трае колку
и мандатот на член на Советот на општината.

08-306/17
Член 3

OpшtinaNovaci
25.02.2022год.
Gradona~alnik
Новаци
Стевче Стевановски

-

-

Задача на Комисијата е:
Да изготви Предлог-Правилник за доделување на
еднократна парична помош и истиот го достави до
Советот/градоначалникот на општина Новаци,
Да ги разгледа сите пристигнати барања за
парична помош дали се комплетни и да побара од
барателот нивно комплетирање
Да даде предлог до Советот/Градоначалникот за
одобрување на еднократна парична помош

Член 4
Одлуката влегува
во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на
Општина Новаци.
Sovet na Opшtina Novaci
14-177/20
22.02.2022
Pretsedatel
Новаци
Славица Најдовска- Стојковска
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С О Д Р Ж И Н А:
1. Заклучок за objavuvawe Одлука за сопствено учество на Општина Новаци при аплицирање на
проекти (20%).
2. Заклучок за objavuvawe Одлука за определување висина на благајнички максимум (60 000,00)
3. Заклучок за objavuvawe Одлука за определување на висината на благајничкиот девизен
максумум (10.000 евра)
4. Заклучок за objavuvawe Годишен план за Јавни набавки на општина Новаци 2022г. Дополнување - Јануари 2022г.
5. Заклучок за objavuvawe Годишен план за Јавни набавки на општина Новаци 2022г. Дополнување - Февруари 2022г
6. Заклучок за objavuvawe Извештај од извршен редовен годишен попис во општина Новаци со
состојба 31.12.2021година од Централна пописна комисија.
7. Заклучок за objavuvawe Извештај од Комисија за попис за побарување и обврски и парични
средства во благајната
8. Заклучок за objavuvawe Програма за работа на ЈПКД „Комунална Хигиена-Новаци“ за 2022
година
9. Заклучок за objavuvawe Годишен план за јавни набавки на ЈПКД „Комунална хигиена –
Новаци“ за 2022 година
10. Заклучок за objavuvawe Одлука за утврдување на цена за снабдување со вода за пиење или
водоснабдување за регулиран период од 2022-2024 година.
11. Заклучок за objavuvawe Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина
Новаци за 2022 година
12. Заклучок за objavuvawe Програма за управување со животната средина во однос на влијанието
од енергетскиот сектор во општина Новаци за 2022 година.
13. Заклучок за objavuvawe Одлука за утврдување на потреба од поставување на урбана опрема за
забава на деца -детски парк.
14. Заклучок за objavuvawe Одлука за утврдување на потреба од поставување на урбана опрема за
спортско рекреативни активности-спортски справи и опрема.
15. Заклучок за objavuvawe Одлука за утврдување на потреба од поставување на урбана опрема јарбол за истакнување на државното знаме во с.Гермијан.
16. Заклучок за objavuvawe Одлука за формирање на Комисија за доделување на еднократна
парична помош на физички лица.
17. Заклучок за objavuvawe Одлука за именување на членови на Комисија за доделување на
еднократна парична помош.
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