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Vrz osnova na ~lеn 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 усвојување на тромесечен
извештај за извршување на Буџетот Општина Новаци
периодот 01.01.2021 до 31.12.2021 година

1. Оbjavuvam Одлука за усвојување на тромесечен
извештај за извршување на Буџетот Општина Новаци
периодот 01.01.2021 до 31.12.2021 година, донесенa на
седница на Совет на општина Новаци, одржана на
31.01.2021 година.

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

08-167/1
04.02.2022год.
Новаци

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

BROJ 01 Понеделник 07.02.2022 GOD. XXVI
SLU@BEN GLASNIK OP[TINA NOVACI
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Vkupno za 2021 godina

^len 2
Planiranite i ostvarenite prihodi odnosno izvrшenite rashodi po vidovi se iska`ani vo bilansite na prihodi i rashodi
i toa kako шto sleduva:
Sovet na op{tina Novaci
Odluka
Pretsedatel

KAPITALEN
BILANS:
VKUPNI
KAPITALNI
PRIHODI
VKUPNI
KAPITALNI
RASHODI

VKUPNI
TEKOVNO
OPERATIVNI
PRIHODI
VKUPNI
TEKOVNO
OPERATIVNI
RASHODI

TEKOVNO
OPERATIVEN
BILANS:

Zbirni prihodi i
rashodi Kvart4

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik na R.M."br.5/2002) i ~len 21 i 46
od Statutot na opшtina Novaci ("Slu`ben glasnik na opшtina Novaci br.5/02), Sovetot na opшtina Novaci Novaci na 5
sednicata odr`ana na den 31.01.2022 godina, donese
O D L U K A
ZA USVOJUVAWE NA TROMESE^EN IZVEШTAJ ZA IZVRШUVAWE NA NA BUXETOT
Opшtina Novaci periodot 01.01.2021 do 31.12.2021 godina
^len 1
Vkupniot iznos na planiranite i ostvarenite prihodi i rashodi vo Buxetot na opшtina Novaci za
Periodot 01-01-2021 do 31-12-2021 godina iznesuva

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 Gодишен план за јавни набавки
на Oпштина Nоваци 2022 година

1. Оbjavuvam Gодишен план за јавни набавки на
Oпштина Nоваци 2022 година., донесенa на седница на
Совет на општина Новаци, одржана на 31.01.2021 година.

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

08-167/2
04.02.2022год.
Новаци

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски
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423.728,81
60.000,00

101.694,91

10 месец
2-5 месец
1-2 месец
1-2 mesec
12 месец
1 месец

Nabavka na grade`ni materijali

Набавка на новогодишни пакетчиња

Набавка на електрична енергија

7.

8

9

6.

5.

4

2.542.372,88

120.000,00

1.694.915,25

423.728,81

1 месец

3.

2.

848.305,00

11 месец

381.355,00
3-4 месец

1.

Набавка на прехрамбени производи,
алкохолни и безалкохолни пијалоци и
помошен пластичен прибор.
Nabavka na gorivo za slu`benite
vozila na op{tina Novaci za period od
1 godina.
Nabavka na EL-maslo za greewe na OU
Slavko Lumbarkovski
Nabavka na EL-maslo za greewe na
op{tinska zgrada Novaci
Набавка на средства за хигиена пластичен
и друг прибор за потребите на општина
Новаци
Nabavka na kancelariski materijali

Dogovori i ramkovni spogodbi
za javni nabavki na stoki

I

Br.

GODI[EN PLAN ZA JAVNI NABAVKI NA OP[TINA NOVACI
2022 GODINA
Predmet na dogovorot za javna nabavka- [ifra O~ekuvan po~etok Proceneta vrednost na
ramkovnata spogodba
spored
na postapkatadogovorot /ramkovnata
OPJN
mesec
spogodba bez DDV-den.

Набавка од мала
вредност
Поедноставена
отворена постапка
Набавка од мала
вредност
Поедноставена

Набавка од мала
вредност
Набавка од мала
вредност
Поедноставена
отворена постапка

Поедноставена
отворена постапка

Набавка од мала
вредност

Vid na postapka

Vrz osnova na ~len 75 od Zakonot za javni nabavki (Службен весник на Република Северна Македонија бр 24/2019 i ~len
94 od Statutot na op{tina Novaci (Slu`ben glasnik na op{tina Novaci br.7/2019), Gradona~alnikot na op{tina Novaci
donese и go dostavi na usvojuvawe na Sovetot na opшtina Novaci:

Dogovori i ramkovni spogodbi
za javni nabavki na uslugi

Obezbeduvawe na imot i objekti na
op{tina Novaci
Anga`irawe na grade`na mehanizacija
i transportni sredstva za potrebite od
tehni~ki intervencii za odr`uvawe na
komunalni objekti,lokalni pati{тa i
ulici na podra~jeto na op{tinata.
Изработка на проектна документација

Izrabotka na Elaborati i studii od
oblasta na `ivotnata sredina
Osiguruvawe na objekti i oprema na
op{tina-Novaci
Popravka na slu`benite vozila na
op{tinata

II

1.

4.

6.

5.

3.

2.

14

13

12

11

Набавка на гориво за превоз на ученици за
потребите на ОУ,,Славко
Лумбарковски”Новаци
Набавка на прехрамбени производи за
потребите на детска градинка
,,Бамби”Новаци
Набавка на канцелариски материјали за
потребите на детска градинка
,,Бамби”Новаци
Набавка на хемиски средства за потребите
на детска градинка ,,Бамби”Новаци
Набавка на прехрамбени производи за
социјални случаеви

10

3.262.711,86
610.169,49
80.000,00
423.728,81

3 mesec
10 месец
1-2 mesec
1 -2 mesec

120.000,00

11 месец

847.457,62

50.000,000

1 месец

1-2 mesec

45.000,00

1 месец

305.085,00

288.135,59

1 месец

8 mesec

254.237,28

7 месец

Поедноставена
отворена постапка
Поедноставена
отворена постапка
Набавка од мала
вредност
Набавка од мала
вредност

Набавка од мала
вредност
Поедноставена
отворена постапка

Набавка од мала
вредност
Набавка од мала
вредност

Набавка од мала
вредност

Набавка од мала
вредност

отворена постапка
Набавка од мала
вредност

22

21

20

19

923.203,38

203.389,83
1.000.000,00
620.000,00
100.000,00

6-7 месец
2-3 месец
2-3 месец
11 месец

84.457,76

2-3 месец
3-4 месец

169.491,52
254.237,28

1-2 месец
1-2 месец

Набавка на мобилни телефонски линии за
потребите на општина Новаци за период
од 2 години
Набавка на интернет и фиксна телефонија
за период од 2 години
Изработка на ревизија на проектна
документација
Одржување на електрични инсталации и
инвентар за потребите на општина Новаци
Набавка на услуги за перење на возила

211.864,40

18

17

15.
16

14.

13.
11 месец

Polnewe na toneri za kopir aparati и
принтери
Dezinsekcija,dezinfekcija i
deratizacija
Одржување на компјутери со набавка на
резервни делови
Хотелски услуги
Ангажирање на агенција за организирање
на настани (угостителски услуги )
Набавка на услуги од печатени медиуми

12.

120.000,00

847.457,62

5 mesec

11.

4 mesec

500.000,00

1-2 месец

Anga`irawe na agencija za privremeni
vrabotuvawa
Geodetski uslugi

10.

127.118,64

508.474,57

1-2 месец

1 mesec

423.728,81

7 месец

Vr{ewe na stru~en nadzor nad
izvedbata na investicioni objekti vo
op{tina Novaci.
Izrabotka na reklamen materijal

8

9

93.220,33

1-2 месец

Регистрација на службени возила

7

Набавка од мала
вредност
Набавка од мала
вредност
Поедноставена
отворена постапка
Набавка од мала
вредност

Набавка од мала
вредност
Поедноставена
отворена постапка

Набавка од мала
вредност
Набавка од мала
вредност
Поедноставена
отворена постапка
Набавка од мала
вредност
Набавка од мала
вредност
Набавка од мала
вредност
Посебни услуги
Посебни услуги

Набавка од мала
вредност
Набавка од мала
вредност

Dogovori i ramkovni spogodbi za
javni nabavki na raboti

Realizacija na programata za izgradba,
rekonstrukcija i odr`uvawe na
lokalnite pati{ta i ulici vo op{tina
Novaci vo tekot na 2022 godina
Реализација на Програмата за
реконструкција и одржување на полските
патишта во општина Новаци за 2022
година
Поставување на урбана опрема и санација
на парк во с.Добромири
Санација на капела во с.Далбеговци

III

1.

5

5,932,203.39
8,474,576.27

2-3 месец
2-3 месец

Изградба на пречистителна станица во
с.Добормири (развоен дел)
Изведба на артерски бунари за потребите
на општина Новаци

8

Izrabotil: Filip Radevski
Советник за јавни набавки

9

Отворена постапка

Поедноставена
отворена постапка
Набавка од мала
вредност
Набавка од мала
вредност
Набава од мала
вредност
Набавка од мала
вредност
Отворена постапка

Отворена постапка

Отворена постапка

Набавка од мала
вредност

Op{tina Novaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

200.000,00

2-3 месец

Санација на капела во с.Бач

7

6

101,694.92

169.491,52

2-3 месец

2-3 месец

720.338,98

2-3 месец

84.745,76

1,694,915.25

2-3 месец

2-3 месец

8,474,576.27

300.000,00

2-3 месец

2 месец

Поставување на урбана опрема во
с.Далбеговци
Поставување на јарбол(крст) во с.Гермијан

4

3

2.

Изработка на интегриран план за развој на
општина Новаци

23

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за
локална самоуправа ( Сл весник на РМ бр. 5/2002) член 14 од
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od Zakonot za Законот за урбанистичко планирање (Сл весник на РСМ бр.
lokalna samouprava(,,Slu`ben vesnik na R.M.,,br.5/02) 32/2020 ) член 21 став 1 точка 7 од Статутот на општина
i ~len 68 od Statutot na Opшtina Novaci,,br.07/2019, Новаци ( Службен гласник на општина Новаци бр. 7/2019)
donesuvam
Советот на општина Новаци на Седницата одржана на ден 3101-2022 година на општина Новаци донесе:
О Д Л У К А

ЗАКЛУЧОК
Za objavuvawe ОДЛ У К А За отпочнување на постапка за
донесување на Урбанистички план за село Новаци

За отпочнување на постапка за донесување на
Урбанистички план за село Новаци
Член1

1. Оbjavuvam ОДЛ У К А За отпочнување на
постапка за донесување на Урбанистички план за село
Новаци, донесенa на седница на Совет на општина Новаци,
одржана на 31.01.2021 година.

СЕ ОТПОЧНУВА постапка за пристапување
кон донесување на Урбанистички план за село Новаци,
Општина Новаци
Опфатот на вака предложениот
урбанистички
план е со големина од 144,21 ха.
Член 2

Финансирањето и изработката на Урбанистичкиот
план вон населено место од член 1 на оваа Одлука ќе се
врши со средства од Агенцијата за финансиска поддршка
2.Заклучокот влегува во сила со денот на во земјоделството и руралниот развој.
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен гласник на
Член 3
општина Новаци,,.

08-167/3
04.02.2022год.
Новаци

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

Одлуката влегува во сила со денот на
деонесувањето а ќе се објави во Службен гласник на
општина Новаци.

14-95/2
31.01.2022г.

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
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Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за
локална самоуправа ( Сл весник на РМ бр. 5/2002) член 14 од
Законот за урбанистичко планирање (Сл весник на РСМ бр.
32/2020 ) член 21 став 1 точка 7 од Статутот на општина
Новаци ( Службен гласник на општина Новаци бр. 7/2019)
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od Zakonot za Советот на општина Новаци на Седницата одржана на ден 31lokalna samouprava(,,Slu`ben vesnik na R.M.,,br.5/02)
01-2022 година на општина Новаци донесе:
i ~len 68 od Statutot na Opшtina Novaci,,br.07/2019,
donesuvam
О Д Л У К А
ЗАКЛУЧОК
Za objavuvawe О Д Л У К А за отпочнување на постапка за
донесување на Урбанистички план за село Рибарци

1. Оbjavuvam ОДЛ У К А за отпочнување на постапка за
донесување на Урбанистички план за село Рибарци ,
донесенa на седница на Совет на општина Новаци, одржана
на 31.01.2021 година.

За отпочнување на постапка за донесување
на Урбанистички план за село Рибарци

Член1
СЕ ОТПОЧНУВА постапка за пристапување
кон донесување на Урбанистички план за село Рибарци,
Општина Новаци
Опфатот на вака предложениот
урбанистички
план е со големина од 34,29 ха.

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

08-167/4
04.02.2022год.
Новаци

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

Финансирањето и изработката на Урбанистичкиот
план вон населено место од член 1 на оваа Одлука ќе се
врши со средства од Агенцијата за финансиска поддршка
во земјоделството и руралниот развој.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на
деонесувањето а ќе се објави во Службен гласник на
општина Новаци.

14-95/7
31.01.2022г.

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
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Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за
локална самоуправа ( Сл весник на РМ бр. 5/2002) член 14 од
Законот за урбанистичко планирање (Сл весник на РСМ бр.
32/2020 ) член 21 став 1 точка 7 од Статутот на општина
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 Новаци ( Службен гласник на општина Новаци бр. 7/2019)
od Statutot na Opшtina Novaci,,br.07/2019, donesuvam Советот на општина Новаци на Седницата одржана на ден 3101-2022 година на општина Новаци донесе:

ЗАКЛУЧОК
Za objavuvawe О Д Л У К А за отпочнување на постапка за
донесување на Урбанистички план за село Живојно

О Д Л У К А
За отпочнување на постапка за донесување
на Урбанистички план за село Живојно

Член1
1.Оbjavuvam ОДЛ У К А за отпочнување на постапка за
донесување на Урбанистички план за село Живојно ,
донесенa на седница на Совет на општина Новаци,
одржана на 31.01.2021 година.

СЕ ОТПОЧНУВА постапка за пристапување
кон донесување на Урбанистички план за село Живојно ,
Општина Новаци
Опфатот на вака предложениот
урбанистички
план е со големина од 37,22 ха.

Член 2
Финансирањето и изработката на Урбанистичкиот
план вон населено место од член 1 на оваа Одлука ќе се
2.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе
врши со средства од Агенцијата за финансиска поддршка
се објави во ,,Службен гласник на општина Новаци,,.
во земјоделството и руралниот развој.

Член 3
08-167/5
04.02.2022год.
Новаци

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

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

14-95/8
31.01.2022г.

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
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Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за
локална самоуправа ( Сл весник на РМ бр. 5/2002) член 14 од
Законот за урбанистичко планирање (Сл весник на РСМ бр.
32/2020 ) член 21 став 1 точка 7 од Статутот на општина
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od Zakonot za Новаци ( Службен гласник на општина Новаци бр. 7/2019)
lokalna samouprava(,,Slu`ben vesnik na R.M.,,br.5/02)
Советот на општина Новаци на Седницата одржана на ден 31i ~len 68 od Statutot na Opшtina Novaci,,br.07/2019,
01-2022 година на општина Новаци донесе:
donesuvam
О Д Л У К А
ЗАКЛУЧОК
Za objavuvawe О Д Л У К А за отпочнување на постапка за
донесување наУрбанистички план за село Будимирци

За отпочнување на постапка за донесување
на Урбанистички план за село Будимирци

Член1
1. Оbjavuvam ОДЛ У К А за отпочнување на постапка за
донесување на Урбанистички план за село Будимирци ,
донесенa на седница на Совет на општина Новаци,
одржана на 31.01.2021 година.

СЕ ОТПОЧНУВА постапка за пристапување
кон донесување на
Урбанистички
план
за село
Будимирци , Општина Новаци
Опфатот на вака предложениот
урбанистички
план е со големина од 12,75 ха.

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

08-167/6
04.02.2022год.
Новаци

Финансирањето и изработката на Урбанистичкиот
план вон населено место од член 1 на оваа Одлука ќе се
врши со средства од Агенцијата за финансиска поддршка
во земјоделството и руралниот развој.

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на
деонесувањето а ќе се објави во Службен гласник на
општина Новаци.

14-95/9
31.01.2022г.

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
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Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за
локална самоуправа ( Сл весник на РМ бр. 5/2002) член 14 од
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od Zakonot za Законот за урбанистичко планирање (Сл весник на РСМ бр.
lokalna samouprava(,,Slu`ben vesnik na R.M.,,br.5/02)
32/2020 ) член 21 став 1 точка 7 од Статутот на општина
i ~len 68 od Statutot na Opшtina Novaci,,br.07/2019,
Новаци ( Службен гласник на општина Новаци бр. 7/2019)
donesuvam
Советот на општина Новаци на Седницата одржана на ден 3101-2022 година на општина Новаци донесе:
ЗАКЛУЧОК
Za objavuvawe О Д Л У К А за отпочнување на постапка за
донесување на Урбанистички план за село Гермијан

О

Д Л У К А

За отпочнување на постапка за донесување
на Урбанистички план за село Гермијан
1. Оbjavuvam ОДЛ У К А за отпочнување на постапка за
донесување на Урбанистички план за село Гермијан ,
донесенa на седница на Совет на општина Новаци,
одржана на 31.01.2021 година.

Член1
СЕ ОТПОЧНУВА постапка за пристапување
кон донесување на Урбанистички план за село Гермијан ,
Општина Новаци
Опфатот на вака предложениот
урбанистички
план е со големина од 56,31 ха.

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

08-167/7
04.02.2022год.
Новаци

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

Член 2
Финансирањето и изработката на Урбанистичкиот
план вон населено место од член 1 на оваа Одлука ќе се
врши со средства од Агенцијата за финансиска поддршка
во земјоделството и руралниот развој.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на
деонесувањето а ќе се објави во Службен гласник на
општина Новаци Р.М.,, бр. 5/02) и член 68 од Статутот на
општина Новаци бр. 07/2019, донесувам

14-95/10
31.01.2022г.

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
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Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за
локална самоуправа ( Сл весник на РМ бр. 5/2002) член 14 од
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od Zakonot za Законот за урбанистичко планирање (Сл весник на РСМ бр.
lokalna samouprava(,,Slu`ben vesnik na R.M.,,br.5/02) 32/2020 ) член 21 став 1 точка 7 од Статутот на општина
i ~len 68 od Statutot na Opшtina Novaci,,br.07/2019,
Новаци ( Службен гласник на општина Новаци бр. 7/2019)
donesuvam
Советот на општина Новаци на Седницата одржана на ден 3101-2022 година на општина Новаци донесе:
ЗАКЛУЧОК
Za objavuvawe О Д Л У К А за отпочнување на постапка за
донесување на Урбанистички план за село Градешница

О Д Л У К А
За отпочнување на постапка за донесување
на Урбанистички план за село Градешница

1. Оbjavuvam ОДЛ У К А за отпочнување на постапка за
донесување на Урбанистички план за село Градешница ,
донесенa на седница на Совет на општина Новаци,
одржана на 31.01.2021 година.

Член1
СЕ ОТПОЧНУВА постапка за пристапување
кон донесување на
Урбанистички
план
за село
Градешница , Општина Новаци
Опфатот на вака предложениот
урбанистички
план е со големина од 44,96 ха.

Член 2
2.Заклучокот влегува во сила со денот на
Финансирањето и изработката на Урбанистичкиот
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен гласник на план вон населено место од член 1 на оваа Одлука ќе се
општина Новаци,,.
врши со средства од Агенцијата за финансиска поддршка
во земјоделството и руралниот развој.
08-167/8
OpшtinaNovaci
04.02.2022год.
Gradona~alnik
Новаци
Стевче Стевановски
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на
деонесувањето а ќе се објави во Службен гласник на
општина Новаци.

14-95/11
31.01.2022г.

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
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Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за
локална самоуправа ( Сл весник на РМ бр. 5/2002) член 14 од
Законот за урбанистичко планирање (Сл весник на РСМ бр.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od Zakonot za 32/2020 ) член 21 став 1 точка 7 од Статутот на општина
lokalna samouprava(,,Slu`ben vesnik na R.M.,,br.5/02) Новаци ( Службен гласник на општина Новаци бр. 7/2019)
i ~len 68 od Statutot na Opшtina Novaci,,br.07/2019,
Советот на општина Новаци на Седницата одржана на ден 31donesuvam
01-2022 година на општина Новаци донесе:

ЗАКЛУЧОК

Za objavuvawe О Д Л У К А за отпочнување на постапка за
донесување наУрбанистички план вон населено место за
изградба на објекти со намена Г2-лесна преработувачка и
помалку загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град,
Општина Новаци.

О Д Л У К А
За отпочнување на постапка за донесување на
Урбанистички план вон населено место за изградба на
објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку
загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град, Општина
Новаци

Член1
1. Оbjavuvam ОДЛ У К А за отпочнување на постапка за
донесување на Урбанистички план вон населено место за
изградба на објекти со намена Г2-лесна преработувачка и
помалку загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град,
Општина Новаци.

СЕ ОТПОЧНУВА постапка за пристапување
кон донесување на Урбанистички план вон населено место
за изградба на објекти со намена Г2-лесна преработувачка и
помалку загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град,
Општина Новаци.
Опфатот на вака предложениот УПВНМ е со
големина од 17,26 ха.

Член 2
Финансирањето и изработката на Урбанистичкиот
2.Заклучокот влегува во сила со денот на
план
вон
населено место од член 1 на оваа Одлука ќе се
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен гласник на
општина Новаци,,.
врши со средства од Буџетот на општина Новаци за 2022
година.
08-167/9
04.02.2022год.
Новаци

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на
деонесувањето а ќе се објави во Службен гласник на
општина Новаци

14-95/12
31.01.2022г.

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 О Д Л У К А за формирање на комисија за
утврдување на штета од земјотрес и Именување на членови
членови на Комисијата

1. Оbjavuvam ОДЛ У К А за формирање на комисија за
утврдување на штета од земјотрес и Именување на членови
членови на Комисијата

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

08-167/10
04.02.2022год.
Новаци

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

Врз основа на член 21 став 1 точка 44, а во врска со
член 41 став 3 од Статутот на општина Новаци (,,Службен
гласник на општина Новаци,, бр 7/190) Советот на општина
Новаци на Седницата одржана на ден 31-01-2022 гдодина
донесе
О Д Л У К А
За формирање на комисија за утврдување на штета од
земјотрес и Именување на членови членови на Комисијата
Член 1
Се формира Комисија за утврдување на штети од
земјотресот што ја зафати општина Новаци на ден на 09-012022 година (Комисија).
Мандатот на Комисијата е:
-Да ги разгледа пристигнатите барања за
утврдување на штета од земјотресот;
-Изврши увид на лице место и направи записник и
документирање на причинетите штети;
-Изврши поединечна проценка на обемот на
причинетите штети;
-Состави конечен извештај за обемот на штетите и
истиот го достави до Советот на општина Новаци.
Член 2
За членови на Комисијата е именуваат;
1.Бежановски Благојче
за Претседател
2.Христовски Борис
за член,
3.Петровски
Благoја
за член,
4.Масалковски Христијан
за член и
5.Николовски Благојче
за член.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, аќе се објави во ,,Службен гласник на
Општина Новаци,,.

14-95/13
31.01.2022г.

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
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Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став
1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (,,Сл. Весник на
РМ,, бр5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка
49 од Статутот на општина Новаци (,,Службен гласник на
општина Новаци,, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци
на Седницата одржана на ден 31.01.2022 година, донесе
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od Zakonot za
lokalna samouprava(,,Slu`ben vesnik na R.M.,,br.5/02)
i ~len 68 od Statutot na Opшtina Novaci,,br.07/2019,
donesuvam

ODLUKA
За одобрување на финансиски sredstva na ЗFK,,Novaci
2005,, Novaci за натпреварување во Трета Македонска
фудбалска лига-југозапад-Пролет 2022

ЗАКЛУЧОК

^len 1

Za objavuvawe О Д Л У К А за одобрување на финансиски
sredstva na ЗFK,,Novaci-2005,, Novaci за
СЕ ОДОБРУВААТ
финансиски sredstva vo
натпреварување во Трета Македонска фудбалска лигаiznos od 140.000,00 denari na ЗFK ,,Novaci-2005,,
југозапад-Пролет 2022
Novaci, за натпреварување во Трета Македонска
фудбалска лига-југозапад.
^len 2

1. Оbjavuvam ОДЛ У К А за За одобрување на финансиски
sredstva na ЗFK,,Novaci-2005,, Novaci за
натпреварување во Трета Македонска фудбалска лигајугозапад-Пролет 2022

Sredstvata od ~len 1 na ova Odluka ќe se
obezbedat od Buxetot na Opшtina Novaci .
Sredstvata ќe se isplaќaat so posebno reшenie
od gradona~alnikot na Opшtina Novaci и се наменети
исклучиво заа исплаќање на хранарина и патни трошоци
на фудбалерите
За искористените средства ВЕДНАШ ПО
ИСПЛАТАТА да се доставува извештај до општина
Новаци.
^len 3

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

Sredstvata da se prefrlat na ime ЗФК,,Novaci2005,, Novaci so `-ska:
200002273548072, даночен број 4002005168284,
deponent Stopanska banka Skopje.
^len 4
Odlukata vleguva vo sila so denot na
donesuvawe, и ќе се objavи vo ,,Slu`ben glasnik na
Opшtina Novaci,,.

08-167/11
04.02.2022год.
Новаци

OpшtinaNovaci
Gradona~alnik
Стевче Стевановски

14-95/14
31.01.2022г.

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
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С О Д Р Ж И Н А:
1. Заклучок зa objavuvawe Одлука за усвојување на тромесечен извештај за извршување на Буџетот
Општина Новаци периодот 01.01.2021 до 31.12.2021 година
2. Заклучок за objavuvawe Gодишен план за јавни набавкина Oпштина Nоваци 2022 година
3. Заклучок за a objavuvawe ОДЛ У К А за отпочнување на постапка за донесување на Урбанистички
план за село Новаци
4. Заклучок зa objavuvawe О Д Л У К А за отпочнување на постапка за донесување на Урбанистички план
за село Рибарци
5. Заклучок зa objavuvawe О Д Л У К А за отпочнување на постапка за донесување на Урбанистички план
за село Живојно
6. Заклучок зa objavuvawe О Д Л У К А за отпочнување на постапка за донесување на Урбанистички план
за село Будимерци
7. Заклучок зa objavuvawe О Д Л У К А за отпочнување на постапка за донесување на Урбанистички план
за село Гермијан
8. Заклучок зa objavuvawe О Д Л У К А за отпочнување на постапка за донесување на Урбанистички план
за село Градешница
9. Заклучок зa objavuvawe О Д Л У К А за отпочнување на постапка за донесување наУрбанистички план
вон населено место за изградба на објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка
индустрија, КО Новаци-вон град, Општина Новаци.
10. Заклучок зa objavuvawe О Д Л У К А за формирање на комисија за утврдување на штета од земјотрес и
Именување на членови членови на Комисијата
11. Заклучок зa objavuvawe О Д Л У К А за одобрување на финансиски sredstva na ЗFK,,Novaci2005,, Novaci за натпреварување во Трета Македонска фудбалска лига-југозапад-Пролет 2022г.
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