ЗАПИСНИК
Од одржаната 10-та седница на Советот на општина Новаци одржана на ден
21.04.2022 година со почеток во 10,00 часот во просториите на општинската зграда во
с.Новаци.
На седницата присуствуваа следните членови нa Советот на општина Новаци:
Славица Најдовска-Стојковска, Горан Велјановски, Николче Димовски, Пецо
Дојчиновски, Александар Канзуровски, Љупчо Петровски, Наумче Смилевски, Иванчо
Котевски и Сузана Јовановска.
На седницата се присутни вработени: Стевче Стевановски – Градоначалник, Стевче
Ангелевски - секретар на општина Новаци, Оливера Димитровска - раководител на оделение,
Летка Јовановска - раководител на оделение, Николина Лозановска - соработник за соц. здр.и
детска заштита.

Dneven red
Усвојување на записниците 9-та седница na Sovet na Општина Новаци.
1. Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Новаци за извештајниот
период (кумулативно) за квартал од 01.01.2022 година до 31.03.2022год.
2. Предлог - Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко
- планска документација
3. Предлог - Одлука за измена и дополнување на Одлука за основање на Општински
совет за социјална заштита
4. Предлог - Одлука за утврдување на приоритет на проект Изградба на плоштад кај
куќата на Калеш Анѓа во с.Старавина
5. Предлог - Одлука за сопствено учество на општина Новаци при аплицирање со
проект - Изградба на плоштад кај куќата на Калеш Анѓа во с.Старавина
6. Предлог - Програма за санација, одржување на полски патишта и чистење на
земјаните канавки покрај локални и полски патишта во општина Новаци за 2022
година
7. Барање од Здружение за развој и промоција на духовни идеи (Црковен одбор) за
поврзување на вода на манасторот “Св.Илија“ со водоводот во с.Живојно
8. Барање од Здружение за развој и промоција на духовни идеи (Црковен одбор) за
набавка на бехатон плочки за поплочување на дворот во манастирот “Св.Илија“ во
с.Живојно
9. Барање од М.З на село Зовиќ за механизација за поправка на патот кој води од село
Зовиќ до манастирот “Св.Димиртија“ – Чебрен
10. Барање за финансиска помош од Здружение за Ревитализација на с.Груништа за
градежни активности во манастрот “Св.Петка“ во износ од 40 000,00 ден.
11. Барање за финансиска помош во износ од 100 000,00 ден од Велосипедски клуб
“Нова Бајк Новаци “ (во прилог Стратешка програма 2022-2025, Предлог Годишна
Програма и Финансов план за 2022г
12. Барање од Црковен одбор на црквата “Св.Атанасиј“ во с.Новаци за набавка на
градежен матерјал (цемент и мрежа) за потребите на гробните места.

13. Предлог-Измена на одлука за учество и имплементација на активностите
(реализација на SMALL - SCALE пилот проекти) на проектот “Зајакнување на
луѓето од Пелагонија“, финансиран од Програмата МАТРА и Кралството на
Република Холандија, во партнерство со Про Локал од Битола
14. Барање за финансиски средства за пролетен дел од натпреварувачката година од
ЗФК“ Новаци 2005“- Новаци
Предложениот дневен ред едногласно е усвоен.
На почетокот на Седницата Претседателот на Совет Г-ѓа Славица Најдовска Стојковска предложи 11-та точка од дневниот ред да не се разгледува на оваа Седница на
Советот на општина Новаци бидејќи на Барањето, Стратешката програма , Предлог годишна
програма и Финансовиот план за 2022г. поднесени од страна на велосипедскиот клуб “Нова
бајк“- Новаци нема потпис од одговорното лице кое воедно треба лично да ја образложи
програмата пред Советот на општина Новаци.
Советникот Иванчо Котевски пред почетокот на разгледување на точките од дневниот
ред повторно потенцира дека Директорот од ЈПКД “Комунална Хигиена“ – Новаци сеуште
нема одговорено на неговото барање за достава на список на домаќинства кои имаат
заостанат долг. Затоа Директорот на ЈПКД “Комунална Хигиена“ – Новаци беше повикан од
страна на Претседателот на Советот на општина Новаци да присуствува на Седницата и пред
советниците да одговори на барањето доставено од страна на советникот Иванчо Котевски.
Имено Директорот образложи дека список на домаќинсва кои имаат заостанат долг
кон Комуналното претпријатие во кои се наведени лични податоци , според законот за
заштита на личните податоци не смее да достави, но може да достави документ во кој преку
бројки ќе образложи колку домаќинсва од секое населено место во општина Новаци, колку
време не го подмирувале својот долг кон ЈПКД “Комунална Хигиена“ – Новаци и тоа во
најкус можен временски рок.
1 точка: Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Новаци за
извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2022 година до 31.03.2022год.
Појаснување по првата точка од дневниот ред даде Раководителот на финансии Г-ѓа
Димитровска која го презентираше извештајот за извршување на буџетот на општина
Новаци за првиот квартал (од 01.01.2022г. до 31.03.2022г.) при што потенцираше дека во
моментот има застој на капиталните приходи во буџетот на општина Новаци затоа што не
се пристигнати концесиите за искористување на минерални суровини. По дирекна и
писмена комуникација со Министерството за економија од каде тие финансии се очекуваат
да се префрлат во буџетот на општината, добиен е одговор дека ваквото каснење се должи
на неисплатените концесии кои ЕЛЕМ РЕК-Битола ги исплаќа до Министерството за
финансии.
Советот едногласно усвои: Одлука за усвојување на тромесечен извештај за
извршување на буџетот на општина Новаци за период од 01.01.2022 до 31.03.2022г..
2 точка: Предлог-Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна
урбанистичко - планска документација
Раководителот на Одделение за комунални дејности, сообраќај, урбанизам, заштита
на животната средина и локален економски развој Г-ѓа Јовановска по однос на втората точка

од дневниот ред потенцира дека во село Будимерци нема изработено урбанистичко-планска
документација и затоа е потребно е да се донесе ваква одлука со која се овозможува
вклопување на бесправно изградени објекти.
По предлогот Советот едногласно донесе: Одлука за вклопување на бесправно
изграден објект во идна урбанистичко-планска документација .

3 точка: Предлог - Одлука за измена и дополнување на Одлука за основање на
Општински совет за социјална заштита
По однос на третата точка објаснување даде Претседателот на Комисијата за
мандатни прашања, избори и именување, советникот Горан Велјановски. Имено Комисијата
до Советот на општина Новаци предложи да се разрешат и на нивно место да се именуваат
нови членови преставици од МВР-СВР ПО Новаци и ООУ “Славко Лумбарковски“
с.Новаци, да се именуваат заменици на членови на преставници од ЦСР-Битола и “КУД
Новаци“ и да се именува дополнителен член од општинската администрација.
Советот едногласно донесе: Одлука за измена и дополнување на Одлука за основање
на Општински совет за Социјална заштита
4 точка: Предлог - Одлука за утврдување на приоритет на проект-Изградба на
плоштад кај куќата на Калеш Анѓа во с.Старавина
И по однос на оваа точка објаснување даде Г-ѓа Јовановска која детално објасни
дека има промена во проектот за кој се утврдува приоритет. Имено проектот Изградба на
плоштад кај куќата на Калеш Анѓа во с.Старавина не можи да се аплицира во Бирото за
регионален развој поради неневремено добивање на работна дозвола. Како замена за овој
проект во Бирото за регионален развој, општина Новаци го предлага проектот
Реконструкција на локална улица во с. Гермијан за која ја поседува целокупната проектна
документација.
По предлогот Советот едногласно донесе: Одлука за утврдување на приоритет на
проект
5 точка: Предлог-Одлука за сопствено учество на општина Новаци при
аплицирање со проект-Изградба на плоштад кај куќата на Калеш Анѓа во
с.Старавина
Соодветно на претходната точка и оваа точка претрпува измени која ги образложи
Г-ѓа Јовановска. Имено општина Новаци треба да учествува со 10% од вкупната вредност
на проектот “Реконструкција на локална улица во с. Гермијан“ со кој се аплицира на
Јавниот повик за 2022г. објавен на страната на Бирото за регионелен развој како замена на
проектот “Изградба на плоштад кај куќата на Калеш Анѓа во с.Старавина“.
Советниците едногласно донесоа: Одлука за сопствено учество на општина Новаци
при аплицирање со проект
6 точка: Предлог-Програма за санација, одржување на полски патишта и
чистење на земјаните канавки покрај локални и полски патишта во општина Новаци
за 2022 година

По разгледувањето на Програмата, Советот на општина Новаци едногласно донесе :
Програмата зa санација, odr`uvawe na полски patiшta и чистење на земјаните канавки
покрај локални и полски патишта vo Opшtina Novaci za 2022 godina.
7 точка: Барање од Здружение за развој и промоција на духовни идеи (Црковен
одбор) за поврзување на вода на манасторот “Св. Илија“ со водоводот во с.Живојно
По разгледување на Барањето, Советниците решија да задолжат стручно лице од
општинската администрација на општина Новаци да направи проценка на потребата од
поврзување на манастирот “ Св Илија“ во с.Живојно со постоечкиот селски резервоар за
вода.
Советот на општина Новаци едногласно донесе: Заклучок за утврдување на потребата
од поврзување на манастирот “ Св Илија “ во с. Живојно со постоечкиот селски резервоар за
вода.
8 точка: Барање од Здружение за развој и промоција на духовни идеи (Црковен
одбор) за набавка на бехатон плочки за поплочување на дворот во манастирот “Св.
Илија“ во с.Живојно
По однос на осмата точка Градоначалникот Стевче Стевановски даде објаснување за
тоа дека дворот во Манастирот “Св.Илија“ во с. Живојно кој има големо значење за
жителите на селото но и пошироко е делумно поплочен со бехатон плочки со што за негово
доуредување е потребана набавка на бехатон плочки.
Советот со 9 гласови за донесе: Одлука за одобрување набавка на бехатон плочки за
поплочување на дворот на манастирот “Св. Илија“ во с.Живојно
9 точка: Барање од М.З на село Зовиќ за механизација за поправка на патот кој
води од село Зовиќ до манастирот “Св. Димиртија“ – Чебрен
По разгледување на десетта точка Советот одлучи да не се одобри барањето од МЗ на
с.Зовиќ со образложение поради кое општина Новаци не располага со соодветна градежна
механизација за извршување на градежни работи за санација на пат.
Советот на општина Новаци едногласно донесе: Одлука за ангажирање на градежна
механизација во сопственост на општина Новаци за поправка на локален пат до манастир
“Св. Димитрија“ -Чебрен.
10 точка : Барање за финансиска помош од Здружение за Ревитализација на
с. Груништа за градежни активности во манастрот “Св. Петка“ во износ од 40 000,00
ден.
Советот на општина Новаци ги разгледа барањето и доставениот извештај за
претходно одобрени сретства од Здружение за Ревитализација на с.Груништа и едногласно
донесе: Одлука за одобрување на финансиски средства за реализирање на градежни
активности на манастирот “Св. Петка“ во с. Груниште во висина од 20 000,00 бруто износ.
12 точка: Барање од Црковен одбор на црквата “Св. Атанасиј“ во с. Новаци за
набавка на градежен матерјал (цемент и мрежа) за потребите на гробните места
Дванаесеттата точка се однесува на барање од Црковиот одбор на црквата “Св. Атанасиј“
од с.Новаци за градежни матерјали со кои ќе се уредуваат гробните места.

Советот на општина Новаци едногласно донесе Одлука за одобрување на финансиски
средства за набавка на градежни матерјали на црквата “Св. Атанасиј“ во с. Новаци во висина
од 20 000,00 бруто износ.
13. точка: Предлог-Измена на одлука за учество и имплементација на активностите
(реализација на SMALL - SCALE пилот проекти) на проектот “Зајакнување на луѓето
од Пелагонија“, финансиран од Програмата МАТРА и Кралството на Република
Холандија, во партнерство со Про Локал од Битола
По однос на тринаесетта точка образложение даде Катерина Чукалевска која појасни
дека измената на одлуката за учество и имплементација на Проектот “Зајакнување на луѓето
од Пелагонија“, произлегува од тоа што во овој момент точно се знае колкав е износот со кој
општина Новаци учествува со свои средстава. Кофинансирањето на општина Новаци
изнесува 145 386,00 ден. без ддв.
Советот со 9 гласови за донесе: Измена на одлука за учество и имплеметација на
активностите ( реализација на SMALL-SCALE пилот проекти) на проектот „Зајакнување на
луѓето од Пелагонија “, финансиран од Програмата МАТРА и Кралството на Република
Холандија, во партнерство со Про Локал од Битола.

14 точка: Барање за финансиски средства за пролетен дел од натпреварувачката
година од ЗФК“ Новаци 2005“- Новаци
Во однос на оваа точка Претседателката на Советот Г-ѓа Најдовска –Стојковска пред
Советниците ја образложи моменталната ситуација на ЗФК “Новаци“ и во поглед на
проблемите во раководсвото и во поглед на финансиските проблеми кои влечат корени од
поодамна. Исто така објасни дека една од обврските на Советот е да помогне во
надминување на проблемите при што очекува во иднина од ЗФК Новаци домаќинско
работење кое ќе овозможи клубот да се врати на заслуженото место во македонскиот
фудбал како во изминатите 50 год. по што беше и препозатлива општина Новаци.
Советот со 5 гласови за, 2 гласа против и 2 гласа воздржани донесе: Одлука за
одобрување на финансиски sredstva na ЗFK ,,Novaci-2005,,- Novaci за натпреварување
во Трета Македонска фудбалска лига-југозапад-Пролет 2022

Записничар: Н. Лозановска

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
___________________________

