ЗАПИСНИК
Од одржаната 11-та седница на Советот на општина Новаци одржана на ден
20.05.2022 година со почеток во 12,00 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, Летка Јовановска - раководител на оделение,
Николина Лозановска - соработник за соц. здр.и детска заштита.
Гостин Зоран Божиновски – новинар.

Dneven red
Усвојување на записникот од 10-та седницa на Совет на Општина Новаци.
1. Предлог - Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на
бесправни објекти во идна урбанистичко-планска документација (с.Маково)
2. Предлог – Одлука за отпочнување на постапка за донесување на Урбанистички план
за село Добромири
3. Предлог - Одлука за обезбедување на средства за надоместок за воспоставување на
службеност и потполна експропријација за Изградба на цевковод за водоснабдување
на селата Бач, Брод, Живојно и Добровени, општина Новаци
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 - измена и дополнување на Годишна програма за изработка на урбанистички
планови на територијата на Општина Новаци за 2022 година
7. Предлог - Одлука за усвојување на Одлуката за воспоставување на меѓуопштинска
соработка помеѓу Општина Новаци и Општина Битола
8. Предлог - Решение за именување на членови на заедничката Комисија за подготовка
на предлог актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина
Битола и општина Новаци

9. Барање од лицето Маја Талевска за разрешување од член на Надзорен одбор на ЈПКД
“Комунална хигиена“ Новаци и именување на нов член
10. Годишен извештај за работењето на Јавно претпријатие за комунални дејности
“Комунална хигиена“- Новаци за 2021г. и Одлука од Управен одбор за усвојување
на истиот
11. Годишен извештај на извршените работи за одржување на јавна чистота во општина
Новаци за 2021г. и Одлука од Управен одбор за усвојување на извештајот
12. Завршна сметка на ЈПКД “Комунална хигиена“ – Новаци за 2021г и Одлука од
Управен одбор за усвојување на завршната сметка
13. Одлука за утврдување на цените на услугите на ЈПКД „Комунална хигиена“ –
Новаци
14. Правилник за основна плата и додатоци на плата на вработените во ЈПКД
“Комунална Хигиена“ – Новаци
15. Одлука за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на
платите на вработените во ЈПКД “Комунална хигиена“ – Новаци
16. Барање од Здружение за едукација за заштита од пожари Противпожарна Бригада –
Новаци за финансиски средства во висина од 40.000,00 ден. за одржување на
противпожарно возило
17. Барање од Здружение за негување на традиционални вредности “АМАНЕТ“ за
финансиски средства во висина од 15.000,00 ден.
18. Барање од “КУД Новаци“–Новаци за финансиски средства во висина од 52.000,00
ден. за реализирано учество на фолклорни фестивали во Градско, Радовиш и
Македонски Брод.
19. Барање од велосипедски клуб “НОВА БАЈК“ Новаци за финансиски средства во
висина од 100.000,00 ден. за реализирање на програмските цели.
20. Барање од ЗФК “Пелагонија“ с. Добромири за финансиски средства во висина од
60.000,00 ден. за натпреварување во Општинска лига – Битола пролетен дел
2021/2022г.
21. Барање од Младинска организација од с.Добрушево за финансиски средства за
организирање на традиционален фестивал на пејачи аматери на македонски народни
песни “Добрушево 2022г.“
22. Барање од Здружение Меморијален турнир во мал фудбал “ПЕЦАК-ПМ 2001“ за
финансиски средства во висина од 180.000,00 ден. за организирање на традиционалниот меморијален турнир.

23. Барање од ЗФК „Новаци 2005“ за финансиски средства во висина од 757.149,00 ден.
за подмирување на заостанат долг
24. Барање од ЗФК “Новаци 2005“ за финансиски средства во износ од 491.000,00 ден
за крајот на пролетниот дел од сезоната
25. Барање од Месна Заедница на с.Будимерци за градежи матерјали (цевка и пластика)
потребни за изведба на дренажен систем на црквата “Св. Никола“ во с. Будимерци
26. Барање од Црковниот одбор на манастирот “Пресвета Богородица“ с.Новаци за
градежени матерјали за изградба на помошен објект
27. Барање од жителите на Горно и Долно Агларци за реализирање на завршна фаза на
црковната капелата.
28. Барање од Трајан Стојановски од с. Зовиќ за замена на цевка за собирање на
атмосферската вода
Дополнување : Барања за финансиска помош од физички лица по предлог на Комисијата за
доделување на еднократна парична помош на Совет на општина Новаци
29. Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства за престојување на
преставници од општина Адапазари, Сакариа, Република Турција во општина Новаци
30. Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства за престојување на
преставници од општина Хрпеље-Козина, Република Словенија во општина Новаци
31. Барање за финансиска помош од лицето Ѓоргиовски Гоце од с.Новаци за лекување
32. Барање за финансиска помош од лицето Апостолова Лена од с.Рибарци за лекување
33. Барање за финансиска помош од лицето Драгица Тодорческа од с.Добромири за
лекување.
34. Барање за финансиска помош од лицето Јолевска Александра од с. Добромири за
нејзината ќерка Теодора како лице со посебни потреби.
35. Барање за финансиска помош од лицето Елизабета Јончиќ од с. Новаци за печатење
на книга со книжевно-критички осврти и толкувања за изданија на македонски
реномирани книжевници.
Предложениот дневен ред едногласно е усвоен.
На почетокот на Седницата Претседателот на Совет Г-ѓа Славица Најдовска Стојковска предложи точките 17, 19, 21, 27 од дневниот ред да не се разгледуваат на оваа
Седница на Советот на општина Новаци.
Предлогот беше усвоен со 9 гласа за.

1 точка: Предлог-Одлука за утврдување на потреба од донесување на
урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената
и вклопување на бесправни објекти во идна урбанистичко-планска документација
(с.Маково)
Појаснување по првата точка од дневниот ред даде Раководителот Летка Јовановска
која објасни дека е потребно да се изврши усогласување на намената на бесправните
објекти со намена А-1-домување во намена Б-5 верски институции во с.Маково.
Советот едногласно усвои: Одлука за утврдување на потреба од донесување на
урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и
вклопување на бесправни објекти во идна урбанистичко-планска документација
2 точка: Предлог–Одлука за отпочнување на постапка за донесување на
Урбанистички план за село Добромири
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 Добромири има потреба од изработка на
урбанистички план со големина од 54,8 ха.
По предлогот Советот едногласно донесе: Одлука за отпочнување на постапка за
донесување на Урбанистички план за село Добромири.
3 точка: Предлог-Одлука за обезбедување на средства за надоместок за
воспоставување на службеност и потполна експропријација за Изградба на цевковод за
водоснабдување на селата Бач, Брод, Живојно и Добровени, општина Новаци
По однос на третата точка објаснување повторно даде Г-ѓа Летка Јовановска која
појасни дека е потребно да се издвојат средства од Буџетот на општина Новаци за
експропријација за изградба на цевковод за водоснабдување на селата Бач, Брод, Живојно и
Добровени, општина Новаци
Советот едногласно донесе: Одлука за обезбедување на средства за надоместок за
воспоставување на службеност и потполна експропријација за изградба на цевковод за
водоснабдување на селата Бач, Брод, Живојно и Добровени, општина Новаци
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 објасни дека со
проектот „Изградба на плоштад кај куќата на Калеш Анѓа“ во с.Старавина ќе се аплицира во
Министерство за локална самоуправа и поради тоа е потребно да се утврди како приоритетен
проект.
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 ја образложи Г-ѓа Јовановска. Имено
општина Новаци треба да учествува со 10% од вкупната вредност на проектот “Изградба на
плоштад кај куќата на Калеш Анѓа“ во с.Старавина кој се аплицира во Министерство за
локална самоуправа или поточно во износ од 276.595,00 ден.
Советниците едногласно донесоа: Одлука за сопствено учество на општина Новаци
при аплицирање со проект
6 точка: Предлог -измена и дополнување на Годишна програма за изработка на
урбанистички планови на територијата на Општина Новаци за 2022 година
По однос на шестата точка Г-ѓа Летка Јовановска објасни дека дополнувањата на
Програмата се во делот на Урбанистичките проекти под точка 4, 5 и 6 да се внесе
изработка и одобрување на три урбанистички проекти вон опфат на урбанистички план со
намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани како и урбанистички
проект за инфраструктурна градба–фекална канализациона мрежа и прочистителна станица
во с.Добромири.
По разгледувањето на Програмата, Советот на општина Новаци едногласно донесе :
Измена и дополнување на Годишна програма за изработка на урбанистички планови на
територијата на Општина Новаци за 2022 година.
7 точка: Предлог - Одлука за усвојување на Одлуката за воспоставување на
меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Новаци и Општина Битола
Општина Новаци и општина Битола воспоставија меѓуопштинска соработка во делот
на регулирање на превозот наменет за ученици во средно образование кои живеат на
територија на општина Новаци, а учат во средните училишта во Битола.
Советот на општина Новаци едногласно донесе: Одлука за усвојување на Одлуката за
воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Новаци и Општина Битола
8 точка: Предлог - Решение за именување на членови на заедничката Комисија
за подготовка на предлог актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка
помеѓу Општина Битола и општина Новаци
По однос на осмата точка Претседателот на Комисијата за мандатни прашања, избори
и именувања Г-дин Горан Велјановски ги предложи Мирјана Хаџиевска и Игорче Ристевски
вработени во општина Новаци како членови во Комисијата за подготовка на прелог актот за
воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу општина Новаци и општина Битола
Советот со 9 гласови за донесе: Решение за именување на членови на заедничката
Комисија за подготовка на предлог актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка
помеѓу Општина Битола и општина Новаци

9 точка: Барање од лицето Маја Талевска за разрешување од член на Надзорен
одбор на ЈПКД “Комунална хигиена“ Новаци и именување на нов член
И по однос на деветта точка Претседателот на комисијата за мандатни прашања,
избори и именувања Г-дин Горан Велјановски даде објаснување дека разрешувањето на Маја
Талевска како член на Надзорен одбор на ЈПКД „Комунална Хигиена“– Новаци е по
сопствено барање.
Советот на општина Новаци го разгледа барањето и со 7 гласови за и 2 гласа
воздржани донесе: Решение за разрешување на Маја Талевска како член на Надзорен одбор
на ЈПКД „Комунална Хигиена“ - Новаци
10 точка: Годишен извештај за работењето на Јавно претпријатие за комунални
дејности “Комунална хигиена“ - Новаци за 2021г. и Одлука од Управен одбор за
усвојување на истиот
Советот на општина Новаци го разгледа доставениот Извештај и едногласно донесе:
Одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на Јавно претпријатие за
комунални дејности “Комунална хигиена“-Новаци за 2021г
11 точка: Годишен извештај на извршените работи за одржување на јавна
чистота во општина Новаци за 2021г. и Одлука од Управен одбор за усвојување на
извештајот
Единаесеттата точка се однесува работењето на ЈПКД „Комунална хигиена“ – Новаци
во однос на одржувањето на јавната чистота во општина Новаци и по разгледувањето,
Советот на општина Новаци едногласно донесе: Одлука за усвојување на Годишен
извештај на извршените работи за одржување на јавна чистота во општина Новаци за
2021г.
12. точка: Завршна сметка на ЈПКД “Комунална хигиена“–Новаци за 2021г и
Одлука од Управен одбор за усвојување на завршната сметка
По однос на дванаесетта точка која се однесува Завршната сметка (Извештајот за
финансиската состојба, Извештајот за добивка или загуба, Извештај за останата сеопфатна
добивка) на ЈПКД „Комунална хигиена“ – Новаци за 2021г. Советот констатира дека
претпријатието мината година остварило добивка од 7.213,00 ден.
Советот со 9 гласови за донесе:. Одлука za usvojuvawe на Извештај за финансиска
состојба за 2021г. на ЈПКД „Комунална Хигиена“- Новаци
13. точка: Одлука за утврдување на цените на услугите на ЈПКД „Комунална
хигиена“ –Новаци
Во однос на оваа точка се разви дискусија меѓу Советниците и тие сметаа дека
висината на цените на услугите од претпријатието се високи и предложија Директорот
Стефановски повторно да ја разгледа Одлуката при тоа консултирајќи се со Јавни

комунални претпријатија кои работат во (рурални) општини во државата, слични по број на
жители и територија на општина Новаци
Советот со 9 гласови за, донесе: Заклучок за повторно разгледување на Одлуката за
утврдување на цените на услугите на ЈПКД “Комунална Хигиена“- Новаци
14. точка: Правилник за основна плата и додатоци на плата на вработените во
ЈПКД “Комунална Хигиена“ – Новаци
По однос на четирнаесеттата точка Советниците го разгледаа Правилник за основна
плата и додатоци на плата на вработените со кој се уредува начинот на утврдување на
основната плата и додатоците според класификација на работните места предвидени во
Законот за јавни претпријатија.
Советниците едногласно донесоа: Одлука za usvojuvawe на Правилник за основна плата
и додатоците на плата на вработените во ЈПКД „Комунална Хигиена“- Новаци
15 точка: Одлука за утврдување на висината на вредноста на бодот за
пресметување на платите на вработените во ЈПКД “Комунална хигиена“ –Новаци
По оваа точка Советниците го разгледаа Правилникот и констатирраа дека висината на
бодот за пресметување на платите на вработените во ЈПКД „Комунална Хигиена“- Новаци со
Одлука на управен одбор изнесува 70,00 ден.
Советниците со 9 гласа за донесоа : Одлука за прифаќање на Одлука за утврдување
на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈПКД
“Комунална Хигиена“- Новаци
16 точка: Барање од Здружение за едукација за заштита од пожар Противпожарна
Бригада – Новаци за финансиски средства во висина од 40 000,00 ден. за
одржување на противпожарно возило
По однос на оваа точка Градоначалникот Стевановски објасни дека за
противпожарното возило кое општина Новаци го доби како донација од операција
„Флоријан“ од Велика Британија потребно е да се набави нов акумулатор и да се направи
сервис за да може да се стави во употреба и за таа намена потребни се 40.000,00 ден.
Советниците со 8 гласови за и 1 глас воздржан донесе: Одлука за одобрување на
финансиски средства за одржување на противпожарно возило на Здружение за едукација за
заштита од пожари „Противпожарна бригада“, Новаци.
18. точка: Барање од “КУД Новаци“– Новаци за финансиски средства во висина
од 52 000,00 ден. за реализирано учество на фолклорни фестивали во Градско,
Радовиш и Македонски брод.
За оваа точка збор зеде советникот Наумче Смилевски кој потенцира во иднина КУД
„Новаци“ - Новаци да го доставува барањето за финансиски сретства потребни за
реализирање на нивната програма пред почетокот, а не по завршувањето на активностите.

Советот со 7 гласови за и 2 гласа воздржани донесе: Oдлука за одобрување на
финансиски средства на КУД „Новаци“, Новаци
20. точка: Барање од ЗФК “Пелагонија“ с. Добромири за финансиски средства во
висина од 60.000,00 ден. за натпреварување во Општинска лига – Битола
пролетен дел 2021/2022г.
По разгледување на барањето Советот на општина Новаци едногласно донесе: Одлука
за одобрување на финансиски средства на ЗФК “Пелагонија “ с.Добромири
22. точка: Барање од Здружение Меморијален турнир во мал фудбал “ПЕЦАК-ПМ
2001“ за финансиски средства во висина од 180.000,00 ден. за организирање на
традиционал- ниот меморијален турнир.
Претседателот на Советот Г-ѓа Најдовска-Стојковска објасни дека предлогот од
Комисијата за финансии, буџет и ЛЕР во врска со ова барање е да се намали износот на
финансиските средства од побаруваните 180.000,00 на 150.000,00 ден. Советникот Наумче
Смилевски имаше забелешка затоа што во барањето немаше наведено колку од побараните
финансии се предвидени за екипите кои ќе ги освојат првите три места на турнирот.
Прелогот од Комисијата беше прифатен и Советот на општина Новаци со 8 гласови за и
1 глас против донесе : Одлука за одобрување на финансиски средства за организирање на
традиционален меморијален турнир во мал фудбал „Пеце Матически“- Новаци
23. точка: Барање од ЗФК „Новаци 2005“ за финансиски средства во висина од
757.149,00 ден. за подмирување на заостанат долг
Бидејќи ова прашање претходно беше на дневен ред на Комисијата за финансии,
буџет и ЛЕР, Г-ѓа Најдовска-Стојковска на Советот на општина Новаци им го пренесе
следниот предлогот: со цел да се добие информација за тоа колку точно изнесува
заостанатиот долг на ЗФК „Новаци 2005“ потребно е да се спроведе ревизија од приватна
ревизорска куќа која ќе биде финансирана од општина Новаци или моменталното
раководство на клубот да си поднесе оставка. На овој предлог Советниците од СДСМ
изјавија негодување поради тоа што немале можност за подетално разгледување на
предлогот иако од страна на Претседателот им беше понудена пауза во работењето на
Советот.
Советот на општина Новаци со 5 гласови за , 3 гласа против и 1 глас воздржан донесе:
Заклучок со кој одлага донесување на Одлука за доделување на финансиски средства на
ЗФК “Новаци 2005“ Новаци за подмирување на заостанат долг.
24. точка: Барање од ЗФК“ Новаци 2005“ за финансиски средства во износ од
491.000,00 ден за крајот на пролетниот дел од сезоната
По однос на оваа точка Г-ѓа Најдовска-Стојковска достави предлог од Комисијата за
финансии, буџет и ЛЕР до Советот на општина Новаци со кој износот на финансиските
средства што ЗФК „Новаци 2005 “ги побарува во висина од 491.000,00 ден за крајот на
пролетниот дел на напреварувачката сезона да се намали на 300.000,00 ден.

По разгледување на предлогот Советот на општина Новаци со 5 гласа за и 4 гласа
против донесе: Одлука за одобрување на финансиски средства на ЗФК “Новаци 2005“ Новаци
25. точка: Барање од Месна Заедница на с.Будимерци за градежи матерјали (цевка
и пластика) потребни за изведба на дренажен систем на црквата “Св. Никола“
во с. Будимерци
По разгледување на барањето Советниците донесоа одлука да им се одобри градежен
матерјал во висина од 20.000,00 ден за изведба на дренажен систем на црквата „Св.Никола“
во с.Будимерци.
Советниците едногласно донесоа: Одлука за одобрување на финансиски средства за
реализирање на градежни активности на манастирот “Св Никола“ во с. Будимерци
26. точка: Барање од Црковниот одбор на манастирот “Пресвета Богородица“
с.Новаци за градежени матерјали за изградба на помошен објект
По однос на оваа точка Советот на општина Новаци едногласно донесе: Одлука за
одобрување на финансиски средства за реконструкција на помошен објект на манастирот
“Рожденство на Пресвета Богородица“ с.Новаци
28.точка: Барање од Трајан Стојановски од с. Зовиќ за замена на цевка за
собирање на атмосферската вода
Ова барање е доставено од физичко лице од с.Зовиќ кој има проблем со собирање
атмосферска вода во својот двор. Затоа советниците донесоа одлука да се направи увид од
страна на стручно лице вработено во општина Новаци.
Советот едногласно донесе: Заклучок за утврдување на потреба од замена на стара со
нова цевка за собирање на атмосферска вода
29. точка: Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства за престојување
на преставници од општина Адапазари, Сакариа, Република Турција во
општина Новаци
По разгледување на предлогот Советот на оваа седница едногласно донесе: Одлука
за одобрување на финансиски средства за престојување на преставници од Општина
Адапазари, Сакариа, Република Турција во Општина Новаци.
30. точка: Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства за престојување
на преставници од општина Хрпеље-Козина, Република Словенија во општина
Новаци
По предлогот Советот едногласно донесе : Одлука за одобрување на финансиски
средства за престојување на преставници од Општина Хрпеље-Козина, Република Словенија
во Општина Новаци.

31. Барање за финансиска помош од лицето Ѓоргиовски Гоце од с.Новаци за
лекување
Советот едногласно донесе Одлука za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш
na Ѓоргиовски Гоце од с.Новаци во висина од 20.000,00 бруто износ.
32. Барање за финансиска помош од лицето Апостолова Лена од с.Рибарци за
лекување
Советот едногласно донесе Одлука za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш
na Апостолова Лена од с.Рибарци во висина од 20.000,00 бруто износ.
33. Барање за финансиска помош од лицето Драгица Тодорческа од с.Добромири за
лекување.
Советот едногласно донесе Одлука za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш
na Драгица Тодорческа од с.Добромири во висина од 20.000,00 бруто износ.
34. Барање за финансиска помош од лицето Јолевска Александра од с. Добромири
за нејзината ќерка Теодора како лице со посебни потреби.
Советот едногласно донесе Одлука za dodeluvawe na ednokratna pari~na pomoш
na Јолевска Александра од с. Добромири во висина од 20.000,00 бруто износ.
35. Барање за финансиска помош од лицето Елизабета Јончиќ од с. Новаци за
печатење на книга со книжевно-критички осврти и толкувања за изданија на
македонски реномирани книжевници.
Советот со 6 гласови за и 2 гласа против донесе: Одлука za dodeluvawe na
ednokratna pari~na pomoш na Елизабета Јончиќ од с.Новаци во висина од 20.000,00 бруто
износ.

Записничар: Н. Лозановска

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
___________________________

