ЗАПИСНИК
Од одржаната 12-та Свечена седница на Советот на општина Новаци одржана на
ден 07.06.2022 година со почеток во 10.30 часот во просториите на општинската зграда во
с.Новаци.
На седницата присуствуваа следните членови нa Советот на општина Новаци:
Николче Димовски, Пецо Дојчиновски, Александар Канзуровски, Љупчо Петровски,
Иванчо Котевски и Сузана Јовановска.
Отсутни советници: Славица Најдовска-Стојковска, Горан Велјановски, Наумче
Смилевски
На седницата беа присутни: Стевче Стевановски-Градоначалник, Оливера
Димитровска-раководител и вработени во општинската администрација: Николина
Лозановска, Мирјана Хаџиевска, Катерина Чукалковска, и шестчлена делегација на општина
Хрпелје – Козина, Р.Словенија предводена од Градоначаничката Г-ѓа Саша ЛикавецСветелшек.

Dnеven red
1. Отварање на Свечената седница и обраќање на Претседателот на Советот на општина
Новаци Г-ѓа Славица Најдовска-Стојковска.
2. Обраќање на Градоначалникот на општина Новаци Г-дин Стевче Стевановски
3. Обраќање на Градоначалникот на општина Хрпелје – Козина, Р. Словенија,
Г-ѓа Саша Ликавец - Светелшек.

На почетокот на Седницата советникот Николче Димовски зеде збор и даде
објаснување за тоа што Претседателот на Советот Г-ѓа Славица Најдовскa-Стојковска не
беше во можност да ја води седицата на Советот поради оправдано отсуство. Токму затоа од
нејзина страна беше назначен советникот Николче Димовски да ја води 12-та Свечена
седница на општина Новаци.
1.точка: Отварање на Свечената седница и обраќање на Претседателот на
Советот на општина Новаци Г-ѓа Славица Најдовска-Стојковска
Поради отсуство на претседателот на Советот Г-ѓа Најдовска-Стојковска, Седницата ја
отвори и воедно гостите ги поздрави советникот Николче Димовски кој во кратки црти ги
запозна гостите со составот, организационата поставеност и начинот на работа на Советот
на општина Новаци.

2.точка: Обраќање на Градоначалникот на општина Новаци Г-дин Стевче
Стевановски
Градоначалникот Стевановски ги поздрави гостите и накратко ги запозна со
територјалната поставеност и општите податоци кои се однесуваат на општина Новаци како
и со капиталните проекти кои општина Новаци ги реализирала во минатото, проектите кои
во моментот се во фаза на реализација и проектите кои се планирани во иднина.
3.точка: Обраќање на Градоначалникот на општина Хрпелје – Козина, Р.
Словенија Г-ѓа Саша Ликавец – Светелшек
Г-ѓа Саша Ликавец–Светелшек најпрво се заблагодари на гостопримството и приемот
од страна на Градоначалникот и Советот на општина Новаци и во кратки црти ја претстави
општина Хрпелје-Козина која се наоѓа на југозападниот дел од Р.Словенија на граница со
Р. Италија.
По меѓусебното претствувањето на општините се разви дискусија меѓу гостите и
советниците околу висината и распределбата на буџетот, организацијата, капиталните
проекти, условите за развој и можноста за меѓусебна соработка меѓу двете општини.

Записничар: Н. Лозановска
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