ЗАПИСНИК
Од одржаната 13-та седница на Советот на општина Новаци одржана на ден
22.06.2022 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 .
Отсутна е советничката Сузана Јовановска.
На седницата се присутни вработени: Стевче Стевановски – Градоначалник, Стевче
Ангелевски - секретар на општина Новаци, Летка Јовановска - раководител на
оделение,Оливера Димитровска – раководител на одделението за финасии, Николина
Лозановска - соработник за соц. здр.и детска заштита,Филип Радевски- советник по јавни
набавки.
.

ДНЕВЕН РЕД
Усвојување на записникот од 11-та и 12-та седница na Sovet na Општина Новаци
1. Предлог - Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна
урбанистичкао-планска
документација
црква
„Св.Воскресение“
с.Далбеговци
2. Предлог - Одлука за одобрување на финансиски средства за одржување на
„Фестивалот на жетвата “ на 12 и 13 јули 2022г. во просторот пред манастирот
Рожденство на Пресвета Богородица во с.Новаци
3. Предлог - Одлука за одобрување на финансиски средства за сопствено учество
на општина Новаци во програмата Општинско – Корисна работа 2022/2023
год. на УНДП за реализација на проектот „Ранливи категории-3“
4. Предлог - Одлука за одобрување на финансиски средства за учество во
Јавниот повик и реализација на Програмата работно ангажирање - Јавни
работи, финансирана од страна на Буџетот на Агенција за вработување на
РСМ.
5. Предлог - Одлука за одобрување на финансиски средства на родителите на
запишани ученици во прво одделение во ООУ „Славко Лумбарковски“ Новаци и подрачните училишта во општина Новаци
6. Предлог - Одлука за одобрување на финансиски средства за ученици и
нивните ментори од ООУ „Славко Лумбарковски“ – Новаци и подрачните
училишта во општина Новаци кои ќе освојат награди на државни и
регионални натпревари.
7. Предлог - Одлука за одобрување на организиран превоз за вработените во
општинската администрација на општина Новаци на релација Битола Новаци и обратно
8. Предлог – Годишен план за јавни набавки на општина Новаци 2022г.-измена
мај 2022г. - Фосилни горива.
9. Предлог – Годишен план за јавни набавки на општина Новаци 2022г. - измена
мај 2022г. - Набавка на песок, чакал и тампон

10. Предлог – Годишен план за јавни набавки на општина Новаци 2022г. - измена
мај 2022г - Набавка на електрична енергија
11. Предлог - Одлука за пренамена на средства во буџетот на општина Новаци
12. Доставување на Годишен план за вработување за 2023г. од ООУ„ Славко
Лумбарковски “ - Новаци
13. Доставување на Преглед за формирање на паралелки од ООУ„ Славко
Лумбарковски„ - Новаци
14. Барање за зголемување на буџет за одржување на јавна чистота и времено
отстапување на возило од ЈПКД „ Комунална Хигиена“ –Новаци
15. Барање за зголемување на времено отстапување на косачка машина од ЈПКД
„Комунална хигиена-Новаци“
16. Барање од Одборорт на манастирот„ Св.Арангел Михаил“ од с.Скочивир за
градежен матерјал за вододвод (црево ф-40 во должина од 600 метри) како и
машина за помош при ископ
17. Барање од Месна заедница и Црковен одбор од село Далбеговци за пренамена
на постоечки објект (стара црковна сала) и изградба на црковна капела.
18. Барање од Месна заедница на село Бач за градежен матерјал за објектите во
црквата.
19. Барање од Црковен одбор на црквата „Св.Петка“ во с. Градешница за
праќање на механизација - Скип за израмнување на теренот околу манастирот
во атарот на селото.
20. Барање од Црковниот одбор при Здружението за Развој и ревитализација
„Пешта“ с. Градешница за градежен матерјал (1 камион песок и 20 вреќи
цемент за реновирање на доводната мрежа, кујната и исправување на објектот
за престој на гости) на црквата „Св. Илија“ во с.Градешница. Исто така 1
камион песок и 10 вреќи цемент за реновирање на црквите во селото:
„Св.Ѓорги“, „Св. Спас“, „Св. Никола“ и „Св. Димитрија“.
21. Барање од Здружение за Ревитализација на село Груниште за поправка на
локалниот пат за село Груниште и поправка на Регионалната депонија за отпад
22. Барање од Митре Митревски роден во с.Старавина со место на живеење во
Битола за поставување на улично осветлување и за асвалтирање и поплочување
на улица од влезот на селото до црквата „Св.Богородица “
23. Барање од Најдо Калешковски за изградба на водопоило за напивање на
добитокот во с.Груниште.
24. Барање од жителите на „Горна Маала“ од с. Новаци за санација на одводна
канализациона мрежа.
25. Барање од КУД „Новаци“ – Новаци за финансиски средства за учество на
меѓународен фолклорен фестивал во Р.Романија во градот Дева во износ од 4
300 евра или 265 000,00 ден.
26. Барање од ЗФК „Новаци 2011“ за финасиски средства во висина од 75 000,00 ден
. за натпреварување во Општинска лига – Битола пролетен дел 2022г.
27. Барање од Здружение на жени Силата на бабата – општина Новаци за
обезбедување на превоз за посета на Кнежинскиот манастирски комплекс
„Св.Ѓоргија“ во Кичево.
28. Барање од Добре Котевски за обезбедување на финански средства за набавка на
ортопедско помагало за Ѓорги Котевски од с.Добромири како лице со посебни
потреби.
29. Барање од велосипедски клуб “НОВА БАЈК“ Новаци за финансиски средства
во висина од 100 000,00 ден. за реализирање на програмските цели.
30. Барање од жителите на Горно и Долно Агларци за реализирање на завршна
фаза на црковната капелата.

Дополнување на дневен ред на 13-та седница на Советот на општина Новаци
31. Предлог - Одлука за субвенционирање на изградба на термофасади на Мендо
Ѓоргиевски од с. Далбеговци
32. Предлог - Одлука за субвенционирање на изградба на термофасади на
Стојановски Кире од с. Новаци
33. Предлог - Измена на Програмата за активностите на општина Новаци во
областа на Локалниот економски развој во 2022г.
По предлог на Комисијата за доделување на еднократна парична помош Дневниот ред
на 13-та седница се дополнува со следните точки:
34. Барање за финансиска помош од лицето Владо Бошевски од с. Далбеговци за
лекување
35. Барање за финансиска помош од лицето Верка Стојановска од с.Новаци за
лекување
36. Барање за финансиска помош од лицето Борис Јовановски од с. Новаци за
лекување
Предложениот дневен ред со двете дополнувања беше едногласно е усвоен.
На почетокот на Седницата Претседателот на Совет Г-ѓа Славица Најдовска Стојковска предложи точките 12 и 13 од дневниот ред да не се разгледуваат на оваа Седница
на Советот на општина Новаци.
Предлогот беше усвоен со 8 гласа за.
1 точка: Предлог - Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна
урбанистичкао-планска документација - црква „Св.Воскресение“ с.Далбеговци
Појаснување по првата точка од дневниот ред даде Раководителот Летка Јовановска
која објасни дека е потребно да се изврши усогласување на намената на бесправен објект и
делови на објект на КП Далбеговци во идна урбанистичко-планска докумнтација на МПЦ
Преспанско- пелагониска епархија црква „Св.Воскресение“ с.Далбеговци.
Советот едногласно усвои: Одлука за вклопување на бесправно изграден објект во
идна урбанистичко-планска документација
2 точка: Предлог - Одлука за одобрување на финансиски средства за одржување на
„Фестивалот на жетвата “ на 12 и 13 јули 2022г. во просторот пред манастирот
Рожденство на Пресвета Богородица во с.Новаци
Градоначалникот Стевче Стевановски детално им образложи на советниците за
„Фестивалот на жетвата“ кој за прв пат ќе се одржува во општина Новаци на 12 и 13 јули
пред манастирот „Пожденство на Пресвеета Богородица“ во с.Новаци со намера да прерасне
во традиционална манифестација по која општина Новаци ќе биде препознатлива.
Советот со 6 гласа за 1 глас против и 1 глас воздржан донесе Одлука за одобрување
на финансиски средства за одржување на „ Фестивалот на жетвата“ на 12 и 13 јули 2022
година во просторот пред манастирот „Рождество на Пресвета Богородица“во с.Новаци.
3 точка: Предлог - Одлука за одобрување на финансиски средства за сопствено учество
на општина Новаци во програмата Општинско - Корисна работа 2022/2023 год. на
УНДП за реализација на проектот „Ранливи категории -3“

За оваа точка кратко објаснување даде Претседателката на Советот Г-ѓа НајдовскаСтојковска која наведе дека Програмата Општинско-корисна работа веќе години наназат се
реализира во нашата општина и оваа година фокусот е ставен на негата и грижата на стари
лица во домашни услови.
Советот со 7 гласови за донесе: Одлука за одобрување на финансиски средства за
сопствено учество на Општина Новаци во програмата Општинско корисна работа 2022/23
година на УНДП за реализација на проектот „ Ранливи категории 3“
4 точка: Предлог - Одлука за одобрување на финансиски средства за учество во
Јавниот повик и реализација на Програмата работно ангажирање - Јавни работи,
финансирана од страна на Буџетот на Агенција за вработување на РСМ.
И по однос на оваа точка објаснување даде Г-ѓа Најдовска-Стојковска која објасни
дека за учество во Јавниот повик на Програмата за работно ангажирање – Јавни работи која е
во времертаење од еден месец општина Новаци треба да издвои 52.800,00 денари од
сопствениот буџет.
По предлогот Советот со 7 гласови за донесе: Одлука за одобрување на финансиски
средства за учество на Јавниот повик и реализација на Програмата за работно ангажирање Јавни работи, финансирана од Буџетот на Агенција за вработување на РСМ.
5 точка: Предлог - Одлука за одобрување на финансиски средства на родителите на
запишани ученици во прво одделение во ООУ „Славко Лумбарковски“ - Новаци и
подрачните училишта во општина Новаци
По однос на оваа точка Советниците добија информација дека и оваа учебна година
би било добро да продолжи субвенционирањето во висина на 6000,00 денари во бруто
износ на родителите чии деца ќе се запишат во прво одделение во ООУ „Славко
Лумбарковски“ во с.Новаци
Советниците едногласно донесоа: Одлука за одобрување на финансиски средства на
родителите на запишаните ученици во прво одделение во ООУ ,,Славко Лумбарковски’’–
Новаци и подрачните училишта во Општина Новаци
6 точка: Предлог - Одлука за одобрување на финансиски средства за ученици и
нивните ментори од ООУ „Славко Лумбарковски“ – Новаци и подрачните училишта
во општина Новаци кои ќе освојат награди на државни и регионални натпревари
По однос на шестата точка предлогот до Советниците беше да се издвојат
финансиски средства за учениците од ООУ „Славко Лумбарковски “–Новаци и нивните
ментори кои на државните и регионалните натпревари ќе освојат прво (10 000,00 ден),
второ ( 6 000,00 ден) или трето (3 000,00 ден) место.
Советниците едногласно донесоа Одлука за одобрување на финансиски средства за
ученици и нивните ментори од ООУ ,,Славко Лумбарковски’’ - Новаци и подрачните
училишта во Општина Новаци кои ќе освојат награди на државни и регионални
натпревари.
7 точка: Предлог - Одлука за одобрување на организиран превоз за вработените во
општинската администрација на општина Новаци на релација Битола - Новаци и
обратно
Летка Јовановска-раководител на одделение, пред советниците објасни дека во
моментот поради високата цена на бензинот и нафтата од една страна и непроменета
висина на платите во државната администрација, вработените во општина Новаци се
соочуваат со дополнителни трошоци. Со оглед на фактот дека општината поседува
сопствен возен парк и доволен број на професионални возачи, се доставува барање до

Советот на општина Новаци за организиран превоз на вработените од и до работно место
т.е на релација Битола - Новаци.
Советот на општина Новаци едногласно донесе Одлука за одобрување на организиран
бесплатен превоз на вработените во општинската администарција до и од работното место
на релација Битола - Новаци и обратно Новаци - Битола во месеците јули и август 2022г.
8 точка: Предлог – Годишен план за јавни набавки на општина Новаци 2022г.-измена
мај 2022г. - Фосилни горива.
Филип Радевски – советник за јавни набавки ја презентирање потребата од
промената на годишниот план за јавни набавки на општина Новаци во делот на набавка на
фосилни горива, набавка на песок,чакал и тампон и во делот набавка на електрична
енергија до крајот на календарската година.
Советот со 8 гласови за донесе: GODI[EN PLAN ZA JAVNI NABAVKI NA
OP[TINA NOVACI 2022 GODINA - IZMENA MAJ 2022 – ФОСИЛНИ ГОРИВА

9 точка: Предлог – Годишен план за јавни набавки на општина Новаци 2022г. - измена
мај 2022г. - Набавка на песок, чакал и тампон
Советот со 8 гласови за донесе: GODI[EN PLAN ZA JAVNI NABAVKI NA
OP[TINA NOVACI 2022 GODINA - IZMENA MAJ 2022

10 точка: Предлог – Годишен план за јавни набавки на општина Новаци 2022г. измена мај 2022г - Набавка на електрична енергија
Советот на општина Новаци со 8 гласови за донесе GODI[EN PLAN ZA JAVNI
NABAVKI NA OP[TINA NOVACI 2022 GODINA - IZMENA MAJ 2022
11 точка: Предлог - Одлука за пренамена на средства во буџетот на општина Новаци
По однос на единаесеттата точка, Оливера Димитровска–раководител за финасии која
пред Советниците објасни дека промените на годишниот план за јавни набавки повлекува и
пренамена на буџетот на општина Новаци
Советот на општина Новаци едногласно донесе: Одлука за пренамена на средства
во буџетот на општина Новаци за 2022г.
14. точка: Барање за зголемување на буџет за одржување на јавна чистота и времено
отстапување на возило од ЈПКД „ Комунална Хигиена“ –Новаци
По однос на оваа точка Директорот на ЈПКД „Комунална Хигиена“- Новаци
Александар Стојановски образложи дека зголемувањето на расходите за одржување на
јавната чистота на територија на општина Новаци како што се набавка на гориво, резервни
делови и др. придонесоа за зголемување на расходите на претпријатието при што неопходно
е зголемување на буџетот. Воедно доставува и барање за времено отстапување на камион за
собирање на отпад Mitsubishi Fuso како би можеле непречено да го користи Комуналното
претпријатие во секојдневното работење.
По дискусијата Советот на општина Новаци одлучи за отстапување на камионот за
собирањена отпад со 7 гасови за и 1 глас воздржан и донесе: Одлука за времено
отстапување на возило (Ѓубретарка MITSUBISHI FUSO со надградба марка KARBA) во
сопственост на општина Новаци на Јавното Претпријатие за комунални дејности
,,Комунална Хигиена,, Новаци

15. точка: Барање за зголемување на времено отстапување на косачка машина од
ЈПКД „Комунална хигиена-Новаци
И по оваа точка Директорот на ЈПКД „Комунална Хигиена“- Новаци Александар
Стојановски образложи за да може Комуналното претпријатие да ја одржува машината во
исправна состојба заедно со навремено сервисирање и набавка на резерви делови потребно
е општина Новаци да донесе одлука за времено отстапување на косачката машина
McCulloch M200-107TC.
Советот едногласно донесе Одлука за времено отстапување на комунално возило во
сопственост на општина Новаци на Јавното Претпријатие за комунални дејности
,,Комунална Хигиена,, Новаци
16. точка: Барање од Одборорт на манастирот„ Св.Арангел Михаил“ од с.Скочивир за
градежен матерјал за вододвод (црево ф-40 во должина од 600 метри) како и машина за
помош при ископ
Советниците го разгледаа Барањето од одборот на манастирот С.Архангел Михаил од
с.Скочивир за граежен матерјал за водовод и со 8 гласа за донесоа Заклучок за утврдување
на потребата од материјали за водовод и градежна машина за потребите на Манастирот
„Св.Архангел Михаил“ во с.Скочивир од страна на стручно лице од општинската
администрација
17 точка: Барање од Месна заедница и Црковен одбор од село Далбеговци за пренамена
на постоечки објект (стара црковна сала) и изградба на црковна капела.
По оваа точка Советниците го разгледаа барањето од жителите на село Далбеговци кои
бимаат потреба од црковна капела и за таа намена бараат да се преадаптира стара црковна
сала.
Советниците едногласно донесоа : Одлука за одобрување пренамена на постоечки објект
(стара црковна сала) во црковна капела во состав на црквата „Христово Воскресение“ во
с.Далбеговци.
18.точка : Барање од Месна заедница на село Бач за градежен матерјал за објектите во
црквата.
По разгледување на барањето Советниците едногласно донесоа: Одлука за
одобрување набавка на градежни материјали за реконструкција на помошни објекти во
состав на црквата „Пресвета Богородица“ во с.Бач.
19.точка:Барање од Црковен одбор на црквата „Св.Петка“ во с. Градешница за
праќање на механизација - Скип за израмнување на теренот околу манастирот во
атарот на селото
Советот со 8 гласови за донесе: Одлука за ангажирање на градежна механизација - Скип
во сопственост на општина Новаци за израмнување на теренот околу манастирот „Св.Илија“
во с.Градешница.
20.точка: Барање од Црковниот одбор при Здружението за Развој и ревитализација
„Пешта“ с. Градешница за градежен матерјал (1 камион песок и 20 вреќи цемент за
реновирање на доводната мрежа, кујната и исправување на објектот за престој на
гости) на црквата „Св. Илија“ во с.Градешница. Исто така 1 камион песок и 10
вреќи цемент за реновирање на црквите во селото: „Св.Ѓорги“, „Св. Спас“, „Св.
Никола“ и „Св. Димитрија“.

Здружението за ревитализација и развој на с.Градешница „Пешта“ достави барање до
советот за градежен матерјал со кој ќе изврши реконструкција на дел од црквите кои се
наоѓаат во атарот на село Градешница,
Советот едногласно донесе Одлука за одобрување на финансиски средства за набавка
на градежни матерјали за црквите Св.Илија, Св.Ѓорѓи, Св.Спас, Св.Димитрија и Св.Никола
во с.Градешница.во висина од 20 000,00 ден.
21.точка: Барање од Здружение за Ревитализација на село Груниште за поправка на
локалниот пат за село Груниште и поправка на Регионалната депонија за отпад
По однос на оваа точка Советниците го разгледаа барањето и едногласно донесе
Одлука за санација на локален пат и интервенција на регионална собирна депонија во
с.Груништа.
22.точка: Барање од Митре Митревски роден во с.Старавина со место на живеење во
Битола за поставување на улично осветлување и за асвалтирање и поплочување на
улица од влезот на селото до црквата „Св.Богородица
По однос на барањето од страна на Митре Митревски Советот на општина Новаци го
разгледа и дискутираше по ова барање и со 8 гласови за донесе: Одлука за одбрување
монтирање на нова арматура на лед улично осветлување и неодобрување на асфалтирање
или поплочување на локална улица од влезот на селото до црквата „Св.Богородица“ во
с.Старавина
23.точка: Барање од Најдо Калешковски за изградба на водопоило за напивање на
добитокот во с.Груниште
Советот на општина Новаци го разгледа барањето поднесено од страна на Најдо
Калешовски и со 8 гласови за донесе Одлука за одобрување изградба на водопоило за
напојување на крупен и ситен добиток во с.Груништа.
24.точка: Барање од жителите на „Горна Маала“ од с. Новаци за санација на одводна
канализациона мрежа.
По однос на оваа точка Советниците дискутираа за решавање на проблемот со
подводната канализација кој жителите од т.н.„Горна маала“ се соочуваат подолг временски
период и едногласно донесоа: Одлука за одобрување санација на крак од фекална
канализациона мрежа на локална улица, место викано “Горна маала”во с.Новаци
25.точка: Барање од КУД „Новаци“ – Новаци за финансиски средства за учество на
меѓународен фолклорен фестивал во Р.Романија во градот Дева во износ од 4 300 евра
или 265 000,00 ден.
По однос на Барањето на КУД „Новаци“, Претседателката на Советот Г-ѓа Најдовска
– Стојковска даде предлог до Советот од побаруваните 265 000,00 ден. да се одобрат
финансиски средства во висина од 120 000,00 ден. за учество на фолколен фестивал во
градот Дева , Република Романија.Предлогот на Претседателката бешее усвоен од повеќето
советници .
Советот на општина Новаци со 7 гласови за и 1 глас против донесе Одлука за
одобрување на финансиски средства на КУД „Новаци“,- Новаци во висина од 120 000,00
ден.

26.точка: Барање од ЗФК „Новаци 2011“ за финасиски средства во висина од
75 000,00 ден . за натпреварување во Општинска лига – Битола пролетен дел 2022г
Советниците го разгледаа барањето на ЗФК „Новаци 2011“- Новаци за натпреварување во
Општинска лига – Битола пролетен дел 2021/22 година и еденогласно донесоа Одлука за
одобрување на финансиски средства на ЗФК “Новаци 2011” од Новаци во износ од 75.000,00
денари.
27.точка: Барање од Здружение на жени „Силата на бабата“ – општина Новаци за
обезбедување на превоз за посета на Кнежинскиот манастирски комплекс
„Св.Ѓоргија“ во Кичево.
По однос на оваа точка Советниците го разгледаа барањето со кое ова здружение
реализира дел од програмските активности и едногласно донесоа Oдлука za одобрување на
организиран превоз обезбеден од општина Новаци на Здружение за жени „Силата на бабата“
28.точка: Барање од Добре Котевски за обезбедување на финански средства за набавка
на ортопедско помагало за Ѓорги Котевски од с.Добромири како лице со посебни
потреби
Пред Советниците им беше образложено од страна на Николина Лозановска сораб. за
соц,здар, и детска заштита, потребата од набавка на ортопедско помагало -динамичен
веркатилизатор кој ќе се набави со донација од Општински Црвен крст –Битола , студенти од
Правен факултет –Битола и Општина Новаци и кој во монгу ќе допринесе за подобрување на
мобилноста на Ѓорги –л ице со посебни пореби –син на Добре Котевски.
Советот со 8 гласови за донесе Одлука za dodeluvawe na pari~na pomoш за набавка
на ортопедско помагало на лицето Добре Котевски од с.Добромири
29.точка: Барање од велосипедски клуб “НОВА БАЈК“ Новаци за финансиски
средства во висина од 100 000,00 ден. за реализирање на програмските цели
По однос на оваа точка Советникот Александар Канзуровски даде кратко објаснување
ко кое го претстави новоформираноит клуб НОВА БАЈК –Новаци чија цел е развивање на
велосипедизмот во нашата општина и со акцент на вклучување на младата популација вкако
здрави спортски личности.
По дискусијата која се разви меѓу советниците Советот на општина Новаци со
7 гласови за и 1 глас против донесе Одлука за одобрување на финансиски средства на
велосипедски клуб “НОВА БАЈК”- Новаци во висина од 100 000,00 денари.
30.точка: Барање од жителите на Горно и Долно Агларци за реализирање на завршна
фаза на црковната капелата.
Оваа точка не се разгледуваше на 13-тата Седница на Советот на општина Новаци
бидејќи беше одбиена од страна на Комисијата за финансирање, буџет и ЛЕР .
31. точка: Предлог - Одлука за субвенционирање на изградба на термофасади на Мендо
Ѓоргиевски од с. Далбеговци
Врз основа на Одлуката за субвенционирање на жителите на општина Новаци за
изградба на енергетски ефикасни домови односно изградба на термоизолациони фасади во
стамбени објекти за индивидулно домување донесена од страна на Советот на општина
Новациво декември 2021г.,Советниците со 8 гласови за донесоа Одлука за субвенционирање
на изградба на термофасади на Мендо Ѓорѓиевски од с. Далбеговци во висина од 90.000,00
ден.

32. точка: Предлог - Одлука за субвенционирање на изградба на термофасади на
Стојановски Кире од с. Новаци
Како и предходната точка така и за оваа точка Советот на општина Новаци донесе
Одлука за субвенцонирање на изградба на термофасади на Стојановски Кире од с. Новаци во
висина од 90.000,00 мкд
33. точка: Предлог - Измена на Програмата за активностите на општина Новаци во
областа на Локалниот економски развој во 2022г.
По однос на оваа точка Г-ѓа Јовановска раководител на одделение, даде образложение
за потребата од измена на Програмата за ЛЕРи тоа во точка 1 која се однесува на подршката
на ЛЕР и точка 8 која се однесува на Екологија и енергетска ефикасност.
Советот со 8 гласа за донесе Измена на Програмата за активностите на Општина Новаци
во областа на Локалниот економски развој во 2022 година

34.точка: Барање за финансиска помош од лицето Владо Бошевски од с. Далбеговци за
лекување
На предлог на Комисијата за доделување на еднократна парична помош на физички
лица Советот на општина Новаци едногласно донесе Одлука za dodeluvawe na ednokratna
pari~na pomoш na Владо Бошевски од с.Далбеговци во висина од 20 000,00 ден. бруто
износ.
35. точка: Барање за финансиска помош од лицето Верка Стојановска од с.Новаци за
лекување
На предлог на Комисијата за доделување на еднократна парична помош на физички
лица Советот на општина Новаци едногласно донесе Одлука za dodeluvawe na ednokratna
pari~na pomoш na Верка Стојановска од с.Новаци во висина од 20 000,00 ден. бруто
износ.
36.точка: Барање за финансиска помош од лицето Борис Јовановски од с. Новаци за
лекување
На предлог на Комисијата за доделување на еднократна парична помош на физички
лица Советот на општина Новаци едногласно донесе Одлука za dodeluvawe na ednokratna
pari~na pomoш na Борис Јовановски од с.Новаци во висина од 20 000,00 ден. бруто износ.

Записничар: Н. Лозановска

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
___________________________

