ЗАПИСНИК
Од одржаната 14-та седница на Советот на општина Новаци одржана на ден
27.07.2022 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, Сузана Јовановска и Иванчо
Котевски .
Отсутен е советникот Наумче Смилевски
На седницата се присутни вработени, Оливера Димитровска – раководител на
одделението за финасии, Николина Лозановска-соработник за соц. здр.и детска заштита,
Филип Радевски- советник по јавни набавки, Директорот на ЈПКД „Комунална Хигиена“ Новаци
.

ДНЕВЕН РЕД
Усвојување на Записникот од 13-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 30.06.2022 година.
2.Предог-Годишен план за јавни набавки на општина Новаци 2022г.- измена Јуни
2022г. (набавка на градежни материјали железо, арматура и дрвена граѓа)
3.Усвојување на Предлог –Социјален план на општина Новаци поднесен од страна на
Општински совет за социјална заштита
4.Предлог-Одлука за разрешување на Борис Христовски како член на Комисијата за
процена на штети од елементарни и други непогоди и именување на нов член
5.Годишен извештај за работата на ЗУСК Славко Лумбарковски –Новаци за учебната
2021/2022г.
6.Квартален извештај за извршување на буџетот на УОУ„Славко Лумбарковски“ за
квартал од 01.04.2022г. до 30.06.2022г.
7.Годишен план за вработување од ООУ „Славко Лумбарковски“ –Новаци
8.Доставување на Преглед за формирање на паралелки во ООУ „Славко
Лумбарковски“ – Новаци
9.Одлука за утврдување на цените на услугите на ЈПКД „Комунална хигиена“ –
Новаци
10.Предлог - Програма за измена и дополнување на Програмата за јавна чистота на
територија на општина Новаци за 2022г.

11.Барање од Манастирскиот одбор на манастирот Св.Никола од с.Суводол за 6
кубици песок за изведување на градежни работи кај манастирот
12.Барање од одборот на манастирот Св Никола во с.Суводол за градежен матерјал
(бекатон плочки за поплочување и уредување на манастирскиот двор во површина од
600 м².)
13.Барање за одобрување на матерјална или финансиска помош за доизградба на
манастирскиот комплекс при манастирот Св.Атанасиј Велики с.Старавина
14.Барање од Здружение за развој и ревитализација ПЕШТА од с.Градешница за
градежен матерјал за потребите на црквите во село Градешница (пласифициран плех
48м² за настрешница)
15.Барање од Црковниот одбор на црквата Св.Петка во с.Скочивир за градежен
матерјал (греди, лајсни, ќерамиди и сл.) во износ од 200.000,00 денари.
16.Барање од Црковниот одбор на црквата Св.Атанасиј Велики во с.Новаци за
градежен матерјал за потребите на црквата ( 35 вреќи цемент, 4 арматури-мрежи и 12
кубици песок.)
17.Барање од Црковен одбор од с.Живојно за финансиски средства за одбележување
на христијанскиот празник „Илинден“ .
18.Барање од Mесна заедница на с.Рибарци за лицето Лазевки Трајан за поставување
на бетонска цевка Ф 500 на земјен пат во должина од 5 м поради пропуштање на
водата од изградениот бетонски канал изграден од општина Новаци
19.Барање од Месна Заедница на с. Новаци за градежен матерјал потребен за
реконструкција на постоечки детски парк сместен на излезот од селото на патот кон
село Добромири.
20.Барање од Месна заедница с.Рапеш за достава на вода за пиење поради техничка
неисправност на постоечката вода за пиење.
21.Барање од Месна Заедница на село Арматуш за организирање на дистрибуција на
вода со камион цистерна, 2-3 пати неделно до надминување на сушниот летен период.
22.Барање од Месна заедница с.Долно Орехово за механизација СКИП за ископување
на канал во должина од 800 м за поставување на црево за селски водовод.
23. Барање од Месна Заедница с.Гермијан за реконструкција на постоечко
водопоило сместено во селото.
24.Барање од Тони Стојчевски од с.Рибарци поставување на одводна цевка Ф 200 мм.

По предлог на Комисијата за доделување на еднократна парична помош Дневниот ред
на 14-та седница се дополнува со следните точки:

25. Барање за финансиска помош од лицето Анита Митревска од с. Рапеш како лице со
посебни потреби
26. Барање за финансиска помош од лицето Снежана Митревска
лекување

од с.Новаци

за

27. Барање за финансиска помош од лицето Анастасија Канзуровска од с.Гермијан за
лекување
28. Барања за финасиска поддршка за покажан личен допринос во натпреварувачката
сезона во пролетниот и есенскиот дел во 2021г. на членовите од тимот на ФК „ Новаци
2005“
 Пашовски Горан 6 000,00 ден
 Александар Велјановски 10 000,00 ден.
 Котевски Марјан 16 000,00 ден.
 Јовановски Николче 16 000,00 ден.
 Талевски Менде 11 000,00 ден.
 Степановски Кирил 15 000,00 ден.
 Талевски Илче 7 000,00 ден.
 Стефановски Бојан 5 000,00 ден.
 Котевски Михајло 10 000,00 ден.
 Крстевски Стефан 3 000,00 ден.
 Благојче Мицевски 20 000,00 ден.
 Котевски Иванчо 12 000,00 ден.
 Груевски Кире 20 000,00 ден.
 Ирена Колевска 20 000,00 ден
29. Предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Новаци
и општина Битола за вршење на определени работи во надлежност на инспекција за
животна средина и комунални дејности од страна на општина Битола во корист и за
сметка на општина Новаци
Предложениот Дневен ред со дополнувањето и Записникот од 13-та Седница беа
едногласно усвоени.
Пред разгледување на точките од Дневниот ред советникот Александар Канзуровски
се извини и ја напушти седницата поради лични и неодложни обврски.
1 точка: Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Новаци за
извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2022 година до 30.06.2022
година
По однос на ова прашање Оливера Димитровска – раководител на финансии пред
комисијата даде детално објаснување за финансиската состојба и извршувањето на буџетот
на општина Новаци во периодот од 01.04 до 30.06.2022г.
По кратката дискусија Советот на општина Новаци со 7 гласови за донесе: Одлука
за усвојување на тромесечен извештај за извршување на буџетот на општина Новаци за
периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 год.

2 точка : Предог-Годишен план за јавни набавки на општина Новаци 2022г.- измена
Јуни 2022г. (набавка на градежни матерјали железо, арматура и дрвена граѓа)
По однос на втората точка Филип Радевски, советник по јавни набавки пред
Комисијата ја образложи потребата за измена на планот за јавни набавни од причина што
првичниот буџет за јавна набавка на градежни матерјали е потрошен и затоа се налага
потреба од измена во смисла на објавување на нов тендер за набавка на градежен матерјал за
потребите на општина Новаци
По разгледување на точката Советот на општина Новаци со 7 гласови за донесе
Одлука за усвојување на Годишен план за јавни набавки на општина Новаци 2022г.- измена
Јуни 2022г.
3 точка: Усвојување на Предлог –Социјален план на општина Новаци поднесен од
страна на Општински совет за социјална заштита
По однос на третата точка Николина Лозановска –претседател на Општинскиот совет
за социјална заштита накратко ја презентираше содржината на овој стратешки документ во
кој се идентификувани социјалните проблеми и ранливите категории од населението во
оптшина Новаци и воедно потенцира дека овој документ е основа за изработка на идни
проекти со кои ќе се решаваат проблемите од социјалната сфера со кој се соочува општина
Новаци.
Советот на општина Новаци со 7 гласови за донесе Одлука за усвојување на
Социјален план на општина Новаци
4 точка: Предлог-Одлука за разрешување на Борис Христовски како член на
Комисијата за процена на штети од елементарни и други непогоди и именување на нов
член
По однос на оваа точка збор зеде Горан Велјановски како претседател на Комисијата
за мандатни прашања, избори и именувања кој образложи дека се разрешува Борис
Христовски од член на Комисијата за проценка на штети од елементарни и други непогоди
по основ на пензионирање а на негово место се назначува Александар Канзуровски –
советник во Советот на општина Новаци.
Советот со 7 гласови за донесе Одлука за разрешување на член на Komisija za
procenka na {teti od elementarni i drugi nepogodi и именување на нов член
5 точка: Годишен извештај за работата на ЗУСК Славко Лумбарковски –Новаци за
учебната 2021/2022г
ЗУСК „Славко Лумбарковски“ с.Новаци достави Извештај за реализирани активности
во учебната 2021/22г. како и финансиски извештај за 130 000,00 ден. колку што изнесува
нивниот буџет кој го одобрил Советот на општина Новаци.
Советот на општина Новаци со 7 гласови за донесе Одлука за усвојување на Годишен
извештај за работата на ЗУСК Славко Лумбарковски –Новаци за учебната 2021/2022г
6 точка: Квартален извештај за извршување на буџетот
Лумбарковски“ за квартал од 01.04.2022г. до 30.06.2022г

на

УОУ„Славко

По однос на оваа точка Советот го разгледа Кварталниот извештај на УОУ „Славко
Лумбарковски“ и со 7 гласа за донесе Одлука за усвојување на Квартален извештај за
извршување на буџетот на УОУ„Славко Лумбарковски“ за квартал од 01.04.2022г. до
30.06.2022г

7 точка: Годишен план за вработување од ООУ „Славко Лумбарковски“ –Новаци
По разгледувањето на Годишниот план за вработување од ООУ „Славко
Лумбарковски“ – Новаци, Советот констатира дека нема предвидено нови вработувања во
учебната 2022/23 г .
Советниците со 7 гласови за донедоа Одлука за усвојување на Годишен план за
вработување од ООУ „Славко Лумбарковски“ –Новаци
8 точка : Доставување на Преглед за формирање на паралелки во ООУ „Славко
Лумбарковски“ – Новаци
По однос на оваа точка Советот го разгледа барањето за формирање на чисти и
комбинирани паралелки за учебната 2021/22г. Советниците со 7 гласови за донесоа Одлука
за давање на согласност на Преглед за формирање на паралелки во ООУ „Славко
Лумбарковски“ – Новаци
9 точка : Одлука за утврдување на цените на услугите на ЈПКД „Комунална хигиена“ –
Новаци
За оваа точка советникот Горан Велјановски им предложи на советниците
разгледувањето на оваа точка да се одложи за наредната Седница на Советот со
образложение дека е потребно да се направи подетална анализа за утврдување на цените на
услугите на ЈПКД „Комунална хигиена“ –Новаци. Предлогот на Горан Велјановски е
прифатен со 7 гласови за со што разгледувањето на деветтата точка се одложува за наредна
седница на советот на општина Новаци.
10 точка: Предлог - Програма за измена и дополнување на Програмата за јавна чистота
на територија на општина Новаци за 2022г.
Директорот на ЈПКД „Комунална хигиена“ – Новаци образложи дека со оваа Предлог
– програма се врши измена во единечните цени на услуги за одржување на јавната чистота со
што износот на програмата за јавна чистота се зголемува за 1 156.055 денари. По дискусијата
меѓу советниците, Советот со 5 гласа за и 2 гласа воздржани донесе: Одлука за усвојување
на Програма за измена и дополнување на програмата за јавна чистота ( јавни површини,
паркови, зеленило и рекреативна површина) на територија на општина Новаци за 2022г.
11 точка: Барање од Манастирскиот одбор на манастирот Св.Никола од с.Суводол за 6
кубици песок за изведување на градежни работи кај манастирот
По разгледувањето на барањето поднесено од манастирскиот одбор за 6 кубици песок
Советот со 7 гласови за донесе: Одлука за одобрување набавка на градежен матерјал за
манастирот Св.Никола во с.Суводол
12 точка : Барање од одборот на манастирот Св Никола во с.Суводол за градежен
матерјал (бекатон плочки за поплочување и уредување на манастирскиот двор во
површина од 600 м².)
По однос на оваа точка на предлог на Комисијата за финансии, буџет и ЛЕР, Советот
одлучи да одобри набавка на градежен матерјал во висина од 20 000,00 ден. и со 7 гласови за
донесе: Одлука за одобрување на финансиски средства за набавка на градежни матерјали за
манастирот Св Никола во с.Суводол

13 точка: Барање за одобрување на матерјална или финансиска помош за доизградба
на манастирскиот комплекс при манастирот Св.Атанасиј Велики с.Старавина
Комисијата за финансии, буџет и ЛЕР по разгледувањето на барањето предложи по
однос на оваа точка до Советот на општина Новаци износот на финансиските средства да
биде во висина од 10.000,00 ден во градежен матерјал.Советот го прифати предлогот и со 7
гласа за донесе Одлука за одобрување на финансиски средства за набавка на градежни
матерјали за манастирот Св.Атанасиј Велики с.Старавина.
14 точка: Барање од Здружение за развој и ревитализација ПЕШТА од с.Градешница за
градежен матерјал за потребите на црквите во село Градешница (пласифициран плех
48м² за настрешница
По разгледување на барањето Советот одлучи да го прифати предлогот од
Комисијата за финансии, буџет и ЛЕР да се обезбеди поцинкован лим наместо побаруваниот
пластифициран лим во количина од 48м² за настрешница на црквата Св.Илија во
с.Градешница. Советот на општина Новаци со 7 гласови за донесе Одлука за одобрување на
финансиски средства за набавка на градежен материјал за манастирот „Св.Илија“
с.Градешница.
15 точка: Барање од Црковниот одбор на црквата Св.Петка во с.Скочивир за
градежен материјал (греди, лајсни, ќерамиди и сл.) во износ од 200.000,00 денари.
Советот го разгледа барањето од Црковниот одбор на Св.Петка во с.Скочивир и
одлучи да го прифати предлогот од Комисијата за финансии, буџет и ЛЕР висината на
финасиските средства во градежен матерјал за потребите на црквата Св.Петка во с.Скочивир
да изнесуваат 20 000,00 ден. Со 7 гласови за Советот донесе Одлука за одобрување на
финансиски средства за набавка на градежни матерјали за црквата Св.Петка во с.Скочивир
16 точка. Барање од Црковниот одбор на црквата Св.Атанасиј Велики во с.Новаци за
градежен матерјал за потребите на црквата ( 35 вреќи цемент, 4 арматури-мрежи и 12
кубици песок.)
По однос на оваа точка Славица Најдовска-Стојковска како претседател на Советот
даде објаснување за тоа дека финансиските средства во висина од 20 000,00 ден. во градежен
матерјал на црквата Св.Атанасиј Велики во с.Новаци се наменети за уредување на гробни
места.
Советот со 7 гласови за донесе Одлука за одобрување на финансиски средства за
набавка на градежни матерјали за црквата Св.Атанасиј Велики во с.Новаци
17 точка: Барање од Црковен одбор од с.Живојно за финансиски средства за
одбележување на христијанскиот празник „Илинден
Комисијата за финансии, буџет и ЛЕР на својата седница го разгледа барањето и
одлучи да предложи до Советот на општина Новаци висината на износот за финасиски
средства да изнесува 10 000,00 ден. во прехрамбени продукти и пијалоци. Советниците го
прифатија предлогот со 7 гласа за и донесоа Одлука за одобрување на финансиски средства
за набавка на прехрамбени производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци за одбележување
на христијанскиот празник „Илинден

18 точка: Барање од Mесна заедница на с.Рибарци за лицето Лазевки Трајан за
поставување на бетонска цевка Ф 500 на земјен пат во должина од 5 м поради
пропуштање на водата од изградениот бетонски канал изграден од општина Новаци
По однос на оваа точка, Советот одлучи стручно лице од општинската
администрација да направи увид и врз основа на увидот да се одлучи дали е потребно
постапување како што е наведено во барањето на Трајан Лазевски.Советот со 7 гласа за
донесе: Заклучок за утврдување на потребата од поставување на бетонска цевка Ф 500 на
земјен пат во должина од 5 м во с.Рибарци.
19 точка: Барање од Месна Заедница на с. Новаци за градежен материјал потребен за
реконструкција на постоечки детски парк сместен на излезот од селото на патот кон
село Добромири.
Советот на општина Новаци одлучи да ангажира стручно лице од општинската
администрација да направи увид за да може да се одреди видот и количината на потребниот
градежен матерјал за реконструкција на детскиот парк. Со 7 гласа за Советот на општина
Новаци донесе Заклучок за утврдување на потребата од реконструкција на детски парк во
с.Новаци.
20 точка: Барање од Месна заедница с.Рапеш за достава на вода за пиење поради
техничка неисправност на постоечката вода за пиење.
Поради неисправност на водата за пиење Месната заедница на село Рапеш достави
барање за достава на вода за пиење за кое Советот со 7 гласа за донесе Одлука за
одобрување достава на вода за пиење во с.Рапеш.
21 точка:.Барање од Месна Заедница на село Арматуш за организирање на
дистрибуција на вода со камион цистерна, 2-3 пати неделно до надминување на
сушниот летен период.
Како и претходната точка така и за село Арматуш Советот со 7 гласа за донесе
Одлука за одобрување достава на вода за пиење во с.Арматуш.
22 точка: Барање од Месна заедница с.Долно Орехово за мехнизација СКИП за
ископување на канал во должина од 800 м за поставување на црево за селски водовод.
По однос на оваа точка Советот го разгледа барањето од Месната заедница на с.Долно
Орехово и со 7 гласа за донесе Одлука за ангажирање на градежна механизација – Скип во
сопственост на општина Новаци за ископ на канал за поставување на црево за водовод во
с.Долно Орехово
23 точка: Барање од Месна Заедница с.Гермијан за реконструкција на постоечко
водопоило сместено во селото.
Советот го разгледа барањето од Месната заедница од с.Гермијан и за
реконструкцијата на водопоилото го задолжи ЈПКД „ Комунална хигиена –Новаци“.
Советниците со 7 гласа за донесоа Одлука за реконструкција на постоечко водопоило за
напојување на крупен и ситен добиток во с.Гермијан.

24 точка: Барање од Тони Стојчевски од с.Рибарци поставување на одводна цевка Ф
200 мм.
Советот одлучи стручно лице од општинската администрација да направи увид и врз
основа на увидот да се одлучи дали е потребно постапување како што е наведено во
барањето на Тони Стојчевски. Советот со 7 гласа за донесе: Заклучок за утврдување на
потребата од поставување на одводна цевка Ф 200 во с.Рибарци.
25. Барање за финансиска помош од лицето Анита Митревска од с. Рапеш како лице со
посебни потреби
На предлог на Комисијата за доделување на еднократна парична помош на физички
лица Советот на општина Новаци едногласно донесе Одлука за доделување на еднократна
парична помош на Анита Митревска од с. Рапеш во висина од 20 000,00 ден. бруто износ.
26. Барање за финансиска помош од лицето Снежана Митревска
лекување

од с.Новаци

за

На предлог на Комисијата за доделување на еднократна парична помош на физички
лица Советот на општина Новаци едногласно донесе Одлука за доделување на еднократна
парична помош на Снежана Митревска од с.Новаци во висина од 20 000,00 ден. бруто
износ.
27. Барање за финансиска помош од лицето Анастасија Канзуровска од с.Гермијан за
лекување
На предлог на Комисијата за доделување на еднократна парична помош на физички
лица Советот на општина Новаци едногласно донесе Одлука за доделување на еднократна
парична помош на Анастасија Канзуровска од с.Гермијан во висина од 20 000,00 ден. бруто
износ.
28. Барања за финасиска поддршка за покажан личен допринос во натпреварувачката
сезона во пролетниот и есенскиот дел во 2021г. на членовите од тимот на ФК „ Новаци
2005“
 Пашовски Горан 6 000,00 ден
 Александар Велјановски 10 000,00 ден.
 Котевски Марјан 16 000,00 ден.
 Јовановски Николче 16 000,00 ден.
 Талевски Менде 11 000,00 ден.
 Степановски Кирил 15 000,00 ден.
 Талевски Илче 7 000,00 ден.
 Стефановски Бојан 5 000,00 ден.
 Котевски Михајло 10 000,00 ден.
 Крстевски Стефан 3 000,00 ден.
 Благојче Мицевски 20 000,00 ден.
 Котевски Иванчо 12 000,00 ден.
 Груевски Кире 20 000,00 ден.
 Ирена Колевска 20 000,00 ден
На предлог на Комисијата за доделување на еднократна парична помош на физички
лица за покажан личен допринос во натпреварувачката сезона во пролетниот и есенскиот дел
во 2021г. на членовите од тимот на ФК „ Новаци 2005“ , Советот на општина Новаци со 7
гласа за донесе :

- Одлука за доделување на еднократна парична помош на Горан Пашковски од Битола
во висина од 6 000,00 ден
- Одлука за доделување на еднократна парична помош на Александар Велјановски од
Новаци во висина од 10 000,00 ден
- Одлука за доделување на еднократна парична помош на Котевски Марјан од Битола во
висина од 16 000,00 ден
- Одлука за доделување на еднократна парична помош на Николче Јовановски од
Новаци во висина од 16 000,00 ден
- Одлука за доделување на еднократна парична помош на Менде Талевски од Новаци во
висина од 11 000,00 ден
- Одлука за доделување на еднократна парична помош на Кирил Степановски од
Г.Оризари во висина од 15 000,00 ден
- Одлука за доделување на еднократна парична помош на Илче Талевски од с.Новаци во
висина од 7 000,00 ден
- Одлука за доделување на еднократна парична помош на Стефановски Бојан од Битола
во висина од 5 000,00 ден
- Одлука за доделување на еднократна парична помош на Котевски Михаил од
Д..Оризари во висина од 10 000,00 ден
- Одлука за доделување на еднократна парична помош на Стефан Крстевски од с.Трап
во висина од 3 000,00 ден
- Одлука за доделување на еднократна парична помош на Благојче Мицевски од
с.Новаци
- Одлука за доделување на еднократна парична помош на Иванчо Котевски од с.Новаци
во висина од 12 000,00 ден
- Одлука за доделување на еднократна парична помош на Киро Груевски од Битола во
висина од 20 000,00 ден
- Одлука за доделување на еднократна парична помош на Ирина Колевска од с.Новаци
во висина од 20 000,00 ден
29. Предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Новаци
и општина Битола за вршење на определени работи во надлежност на инспекција за
животна средина и комунални дејности од страна на општина Битола во корист и за
сметка на општина Новаци
По основ на остварување на право за пензионирање работното место Инспектор за
животна средина и комунални дејности во општинската администрација останува
непополнето . Со цел непречено изведување на активностите и надлежностите на општина
Новаци, Градоначалникот на општина Новаци предлага да се воспостави меѓуопштинска
соработка со општиа Битола за решавање на ова прашање.
Советот на општина Новаци со 7 гласа за донесе Одлука за утврдување на Предлогот
за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Новаци и општина Битола

Записничар: Н. Лозановска

Совет на општина Новаци
Претседател
Славица Најдовска-Стојковска
___________________________

