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З А П И С Н И К

Од одржаната 30-та седница на Советот на Општина Новаци одржана на ден
20-01-2011 година со почеток во 10 часот.
На седницата присуствуваа следните советници:
1.Пецо Талевски
2. Доста Секуловска
3.Пецо Мицевски
4. Стевче Велјановски
5. Иван Стојовски
6.Кирче Здравковски
7.Тони Стојчевски
8. Александар Петковски
Отсутен е Владе Мицевски.
На седницата присутен беше и Градоначалникот на Општина Новаци-Лазар
Котевски
На седницата присутни беа и вработени во општината:
-Момоковски Ристе
-Оливера Димитровска
Седницата ја отвори претседателот на Советот на општината Новаци г.Пецо
Мицевски кој го предложи следниот:
Д н е в е н

р

е д

Усвојување на Записникот од 26-та седница, 28-та и 29-та седнида.
1-Одлука за усвојување на тромесечен извештај за извршување на буџетот на
општина Новаци периодот 01.01.2010 до 31.12.2010 година.
2.0длука за определување висината на благајничкиот максимум
З.Одлука за определување висината на благајничкиот девизен максимум
4.0длука за формирање на Комисија за проценка на штети од елементарни и
други непогоди
5.Предлог-Одлуката за реализација на финансиски трансвери до здруженија на
граѓани, спортски, технички и научни друштва, наменски дотаци за културно-уметнички
манифестации и еднократна помош на физички лица.
6.Барање за Согласност од Пелагонски културно-научни средби при општина
Новаци
70длука за одобрување на средства за чистење на суводолици во селата во општината
настанати од елементарни непогоди(с.Гермијан, с.Живојно. с.Брод и др.).
б.Барање за доделување на средства на ФК„Новаци-2005„ Новаци
9.Разно

Градоначалникот на општината и претседателот на Советот на општина Новаци го
дополнија дневниот ред:
Одлука за долгорочно задолжување на општина Новаци(Проект~ Енергетска
ефикасност за улично осветлување на општина Новаци ).
Барање од Мицевски Миле с. Новаци ,за финансиска помош за лекување на синот.
Барање од црковниот одбор на црквата Св. Атанас од с.новаци за асвалтирање на
патека во должина од 100м
Барање од Здружение Фудбалски клуб„Млад разарач„с.Кравари.
Одлука за трајно отстапување на компјутер со печатач на Заедничкото Јавното
комунално претпријатие ПЕЛАХИГИЕНА с.Добрушево
Одлука за спроведување на јавна набавка за изработка и оджување на Веб страна на
општината.
Дневниот ред со дополнувањето беше усвоен од членовите на Советот на
Општина Новаци со осум (8) гласа ЗА.
Усвојување на Записникот од 26-та седница, 28-та и 29-та седница.
Записникот од 26-та седница, 28-та и 29-та седницаЕДНОГЈ1АСНО(8 ЗА) е усвоен.
ПРВА ТОЧКА: Одлука за усвојување на тромесечен извештај за извршување на
буџетот на олштина Новаци периодот 01.01.2010 до 31.12.2010 година.
Комисијата за финанси,буџет и JIEP, даде Позитивно мислење, а Советот со 7
гласа ЗА, 1 глас Против-Иван Стојовски, донесе Одлука за усвојување на тромесечен
извештај за извршување на буџетот на општина Новаци периодот 01.01.2010 до 31.12.2010
година, е составен дел на овој записник.
ВТОРА ТОЧКА\Одлука за долгорочно задолжување на општина Новаци(ПроектЕнсргстска ефикасност за улично осветлување на општина Новаци).
Комисијата за финанси,буџет и JIEP, даде Позитивно мислење, а Советот со 8
гласа ЗА, донесе
ОДЛУКА
За долгорочно задолжување на Општина Новаци
ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Co оваа Одлука се уредува долгорочно задолжување на Оппгшна Новаци, вид и цел на
задолжување, максималниот износ, максималната каматна стапка, условите и роковите и
начинот
на
отплата
на
задолжувањето.

Член 2
Долгорочното задолжување наОпштината е одопшјавен интерес и има економска и фина
нсиека оправданост.
ЦЕЛ НА ЗАДОЛЖУВАЊЕТО
Член 3
Цел на задолжувањето е реализација на капитален проект и тоа.
Проект- Енергетска ефикасност за улично осветлување на општина Новаци
Проектот е произлезенод одржаните јавни расправи со граганитена Општина Новаци,со
буџетските
корисници како
и со
невладините организации.
НАЧИН НА ЗАДОЛЖУВАЊЕ
Член 4
Задолжувањето на Општина Новаци е долгорочно домашно задолжување кое ќе се
оствари преку потпишување на Договор за под-заем со Министерството за финансии, во
рамки на средствата обезбедени со Проектот за подобрување на општинските услуги
финансирана со заем од Меѓународната банка за обнова и развој - Светска Банка
ИЗНОС НА ЗАДОЛЖУВАЊЕ
Член 5
Максималниот износ на задолжувањето вклучувајќи
каматата изнесува 8.000.000,00 денари

ја

главнината и износот на

Вкупниот износна непристигнатиот долгорочен долг на општинатане може да го
надмине износот на вкупните приходи на тековно-оперативниот буџет на општината во
претходната година.
Член 6
Каматна стапка е шест месечен ЛИБОР за евро валута со варијабилен распон.
НАЧИН НА ОТПЛАТА
Член 7
Грејс периодот пред отпочнувањето на отплатата на кредитот да изнесува З(три)
години од денот на задолжувањето.

Член 8
Рокот на отплатана заемот е 11 (единаесет) години, вклучувајќи 3 (три) години
грејс период. Отплатата на задолжувањето ќе се врши на еднакви полугодишни ануитети.
Вкупната годишна отплата на долгот (главнина, камата и други трошоци) направено
врз основа на долгорочно задолжување не може да надмине 30% од вкупните приходи на
тековно - оперативниот буџет на општината во претходната фискална година.
Вкупниот износ на недостасан долгорочен долг на општината, вклучувајќи ги и сите
издадени гаранции не може да го надмине износот на вкупните приходи на тековно оперативниот буџет на општината во претходната година.
Средствата обезбедени со долгорочно задолжување ќе се користат за намената за која
што се одобрени.
СОГЛАСНОСТ И ИЗВЕСТИТЕЛНИ ОБВРСКИ
Член 9
За долгорочно задолжување на Општината потребна е претходна согласност од Владата
на Република Македонија, врз претходно позитивно мислење од Министерството за финансии.
Член 10
По добивањето
на
писмената согласност
од
Владата
на
РМ,општината започнува постапка за задолжување,во исти услови и рамки под кои е одобрено
и барањето на општината за долгорочно задолжување.
Член 11
Општината едолжна да потпише Договор за кредитирање и истиот да го достави во
рок од 10 работни дена до Министерството за финансии.
Член 12
Општината се обврзува да го известува Министерството за финансии во рок од 10
работни дена по секоја исплата на ратата во врска
со отплатата на долгот.
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 13
Во случај да настанат значајни промени на финансискиот пазар од моментот на
носењето на оваа Одлука до реализирањето на целосната постапка за долгорочното
задолжување,условите предвидени во оваа Одлука може да бидат изменети и усогласени со
измена и дополнување на истата.

Член 14
Советот на Општина новаци со донесувањето на оваа Одлука го одобрува долгорочното
задолжување.
Член 15
Оваа одлука влегуваво сила со денот на донесување и ќе се објави во Службен
гласник на Општина Новаци, а ќе се применува по добивањето на писмена согласност од
Владата на република Македонија.
Co влегувањето во сила на ова Одлука, престанува да важи Одлуката за
одобрување долгорочно задолжување на Општина НовациБр.07-280/7 од 29.04.2010
година.
Т Р Е Т А Т О Ч К А : Одлука за определување висината на благајничкиотмаксимум
Комисијата за финанси,буџет и JIEP, даде Позитивно мислење, а Советот со 8
гласа ЗА, донесе
ОДЛУКА
За определување висината на благајничкиот максимум
Член 1
Co оваа Одлука се определува висината на благајничкиот максимум што може да
се подигни и држи во готови пари.
Член 2
Висината на благајничкиот максимум на готови пари кој може да се држи во
благајната изнесува 50.000,00 денари
Член 3
Средствата од благајничкиот максимум може да се користат за плаќање на
производи и услуги кои поединечно не може да биде повеќе од 100 евра во денарска
противвредност по средниот курс на на Народна банка на Република Македонија на
денот на плаќањето.
Член 4
Условите и начинот на наплата, како и располагањето и плаќањето со парите ќе
биде согласно Упатството донесено од страна на Министерот за финанси.
Член 5
Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен
гласник на Општина Новаци,,.

ЧЕТВРТА ТОЧКА: Одлука за определување висината на благајничкиот девизен
максимум
Комисијата за финанси,буџет и ЛЕР, даде Позитивно мислење, а Советот со 8
гласаЗА, донесе
ОДЛУКА
за определување висината на
благајничкиот девизен максимум
Член 1
Co оваа Одлука се определува висината на благајничкиот девизен максимум што
може да се подигни и држи во готови пари.
Член 2
Висината на благајничкиот девизен максимум на готови пари кој може да се држи
во благајната изнесува 10.000 ЕВРА.
Член 3
Условите и начинот на наплата, како и располагањето и плаќањето со парите ќе
биде согласно Упатството донесено од страна на Министерот за финанси.
Член4
Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен
гласник на Општина Новаци,,.
ПЕТА ТОЧКА: Одлука за формирање на Комисија за проценка на пггети од
елемеитарш и други непогоди
Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања даде Позитивно мислење, a
Советот со 7 гласа ЗА, 1 глас Против-Иван Стојовски, донесе
РЕШЕНИЕ
за формирање на Комисија за проценка на
штети од елементарни и други непогоди
1.CE ФОРМИРА Комоисија за проценка на штети од елементарни и други
непогоди во состав:
• Претседател: Илиевски Михајло , ВСС, дипломиран инженер-агроном
,лозаро-овоштар, Раководител во Агенцијата за развој и потикнување на
земјоделието -Битола

• Трајан Зајаковски, ВСС дипломиран инженер-агроном, вработена во
Агенцијата за развојн и поттикнување на земјоделието- Битола.

• Илија Србиновски, ВСС , дипломиран инженер-агроном, раководител на
Подрачно оделение на Министерство за земјоделие, шумарство и
вод остопанство-Б итол а.
• Стевче Стевановски,ВСС,дипломиран земјоделски инженер, невработен
• Христовски Борис
Новаци

, ВСС , дипломиран правник, вработен во Општина

2.3адача на Комисијата е да ја процени настанатата штета од елементарни и други
непогоди, по барање на физички и правни лица.
3. Решението влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во
Службен гласник на општина Новаци,,.

„

ШЕСТА ТОЧКА: Предлог-Одлуката за реализација на фшансиски трансвери до
здружешја на граѓаии, спортски, технички и научни друштва, наменски дотаци за
културно-уметнички манифестации и еднократна помош на физичкилица.
Комисијата за финанси,буџет и JIEP, даде Позитивно мислење, а Советот со 8
гласа ЗА, донесе

ОДЛУКА
З А РЕАЛИЗАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИ ТРАНСФЕРИ ДО ЗДРУЖЕНИЈА НА
ГРАЃАНИ, СПОРТСКИ, ТЕХНИЧКИ И Н А У Ч Н И ДРУШТВА, НАМЕНСКИ ДОТАЦИИ
З А КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИ МАНИФЕСТАЦИИ И ЕДНОКРАТНА ПОМОШ НА
Ф И З И Ч К И ЛИЦА
Член 1
Co оваа Одлука се утврдуваат условите под кои може да се поднесе барање за
реализација на финансиски трансфери до здруженијата на граѓани, поединци, научни, спортски
друштва и други организации од невладиниот сектор, наменски дотации и еднократни
парични помошти на физички лица на подрачјето на Општината Новаци.
Член 2
Средствата предвидени во Буџетот на годишно ниво за трансфери до здруженија на
граѓани, поединци и наменски дотации според член 1 ќе се распределуваат за следниве
намени:
- Поддршка на Здруженија на граѓани и поединци на Проекти заприродни ресурси во
Општина Новаци;

- Поддршка на Здруженија на граѓани и поединци на Проекти од областа на локалниот
економски развој, образованието, културата, техниката, науката, здравството, спортот и
младите, ресурсите на месните заедници, екологијата, половата еднаквост и др.;
- Поддршка на физички лица од категоријата на социјала и настрадани семејства од
елементарни непогоди.
Член 3
Финансиската поддршка на погоре наведеното во член 2 е можна по доставено барање
од барателите до Општината Новаци, доколку истите се регистрирани во надлежен суд на
подрачјето на Општината Битола, додека за физичките лица по доставени потребни
документи за нивниот статус од надлежните служби.
Член4
Финансиската помош на наведените трансфери во член 2 алинеја 1, 2 и 3 се доделува до
максимален износ од 1.500.000,00 ден. во зависност од извршената евалвација на доставените
проекти од страна на соодветните Комисии на Советот на општина Новаци.

Член 5
Финансирањето од Буџетот на Општината Новаци на физички лица се состои во
еднократна парична помош за покривање на здравствени трошоци на лица на подрачјето на
Општината Новаци.
Средствата за оваа намена треба да се движат до максимален износ од 20.000 денари.
Барателите се должни да достават соодветен акт или потврда за социјалната положба од
надлежна институција.
Член 6
Еднократна парична помош ќе се доделува и на семејства настрадани од елементарни
непогоди.
Помошта би се движела во зависност од причинетата штета и би се сведувала на две
категории:
- Прва категорија А -50.000ден.(Во исклучително тешки случаи).
- Прва категорија Б -20.000ден.
- Втора категорија -10.000 ден.
Составен дел на барањето би бил записникот од извршениот увид и проценетата штета
на соодветна овластена институција.
Член7
Средствата предвидени во Буџетот ги доделува Комисијата за финансии и буџет при
Советот на Општината Новаци и Градоначалникот на Општината Новаци.
Член 8
Заинтересирани поединци, здруженија на граѓани, организации од невладининиот
сектор и други асоцијации од Општината Новаци, можат да ги доставуваат барањата и да
настапуваат преку заеднички проектни активности во соработка со општинската администрација и
соодветните комисии при изработката на проекти.

Член 9
Корисниците на средствата се обврзни да поднесат
реализацијата на добиените средства

Извештај за начинот на

Член 10
Доколку брањата на подносителите не се поткрепени со потребната документација (програми
и проекти и сл.) Комисијата нема да ги разгледува.
Член 11
При распределбата на средствата за оваа намена од соодветните ставки на Буџетот на
Општинта Новаци, се предлага комисиите при Советот на Општината Битола да се придржуваат на
овие критериуми.
Член 12
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината
Новаци,,.

СЕДМА ТОЧКА: Барање за Согласност од Пелагонски културно-научни средби
при опшшна Новаци
Комисијата за финанси,буџет и JIEP, даде Позитивно мислење, а Советот со 8
гласа ЗА, донесе
ОДЛУКА
за давање Согласност на Здружението Пелагонски културно-научни средби,при општина
Новаци, за постоење на подрачјето на општина Новаци
Член 1
СЕ ДАВА Согласност на Здружението Пелагонски културно-научни средби, при
општина Новаци, за постоење на подрачјето на општина Новаци.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на донесување и ќе се објави во („Службен
гласник на Општина Новаци,,).

ОСМА ТОЧКА: Одлука за одобрување на средства за чистење на суводолици ео
селата во општината насганати од елементарш непогоди(сТермијан, сЖиеојно. сЈЅрод
и др.Ј.
Преседателот на Советот објасни дека од поројните дождови направена е штета во
повеќе села, и потребно е да се исчистат повеќе суводолици.
Комисијата за финанси,буџет и ЛЕР, даде Позитивно мислење, а Советот со 7
гласа ЗА, 1 глас Против-Иван Стојовски, донесе

ОДЛУКА
за отпочнување постапка за спроведување на јавна набавка за чистење на суводолици во
селата во општината настанати од елементарна непогода (с.Гермијан, с.Живојно, с.Брод и
ДР-)Член 1
СЕ ОДОБРУВА отпочнување постапка за спроведување на јавна набавка за
чистење на суводолици во селата во општината, настанати од елементарна непогода
(с.Гермијан, с.Живојно, с.Брод и др.).
Стручно лице ќе направи Премер-пресметка за потребните средства за чистење на
суводолици во селата во општината, настанати од елементарна непогода (с.Гермијан,
с.Живојно, с.Брод и др.).
Член 2
Постапката ќе ја спроведе Комисијата за јавни набавки на Општина Новаци.
Член 3
Средствата ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за 2011 година .
Член4
Одлуката влегува во сила
гласник на Општина Новаци,,.

со денот на донесување и ќе се објави во „Службен

ДЕВЕТА ТОЧКА: Барање за доделување на средства на ФК„Новаци-2005„ Новаци
Претседателот на Советот ги запозна членовите на Советот со содржината на
барањето и , предложи членовите да го одобрат(500.000,00 денари).
Комисијата за финанси,буџет и ЛЕР, даде Позитивно мислење, а Советот со 8
гласа ЗА, донесе
ОДЛУКА
за доделување на средства на ФК„Новаци-2005„ Новаци
за Пролетна полусезона 2011
Член 1
СЕ ОДОБРУВААТ средства во износ од 500.000,00 денари на ФК„Новаци-2005„
Новаци, за Пролетната полусезона 2011.
Член2
Средствата од член 1 на ова Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина
Новаци за2011 година.

Средствата ќе се исплаќаат со посебно решение од градоначалникот на Општина
Новаци.
ЧленЗ
Средствата да се префрлат на име ФК„Новаци-2005„ Новаци со
0601964101-33 при Тутунска банка.

ж-ска 210-

Член4
Одлуката влегува во сила со денот на донесување, и ќе се
гласник на Општина Новаци,,.

објави во „Службен

ДЕСЕТА ТОЧКА: Барање од Мицевски Миле с. Новаци ,за финансиска помош за
лекувањена синот.
Претседателот на Советот ги запозна членовите на Советот со содржината на
барањето и , предложи членовите да го одобрат(20.000,00 денари).
Комисијата за финанси,буџет и JIEP, даде Позитивно мислење, а Советот со 8
гласа ЗА, донесе
ОДЛУКА
за доделување на еднократна парична помош
на Миле Мицевски с.Новаци
Член 1
На лицето Миле Мицевски с.Новаци му се доделува еднократна парична помош во
износ од 20.000,00 денари, за лекување на неговиот син (тешко боледување).
Член2
Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина
Новаци за 2011 година .
Член 3
Средствата ќе се исплаќаат со посебно решение од градоначалникот на Општина
Новаци.
Член4
Средствата да се исплатат на име Миле Мицевски, со ЕМБ:2604968410016, на
трансакциона сметка:290500000452919, депонент ТТК Банка-Битола

Член 5
Одлуката влегува во сила со денот на донесување и ќе се објави во („Службен
гласник на Општина Новаци,,).
ЕДИНАЕСЕТА ТОЧКА: Барање од црковшот одбор на црквата Св. Атанас од
с.Новаци за асвалтирање на патека во должина од 100м
Претседателот на Советот ги запозна членовите на Советот со содржината на
барањето и , предложи членовите да го одобрат.
Градоначалникот ги извести советниците дека ќе се реализира преку Програмата за
локални патишта и улици за 2011 година.
ДВАНАЕСЕТА
ТОЧ К A: Барање
од Здружение
Фудбалски
клуб„Млад
разара ч„ с.Кравари.
Претседателот на Советот ги запозна членовите на Советот со содржината на
барањето и , предложи членовите да го одобрат(20.000,00 денари).
Комисијата за финанси,буџет и ЛЕР, даде Позитивно мислење, а Советот со 7
гласа ЗА, 1 глас Против-Иван Стојовски, донесе
ОДЛУКА
за одобрување на средства за Здружение на граѓани
Ф. К „Млад Разарач,, с.Кравари
Член 1
СЕ ОДОБРУВААТ средства во износ од 20.000,00 денари за Здружение на граѓани
Ф.К„Млад Разарач,, с.Кравари, за успешно натпреварување во Општинската фудбалска лигаПролетна полусезона 2011 година.
Член2
Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина
Новаци за 2011 година.
ЧленЗ
Сретствата од член 1 на оваа Одлука да се исплатат при: Уни Банка, на жиро
сметка:240150002073542,на име Здружение на граѓани Ф.К„Млад Разарач,, с.Кравари .
Член 4
Средствата ќе се исплаќаат со посебно решение од градоначалникот на Општина
Новаци.
Член 5
Одлуката влегува во сила со денот на донесување и ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Новаци,,.

ТРИНАЕСЕТА ТОЧКА: Одлука за трајно отстапување на компјутер сопечатачна
Заедничкото Јавното комунално претпријатие ПЕЛАХИГИЕНА
аДобрушево
Комисијата за финанси,буџет и JIEP, даде Позитивно мислење, а Советот со 8
гласа ЗА, донесе
ОДЛУКА
за трајно отстапување на компјутер со печатач на Заедничкото Јавното комунално
претпријатие ПЕЛАХИГИЕНА с.Добрушево
Член 1
С Е ОДОБРУВА трајно отстапување на
комунално
претпријатие
ПЕЛА ХИГИЕНА
карактеристики:
1.MB ECS Р55Н-СМ
2.CPU Intel Core i3 1156 540 3 06GHz, 4MB
3.HDD 1TB 5400
4.VGA SAPPHIRE ATI HD 5450 1GB DDR 2
5.0D SAMSUNG DVD-RM 22x
6.Case CCiVO 450W
7.Monitor Samsung LCD 22 22435N
8.Speakers GENIUS 2.1 SW-5
9.Keyboard Gontus KB C210 optical mouse
10.Memory USB Stick 8GB KNINGSTONE
11.Printer Samsung laser SCX 4623F
12 RAM DDRIII1333 2GB KNIGSTONE

компјутер со печатач, на Заедничкото Јавното
с.Добрушево,без надоместоксо следните
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2

Член2
Заедничкото Јавното комунално претпријатие
основано од Општина Новаци и Општина Могила.

ПЕЛА ХИГИЕНА

с.Добрушево е

Член 3
Одлуката да се достави до Заедничкото Јавното
ХИГИЕНА с.Добрушево.
Член 4

комунално

претпријатие

ПЕЛА

Одлуката влегува во сила со денот на донесување и ќе се објави во („Службен
гласник на Општина Новаци,,).
ЧЕТРНАЕСЕТА ТОЧКА: Одлука за спроведување на јавна набавка за изработка u
оджување на Веб страна на општината.
Комисијата за финанси,буџет и ЛЕР, даде Позитивно мислење, а Советот со 8
гласа ЗА, донесе

ОДЛУКА
за отпочнување постапка за спроведување на јавна набавка
за изработка и одржување на Веб страна на општината
Член 1
СЕ ОДОБРУВА отпочнување постапка за спроведување на јавна набавка
за изработка и одржување на Веб страна на општината
Член2
Постапката ќе ја спроведе Комисијата за јавни набавки на Општина Новаци.
ЧленЗ
Средствата ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за 2011 година.
Член 4
Одлуката влегува во сила
гласник на Општина Новаци,,.

со денот на донесување и ќе се објави во „Службен

ПЕТНАЕСЕТА ТОЧКА: Разно
Советникот Иван Стојовски, проектот што се реализира од Водната заедница до каде е, и
побара да се достави извештај за средствата доделени од оппгганата.
Предсдателот на Совет истакна дека ,претседателот на управен одбор на Водната
заедница ќе достави Извештај за средствата добиени од општината.
Седницата заврши во 11,00 часот и 10 минути.

