Република Македонија

Општина Новаци

BP.ш^шЛНоваци
З А П И С Н И К
Од одржаната 35-та седница на Советот на Општина Новаци одржана на ден
20-05-2011 година со почеток во 12 часот и 20 минути.
На седницата присуствуваа следните советници:
1.Пецо Талевски
2. Доста Секуловска
3.Пецо Мицевски
4. Стевче Велјановски
5.Александар Петковски
6.Тони Стојчевски
Отсутни-Владе Мицевски-болен
-Кирче Здравковски
-Иван Стојовски
На седницата присутен беше и Градоначалникот на Општина Новаци-Лазар
Котевски
На седницата присутни беа и вработени во општината:
-Момоковски Ристе
Седницата ја отвори претседателот наСоветот на општината Новаци г.Пецо
Мицевски кој го предложи следниот:
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1.0длука 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.).
Претседателот на Совет го дополни дневниот ред:
-Одлука за одобрување на средства за изградба на монтажна преграда на
паралелен канал со црна река во с.Новаци.
-Предлог од комисија за утврдување на правен статус на бесправни објекти во
општина Новаци за носење Одлука за
за донесување Урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши усогласување на намените.
-Барање од Митревски Сребре од с,Живојно за подмирување на трошоци за
смртен случај на близок член од фамилијата.
-Повторување на Одлука за трајно отстапување на товарно возило(мерцедес
бенз) на Заедничкото Јавното комунално претпријатие ПЕЛАХИГИЕНА с.Добрушево

-Барање за одобрување на средства на Црковниот одбор на Храм Св.Горѓија од
с.Рибарци
Дневниот ред беше усвоен од членовите на Советот на Општина Новаци со шест
(6) гласа ЗА.
ПРВА ТОЧКА: Одлука за отпочнување постапка за спроведување иа јавна
набавка за чистење на суводолици во селата во општината настанати од елементарна
непогода (с.Гермијан, с.Живојно,с.Врод и др.).

Претседателот на Совет објасни дека ваква одлука е донесена во претходната
година, но не се реализира, и за да не се направат поголеми штети потребно е да се
исчистат суводолиците во повеќе села, кои се натрупаја од последните поројни дождови
Комисијата за финанси,буџет и JIEP, даде Позитивно мислење, а Советот со 6
гласа ЗА, 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. села.).
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.села).
Стручно лице ќе направи Премер-пресметка за потребните средства за чистење на
суводолици во селата во опцггината, настанати од елементарна непогода (с.Гермијан,
с.Живојно, с.Брод и др.села).
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 со денот на донесување и ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Новаци,,.
ВТОРА ТОЧКА: Одлука за одобрување на средства за изградба иа монтажна
преграда на паралелен канал со џрна река во с. Новаци.
Комисијата за финанси,буџет и JIEP, даде Позитивно мислење, а Советот со 6
гласа ЗА, донесе
ОДЛУКА
за одобрување на средства за изградба на монтажна преграда на
Паралелен канал со Црна Река во с.Новаци
Член 1
СЕ ОДОБРУВААТ средства за изградба на монтажна преграда на Паралелен канал со
Црна Река во с.Новаци.
Се задолжува општинската администрација да изготви Предмер-Пресметка .
Член 2

Постапката да се спроведе согласно Законот за јавни набавки.
ЧленЗ
Средствата ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за 2011 година.
Член4
Одлуката влегува во сила со денот на донесување и ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Новаци,,.
ТРЕТА ТОЧКА: Предлог од комисија за утврдување на правен статус на
бесправш објскти во општша Новаци за носење Одлука за
за донесување
Урбашстичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на иамените.
Комисијата за урбанизам, комунални дејности и запггита на животната средина на
Општина Новаци, даде Позитивно мислење, а Советот со 6 гласа ЗА, донесе
ОДЛУКА
за донесување урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување
на намените на бесправните објекти во урбанистичко планска га документаци ја
Член 1
СЕ ОДОБРУВА донесување урбанистичко-планска документација со која ќе се
изврши усогласување на намените на бесправните објекти во урбанистичко планската
документација
Член2
Одлуката влегува во сила со денот на донесување и ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Новаци,,.
ЧЕТВРТА ТОЧКК.Барање од Митревски Сребре од сЈКивојно за подмирување
на трошоцвза смртев случајна близок член од фамилијата.
Претседателот на Советот ги запозна членовите на Советот со содржината на
барањето и , предложи членовите да го одобрат(15.000,00 денари).
Комисијата за финанси,буџет и ЛЕР, даде Позитивно мислење, а Советот со 6
гласа ЗА, донесе
ОДЛУКА
за доделување на еднократна парична помош
на Митревски Сребре и Пандора од с.Живојно
Член 1
На лицата Митревски Сребре и Пандора му се доделува еднократна парична помош
во износ од 15.000,00 денари, за трошоци поради смрт на син.

Член 2
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 Митревска Пандора, со ЕМБ:0203949415005, на
трансакционасметка:210501577989065, депонент Тутунска банка Битола.
Член 5
Одлуката влегува во сила со денот на донесување, и ќе се објави во („Службен
гласник на Општина Новаци,,).
ПЕТА ТОЧКА:Повторување на Одлука за трајно отстапување на товарно
возило(мерцедес бенз) на Заедничкото Јавното комунално претпријатие ПЕЛА
ХИГИЕНА с.Добрушево

Претседател на Совет објасна дека потребно е да се повтори одлуката која е
донесена на една претходна седница со иста содржина, само треба да биде со друга дата.
Комисијата за финанси,буџет и JIEP, даде Позитивно мислење, а Советот со 6
гласа ЗА, донесе
ОДЛУКА
за трајно отстапување на товарно возило(мерцедес бенз) на Заедничкото Јавното
комунално претпријатие ПЕЛАХИГИЕНА с.Добрушево

Член 1
СЕ ОДОБРУВА трајно отстапување на товарно возило-камион за смет.(мерцедес
бенз-тип 970.01)

на Заедничкото

Јавното

комунално

претпријатие

ПЕЛА ХИГИЕНА

ПЕЛА ХИГИЕНА

с.Добрушево е

с.Добрушево,без надоместок.
Член2
Заедничкото

Јавното

комунално

претпријатие

основано од Општина Новаци и Општина Могила.
Регистарската таблица на товарното возило(мерцедес бенз-тип 970.01) е ВТ 479DK.

Член 3
Одлуката да се достави до Заедничкото Јавното
ХИГИЕНА с.Добрушево.
Член4

комунално

претпријатие ПЕЛА

Одлуката влегува во сила со денот на донесување и ќе се објави во („Службен
гласник на Општина Новаци,,).
ШЕСТА ТОЧКА:2>а/?а»е за одобрување на средства на Црковниот одбор на Храм
Св.Ѓорѓија од с.Рибарци
Претседателот на Советот ги запозна членовите на Советот со содржината на
барањето и , предложи членовите да го одобрат.
Комисијата за финанси,буџет и JIEP, даде Позитивно мислење, а Советот со 6
гласа ЗА, донесе
ОДЛУКА
за одобрување на средства на Црковниот одбор на
Храм Св.Ѓорѓија од с.Рибарци
Член 1
СЕ ОДОБРУВААТ средства на Црковниот одбор на Храм СвЃорѓија од с.Рибарци, за
набавка на матерјал за внатрешна и надворешна поправка на Храм Св.Горѓија.
Се задолжува општинската администрација да изготви Предмер-Пресметка .
Член2
Постапката да се спроведе согласно Законот за јавни набавки.
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

Седницата заврши во 14,00 часот и 10 минути.
Записничар
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Ристе
Момоковски

