
 

 Н о в о  С е л о ,   ј  а  н  у  а  р  и    2 0 1 4   

СЛУЖБЕН   ГЛАСНИК   НА  ОПШТИНА 

НОВО  СЕЛО 

Бр. 11 

 15.01.2014 година  *Општина Ново Село*  цена:  

Излегува по потреба 
e-mail: administracija@novoselo.gov.mk, www.novoselo.gov.mk 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

mailto:administracija@novoselo.gov.mk
http://www.novoselo.gov.mk/


15 јануари 2014 година                   ,,Службен гласник на општина Ново Село”                                бр.11 

 

                                                                             Стр.  2 
 

 
 

С О Д Р Ж И Н А: 
 
1. Одлуката за  усвојување на  Буџетот на општина Ново 

Село.............................................................................................................................4 
 
2. Одлука за  За извршување на Буџетот на Општина Ново Село за 2014 

година..........................................................................................................................6 
 
3. Одлука за усвојување на Програмата за работа на Општинска установа Дом на 

културата ,,Јане Сандански,,- Ново Село за 2014 година...............................................12 
 
4. Одлука за   за усвојување на Програмата за  одржување и проширување на 

јавното осветлување на подрачјето на Општина Ново Село за 2014 
година........................................................................................................................14 

 
5. Одлука за усвојување на Програмата за одржување на јавната чистота во 

општина Ново Село за 2014 година.............................................................................19 
6. Одлука за усвојување на Програмата за изградба, реконструкција, одржување 

и заштита на локалните патишта и улици во општина Ново Село за 2014 
година........................................................................................................................25 

7. Одлука за  усвојување на Програмата за активностите на општина Ново Село 
во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2014 
година........................................................................................................................29 

8. Одлука за отстапување на автобус марка Икарус и Санос на користење на 
ЈПКД Комуна Ново Село..............................................................................................33 

9. Одлука за одобрување на 250 вреќи цемент  за санирање каналска мрежа во 
село Смоларе.........................................................................................................35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 јануари 2014 година                   ,,Службен гласник на општина Ново Село”                                бр.11 

 

                                                                             Стр.  3 
 

 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл. 
Весник на РМ бр. 5/02), Градоначалникот на општина Ново Село донесе: 
 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ  ЗА ОБЈАВУВАЊЕ 
на Одлуката за  усвојување на  Буџетот на општина Ново Село 

 
 
 

1. Се ОБЈАВУВА Одлуката за  усвојување на  Буџетот на општина Ново Село,  
што Советот на општина Ново Село ја усвои  на седницата одржана на ден             
27. 12. 2013  година. 
 
 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе биде објавена 

во Службен гласник на Општина Ново Село. 

  
 
 
 
 
 
Бр.08-6203/3  
30.12.2013 година 
 
 
                                                                                                               ГРАДОНАЧАЛНИК НА  
                                                                                     ОПШТИНА НОВО СЕЛО,  
                                                             БЛАЖО ВЕЛКОВ  с.р. 
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Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 
бр. 5/02)и член 14 од Статутот на општина Ново Село (Сл. гласник  на општина 
Ново Село бр. 16/06), Советот на општина Ново Село на својата седница одржана 
на ден 27. 12. 2013  година ја донесе следната: 
 
 
 

 
О    Д    Л   У    К    А 

За усвојување на  Буџетот на општина Ново Село 

 
 

Член 1 
 

Се усвојува  Буџетот на општина Ново Село за  2014  година. 
 

 
Член 2 

 
Составен дел на оваа одлука е Буџетот  наведен во член 1 од оваа одлука. 

 
 
 

Член 3 
 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесвувањето а ќе биде објавувена  во 
службен гласник на општина Ново Село. 
 
 
 
 
 
 
Бр.07-6203/1 
30.12.2013 година                 
                                                                                               Совет на општина Ново Село 
                  Претседател, 
                     Ленче Митева с.р 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл. 
Весник на РМ бр. 5/02), Градоначалникот на општина Ново Село донесе: 
 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ  ЗА ОБЈАВУВАЊЕ 
на Одлуката за  извршување на Буџетот на Општина Ново Село за 2014 година 

 
 

1. Се ОБЈАВУВА Одлуката за  извршување на Буџетот на Општина Ново Село 
за 2014 година,  што Советот на општина Ново Село ја усвои  на седницата 
одржана на ден  27. 12. 2013  година. 
 
 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе биде објавена 

во Службен гласник на Општина Ново Село. 

  
 
 
 
 
 
Бр. 08-6203/3  
30.12.2013 година 
 
 
                                                                                                               ГРАДОНАЧАЛНИК НА  
                                                                                     ОПШТИНА НОВО СЕЛО,  
                                                             БЛАЖО ВЕЛКОВ  с.р. 
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               Врз основа на член 36,став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа ( 
“Службен весник на Р.М.”бр.5/2002),член 23,став 5 од законот за финансирање на 
единиците на локалната самоуправа(“Службен весник на Р.М.” бр. 61/2004 и 
96/2004)и член 14  од Статутот на Општина Ново Село(Службен гласник на 
Општина Ново Село бр.64/10) Советот на Општина Ново Село на седницата 
одржана на 27.12.2013 год. донесе: 
 
 

 
 ОДЛУКА 

За извршување на Буџетот на Општина Ново Село за 2014 година 

 
Член 1 

         Буџетот на општина Ново Село  за 2014 година (во понатамошнот текст 
Буџетот),се извршува според одредбите на оваа одлука. 
                      

Член 2 
         Буџетот на општината се состои од : Основен буџет, Буџет на 
самофинансирачки активности ; Буџет на донации ; Буџет на дотации. 
 

Член 3 
         Корисниците на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во 
Буџетот да ги користат наменски, рационално и економично. 
 

Член 4 
         Расходите утврдени со буџетот се максимални износи над кои буџетските 
корисници не можат да преземаат обврски. 
         За да се преземат нови обврски до советот на општината мора да се предложи 
нов извор на средства илида се предложи намалување на другите расходи во 
сразмерен износ. 
 

Член 5 
          Градоначалникот на општината ја следи реализацијата на планот на 
приходите и другите приливи на основниот буџет на општината. 
         Доколку во текот на извршувањето на Буџетот, Градоначалникот на 
општината оцени дека се неопходни позначајни прераспределби на одобрените 
средства со Буџетот или дека реализацијата на приходите и другиет приливи 
значително отстапуваат од планот предлага на Советот на општината 
изменување и дополнување на буџетот(ребаланс)во текот на годината но 
најдоцна до 15 ноември тековна година. 
 Ребалансот на буџетот на општината се донесува во постапка според која 
се донесува буџетот на општината. 
 

Член 6 
          Пренамената во рамките на одобрените буџети на буџетските корисници ја 
одобрува Советот на општината. 
           Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на буџетскиот корисник 



15 јануари 2014 година                   ,,Службен гласник на општина Ново Село”                                бр.11 

 

                                                                             Стр.  7 
 

,корисникот може да врши прераспределба меѓу расходните ставки програми и      
подпрограми по предходно одобрување од советот на општината. 
 Одобрените средства со буџетот на ниво на ставка,во рамки на 
потпрограма и буџет неможат да бидат намалени повеќе од 20% со Одлука за 
измена на распоредот на средствата во буџетот на општината во тековната 
фискална година,како и одобрените средства за плати и надоместоци во рамки на 
буџетот неможат да се зголемат со Одлука за измена на распоредот на средствата 
во буџетот на општината во тековната фискална година повеќе од 10%. 

 
 
 

Член 7 
              Буџетските корисници , во услови кога во буџетот на самофинансирачки 
активности ,Буџетот на донации или буџетот на дотации,планираните приходи и 
други приливи не се реализираат односно се реализираат над планираниот износ, 
доставуваат барање за намалување односно зголемување на планот на приходите 
и другите приливи и планот на одобрените средства во овие буџети, кои 
градиначалникот ги доставува до советот на општината на одобрување. 
 

Член 8 
        Буџетските корисници по освојување на буџетот изготвуваат годишен 
финансиски план по квартали за користење на одобрените средства. 
Користењето на средствата во дадениот квартал буџетскиот корисник го 
извршува врз основа на финансискиот план по месеци. 
 

Член 9 
         Исплатата на платите на вработените ќе се извршува во рамките на 
обезбедените средства во буџетот, односно платите се утврдуваат за: избраните и 
именуваните лица појдовната основа за 1 коефициент изнесува просечно 
исплатената месечна нето плата по вработен во Републиката за претходната 
година с огласно Законот за исплата на плати во РМ (,,Службен весник на РМ,,бр 
70/94,62/95,33/97,50/01,26/02,46/02,37/05,121/07,161/08,92/09,97/10 и 11/12) 
и Законот за изменување и дополнување за плати и други избрани и именувани 
лица во Републиката(,,Службен весник на 
РМ,,.38/91,23/97,37/05,84/05,121/07,161/08,92/09,42/10,97/10, 
161/10 и 11/12) за вработените кои имаат статут на државни службеници 
вредноста на бодот за утврдување на нето платите изнесува 73,8 
денари.Основицата за исплата на плати на градоначалник кој ќе се применува за 
исплата на платите во декември 2013 и платата во 2014 година е во износ од 
25.726,00 денари. 
         Исплатата на плати на локалните јавни установи кои ќе се финансираат со 
блок дотации од општинскиот буџет ја контролира и одобрува Министерството 
за финансии. Буџетските корисници се задолжени два дена пред исплатат на 
плати до општината да доставаат барање за одобрување на средствата за плати 
кон кое ќе ги приложат обрасцитеПДД-МП и МП-1, копија од рекапитулацијата за 
пресметани нето и бруто плати, образец Ф-1 за бројот на вработените по име и 
презиме и плата како и други податоци во пишана и електронска верзија ( на ЦД, 
дискета и е-маил и друго) за односниот месец за кој се однесува исплатата (како и 
во досегашниот период). 



15 јануари 2014 година                   ,,Службен гласник на општина Ново Село”                                бр.11 

 

                                                                             Стр.  8 
 

           По извршената контрола согласно планираните средства во буџетот на 
општината, градоначалникот на општината оделните пресметки на локалните 
јавни установи ги доставува до ресорното министерство од кое се трансформира 
блок дотацијата. 
 Согласноста за нови вработувања во локалните јавни установи кои се 
финасираат со блок дотација ке се дава за: 

  Вработувања за кои се обезбедени средства во Буџетот на РМ за 
тековната фискална година ,за што писмено известување ке даде 
Министерството за финасии врз основа на барање од 
Градоначалникот на Општината до надлежното Министерство за 
потреба од вработување во локални јавни установи,со соодветна 
пропратна документација по било кој правен основ(согласно 
член 51 став 1 и 4 од Законот за Буџети) 

 Вработувања за кои се обезбедени средства во Буџетот на 
Општината за тековната фискална година ,за што писмено 
известување ке даде градоначалникот на општината(член 51 
став 3 и 4 од Законот за Буџети). 

 
 
 
 
 
 
 

Член 10 
 

 На членовите на советот на општината им припаѓа месечен надоместок за 
присуство на седници на советот. 
 Средсвата за исплата на месечниот надоместок на членовите на советот за 
присуство на седници од ставот 1 на овој Член се обезбедуваат од Буџетотна 
Општината . 
За 2014 година месечниот надоместок за советниците ке изнесува 9.000,оо ден а 
за претседателот на Советот овој износ се зголемува за 30% и изнесува 11.700,оо 
ден согласно измените и дополнувањата на( Законот за усплата на плати и други 
надоместоци на избраните и именуваните лица на Република Македонија ,, 
Службен весник на РМ,, бр 42/10) 
 Месечниот надоместок за присуство на седници на советот се намалува за 
30% за секое одсуство од седница на советот.Месечнио надоместок за присуство 
на седници на советот не се исплатува доколку Членот на советот не 
присуствувал на ниту една седница на советот во тековниот месец.Надоместокот 
не се исплатува и во случај на неодржување на ниту една седница на советот во 
тековниот месец.Надоместокот на се исплатува и за свечени или вонредни 
седници. 

Член11 
 

Вработените во општинската администација и советниците на Советот  на 
Oпштина Ново Село кои користат службени телефони со одреден лимит,доколку 
го надминат истиот лимит ќе им се задржи износот над лимитот од платата 
односно од надоместокот за тековниот месец.        
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Член12 

 Надоместокот за дневница за службено патување во Републиката без 
трошоци за ноќевање изнесува 500денари(денари). 
 Надоместокот за патување во странство се уредени со посебна уредба 
објавена во (“Службен весник на РМ‘‘ бр .50/00,64/01,110/08 и 82/10) каде се 
утврдени издатоците за сместување ,исхрана и за превоз, при што износот на 
дневницата се исплатува:35% од уврдената  дневница ,кога вкупните трошоци 
паѓаат на товар на Општината,доколку издатоците за сместување и исхрана не 
паѓаат на терет на општината не се исплатува дневницата. 
 Доколку патувањето траело подолго од 12 часа се исплатува цела 
дневница. 
За патување во траење од 8 до 12 часа се исплатува 50% од утврдениот износ во 
ставот 1 од овој член.Доколку на вработениот му се обезбедени ноќевање и 
исхрана му следува 20% од утврдениот износ од дневницата. 
 
 

Член13 
                Надоместокот за отпремнина за пензионирање на вработениот во 
општината и локалните јавни установи се исплаќа врз основа на член 9 од 
Законот за исплата на плати. 
 
 
 
 

Член 14 
               Во случај на боледување подолго од шест месеци и во случај на потешки 
последици од елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита и 
спасување, и други случаи на вработениот во општината и локалната јавна 
установа му се исплатува помош во висина од една последно исплатена просечна 
месечна плата во органот каде што е вработен. 
               Во случај на смрт на вработениот во општината и локалната јавна 
установа, на неговоте семејство му припаѓа парична помош во износ од две 
исплатени просечни плати во органот каде што бил вработен работникот, но не 
повеќе од 30.000,00 денари. 
             На вработениот во општината  во случај на смрт на член на потесното 
семејство( брачен другар,деца родени во брак или вон брак, посиноците, 
посвоените деца и децата земени на издржување) доколку живеат во заедница, 
му припаѓа парична помош во висина од една последна исплатена просечна 
месечна плата во органот каде што е вработен, но не повеќе од 15.000,00 денари 
по семејство. 
            Сите исплати на предните надоместоци се вршат врз основа на претходно 
оформена и комплетирана документација и донесено решение од страна на 
градоначалникот на општината. 
 

Член 15 
           Користењето на средствата од буџетот на општината за вршење на 
функциите на буџетските корисници се набавуваат со фактури во кои посебно се 
искажуваат расходите по пооделни ставки, почитувајќи ги одредбите на Законот 
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за јавни набавки. 
          Набавката на стоки и вршењето на услуги може да се врши и со 
сметкопотврди во случај кога за расходите неможе да се издаде фактура и само во 
ограничени поединачни износи во противвредност од 6.000 ден каде 
задолжително мора да се биде приложена фискална сметка при што расходите 
треба да бидат искажани по класификација на соодветниот расход. 
 

Член 16 
         Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во пооделните програми и 
потпрограми ги извршува градоначалникот на општината.За средствата 
утврдени во буџетот на Општината во рамките на резервите(постојана и тековна 
буџетска резерва)одлучува советот на општината а ги извршува 
Градоначалникот.За искористените средства Градоначалникот е должен да 
поднесе годишен извештај за користење на средсвата од резервите. 
 

 Член 17 
          Буџетските корисници можат да вработуваат нови работници и да 
пополнуваат испразнети работни места само под услов, ако за тоа се обезбедени 
средства во буџетот на општината. За обезбедените средства градоначалникот на 
општината дава писмено известување за обезбедените средства, по претходно 
дадено позитивно мислење од Агенцијата за државни службеници на актите за 
систематизација. 
          Во случај на нови вработувања, буџетските корисници од локалните јавни 
установи кои ќе се финансираат со блок дотации од општинскиот буџет се 
должни да достават известување за обезбедени финансиски средства и да 
приложат образец М-1. 
 

Член 18 
         Кога приходите што му припагаат на буџетот се погрешно уплатени или се 
наплатени во износ поголем од утврдениот погрешно или повеке наплатениот 
износ се врака првенствено на товар на видот на приходите на кои се уплатени , а 
доколку такви приходи нема , тогаш на товар на другите приходи на Буџетот. 
         Поврат на погрешно ,на   повеке уплатени, односно наплатени приходи се 
врши со решение на градоначалникот, освен во случаите каде надлежноста им 
припага на други органи. 
 

Член 19 
         Буџетот на Општина Ново Село се извршува од 01.01.2014 до 
31.12.2014година. 
 

Член 20 
         Оваа одлука влегува во сила по објавување во “ Службен гласник на општина 
Ново Село “ а ќе се применува од 01.01.2014 година. 
 
 Бр.07-6203/2                                                                            Совет на општина Ново Село  
30.12.2013  година                                                                                    Претседател, 
Ново Село                                                                                                Ленче Митева с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл. 
Весник на РМ бр. 5/02), Градоначалникот на општина Ново Село донесе: 
 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ  ЗА ОБЈАВУВАЊЕ 
на Одлуката за усвојување на Програмата за работа на Општинска установа Дом на културата 

,,Јане Сандански,,- Ново Село за 2014 година  
 
 

1. Се ОБЈАВУВА Одлуката за усвојување на Програмата за работа на 
Општинска установа Дом на културата ,,Јане Сандански,,- Ново Село за 2014 
година,  што Советот на општина Ново Село ја усвои  на седницата одржана на ден  
27. 12. 2013  година. 
 
 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе биде објавена 

во Службен гласник на Општина Ново Село. 

  
 
 
 
 
 
Бр. 08-118/2  
14.01.2014 година 
 
 
                                                                                                               ГРАДОНАЧАЛНИК НА  
                                                                                     ОПШТИНА НОВО СЕЛО,  
                                                             БЛАЖО ВЕЛКОВ  с.р. 
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Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 
бр. 5/02)и член 14 од Статутот на општина Ново Село (Сл. гласник  на општина 
Ново Село бр. 16/06), Советот на општина Ново Село на својата седница одржана 
на ден 27. 12. 2013  година ја донесе следната: 
 
 
 

 
О    Д    Л   У    К    А 

за усвојување на Програмата за работа на Општинска установа Дом на културата ,,Јане 
Сандански,,- Ново Село за 2014 година 

 
Член 1 

 
Се усвојува програмата за работа на општинската установа Дом на 

културата ,,Јане Сандански,, - Ново Село за 2014 година бр.03-6008/1 од 
13.12.2013 година.,.  

 
Член 2 

 
Составен дел на оваа одлука е Програмата наведена во член 1 .  

 
 
 

Член 3 
 

Оваа Одлука влегува на сила со денот на донесување а ќе со објави во 
Службен гласник на општина Ново Село.. 
 

 
 
 
 
 
 
Бр.07-118/1 
14.01.2014 година                             Совет на општина Ново Село 
                  Претседател, 
                     Ленче Митева с.р 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл. 
Весник на РМ бр. 5/02), Градоначалникот на општина Ново Село донесе: 
 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ  ЗА ОБЈАВУВАЊЕ 
на Одлуката за усвојување на Програмата одржување и проширување на јавното осветлување на 

подрачјето на Општина Ново Село за 2014 година 
 
 

1. Се ОБЈАВУВА Одлуката за усвојување на Програмата одржување и 
проширување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Ново Село за 
2014 година,  што Советот на општина Ново Село ја усвои  на седницата одржана 
на ден  27. 12. 2013  година. 
 
 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе биде објавена 

во Службен гласник на Општина Ново Село. 

  
 
 
 
 
 
Бр. 08-119/3  
14.01.2014 година 
 
 
                                                                                                               ГРАДОНАЧАЛНИК НА  
                                                                                     ОПШТИНА НОВО СЕЛО,  
                                                             БЛАЖО ВЕЛКОВ  с.р. 
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Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 
бр. 5/02)и член 14 од Статутот на општина Ново Село (Сл. гласник  на општина 
Ново Село бр. 16/06), Советот на општина Ново Село на својата седница одржана 
на ден 27. 12. 2013  година ја донесе следната: 
 
 
 

 
О    Д    Л   У    К    А 

за усвојување на Програмата за  одржување и проширување на јавното осветлување на подрачјето 
на Општина Ново Село за 2014 година 

 
Член 1 

 
Се усвојува Програмата за одржување и проширување на јавното 

осветлување на подрачјето на Општина Ново Село за 2014 година.  
 

Член 2 
 

Составен дел на оваа одлука е Програмата наведена во член 1 . 
 
 
 

Член 3 
 

Оваа Одлука влегува на сила со денот на донесување а ќе со објави во 
Службен гласник на општина Ново Село.. 
 

 
 
 
 
 
 
Бр.07-119/2 
14.01.2014 година                             Совет на општина Ново Село 
                  Претседател, 
                     Ленче Митева с.р 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа 

(Службен весник на РМ бр. 5/02) и член 14 став 1 точка 21 од Статутот на 

Општина Ново Село ( Службен гласник на Општина Ново Село бр. 16/2006 ) 

Советот на пштина Ново Село на седницата одржана на ден 27. 12. 2013  година 

донесе  

ПРОГРАМА 
За одржување и проширување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Ново Село за 

2014 година . 

 
 Врз основа на член 14 став 1 точка 21 од Статутот на Општина Ново Село , 

Советот на Општина Ново Село го уредува и организира вршењето на работите 

сврзани со јавното осветлување на општина Ново Село . 

 Со Програмата се утврдуваат активностите за одржување на јавното 

осветлување на територијата на општина Ново Село за 2014 година, односно 

обемот и динамиката на одржувањето, финансирањето на истите, како и 

финансирањето на потрошената енергија од јавното осветлување во општината. 

 Финансирањето, односно покривањето на трошоците за јавното 

осветлување е регулирано со Законот за изменување и дополнување на Законот 

за комуналните такси (Сл.весник на РМ бр.92/07) , според кој за користење и 

одржување на јавното осветлување се плаќа комунална такса. 

 Наплатата на таксата за користење и одржување јавно осветлување од 
имателите на броило  ја врши ЕВН Македонија АД Скопје, КЕЦ Струмица и ја 
уплатува на сметка на Буџетот на општина Ново Село. 
 Мрежата за јавно осветлување се напојува од 35 трафостаници во кои се 
наоѓаат блокови-броила за јавно осветлување по населени места . 
 Со редовното одржување на јавното осветлување е опфатено: 

 замена на прегорени и скршени сијалици 

 замена на оштетени светлосни армастури 

 замена на заштитни стакла 

 замена на сите останати елементи на сијаличното место како што се 

пригушници, фасонки , и сл.  

 замена на сите елементи во трафостаниците како што се осигурачи, сонди 

склопки и сл. 

Во текот на 2014 година се предвидува да се продолжи со проширување на 

јавното осветлување кое се изврши во текот на 2013 година и тоа во сите 

населени места каде што со увид ќе се процени дека има потреба за поставување 

на нови сијалични места . 

         За таа цел ќе биде потребно да се набават 20 дрвени столбови, бандери . 
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         Во текот на минатата година се судрувавме и со еден друг вид на проблем а 

тоа е пристап во трафостаниците заради отклонување на евентуален дефект 

поради тоа што ЕВН за да ја отвори трафостаницата бара да се поднесе писмено 

барање а потоа на основана истото ни наплаќа трошковник за доаѓањето на 

дежурната екипа и отворањето на трафостаницата .     Во зависност од тоа кога ќе 

биде отворена трафостаницата зависи и отклонувањето на дефектот на уличното 

осветлување . 

     Во текот на 2013 година ни беа наплатени минимални срества но да би се 

избегнале понатамошните трошкови а и да можеме без нивна интервенција да 

извршиме брза и ефикасна поправка на дефектот потребно е да извршиме 

поставување на метални ормари надвор од трафостаниците со сите потребни 

елементи , броило, фи-склопка и осигурачи , за кое е потребно предвидување на 

посебни средства во Буџетот за 2014 година.       Овој проект предлагаме да 

започне во почетокот на 2014 година и тоа од оние трафостаници кои по наше 

сознание се најчесто во дефект со резерва доколку постои можност тоа да се 

направи со сите трафостаници.  

         Во Програмата за 2014 година за јавно осветлување се предвидуваат средства 

во износ од 7.600.000,00 денари . 

 за тековната потрошувачка на електрична енергија ....6.000.000,00 

денари 

 за одржување на инсталациите 800.000,00 денари  

 за набавка на материјали 800.000,00 денари.  

          Редовното одржување на јавното осветлување се изведува преку 

доставување на пријави – брања од страна на граѓаните , месните заедници, и се 

однесува за дефект на уличното осветлување. 

         Исто така ќе се вршат редовни контроли ,како теренски увиди, за 

согледување на состојбите , отстранување на утврдените дефекти и доведување 

на јавното осветлување во исправна состојба .     И во текот на 2014 година се 

планира да се продолжи со системот за заштеда на електрична енергија преку 

вградување на нови штедливи светилки . 

       Во рамките на одржувањето на јавното осветлување ќе се врши и месечно 

читање на потрошената електрична енергија од јавното осветлување во сите 

напојни трафостаници. Извршител на оваа дејност е ЕВН Македонија КЕЦ 

Струмица заедно со претставник од општина Ново Село . 

        Редовното одржување на уличното осветлување преку замена на елементи ќе 

го врши стручна организација која ќе ја утврди Комисијата за јавни набавки 

преку спроведена тендерска постапка , а во моментот изведувач на работите е 
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фирмата Маркетпромет – Електрик Ново Село . 

        Надзор во редовното одржување на инсталациите, проверка на 

пристигнатите фактури за наплата за извршените работи како и динамиката на 

наменското користење на средствата ќе се врши преку Одделението за финансии 

и буџет и Одделението за комунални работи при општина Ново Село . Оваа 

Програма влегува во сила во рок од 8 дена од денот на објавувањето во Службен 

гласник на општина Ново Село . 

 
 
 
Бр.07-119/1 
14.01.2014 година                             Совет на општина Ново Село 
                  Претседател, 
                     Ленче Митева с.р 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, 
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл. 
Весник на РМ бр. 5/02), Градоначалникот на општина Ново Село донесе: 
 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ  ЗА ОБЈАВУВАЊЕ 
на Одлуката за усвојување на Програмата за одржување на јавната чистота во општина Ново Село 

за 2014 година 
 
 

1. Се ОБЈАВУВА Одлуката за усвојување на Програмата за одржување на 
јавната чистота во општина Ново Село за 2014 година,  што Советот на општина 
Ново Село ја усвои  на седницата одржана на ден  27. 12. 2013  година. 
 
 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе биде објавена 

во Службен гласник на Општина Ново Село. 

  
 
 
 
 
 
Бр. 08-122/3  
14.01 2014 година 
 
 
                                                                                                               ГРАДОНАЧАЛНИК НА  
                                                                                     ОПШТИНА НОВО СЕЛО,  
                                                             БЛАЖО ВЕЛКОВ  с.р. 
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Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 
бр. 5/02)и член 14 од Статутот на општина Ново Село (Сл. гласник  на општина 
Ново Село бр. 16/06), Советот на општина Ново Село на својата седница одржана 
на ден 27. 12. 2013  година ја донесе следната: 
 
 

 
О    Д    Л   У    К    А 

за усвојување на Програмата за одржување на јавната чистота во општина Ново Село за 2014 
година 

 
Член 1 

 
Се усвојува Програмата за одржување на јавната чистота во општина Ново 

Село за 2014 година.  
 

Член 2 
  

Составен дел на оваа одлука е Програмата наведена во член 1 .  
 
 
 

Член 3 
 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
Службен гласник на општина Ново Село. 
 

 
 
 
 
 
Бр.07-122/2 
14.01.2014 година                             Совет на општина Ново Село 
                  Претседател, 
                     Ленче Митева с.р 
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа 

(Сл.весник на РМ бр. 5/02)12 од Законот за јавна чистота (,,Службен весник на 

РМ,, бр.111/08) а согласно Одлуката за јавна чистота и мерки за нејзино 

спроведување, Советот на општина Ново Село на седницата одржана на ден 27. 12. 

2013    година донесе : 

 

П Р О Г Р А М А 
За одржување на јавната чистота во општина Ново Село за 2014 година 

 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Со оваа Програма се утврдуваат работите за одржување на јавната чистота во 

општина Ново Село за 2014 година и тоа: 

Вид и обем на работите што треба да се извршат, финснсиски средства потербни 

за одржување на јавната чистота, временски рокови за извршување, динамика на 

вршење на работите, одржување на постоечките и поставување нови садови за 

фрлање на отпадоци на јавните површини и на отворените простори пред јавните 

објекти. 

 Согласно Законот за јавна чистота одржувањето на јавната чистота , 

собирањето на сметот и чистењето на снегот во зимски услови се дејности од 

јавен интерес од локално значење и претставува обврска на единиците на 

локалната самоуправа. 

 Одржувањето на јавната чистота е континуиран процес кој обезбедува 

трајно и квалитетно чистење на јавните површини и на отворените простори на 

јавните објекти и на дворните површини на колективните и индивидуалните 

објекти за домување. 

 Сопствениците односно корисниците на отворените простори на јавните 

објекти и на дворните површини на колективните и индивидуалните објекти за 

домување се должни истите уредно да ги одржуваат и редовно да го отстрануваат 

снегот од истите. 

   

2. СТРАТЕШКА ЦЕЛ 

Програмата на општина Ново Село за одржување на јавната чистота е насочена 
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кон одржување на јавната чистота на јавните површини и на отворените 

простори на јавните објекти, заради обезбедување на поквалитетни услови за 

живот на граѓаните и почиста животна средина во општината. 

3. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА  

Општа цел на Програмата е да се обезбеди редовно чистење на јавните и 

сообраќајните површини како и чистење на снегот во зимски услови. 

Со оваа Програма :  

 се утврдува територијата, распоредот и фрекфенцијата за одржување на 

јавните површини. 

 Се утврдуваат основните начини на вршење на работите за одржување на 

јавната чистота. 

 Се утврдува надзор во спроведувањето, 

 Се утврдува начинот на финансирање . 

 
4. ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА  

Одржувањето на јавната чистота на територијата на општина Ново Село ќе ги 

опфати: јавните површини ( улици, тротоари, мостови, автобуски стојалишта, 

такси станици, пристапни патишта, паркови, уредени отворени простори, чешми, 

спортски терени, паркинг простори и сл.) . 

Во спроведувањето на Програмата се изведуваат следните активности: 

 собирање и танспортирање на отпадот од одржувањето на јавната 

чистота на јавните површини во населените места каде постои 

организирано собирање на отпад, 

 машинско чистење на снегот во зимски услови во сите населени места 

во општината, 

5.       ИЗВЕДУВАЧ НА ПРОГРАМАТА 

Одржувањето на јавната чистота на отворените простори на јавните објекти во 

државна, односно во општинска сопственост  го врши општината а на објектите 

во приватна сопственост и на дворните површини на колективните и 

индивидуалните објекти за домување го врши сопственикот односно корисникот 

на објектот.  

Програмата за одржување на јавната чистота на територијата на општина Ново 

Село ќе ја изведува ЈПКД ,,Комуна,, - Ново Село. 
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6. АКТИВНОСТИ 

При утврдувањето на јавните површини кои ќе се одржуваат со оваа Програма 

земени се во предвид: густината на населеност, фрекфенцијата на граѓани и 

сообраќај, социјалните, културните и воспитно-образовните објекти. 

7. ЛОКАЦИЈА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

Локации односно јавни и сообраќајни површини кои ќе бидат чистени: 

 Парк околу зградата на општина Ново Село  

 Парк во Ново Село пред Дом на култура ,,Јане Сандански,,  

 Паркинг просторот околу општинската зграда во Ново Село  

 Булеварот на улица Маршал Тито во Ново Село  

 Улица Мануш Турновски од центарот до мостот на  Река Новоселка  

Паркинг просторот пред Полициската станица и здравствениот дом 

Просторот околу спомен паркот и чешмата на Баба Ванѓа. 

Овие површини ќе бидат чистени три пати во текот на неделата  и тоа ќе се врши 

во раните утрински часови, а останатите улици и јавни површини во Ново Село ќе 

се чистат еднаш неделно. 

 Во сите останати населени места  јавните површини и улици ќе се чистат 

еднаш неделно. 

 Во сите населени места во текот на месец септември и октомври ќе се 

изврши сечење на гранки од дрваја и косење на банкините од обраснати треви 

кои сметаат на влезните локални патишта . 

 За одржување на јавната чистота на јавните површини ќе се постават 

садови-корпи за фрлање на отпадоци . 

 Во општинскиот центар и во централните делови на населените места ќе 

се постават контејнери и пепелници за гаснење и фрлање на догорчиња од 

цигари . 

 За одржување на јавната чистота ќе се постават и садови – канти за ѓубре 

од 20 литри. 

 Чистењето на снегот во зимски услови ќе се врши согласно Законот за 

јавна чистота. 
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7. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

Активностите од оваа Програма ќе се финансираат од надоместокот за 

одржување на јавната чистота кој го утврдува Советот на општина Ново Село со 

посебна одлука согласно Законот за јавна чистота .  = 

8. НАДЗОР НАД СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРОГРАМАТА 

Надзор над спроведувањето на Програмата ќе врши инспекторот за комунални 

работи при општина Ново Село.  

За спроведените активности на теренот изведувачот ќе биде задолжен од 

општина Ново Село да доставува месечни извештаи за извршената работа а на 

крајот на годината и годишен извештај кој ќе биде доставен до градоначалникот 

и Советот на општина Ново Село. 

9.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  

 Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

Службен гласник на општина Ново Село . 

 
Бр.07-122/1 
14.01.2014 година                             Совет на општина Ново Село 
                  Претседател, 
                     Ленче Митева с.р 
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       Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл. 
Весник на РМ бр. 5/02), Градоначалникот на општина Ново Село донесе: 
 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ  ЗА ОБЈАВУВАЊЕ 
на Одлуката за усвојување на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на 

локалните патишта и улици во општина Ново Село за 2014 година 

 
 

1. Се ОБЈАВУВА Одлуката за усвојување на Програмата за изградба, 
реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во општина 
Ново Село за 2014 година,  што Советот на општина Ново Село ја усвои  на 
седницата одржана на ден  27. 12. 2013  година. 
 
 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе биде објавена 

во Службен гласник на Општина Ново Село. 

  
 
 
 
 
 
Бр. 08-123/3  
14.01.2014 година 
 
 
                                                                                                               ГРАДОНАЧАЛНИК НА  
                                                                                     ОПШТИНА НОВО СЕЛО,  
                                                             БЛАЖО ВЕЛКОВ  с.р. 
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Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 
бр. 5/02)и член 14 од Статутот на општина Ново Село (Сл. гласник  на општина 
Ново Село бр. 16/06), Советот на општина Ново Село на својата седница одржана 
на ден 27. 12. 2013  година ја донесе следната: 
 
 

 
О    Д    Л   У    К    А 

за усвојување на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните 
патишта и улици во општина Ново Село за 2014 година 

 
 

Член 1 
 

Се усвојува Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита 
на локалните патишта и улици во општина Ново Село за 2014 година.  

 
Член 2 

 
Составен дел на оваа одлука е Програмата наведена во член 1 .  

 
 
 

Член 3 
 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
Службен гласник на општина Ново Село. 
 

 
 
 
 
 
Бр.07-123/2 
14.01.2014 година                         Совет на општина Ново Село 
                  Претседател, 
                     Ленче Митева с.р 
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Врз основа на член 60 став 2 од Законот за јавните патишта (“Службен 

весник на РМ” бр.84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/2010, 23/2011 и 53/2011), 

член 22 став 1 точка 4 од Законот за локалната самоуправа (“Службен Весник на 

РМ” бр.5/2002) и член 14 од Статутот на општина Ново Село (“Службен гласник 

на општина Ново Село” бр. 16/2006), Советот  на општина Ново Село, на 

седницата одржана на ден 27. 12. 2013  година, донесе: 

 
ГОДИШНА ПРОГРАМА 

за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и  
улици во општина Ново Село за 2014 година 

 

Член 1 

 Со оваа Програма се утврдуваат изворите на средствата за изградба, 
реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во 2014 
година, нивниот распоред и начин на користење и обемот на работите. 
 

Член 2 

Висината на средствата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на 
локалните патишта и улици, се утврдуваат во износ од 7 852 000 денари и тоа од 
следните извори на приходи: 

1. Трансфери од владини институции, и тоа од: 

1.1. Јавно претпријатие за државни патишта, наменети за изградба, реконструкција, 

одржување и заштита на локалните патишта и улици; 

 1.2.  Биро за рамномерен регионален развој; 

2. Надоместок за уредување на градежно земјиште (комуналии);  

3. Комунални такси;  

 
Член 3 

Средствата во висина од 7 852 000,00 денари се наменети за реализација на 
следните активности: 
 
 

А Изградба на улици   7.452.000,00 

1 Изградба на улица Ново Село L= 200 m  

2 Изградба на улица Сушица L= 200 m  

3 Изградба на улица Зубово L= 200 m  
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4 Изградба на улица Самоилово L= 200 m  

5 Изградба на улица Ново Коњарево L= 200 m  

6 Изградба на улица во Старо Коњарево L= 200 m  

7 Изградба на улица во Дражево L= 200 m  

8 Изградба на улица во Смоларе L= 200 m  

9 Изградба на улица во Мокрино L= 200 m  

10 Изградба на улица во Мокриево L= 200 m  

11 Изградба на улица Борисово L= 200 m  

12 Изградба на улица Колешино L= 200 m  

Б Одржување на локални патишта и улици 100 000,00 

1 

Чистење на банкини од трева и коров на локалните 

патишта: 

 Ново Село - Мокриево 

 Смоларе - спој со А4 

 Зубово-спој со А4 

 Сушица – спој со А4 

 

В Зимско одржување на локални патишта и улици 300 000,00 

   

СЕ ВКУПНО (А + Б + В) 7 852 000,00 

 

Член 4 

 Програмата ја извршува Градоначалникот на општина Ново Село, по 
утврдените приоритети. 

Член 5 

Оваа Програма влегува во сила осум дена од денот на објавувањето во 

“Службен гласник на општина Ново Село“ 

 
Бр.07-123/1 
14.01.2014 година                           Совет на општина Ново Село 
                  Претседател, 
                     Ленче Митева с.р 
 
 
 



15 јануари 2014 година                   ,,Службен гласник на општина Ново Село”                                бр.11 

 

                                                                             Стр.  28 
 

   Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл. 
Весник на РМ бр. 5/02), Градоначалникот на општина Ново Село донесе: 
 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ  ЗА ОБЈАВУВАЊЕ 
на Одлуката за усвојување на Програмата за активностите на општина Ново Село во областа на 

локалниот економски развој и туризмот во 2014 година 

 
 

1. Се ОБЈАВУВА Одлуката за усвојување на Програмата за активностите на 
општина Ново Село во областа на локалниот економски развој и туризмот во 
2014 година,  што Советот на општина Ново Село ја усвои  на седницата одржана 
на ден  27. 12. 2013  година. 
 
 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе биде објавена 

во Службен гласник на Општина Ново Село. 

  
 
 
 
 
 
Бр. 08-124/3  
14.01.2014 година 
 
 
                                                                                                               ГРАДОНАЧАЛНИК НА  
                                                                                     ОПШТИНА НОВО СЕЛО,  
                                                             БЛАЖО ВЕЛКОВ  с.р. 
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Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 
бр. 5/02)и член 14 од Статутот на општина Ново Село (Сл. гласник  на општина 
Ново Село бр. 16/06), Советот на општина Ново Село на својата седница одржана 
на ден 27. 12. 2013  година ја донесе следната: 
 
 

 
О    Д    Л   У    К    А 

за усвојување на Програмата за активностите на општина Ново Село во областа на локалниот 
економски развој и туризмот во 2014 година 

 
Член 1 

 
Се усвојува Програмата за активностите на општина Ново Село во областа 

на локалниот економски развој и туризмот во 2014 година.  
 

Член 2 
 

Составен дел на оваа одлука е Програмата наведена во член 1 .  
 
 
 

Член 3 
 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
Службен гласник на општина Ново Село. 
 

 
 
 
 
 
Бр.07-124/2 
14.01.2014 година                             Совет на општина Ново Село 
                  Претседател, 
                     Ленче Митева с.р 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 6 од законот за локална самоуправа 
(Службен весник на Р.М. бр.5/02) и член 28 од статутот на Општина Ново Село 
(Службен гласник на општина Ново Село бр. 16/06) Советот на општина Ново 
Село на седницата одржана на ден 27. 12. 2013  година година ја донесе следната: 

 
П р о г р а м а 

за активностите на општина Ново Село во областа на локалниот економски 
развој и туризмот во 2014 година 

 

1. Развојни приоритети и цели 

Програмата за активностите на општина Ново Село во областа на локалиот 

економски развој (ЛЕР) во текот на 2014 година ќе бидат насочени кон поддршка 

на локалниот економки развој и поттикнување на развојот на туризмот. 

Основна цел на Програмата за ЛЕР е реализација на зацртаните развојни 

процеси согласно постојните стратешки документи. 

1. Проектни активности распоредување на буџетските средства: 

Проектите на општина Ново Село во областа на ЛЕР ќе бидат насочени кон 

забрзан и динамичен развој на општината, согласно надлежностите и утврдените 

развојни и структурни приоритети. 

Предвидените проекти, генерално можат да се групираат во: 

Реден 
бр. 

Проект 
Предвидени 

средства 
(МКД) 

Извор на 
средства 

1 Агробизнис без граници 14 264 679,00 ИПА БГ-МК 
2 Реконструкција на парк во Ново Село 3 594 378,50 АФПЗРР 

3 
Уредување на излетничко место 
Мокрински извори 

3 011 300,00 АФПЗРР 

4 
Доизградба на водоснабдителен 
систем во Старо Коњарево 

6 143 609,00 АФПЗРР 

5 
Приклучување на резервоарот за вода 
за пиење со водоводна мрежа во 
Мокрино 

300 000,00 
Буџет на 

општина Ново 
Село 

6 
Изградба на фекална канализација во 
Ново Коњарево 

24 063 982,00 
Министерство 
за транспорт 
и врски на РМ 

7 
Изготвување на основен проект за 
изградба на водоснабдителен систем 
во Сушица 

300 000,00 
Буџет на 

општина Ново 
Село 
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Парково уредување на централни 
подрачја во населените места Сушица, 
Зубово, Ново Село и Смоларе 
 

5 000 000,00 АФПЗРР 

9 
Изработка на туристички промотивен 
материјал 

400 000,00 
Буџет на 

општина Ново 
Село 

10 
Реконструкција и осветлување на 
пешачка патека до Смоларски водопад 

1 500 000,00 ИПА ГР-МК 

11 
Реконструкција и осветлување на 
пешачка патека до Колешински 
водопад 

1 500 000,00 ИПА ГР-МК 

12 
Реконструкција на спортска сала во ОУ 
Мануш Турновски 

3 000 000,00 ИПА ГР-МК 

ВКУПНО 63 077 948,50  
 
 

Финансирање: 
 
Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма во вкупна 

вредност од 63 077 948,50 денари, ќе бидат финансирани од средствата на 
Буџетот на општина Ново Село за 2014 година и кофинансирање од страна на 
домашни и меѓународни институции, агенции и фондации. 
 

Завршни одредби 
 
Градоначалникот на општина Ново Село, го следи реализирањето на 

предвидените активности во рамките на оваа Програма, покренува иницијативи, 
дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините 
цели. 
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. 
гласник на општина Ново Село”. 
 
 
 
 
Бр.07-124/1 
14.01.2014 година                             Совет на општина Ново Село 
                  Претседател, 
                     Ленче Митева с.р 
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   Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл. 
Весник на РМ бр. 5/02), Градоначалникот на општина Ново Село донесе: 
 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ  ЗА ОБЈАВУВАЊЕ 
на Одлуката за отстапување на автобус марка Икарус и Санос на користење на ЈПКД Комуна Ново 

Село 

 
 

1. Се ОБЈАВУВА Одлуката за отстапување на автобус марка Икарус и Санос 
на користење на ЈПКД Комуна Ново Село,  што Советот на општина Ново Село ја 
усвои  на седницата одржана на ден  27. 12. 2013  година. 
 
 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе биде објавена 

во Службен гласник на Општина Ново Село. 

  
 
 
 
 
 
Бр. 08-125/2  
14.01.2014 година 
 
 
                                                                                                               ГРАДОНАЧАЛНИК НА  
                                                                                     ОПШТИНА НОВО СЕЛО,  
                                                             БЛАЖО ВЕЛКОВ  с.р. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



15 јануари 2014 година                   ,,Службен гласник на општина Ново Село”                                бр.11 

 

                                                                             Стр.  33 
 

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 
бр. 5/02)и член 14 од Статутот на општина Ново Село (Сл. гласник  на општина 
Ново Село бр. 16/06), Советот на општина Ново Село на својата седница одржана 
на ден 27. 12. 2013  година ја донесе следната: 
 
 
 

 
О    Д    Л   У    К    А 

за отстапување на автобус марка Икарус и Санос на користење на ЈПКД Комуна Ново Село 

 
 

Член 1 
  

На ЈПКД ,,Комуна,, - Ново Село му  се отстапуваат амортизиран автобус-
марка Икарус донација од град Скопје со Договор бр.03-6087/1 од 18.12.2013 
година, отстапен од општина Босилово на општина Ново Село и автобус марка 
Санос отстапен на општина Ново Село од Јавно сообраќајно претпријатие СКОПЈЕ, 
со договор бр.03-2480/1 од 23.09.2012 година. 
 

 
Член 2 

 
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

Службен гласник на општина Ново Село. 

 
 
 
 
 
 
Бр.07-125/1 
14.01.2014 година                             Совет на општина Ново Село 
                  Претседател, 
                     Ленче Митева с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник 
на РМ бр.5/02, Градоналникот на општина Ново Село донесе; 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ  ЗА ОБЈАВУВАЊЕ 
на Одлуката за  барањето бр.03-3649/1 од 26.04.2013 година  на Водна заедница с.Смоларе 

 
 
           1.Се ОБЈАВУВА  Одлуката за барањето бр.03-3649/1 од 26.04.2013 година  на 
Водна заедница с.Смоларе,  што Советот на општина Ново Село  ја  донесе на 
седницата одржана на ден 27. 12. 2013  година. 
 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во 

Службен гласник на Општина Ново Село. 

  
 
 
 
 
 
 
 
Бр. 08-126/1  
14.01.2014 година 
 
 
                                                                                                               ГРАДОНАЧАЛНИК НА  
                                                                                     ОПШТИНА НОВО СЕЛО,  
                                                             БЛАЖО ВЕЛКОВ  с.р. 
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Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 
бр. 5/02) ,член 14 од Статутот на општина Ново Село (Сл. гласник на општина 
Ново Село бр. 16/06),  како и врз основа на барањето барањето бр.03-3649/1 од 
26.04.2013 година  на Водна заедница с.Смоларе, Советот на општина Ново Село 
на својата седница одржана на ден 27.12.2013 година ја донесе следната: 
 
 
 

О Д Л У К А 
за одобрување на 250 вреќи цемент  за санирање каналска мрежа во село Смоларе  

 

 
Член 1 

 
 Се одобруваат 250 вреќи цемент на Водна заедница с.Смоларе за 
поправка и санирање на каналска мрежа за наводнување .  
     

Член 2 
 
 Оваа одлука влегува во сила осум дена од денот на објавувањето на 
службен гласник на општина Ново Село. 
 
 

 

 

 
Бр.07-126/1  
14.01.2014 година                                                     
                                                                                                   Совет на општина Ново Село 
                  Претседател, 
                     Ленче Митева с.р 

 
 

 


