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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: 
 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ  ЗА ОБЈАВУВАЊЕ 
на Одлуката за формирање комисијата за финансии и локален економски развој 

 
 
 
 

 1. Се ОБЈАВУВА Одлуката за формирање комисијата за финансии и локален 
економски развој, што Советот на општина Ново Село ја донесе  на седницата 
одржана на ден  02.11.2017 година. 
 

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

Службен гласник на Општина Ново Село. 

  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      ГРАДОНАЧАЛНИК НА  
Бр.09-2761/2                                                   ОПШТИНА НОВО СЕЛО,  
20.11.2017 година                               БОРО СТОЈЧЕВ  с.р. 
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Врз основа на член 32 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ 

бр.5/02), како и член  44 од Статутот на општина Ново Село (Сл.гласник на 

општина Ново Село 16/06), Советот на општина Ново Село на својата седница 

одржана на ден 02.11.2017 година ја донесе следната:  

 

О Д Л У К А 
за формирање комисијата за финансии и локален економски развој 

 

Член 1 
 

Комисијата за финансии и локален економски развој ги следи, разгледува и 
анализира појавите, проблемите и прашањата во врска со финансирањето на 
функциите на Општината, ги разгледува нацртот и предлогот на буџетот и 
завршната сметка на буџетот, ги следи состојбите со остварувањето на изворните 
приходи на Општината и остварува увид во реализацијата на планираните 
расходи; разгледува прашања од областа на локалниот економски развој и 
предлага мерки од делокругот на нејзиното работење. 

 
Член 2 

 
Се  формира Комисија за финансии и локален економски развој во следниот состав : 

 
1.Горан Цветков- Претседател 
2. Валентина Попова-Член 
3. Славе Стојанов-Член 
4. Павле Вучков-Член 
5. Павлина Георгиева-Член 

 
 

Член 3 
 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување а ќе биде објавена о во   
„Службен гласник на Општина Ново Село“ 
 
 
Бр.08-2761/1 
20.11.2017 година 
 
                                                     Совет на општина Ново Село 
                  Претседател, 
                                 Валентина Попова 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: 
 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ  ЗА ОБЈАВУВАЊЕ 
на Одлуката за формирање Комисија за комунални работи,планирање и уредување на 

просторот и заштита на животната средина и природата 

 
 
 
 

 1. Се ОБЈАВУВА Одлуката за формирање Комисија за комунални работи, 
планирање и уредување на просторот и заштита на животната средина и 
природата, што Советот на општина Ново Село ја донесе  на седницата одржана 
на ден  02.11.2017 година. 
 

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

Службен гласник на Општина Ново Село. 

  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               
Бр. 08-2760/2                                                   
20.11.2017 година                        
    

ГРАДОНАЧАЛНИК НА 
ОПШТИНА НОВО СЕЛО, 

          БОРО СТОЈЧЕВ   с.р. 
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Врз основа на член 32 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ 

бр.5/02), како и член  44 од Статутот на општина Ново Село (Сл.гласник на 

општина Ново Село 16/06), Советот на општина Ново Село на својата седница 

одржана на ден 02.11.2017  година ја донесе следната:  

 

О Д Л У К А 
за формирање Комисија за комунални работи,планирање и уредување на просторот и заштита на 

животната средина и природата 
 

Член 1 
 

Комисија за комунални работи планирање и уредување на просторот и заштита 
на животната средина и природата ги разгледува прашањата во врска со урбанизмот, 
уредувањето на градежното земјиште, заштитата и унапредувањето на животната 
средина (заштита од загадување на воздухот и водата и спречување на штетната бучава) 
, прашања од комуналното уредување на населените места и други прашања и по нив му 
дава предлози и мислења на Советот 

 

Член 2 
 

Се  формира Комисија за комунални работи,планирање и уредување на просторот 
и заштита на животната средина и природата во следниот состав : 

 
1.Андреа Андреев - Претседател 
2. Горан Цветков-Член 
3. Валентина Попова-Член 
4. Панче Пандев -Член 
5. Божин Јованов -Член 

 
 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување а ќе биде објавена о во   

„Службен гласник на Општина Ново Село“ 
 
 
Бр.08-2760/1 
20.11.2017 година 
 
                                                     Совет на општина Ново Село 
                  Претседател, 
                                 Валентина Попова 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: 
 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ  ЗА ОБЈАВУВАЊЕ 
на Одлуката за формирање Комисија за јавни дејности 

 
 
 
 

 1. Се ОБЈАВУВА Одлуката за формирање Комисија за јавни дејности, што 
Советот на општина Ново Село ја донесе  на седницата одржана на ден  02.11.2017 
година. 
 

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

Службен гласник на Општина Ново Село. 

  
 
 
 
 
 
 
Бр. 08-2759/2                                                   
20.11.2017 година                        
    

ГРАДОНАЧАЛНИК НА 
ОПШТИНА НОВО СЕЛО, 

                       БОРО СТОЈЧЕВ  с.р. 

    

 

 

 

 

 



20.11.2017                                      ,,Службен гласник на општина Ново Село”                                 Бр.17 

 

                                                                             Стр.  8 
 

 

 

Врз основа на член 32 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ 

бр.5/02), како и член  44 од Статутот на општина Ново Село (Сл.гласник на 

општина Ново Село 16/06), Советот на општина Ново Село на својата седница 

одржана на ден 02.11.2017   година ја донесе следната:  

О Д Л У К А 
за формирање Комисија за јавни дејности 

 

Член 1 
 

Комисијата за јавни дејности во рамките на правата и должностите на Општината, 
ги разгледува прашањата од областа на културата и по нив дава иницијативи, мислења и 
предлози до Советот, во врска со остварувањето на програмски дефинираните 
активности, развојот на установите, можностите за основање, финансирање на 
изградбата, опремување и одржување на установите во согласност со закон,  прашањата 
што се однесуваат на основањето, финансирањето на изградбата, опремувањето и 
одржувањето на установите од областа на спортот, прашањата од областа на социјалната 
и детската заштита, предучилишното воспитување, основното и средното образование, 
основната здравствена заштита и други прашања од областа на општествените дејности 
и по нив му дава мислења и предлози на Советот. 

 

Член 2 
 

Се  формира Комисија за јавни дејности во следниот состав : 

 
1.Панче Пандев- Претседател 
2. Марија Манчева-Член 
3. Силвана Маркова -Член 
4. Живка Костадинова -Член 
5. Славе Стојанов -Член 

 
 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување а ќе биде објавена о во   

„Службен гласник на Општина Ново Село“ 
 
 
Бр.08-2759/1 
20.11.2017 година 
 
                                                     Совет на општина Ново Село 
                  Претседател, 
                                 Валентина Попова 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: 
 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ  ЗА ОБЈАВУВАЊЕ 
на Одлуката за формирање  Комисија за Статут и прописи 

 
 
 
 

 1. Се ОБЈАВУВА Одлуката за формирање Комисија за формирање  за Статут 
и прописи, што Советот на општина Ново Село ја донесе  на седницата одржана на 
ден  02.11.2017 година. 
 

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

Службен гласник на Општина Ново Село. 

  
 
 
 
 
 
 
 
Бр. 08-2758/2                                                   
20.11.2017 година                        
    

ГРАДОНАЧАЛНИК НА 
ОПШТИНА НОВО СЕЛО, 

                      БОРО СТОЈЧЕВ  с.р. 
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Врз основа на член 32 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ 

бр.5/02), како и член  44 од Статутот на општина Ново Село (Сл.гласник на 

општина Ново Село 16/06), Советот на општина Ново Село на својата седница 

одржана на ден 02.11.2017  година ја донесе следната:  

 

О Д Л У К А 
за формирање  Комисија за Статут и прописи 

 

Член 1 
Комисијата за Статут и прописи го утврдува предлогот на Статутот на 

општината, ги разгледува иницијативите и предлозите за изменување на 
Статутот и ја следи неговата примена и ги разгледува начелните прашања од 
статутарен карактер. 
 Го утврдува предлогот на Деловникот на Советот . 
 Подготвува предлог мислењ по предлог законите кои се однесуваат на 
општината. 
 Разгледува и други општи акти од надлежност на Советот на општината 

Член 2 
 

Се  формира Комисија за Статут и прописи во следниот состав : 

 
1.Павле Вучков - Претседател 
2. Горан Цветков -Член 
3. Живка Костадинова -Член 
4. Павлина Георгиева -Член 
5. Горан Котев -Член 

 
 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување а ќе биде објавена о во   

„Службен гласник на Општина Ново Село“ 
 
 
Бр.08-2758/1 
20.11.2017 година 
 
                                                     Совет на општина Ново Село 
                  Претседател, 
                                 Валентина Попова 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: 
 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ  ЗА ОБЈАВУВАЊЕ 
на Одлуката за формирање на  Комисија за јавна безбедност, безбедност на сообраќајот и 

противпожарна заштита 

 
 
 
 

 1. Се ОБЈАВУВА Одлуката за формирање Комисија за јавна безбедност, 
безбедност на сообраќајот и противпожарна заштита, што Советот на општина 
Ново Село ја донесе  на седницата одржана на ден  02.11.2017 година. 
 

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

Службен гласник на Општина Ново Село. 

  
 
 
 
 
Бр. 08-2757/2                                                   
20.11.2017 година                        
    

ГРАДОНАЧАЛНИК НА 
ОПШТИНА НОВО СЕЛО, 

                      БОРО СТОЈЧЕВ  с.р. 
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Врз основа на член 32 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ 

бр.5/02), како и член  44 од Статутот на општина Ново Село (Сл.гласник на 

општина Ново Село 16/06), Советот на општина Ново Село на својата седница 

одржана на ден 02.11.2017  година ја донесе следната:  

 

О Д Л У К А 
за формирање Комисија за јавна безбедност, безбедност на сообраќајот и противпожарна заштита 

 

Член 1 
      

Комисијата за јавна безбедност , безбедност на сообраќајот и противпожарна 
заштита  ги разгледува прашањата од надлежност на општината, а кои се однесуваат на 
јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот како и противпожарната заштита. 

 
Член 2 

 
Се  формира Комисијата за јавна безбедност, безбедност на сообраќајот и 

противпожарна заштита во следниот состав : 
 

1.Коста Котев - Претседател 
2. Живка Костадинова -Член 
3. Павле Вучков -Член 
4. Блажо Петров -Член 
5. Симеон Танков -Член 

 
 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување а ќе биде објавена о во   

„Службен гласник на Општина Ново Село“ 
 
 
Бр.08-2757/1 
20.11.2017 година 
 
                                                     Совет на општина Ново Село 
                  Претседател, 
                                 Валентина Попова 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: 
 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ  ЗА ОБЈАВУВАЊЕ 
на Одлуката за формирање на  Комисија за полова рамноправност 

 
 
 
 

 1. Се ОБЈАВУВА Одлуката за формирање Комисија за полова 
рамноправност, што Советот на општина Ново Село ја донесе  на седницата 
одржана на ден  02.11.2017 година. 
 

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

Службен гласник на Општина Ново Село. 

  
 
 
 
 
Бр. 08-2752/2                                                   
20.11.2017 година                        
    

ГРАДОНАЧАЛНИК НА 
ОПШТИНА НОВО СЕЛО, 

                      БОРО СТОЈЧЕВ  с.р. 
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Врз основа на член 32 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ 

бр.5/02), како и член  44 од Статутот на општина Ново Село (Сл.гласник на 

општина Ново Село 16/06), Советот на општина Ново Село на својата седница 

одржана на ден 02.11.2017  година ја донесе следната:  

 

О Д Л У К А 
за формирање Комисија за полова рамноправност 

 

Член 1 
 

Комисија за полова рамноправност ќе дејствува на полето на родовата 
рамноправност, како еден од сегментите за развој и демократизацијата 

 
Член 2 

 
Се  формира Комисија за полова рамноправност во следниот состав : 

 
1.Валентина Попова - Претседател 
2. Коста Котев -Член 
3. Павле Вучков -Член 
4. Силвана Маркова -Член 
5. Павлина Георгиева -Член 

 
 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување а ќе биде објавена о во   

„Службен гласник на Општина Ново Село“ 
 
 
Бр.08-2752/1 
20.11.2017 година 
 
                                                     Совет на општина Ново Село 
                  Претседател, 
                                 Валентина Попова с.р. 
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Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 
бр. 5/02), член 28 од Статутот на Општина Ново Село и врз рз основа на член 133 
став 1 алинеа 1 од  Законот за основно образование („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 
18/2011,42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 
135/2014, 10/2015, 98/2015,145/2015, 30/2016, 127/2016 и 67/2017) како и врз 
основа на оставката бр. 04-2710/1 од 14. 11. 2017 година на Директорот  на ООУ 
,Мануш Турновски,-Ново Село,Перса Пенева ,Градоначалникот на Општина Ново 
Село  на ден 14. 11. 2017 година  го донесе следното 

 
Р    Е     Ш    Е    Н    И    Е 

За разрешување на Перса Пенева од функцијата Директор 
На ООУ ,,Мануш Турновски,,-Ново Село 

 
1. Се разрешува лицето Перса Пенева од функцијата Директор на 

ООУ,,МанушТурновски,,-Ново Село ,   по нејзино барање ,сметано од 14. 11. 
2017 година. 

2. Именуваната и понатаму има право и обврска да ги потпишува сите 
документи, согласно законските прописи се додека новоименуваниот в.д. 
директор не депонира потпис. 

3. Разрешената директорка да се врати да ги извршува работните задачи  
кои ги вршела пред именувањето на таа функција односно на  работното 
место на кое и мирува работниот однос,  професор  по одделенска  настава  
во ООУ ,,Мануш Турновски ,, с.Сушица , сметано од  15.11.2017 годин. 

4.  Ова решение влегува во сила  со денот на донесувањето , а ќе се објави 
во службен гласник на општина Ново Село. 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
 Лицето Перса Пенева беше именувана за Директор на ООУ,,Мануш 
Турновски,,-Ново Село врз основа на Јавен конкурс, со решение бр. 09-588/2 од 
02. 03. 2015 година на Градоначалникот на Општина Ново Село. 
 На ден 14.11. 2017 година , Директорот на ООУ ,,Мануш Турновски,,-Ново 
Село си поднесе оставка бр. 04-2710/1 од 14. 11. 2017 година , од лични причини. 
 Градоначалникот  на Општина Ново Село ја разгледа горенаведената 
оставка и одлучи како во диспозитивот на ова Решение. 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се изјави жалба до 
Второстепената комисија на Владата на РМ надлежна за решавање на прашањата 
од областа на работните односи , во рок од 8 дена од денот на приемот на истото. 

 
Бр. 09-2710/2 
14.11.2017 година                   Општина Ново Село 
                           Градоначалник, 
                          Боро  Стојчев с.р. 
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Врз основа  на член 135  н Законот за основно образование („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 
18/2011,42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 
135/2014, 10/2015, 98/2015,145/2015, 30/2016, 127/2016 и 67/2017)и член 28 од 
Статутот на општина Ново Село (Сл. Гласнник на општина Ново Село бр16/2006) 
на ден  14.11.2017Градоначалникот на општина Ново Село   д о н е с е:  
 

Р      Е      Ш      Е     Н     И      Е 
За именување на вршител на должноста директор на 

 0ОУ ,, Мануш Турновски  ,,- Ново Село  
 
 1. За вршител на должноста директор на  ООУ ,, Мануш Турновски  ,,- Ново 
Село  -општина Ново Село,  се именува лицето Ленче Карачанакова , вработена 
како професор по математика  во ООУ ,,Мануш Турновски,, -Ново Село, сметано од 
15.11.2017 година. 
 2. Вршителот на должноста директор ќе ги врши работите до именување 
на нов директор, но не подолго од шесет месеци од денот на именувањето. 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
Службен гласник на општина Ново Село 

 
О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е 

 
 Досегашниот директор на ООУ ,,Мануш Турновски –Ново Село  , Перса 
Пенева , поднесе неотповиклива оставка од функцијата Директор  со Известување 
бр. 04-2710/1 од 14.11.2017 година, доставено до Градоначалникот на општина 
Ново Село , од лични причини. Градоначалникот ја прифати оставката и ја 
разреши директорката. До именувањето на нов директор согласно член 135 од 
Законот за основно образование се именува вршител на должноста директор  од 
редот на вработените кој ги исполнува условите за директор. 
  

Врз основа на горенаведеното , одлучено е како во диспозитивот на ова 
решение. 
 
Бр. 09-2716/1 
14.11.2017 година 
 
                                             Општина Ново Село 
           Градоначалник, 
            Боро Стојчев с.р. 
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Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 

5/02), член 28 од Статутот на Општина Ново Село и врз рз основа на член 133 став 1 

алинеа 1 од  Законот за основно образование („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011,42/2011, 
51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 
98/2015,145/2015, 30/2016, 127/2016 и 67/2017) како и врз основа на оставката 
бр. 04-2710/1 од 13. 11. 2017 година на Директорот  на ООУ ,Видое Подгорец -
Колешино ,Душанка Василева ,Градоначалникот на Општина Ново Село  на ден 
13. 11. 2017 година  го донесе следното: 

 

Р    Е     Ш    Е    Н    И    Е 
За разрешување на Душанка Василева од функцијата Директор 

На ООУ ,,Видое Подгорец ,,-Колешино 
 

      1.  Се разрешува лицето Душанка Василева  од функцијата Директор на 

ООУ,,Видое Подгорец,,-Колешино,   по нејзино барање, сметано од 13.11. 2017 

година. 

2. Именуваната и понатаму има право и обврска да ги потпишува сите 
документи, согласно законските прописи се додека новоименуваниот в.д. 
директор не депонира потпис. 

3. Разрешената директорка да се врати да ги извршува работните задачи  кои 
ги вршела пред именувањето на таа функција односно на  работното место на кое 
и мирува работниот однос,  професор  по одделенска  настава  во ООУ ,,Видое 
Подгорец ,,Колешино  , сметано од  14.11.2017 годин. 

4.  Ова решение влегува во сила  со денот на донесувањето , а ќе се објави во 
службен гласник на општина Ново Село. 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
 Лицето Душанка Василева  беше именувана за Директор на ООУ,,Видое 
Подорец,,-Колешино врз основа на Јавен конкурс, со решение бр. 09-871/2 од 26. 
02. 2014 година на Градоначалникот на Општина Ново Село. 
 На ден 13.11. 2017 година , Директорот на ООУ ,,Видое Подгорец-Колешино 
си поднесе оставка бр. 04-2692/1 од 13. 11. 2017 година , од лични причини. 
 Градоначалникот  на Општина Ново Село ја разгледа горенаведената 
оставка и одлучи како во диспозитивот на ова Решение. 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се изјави жалба до 
Второстепената комисија на Владата на РМ надлежна за решавање на прашањата 
од областа на работните односи , во рок од 8 дена од денот на приемот на истото. 

 
Бр.09-2692/2 

13.11.2017 година  

                                           Општина Ново Село 

                         Градоначалник, 

                       Боро  Стојчев с.р. 
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Врз основа  на член 135  Законот за основно образование („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 
18/2011,42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 
135/2014, 10/2015, 98/2015,145/2015, 30/2016, 127/2016 и 67/2017)и член 28 од 
Статутот на општина Ново Село (Сл. Гласнник на општина Ново Село бр16/2006) 
на ден  14.11.2017,Градоначалникот на општина Ново Село   д о н е с е:  
 

Р      Е      Ш      Е     Н     И      Е 
За именување на вршител на должноста директор на 

0ОУ ,, Видое Подгорец ,,- с.Колешино 
 
 1. За вршител на должноста директор на  ООУ ,, Видое Подгорец ,,- 
с.Колешино  -општина Ново Село,  се именувам лицето Слаџана Радојчиќ, 
вработена како професор по одделенска настава  во ООУ ,,Видое Подгорец,, 
Колешино  а распоредена во ПООУ с. Мокриево 
 2. Вршителот на должноста директор ќе ги врши работите до именување 
на нов директор, но не подолго од шесет месеци од денот на именувањето. 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
Службен гласник на општина Ново Село 

 
О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е 

 
 Досегашниот директор на ООУ ,,Видое Подгорец - с.Колешино , Душанка 
Василева, поднесе неотповиклива оставка од функцијата Директор  со 
Известување бр. 04-2692/1 од 13.11.2017 година, доставено до Градоначалникот 
на општина Ново Село . Оставката ја поднесува од лични причини. До 
именувањето на нов директор согласно член 135 од Законот за основно 
образование се именува вршител на должноста директор  од редот на 
вработените кој ги исполнува условите за директор. 
  

Врз основа на горенаведеното , одлучено е како во диспозитивот на ова 
решение. 
 
  Бр.09-2701/1 
              14.11.2017             
 

              Општина Ново Село 
             Градоначалник, 
             Боро Стојчев с.р. 

  

 


