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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  Буџетот на општина Ново Село за 2019 година 

 
 
 

1. Се ОБЈАВУВА Одлуката за  усвојување на  Буџетот на општина Ново Село за 
2019 година,  што Советот на општина Ново Село ја усвои  на седницата одржана на 
ден  27. 12. 2019 година. 
 
 

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

Службен гласник на Општина Ново Село. 

  
 
 
 
 
 
Бр. 09-3592/1  
31.12.2019 година 
 
 
                                                                                                                  Вршиел на должност 

       ГРАДОНАЧАЛНИК,   
                                                                                      на  општина Ново  Село  
                              Горан Цветков  
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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. 2018 година ја донесе следната: 

 
 
 

 
О    Д    Л   У    К    А 

За усвојување на  Буџетот на општина Ново Село за 2019 

 
 

Член 1 
 

        Се усвојува  Буџетот на општина Ново Село за  2019  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.08-3592/1 
31.12.2018 година          
                                                                                                     Совет на општина Ново Село 
                  Претседател, 
                     Валентина Попова  
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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    утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2018 

година   
 
 
 

1. Се ОБЈАВУВА Одлуката за    утврдување на вредноста на бодот за платите на 
државните службеници за 2019  година  ,  што Советот на општина Ново Село ја 
усвои  на седницата одржана на ден   27.12.2018  година. 
 
  

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

Службен гласник на Општина Ново Село. 

  
 
 
 
 
 
Бр.09-3595/2  
31.12.2018 година 
 
 

   Вршиел на должност 
       ГРАДОНАЧАЛНИК,   

                                                                                     на  општина Ново  Село  
                                                                             Горан Цветков. 
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Врз основа на член 88 од Законот за Закон за административни службеници 
(,,Службен весник на РМ,, бр 27/14, 199/14, 48/15, и 154/15 ),  како и член 36 од 
Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02), а во согласност  со член 14 
од Статутот на општина Ново Село (Сл.гласник на општина Ново Село 16/06),  
Советот на Општина Ново Село на седницата одржана на ден 27.12.2018  година  ја  
донесе следната : 

 
 
 
 

  ОДЛУКА 
 За утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2019 година   

 
 

Член 1 
   Вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2019 година  
изнесува 76.80 денари  
 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување а ќе биде објавена во   

„Службен гласник на Општина Ново Село“ 

 

 
Бр._08-3595/1 
31.12.2018 година  

        
                                                        

                                                                       Совет на општина Ново Село 
                                                                                                          Претседател,  
                                                                                                    Валентина Попова  
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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  утврдување надворешен член во Комисијата за давање на мислење на нацрт планови 

на Општина Ново Село и утврдување на надоместок за истиот 
 
 
 

1. Се ОБЈАВУВА Одлуката за  утврдување надворешен член во Комисијата за 
давање на мислење на нацрт планови на Општина Ново Село и утврдување на 
надоместок за истиот,  што Советот на општина Ново Село ја усвои  на седницата 
одржана на ден   27.12.2018  година. 
 
  

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

Службен гласник на Општина Ново Село. 

  
 
 
 
 
 
Бр.09-160/2  
23.01.2019 година 
 
 
                                                                                                                 Вршиел на должност 

       ГРАДОНАЧАЛНИК,   
                                                                                      на  општина Ново  Село  
                              Горан Цветков 
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Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 
5/02) како и врз основа на 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  на 
оддржана на ден 27.12.2018   година ја донесе следната : 
 
 

 
 О   Д  Л  У  К  А 

За утврдување надворешен член во Комисијата за давање на мислење на нацрт планови на Општина 
Ново Село и утврдување на надоместок за истиот 

 
 

 
Член 1  

За надворешен член во Комисијата за давање на мислење на нацрт планови на 
Општина Ново Село се именува лицето Лилјана Ивановска– дипломиран инжинер 
архитект од Струмица, а за заменик член Томе Тимов дипломиран инжинер архитект 
од Струмица . 

За извршената работа на надворешниот член му следува 24.000,00 денари 
годишно сметано од 01.01.2019 до 31.12.2019 година . 
 
                                                 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осум дена од денот на објавувањето во службен 

гласник на општина Ново Село. 
 
 
 
 
Бр.08-160/1 
23.01.2019 година 
 
 
 
                                                            Совет на општина Ново Село 
                  Претседател, 
                   Валентина Попова  
 
 
 
 
 
 
 



                                                     ,,Службен гласник на општина Ново Село”                                                 Бр.1/2019 

  

 

                                                                             Стр.  9 
 

 

 
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 

2019 година 
 
 

1. Се ОБЈАВУВА Одлуката за усвојување на Програмата за одржување на 
јавната чистота во општина Ново Село за 2019 година,  што Советот на општина 
Ново Село ја усвои  на седницата одржана на ден  27.12.2018  година. 
 
 

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

Службен гласник на Општина Ново Село. 

  
 
 
 
 
 
Бр. 09-159/3  
23.01.2019 година 
 
 
                                                                                                               Врштиел на должност 

       ГРАДОНАЧАЛНИК,   
                                                                                      на  општина Ново  Село  
                              Горан Цветков 
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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 

27.12.2018  година ја донесе следната: 

 
 

 
О    Д    Л   У    К    А 

за усвојување на Програмата за одржување на јавната чистота во општина Ново Село за 2019 година 
 
 
 

Член 1 
 

Се усвојува Програмата за одржување на јавната чистота во општина Ново 
Село за 2019 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.08-159/2 
23.01.2019 година 
 
 
 
                                                            Совет на општина Ново Село 
                  Претседател, 
                   Валентина Попова  
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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 27.12.2018 година 
донесе : 
 

П Р О Г Р А М А 
За одржување на јавната чистота во 
општина Ново Село за 2019 година 

 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

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

општина Ново Село за 2019 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, исто така и затварање на дивите депонии на територијата на општина Ново 
Село и нивна конзервација и  ревитализација. 
 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 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. 
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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: 
- рачно метење и миење на улиците, булеварите, како и сите други јавни 

површини и отворени простори и јавни објекти наведени во Законот за јавна 
чистота; 

- празнење на уличните корпи за собирање на отпад поставени во поширокото 
централно подрачје на општинскиот центар ; 
- собирање и танспортирање на отпадот од одржувањето на јавната чистота на 
јавните површини во населените места каде постои организирано собирање на 
отпад, 
- машинско и рачно чистење на снегот во зимски услови во сите населени места 
во општината, 
 Рачното миење и метење на јавните површини во централното подрачје ќе се 
врши секојдневно во текот на целата година. 
 Во текот на зимскиот период , во услови на снег ќе се работи на рачно чистење 
на снегот од тротоарите, пешачките патеки и паркинзите како и ослободување на 
сливниците за нормално функционирање на атмосверската канализација. 
 Исто така ќе се врши рачно посипување со песок и со индустриска сол во 
централното подрачје на места за кои ќе се појави потреба од тоа. 
 Чистењето на јавните површини од снежните врнежи ќе се врши согласно 
Програмата за зимско одржување на улиците на Општина Ново Село, усвоена од 
Советот на Општина Ново Село. 
 Чистењето на јавните површини на кои се одржуваат јавни манифестации, 
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собири и други масовни собирања ќе се врши согласно законот за јавна чистота 
како и од страна на ЈП по претходен договор со организаторите на истите . 
 Јавните површини кои по пројни врнежи се прекриени со наноси од песок и 
друг материјал ќе се чистат веднаш по престанувањето на врнежите и се со 
приоритет пред другите активности.   

 
 
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. 

 
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 
-     Тротоарот пред Полициската станица и здравствениот дом. 

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. 

Со Програмата за јавна чистота на Општина Ново Село е предвидено и 
одржување и чистење на туристичките локалитети на територијата на Општина 
Ново Село кое ќе се врши најмалку еднаш неделно,и тоа: 

- Просторот околу спомен паркот и чешмата на Баба Ванѓа, 
- Локалитетот ,, Мокрински извори. 
- Локалитетот Смоларски водопад со пристапната патека до истиот. 
- Локалитетот Пирго с. Мокриево. 
- Спомен плочата Камен , помеѓу граничниот премин и с. Ново Коњарево.     

 Во сите останати населени места  јавните површини и улици како и диви 
депонии ќе се чистат , конзервираат и ревитализираат  и по 
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поднесено барање на месната самоуправа. 
 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 за собирање на комунален отпад . 
 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. 
 
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 се врши преку Одделението за 

финансии и буџет и Одделението 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.08-159/1 
23.01.2019 година 
 
 
 
                                                            Совет на општина Ново Село 
                  Претседател, 
                   Валентина Попова 
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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 и проширување на јавното осветлување на 

подрачјето на Општина Ново Село за 2019 година 
 
 

1. Се ОБЈАВУВА Одлуката за усвојување на Програмата за јавно осветлување на 
подрачјето на Општина Ново Село за 2019 година,  што Советот на општина Ново 
Село ја усвои  на седницата одржана на ден  27.12.2018  година. 
 
 

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

Службен гласник на Општина Ново Село. 

  
 
 
 
 
 
Бр.09-158/3  
23.01.2019 година 
 
 

 Вршиел на должност 
       ГРАДОНАЧАЛНИК,   

                                                                                      на  општина Ново  Село  
                              Горан Цветков 
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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 
27.12.2018  година ја донесе следната: 
 
 

 
О    Д    Л   У    К    А 

за усвојување на Програмата за одржување на јавно осветлување на подрачјето на Општина Ново 
Село за 2019 година 

 
 

Член 1 
 

Се усвојува Програмата за одржување на јавно осветлување на подрачјето на 
Општина Ново Село за 2019 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.08-158/2 
23.01.2019 година 
 
 
 
                                                            Совет на општина Ново Село 
                  Претседател, 
        Валентина Попова  
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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 27.12.2018 година 
донесе: 
 

ПРОГРАМА 
За одржување и проширување на јавното осветлување на подрачјето на 

Општина Ново Село за 2019 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 2019 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 на јавното осветлување од 
имателите на броила  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 арматури 

– 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 2019 година се предвидува да се продолжи со проширување на јавното 
осветлување кое се изврши во текот на 2018 година и тоа во сите населени места 
каде што со увид ќе се процени дека има потреба за поставување на нови сијалични 
места . 
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         За таа цел ќе биде потребно да се набават 15 дрвени столбови, бандери . 
          
          Редовното одржување на јавното осветлување се изведува преку доставување 
на пријави – барања 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 2019 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  ЈПКД Комуна Ново Село на кое со Одлука бр. 07-2247/1 од 11.07.2014 година 
(Службен гласник на Општина Ново Село бр. 19) на јавното претприијатиое му е 
делегирана надлежноста за одржување на јавното осветлување на територијата на 
Општина 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.08-158/1 
23.01.2019 година 
 
 
 
                                                            Совет на општина Ново Село 
                  Претседател, 
                     Валентина Попова  
 
 
 
 
 
 

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

РЕШЕНИЕ  ЗА ОБЈАВУВАЊЕ 
на Одлуката за усвојување на Програмата за  спроведување на општи мерки за заштита на 

населението од заразни болести за подрачјето на општина Ново Село за 2019 година согласно 
Стручниот елаборат од ЈЗУ Центар за јавно здравје- Струмица 

 
 

1. Се ОБЈАВУВА Одлуката за усвојување на Програмата за  спроведување на 
општи мерки за заштита на населението од заразни болести за подрачјето на 
општина Ново Село за 2019 година согласно Стручниот елаборат од ЈЗУ Центар за 
јавно здравје- Струмица,  што Советот на општина Ново Село ја усвои  на седницата 
одржана на ден  27.12.2018   година. 
 
 

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

Службен гласник на Општина Ново Село. 

  
 
 
 
 
 
Бр.09-157/3  
23.01.2019 година 
 
 
                                                                                                                  Вршиел на должност 

       ГРАДОНАЧАЛНИК,   
                                                                                      на  општина Ново  Село  
                              Горан Цветков 
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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 
27.12.2018  година ја донесе следната: 
 
 

 
О    Д    Л   У    К    А 

за усвојување на Програмата за  спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни 
болести за подрачјето на општина Ново Село за 2019 година согласно Стручниот елаборат од ЈЗУ 

Центар за јавно здравје- Струмица 
 
 

Член 1 
 

Се усвојува Програмата за  спроведување на општи мерки за заштита на 
населението од заразни болести за подрачјето на општина Ново Село за 2019 година 
согласно Стручниот елаборат од ЈЗУ Центар за јавно здравје- Струмица 

 
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.08-157/2 
23.01.2019 година 
 
 
 
                                                            Совет на општина Ново Село 
                  Претседател, 
                               Валентина Попова  
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Врз основа на член 18 од Законот за јавно здравје (Службен весник на РМ 

22/2010 и 136/2011) и член 36, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа 
(Службен весник на РМ бр. 5/2002), Советот на општина Ново Село на седницата 
Одржана на 27.12.2017  година ја донесе следната: 
 
 

П Р О Г Р А М А 
За спроведување на општите мерки за заштита на населението од  заразни болести за 

подрачјето на општина Ново Село за 2019 година 

согласно Стручниот елаборат од ЈЗУ Центар за јавно здравје -Струмица 

 

 
 Заштитата на населението  од заразни болести опфаќа општи и посебни 
мерки за спречување на појавата, раното откривање, спречување на ширењето и 
сузбивањето на заразните болести и на инфекциите . 
 Согласно членовите 12, 14 и 42 ставовите 2 и 3 од Законот за заштита на 
населението од заразни болести , како и измените и дополнувањата на истиот Закон 
(Службен Весник на Република Македонија бр.66/04, 139/08 , 99/09 и број 149/14 I 
150/15 ) Единиците на локалните самоуправи и градот Скопје задолжени се да 
спроведуваат превентивна дезинсекција и дератизација на својата територија, за таа 
цел неопходно е Градоначалникот и Советот на ЕЛС да донесат одлука и обезбедат 
финансиски средства за спроведување на овие мерки .   
 Советот на општината по претходно мислење на надлежниот Центар за јавно 
здравје   
согласно член 14 став 2 донесува програма за спроведување на општите мерки за 
заштита на населението од заразни болести на своето подрачје. 
 Во програмата се утврдуваат активностите, извршителите, роковите и 
изворот на  финансисkите средства за спроведување на програмата. 
 
Вовед 
 

           Како резултат на светските трендови и климатските промени, постои можност за 
интензивно распространување на векторите, а со тоа и зголемување на бројот  на 
заболени лица од инфективни заболувања кои се пренесуваат преку вектори. 

            Вектори кои пренесуваат инфекции на луѓето се членконоги или цицачи, 
вклучувајќи ги  и глодарите. Членконогите вектори како што се комарците и 
крлежите се ладнокрвни и се особено чуствителни на климатските фактори. 
             Сите трансмисивни болести можат да се поделат во пет групи и тоа: 
 - бактериски и вирусни болести кои се пренесуваат со убод на инсекти (куга, 
мурин тифус), 
- болести кај кои векторот е и главен резервоар на инфекцијата (пегава 
грозница и сл.) 
- болести кај кои во векторот се размножуваат причинителите и тоа 
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во епителните клетки на цревата, па се излачуваат преку изметот (епидемиски 
пегавец). 
-  болести кај кои векторите по механички пат (на крилцата и на нозете ) ги 
пренесуваат микроорганизмите 
- болести кај кои векторот – инсектот е биолошки преносител , ако се 
размножува полно во инсектот (маларија и др.) 
            Меѓу болестите кои се пренесуваат преку вектори има и такви кои се 
регистрираат во Р. Македонија како што се Лајмската болест, Треска од западен Нил, 
Маларија, Хеморагични трески и други кои во иднина претставуваат закана и има 
голема можност да се регистрираат во Р. Македонија. 
            Поради тоа потребно е превентивно да се превземаат соодветни мерки со цел 
нивно спречување, а бидејќи се работи за трансмисивни заболувања (вектор 
преносливи болести) нашите напори пред се треба да се насочат кон уништување на 
векторите и кон едукација на населението за соодветна лична заштита, но и јакнење 
на здравствените капацитети за навремена дијагностика и соодветно лекување. 
              Програмата е изработена во согласност со Стручното мислење доставено од 
Центарот за јавно здравје – Струмица за сузбивање на комарците на територијата на 
општина Ново Село изготвено врз база на спроведените стручни извидувања на 
терен, во текот на кои следени се параметри неопходни за проценка на 
моменталната состојба во однос на овие штетници и условите кои го помагаат 
нивниот раст, развој и размножување. 
             Дезинсекција и дератизација на населените места и нивната околина за кои е 
надлежна општината ќе ги изведе правно лице кое ги исполнува условите 
пропишани со овој закон и прописите донесени врз основа на него а за кое 
општината ќе распише јавен оглас за  избор на најповолен понудувач  за изведување 
на овие дејности . 
 За спроведување на општите мерки за заштита од членовите 12 и 50 од овој 
закон што се во надлежност на општината , средства се обезбедуваат во буџетот на 
општината. 
 
 
1. Дезинфекција – подразбира континуирана примена на механички, 

физички и хемиски методи и средства , поединечно или комбинирано, со 

единствена цел : 

 
      -     да се уништат штетните и непожелни микроорганизми кои се предизвикувачи 
на заразни заболувања. 
      -    да се смали вкупниот број на сите останати микроорганизми на дозволениот 
пропишан максимум . 
           Имајќи го во предвид фактот дека топлото време го поттикнува 
разможувањето и одржувањето на подолго време во надворешната средина на овие 
микроорганизми , а од друга страна нивното штетно дејство врз здравјето на луѓето 
предизвикувајќи заразни заболувања, неопходно е потребно 
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вршење дезинфекција и тоа. 
-        на јавните површини предвидени за промет со прехрамбени производи (пазари) 
-        на јавните превозни средства и 
-       садовите за отпадоци (контејнери) 
         Оваа мерка  се врши на секои шест месеци , иако е пожелно да се врши 
континуирано преку целата година поготово во летниот период. 
 
 Извршител : Општина Ново Село 
 Рок : јуни 
  
2. Дезинсекција – е постапка со која се уништуваат инсектите, кои играат 

значајна  улога во пренесувањето на заразните болести. 

 
 Проблемот за заштита на човековото здравје и неговата животна околина од 
штетното дејство на комарците и останатите молестанти, е постојано присутен. 
 Струмичкиот регион со својата местоположба и изобилството на многубројни 
привремени или стални водени површини во форма на канали локви и стоечки 
езерца, кои во комбинација со кратките благи зими, врнежлива пролет и долги 
топли лета, претставува идеална средина за започнување на биолошкиот процес на 
размножување и развој на комарците .Исто така напред наведените услови 
допринесуваат до тоа комарците да наоѓаат  нови живеалишта во градската и урбана 
средина и мошне лесно се прилагодуваат во нив (на пр. места со бујна вегетација, 
темни и влажни подруми, шупи, гаражи и др.). 
 Сузбивањето на комарците во поголеми размери се изведува плански и 
систематски , во текот на целата сезона на нивната активност. 
 Се третираат сите површини што се под  стоечка вода , канали како и 
вештачки езерца Се изведува на два начина: со фрлање на гранулат и со 
распрскување од апарати т.н. томизери. 
 Уништувањето на возрасните комарци почнува да се изведува од средината на 
месец јуни па се до месец октомври и истото може да се изведе на два начина: 
        1. со атомизери од земја и 
       2.  од воздух со специјални наменски авиони. 
        Општина Ново Село , со уште  десет други општини од Југоисточниот плански 
регион постигнаа согласност за заедничко спроведување на превентивната 
дезинсекција кое ќе се изврши во текот на месец јуни со прскање од воздух со 
специјални наменски авиони . 
 Дадени се локациите за третирање и во тек е одредување на маршрутата за 
поминување на авионите и одредување на точниот датум на изведување на 
распрскувањето. 
  
 Извршител:  Општина Ново Село , со општините од Југоисточниот плански 
регион. 
 Рок:  јуни 
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3. Дератизација  е мерка со која преку употреба на физички и хемиски 
препарати се уништуваат различни видови глодари. 
 
 
 Дератизацијата на канализациониот систем е составен дел на систематската 
дератизација , која задолжително се изведува во дадено подрачје или градска урбана 
средина . Во овој систем сивиот и црниот стаорец наоѓаат идеални услови за живот, 
бидејќи имаат на располагање изобилство на храна, тука наоѓаат место за криење и 
репродукција во текот на целата година. 
– Со превентивната дератизација  се опфатени сите јавни површини, шахти и 

канали со кои стопанисува јавното претпријатие, 

– Применети се средства чија ефикасност е проверена и потврдена, а употребата 

е одобрена во согласност со одредбите на Законот за промет со отрови. 

– Извршители на дератизцијата  треба да бидат стручни лица со асистенција на 

лица од ЈПКД . 

– Бидејќи во општина Ново Село со каналзационен систем е опфатено само дел 

од 

општинскиот центар Ново Село , Ново Коњарево и населеното место Колешино со дератизација 
ќе бидат третирани само овие делови од   канализационен систем а во населените 
места нема можност и потреба од третирање затоа што канализациони шахти нема 
но за таа  цел се настојува со редовното и уредно собирање на комуналниот отпад од 
страна на ЈКП од домаќинствата и од јавните површини , со одржување на хигиената 
во јавните тоалети да се оневозможи појавата на глодари и други штетници 
преносители на зарази . 

  Општина Ново Село изврши вонредна дератизација на објекти и канализациониот 
систем на општина Ново Село . 

  -Канализациониот систем е третиран со поставување на мамци во шахтите 
  -Дератизација околу каптажите и резервоарите за вода кои се под надлежност на 

Општина Ново Село т.е  со кои управува ЈПКД Комуна Ново Село . 
  Дератизацијата е извршена од страна на ДТУ “Токси-Вет,, д.о.о.е.л. Скопје со 

поставување на парафински блок  Бромахем , регистриран во Бирото за лекови 
при Министерството за Здравство на Република Македонија а со оваа  фирма е 
склучен договор со ЈПКД Комуна Ново Село за извршување на оваа услуга во текот на 
целата година  како и санирање на околината околу водоводните системи во . 
 
 
 Извршител : Општина Ново Село и ЈПКД Комуна Ново Село 

     Рок :   март – јуни 
 



                                                     ,,Службен гласник на општина Ново Село”                                                 Бр.1/2019 

  

 

                                                                             Стр.  25 
 

 

 

Програма  со активностите за 2019 година, за вршење на дезинфекција, 
дезинсекција и дератизација на јавните површини 

ОПШТИНА :  Ново  Село 

Планирана активност Месец на извршување Финансиски средства( 
дали се обезбедени од 
буџетот на општината 
или од друг извор) 

Дезинфекција           Jуни 2019 год. Буџет на оштината и 
средства од училиштата 

Дезинсекција          Јуни 2019 год.   Буџет на општината 

 

Дератизација          Март – јуни 2019 год.    Буџет на општината 

 
 Во текот на месец  јуни 2019 година  ќе се изврши дезинфекција на двете 
основни училишта и градинката во Ново Село, која се врши двапати во текот на 
годината т.е. во рок од шест месеци а за кое истите си донесуваат свои програми и 
обезбедуваат сопствени средства за таа намена . 
 Дезинсекција  кое се врши еднаш годишно се предвидува да се  спроведе во 
текот на месец јуни 2019. 
 
Бр.08-157/1 
23.01.2019 година 
 
 
 
                                                            Совет на општина Ново Село 
                  Претседател, 
                               Валентина Попова 
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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 2019  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 2019 година,  што Советот на општина Ново Село ја усвои  на седницата 
одржана на ден  27.12.2018  година. 
 
 

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

Службен гласник на Општина Ново Село. 

  
 
 
 
 
 
Бр.09-156/3  

23.01.2019 година 

 
                                                                                                                  Врштиел на должност 

       ГРАДОНАЧАЛНИК,   
                                                                                      на  општина Ново  Село  
                              Горан Цветков 
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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 
27.12.2018  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 2019 година 

 
 

Член 1 
 

Се усвојува Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на 
локалните патишта и улици во општина Ново Село за 2019 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.08-156/2 
23.01.2019 година                                 Совет на општина Ново Село 

                              Претседател, 
                                  Валентина Попова   
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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 27.12.2018  година ја 
донесе следната: 
 
 

ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА,РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И 
УЛИЦИ ЗА 2019 ГОДИНА 

 
А.Изградба на улици 
1.Изградба на улица во с.Мокриево Л=200 м 
-Изработка на постелица ...........................................770 м2 х 35= 26.950,00 
-Набавка,транспорт и вградување на шљунак 
  со транспорт од 25 км со такса............................... 154 м3 х 800 =123.200,00    
-Машинско вградување на асфалт со 
  БНХС-16 со д=7,0 см................................................770 м2 х 950=731.500,00 
 - Набавка,транспорт и вградување на шљунак 
  со транспорт од 25 км со такса за изработка на  
  банкини...................................................................... 70 м2 х 50 =3.500,00 
                                                                                  ____________________________ 
                                                                                   СЕ ВКУПНО 885.150,00 ден.      
 
2.Изградба на улица во с.Ново Коњарево Л=200 метри 
-Изработка на постелица ...........................................770 м2 х 35= 26.950,00 
-Набавка,транспорт и вградување на шљунак 
  со транспорт од 25 км со такса............................... 154 м3 х 800 =123.200,00    
-Машинско вградување на асфалт со 
  БНХС-16 со д=7,0 см................................................770 м2 х 950=731.500,00 
 - Набавка,транспорт и вградување на шљунак 
  со транспорт од 25 км со такса за изработка на  
  банкини...................................................................... 70 м2 х 50 =3.500,00 
                                                                                  ____________________________ 
                                                                                   СЕ ВКУПНО 885.150,00 ден.    
 
  3.Изградба на улица во с.Самоилово Л= 200 м 
-Изработка на постелица ...........................................770 м2 х 35= 26.950,00 
-Набавка,транспорт и вградување на шљунак 
  со транспорт од 25 км со такса............................... 154 м3 х 800 =123.200,00    
-Машинско вградување на асфалт со 
  БНХС-16 со д=7,0 см................................................770 м2 х 950=731.500,00 
 - Набавка,транспорт и вградување на шљунак 
  со транспорт од 25 км со такса за изработка на  
  банкини...................................................................... 70 м2 х 50 =3.500,00 
                                                                                  ____________________________ 
                                                                                   СЕ ВКУПНО 885.150,00 ден.    
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4.Изградба на улица во с.Сушица Л=200 м 
-Изработка на постелица ...........................................770 м2 х 35= 26.950,00 
-Набавка,транспорт и вградување на шљунак 
  со транспорт од 25 км со такса............................... 154 м3 х 800 =123.200,00    
-Машинско вградување на асфалт со 
  БНХС-16 со д=7,0 см................................................770 м2 х 950=731.500,00 
 - Набавка,транспорт и вградување на шљунак 
  со транспорт од 25 км со такса за изработка на  
  банкини...................................................................... 70 м2 х 50 =3.500,00 
                                                                                  ____________________________ 
                                                                                   СЕ ВКУПНО 885.150,00 ден.    
 
5. Изградба на улица во с.Старо Коњарево Л=200 м 
-Изработка на постелица ...........................................770 м2 х 35= 26.950,00 
-Набавка,транспорт и вградување на шљунак 
  со транспорт од 25 км со такса............................... 154 м3 х 800 =123.200,00    
-Машинско вградување на асфалт со 
  БНХС-16 со д=7,0 см................................................770 м2 х 950=731.500,00 
 - Набавка,транспорт и вградување на шљунак 
  со транспорт од 25 км со такса за изработка на  
  банкини...................................................................... 70 м2 х 50 =3.500,00 
                                                                                  ____________________________ 
                                                                                   СЕ ВКУПНО 885.150,00 ден.    
 
6. Изградба на улица во с.Колешино Л=200 м 
-Изработка на постелица ...........................................770 м2 х 35= 26.950,00 
-Набавка,транспорт и вградување на шљунак 
  со транспорт од 25 км со такса............................... 154 м3 х 800 =123.200,00    
-Машинско вградување на асфалт со 
  БНХС-16 со д=7,0 см................................................770 м2 х 950=731.500,00 
 - Набавка,транспорт и вградување на шљунак 
  со транспорт од 25 км со такса за изработка на  
  банкини...................................................................... 70 м2 х 50 =3.500,00 
                                                                                  ____________________________ 
                                                                                   СЕ ВКУПНО 885.150,00 ден.    
 
ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ: 5.310.900,00 денари   
КРПЕЊЕ НА ДУПКИ: 250.000,00 денари 
ЗИМСКО ОДРЖУВАЊЕ: 400.000,00 денари 
ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ: 250.000,00 денари 
                                      _________________________ 
                                      ВКУПНО: 6.210.900,00 денари 
                                      _________________________ 
                                     ВКУПНО СО ДДВ: 7.328.862,00 денари 
Бр.08-156/1 

23.01.2019 година                                             Совет на општина Ново Село 
                                   Претседател, 
                      Валентина Попова   
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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 Програма за решавање на проблемот со бездомните кучиња на  

подрачјето на Општина Ново Село за 2019 година 
 
 

1. Се ОБЈАВУВА Одлуката за усвојување Програма за решавање на проблемот 
со бездомните кучиња на подрачјето на Општина Ново Село за 2019 година,  што 
Советот на општина Ново Село ја усвои  на седницата одржана на ден  27.12.2018  
година. 
 

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

Службен гласник на Општина Ново Село. 

  
 
 
 
 
 
Бр. 09-133/3  
23.01.2019 година 
 
 
                                                                                                               Вршител на должност 

          ГРАДОНАЧАЛНИК,   
                                                                                      на  општина Ново  Село  
                              Горан Цветков 
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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 

27.12.2018  година ја донесе следната: 

 
 

 
О    Д    Л   У    К    А 

за усвојување на Програмата за решавање на проблемот со бездомните кучиња на  
подрачјето на Општина Ново Село за 2019 година 

 
 
 

Член 1 
 

Се усвојува Програмата за решавање на проблемот со бездомните кучиња на  
подрачјето на Општина Ново Село за 2019 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.08-133/2 
23.01.2019 година 
 
 
 
                                                            Совет на општина Ново Село 
                  Претседател, 
                   Валентина Попова  
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Врз основа на член 27 и 28 од Законот за заштита и благосостојба на животните 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/14, 149/15 и 53/16), и член 36 
од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
5/02), Советот на општина Ново Село, донесува 
 

ПРОГРАМА 
за решавање на проблемот со бездомните кучиња на 

подрачјето на Општина Ново Село за 2019 година 
  
1.ВОВЕД 

Согласно Законот за заштита и благосостојба на животните, Општината е 
надлежна да врши собирање на бездомните кучиња, односно нерегистрирани 
кучиња и регистрирани кучиња, доколку се затекнат на јавни површини без 
присуство на сопственикот и привремено да ги сместат во соодветни објекти - 
прифатилишта. Во овие објекти треба да се обезбеди елементарна заштита на 
животните од непогодни временски услови и да се обезбеди нивно ефикасно 
затворање.Заловувањето на бездомните кучиња ќе се врши од страна на 
квалификувани лица на начин кој нема да предизвика непотребна болка или 
страдање.  

Бездомните кучиња треба да бидат трајно обележани со микрочип, а во случај 
на бездомни кучиња вратени во реонот на заловување и со други видливи средства 
за идентификација, на начин кој нема да предизвика непотребна болка или 
страдање.  

Трошоците за заловување и третман на регистрираните и нерегистрираните 
кучиња се на товар на сопствениците на кучиња,  а  во  случај  на бездомни кучиња 
на товар на општината.  

Во случај на појава на заразна болест која може да се пренесе со кучињата, 
односно доколку постои опасност од  појава  на ваква  болест,  може да се направат 
исклучоци односно да се спроведе успивање односно еутанизирање на бездомните 
кучиња со средства за хумана еутаназија кои се регистрирани во Република 
Македонија. 

Поточно Програмата подразбира заловување и масовна 
стерилизација/кастрација и вакцинација на бездомните животни, т.е. сите животни 
дефинирани како слободни на одредена територија. По 
стерилизацијата/кастрацијата и вакцинацијата на животните истите се враќаат на 
територијата од којашто биле заловени и каде што продолжуваат да живеат. Поради 
порастот на популацијата, за најбрз загарантиран ефект препорачливо е 70% од 
кучињата во одредено географско подрачје да се стерилизираат/кастрираат во рок 
од 6 месеци. Со 75% стерилизирани/кастрирани единки, процентот на напредок на 
популацијата станува0%, по што бројот на кучиња природно почнува да опаѓа. Со 
самото стерилизирање/кастрирање се очекува во 2020 и во 2021 година на 
територијата на општина Ново Село процентот на популација на бездомни кучиња 
да биде во опаѓање. 
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 По стерилизација/кастрација сите животни се вакцинирани, обележани (ушна 
маркичка или чип), фотографирани и регистрирани.  

2.ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ 
2.1. Универзален принцип– Програмата се надоврзува на сеопфатно третирање и 
надминување/решавање на проблемите во врска со чувањето на животни од 
неодговорен однос кон животните, нивно неадекватно чување и неконтролирано 
размножување, како и напуштање и занемарување, проблем кои се во најголема 
мерка главен причинител за зголемување на бројот на напуштени животни. Од тие 
причини е клучно да се превземат мерки  кои ќе резултираат со зголемување на 
одговорноста на сопствениците на животни. 

2.2. Принцип на одржливост - Програмата воспоставува систем за контрола 
и со самото тоа намалување на популацијата на бездомни кучиња од населението во 
општините, со кој трајно ќе се реши овој проблем, односно ќе има постојана 
контрола на него; 
Образованието е еднo од долгорочните позитивни решенија за контрола на 
бездомните животни, па затоа од фундаментално значење е промовирање на 
едукативни кампањи насочени кон промовирање на непречена и конструктивна 
коегзистенција меѓу луѓето и животните и одговорен однос кон животните. За да се 
постигнат споменатите резултати, потребно е во овие кампањи покрај 
сопствениците на животни, да се вклучат сите граѓани (возрасни, млади и деца) со 
вклучување на сите релевантни чинители (на пример, училиштата и медиумите), 
како и луѓето кои работат со животни. Главните аспекти се однесуваат на следново: 

•Да се воведе концептот на одговорно сопствеништво, важноста од 
стерилизација, вакцинација, идентификација и регистрација; 

•Да се поттикнат сопствениците да ги стерилизираат, вакцинираат, да ги 
идентификуваат и да ги регистрираат своите миленици; 

• Дасе поттикнат и промовираат најдобрите практики од соседните земји; 
• Да се промовира одговорна грижа за „маалските“ бездомни кучиња; 
• Да се едуцираат граѓаните и да се промовира почитувањето на биолошките,     

психолошките и етолошките потреби на милениците; 
•Да се поттикне волонтерството во прифатилиштата за кучиња и одговорното 

вдомување; 
• Да се обесхрабри купувањето на домашни миленици; 
•Да се поттикнат луѓето да пријавуваат малтретирање, злоупотреба и убиство 

на животни до соодветните органи; 
• Да се обучат луѓето кои работат со животни (како во прифатилиштата, така 

и на улиците). 
 
 

2.3.Принцип на соработка - Програмата се реализира преку заеднички 
напори и соработка на релевантните државните и локалните власти, ветеринарните 
организации, комуналните претпријатија и пред се здруженијата за заштита на 
животни. 
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3.ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА: 
 

Главната цел на програмата е контрола над популацијата на бездомните 
кучиња во општинa Ново Село, ефикасно, одговорно, хумано, трајно надминување 
на проблемот со што ќе се гарантира здравствената заштита и јавната безбедност на 
населението и спречи создавање/прилив на нови кучиња на улица преку: 
спроведување на стратегијата „залови –стерилизирај – вакцинирај –врати“ на 
бездомните кучиња и сите кучиња кои се затекнати слободни на улица. 

Спроведувањето на оваа програма воспоставува т.е. гарантира минимална и 
контролирана бројка на напуштени кучиња на јавните места кои ја штитат 
локацијата од прилив на нови единки (непознати на населението, репродуктивно 
способни), со што се избегнуваат непријатностите и потешките последици за 
граѓаните и самите животни. 
 
Образложение: 

Контрола на популацијата на бездомните кучиња првенствено се 
постигнува со стерилизацијата/кастрацијата, вакцинацијата, обележување и 
повторното враќање на животните на територијата од која што биле заловени и е 
метода од суштинска важност за контрола на прекумерната бројност. Се 
превенираат несакани раѓања, нема непотребни трошоци за долготрајно 
стационирање на животните во прифатилиштата, се избегнува нехуманото 
усмртување кое проблемот само го продлабочува. 

 Стерилизираните-кастрираните кучиња повеќе не се размножуваат, се 
разбива појавата на глутници кои се резултат на женки во циклус, се урамнотежува 
хормоналниот статус на животните, случаите на каснувања опаѓаат за 95%. 
Кучињата се вакцинирани, прочистени од внатрешни и надворешни паразити и 
здрави. Се воспоставува контрола на теренот при што се исклучува можноста за 
појава на беснило. Обележаните кучињасе познати на населението и имаат поголеми 
шанси да се вдомат.Вратени на локацијата од која се заловени ја чуваат локацијата 
од миграција на други единки со што се превенираат болести и зарази. Трошоците се 
еднократни и разумни, нема непотребни трошоци за долготрајно стационирање на 
животните во прифатилиштата. 

Со позитивни законски акти кои ќе го опфатат одговорното сопствеништво и 
примена на системска стерилизација/кастрација, проблемот се решава ефикасно, 
хумано  и трајно. 
„Залови – стерилизирај -  вакцинирај –врати“ е востановена како еднинствена 
ефикасна стратегија и од страна на Светската Здравствена Организација. 
Напореден сегмент битен за постигнување на правилна контрола на популацијата на 
бездомни животни е едукација на населението и промовирање мерки за 
стерилизација на кучиња од страна на нивните сопственици во согласност со 
важечките законски прописи и мерки против напуштање животни (трајно 
обележување чиповање и регистрација на сопствениците на кучиња, едукација на 
сопствениците, казнување за неодговорните сопственици). 
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4. ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ 
 
Со Програмата за решавање на проблемот со бездомните кучиња на подрачјето на 
Општина Ново Село се предвидуваат следните активности:  
- Заловување;  
- Tранспорт; 
- Кастрирање; 
-Стерилизација (овариохистеректомија и орхиектомија); 
- Д- Tретирање против ехинококоза;  
- Вакцинација против беснило; 
-Трајно обележување микрочипување и видео обележување  
- Тест за Лаишманијоза (серопозитивните се еутанизираат); 
 - Враќање на животните на местото каде биле заловени;  
- Еутаназија на позитивните на заразни болест, тешко болни, опасни кучиња, 
животни кои биле агресивни или нападнале човек и не можат да се 
ресоцијализираат и кои не го поминале тестот за ресоцијализација;  
- Превентивна медицинска заштита;  
- Водење на регистар за сите заловени животни. 
 

Заловување и транспорт 
 

Процесот на заловување на бездомните кучиња претставува првата 
процедура која е директно изложена на судот на јавноста. Квалитетот на 
заловувањето, однесувањето на персоналот кон јавноста и особено кон заловените 
животни може да даде позитивна слика за целата активност, но од друга страна, 
некоректно сработено, може да ги траумира животните, изложи на физичка и 
психолошка болка,  а последователно и да предизвика многу нeсакани реакции од 
лицата во непосредната околина кои сегрижат за кучињата и случајните минувачи. 
Заради тоа, изборот на персоналот треба да биде соодветен на самата процедура, 
лицата треба да бидат обучени и сертифицирани за користење на методите за 
хумано заловување, но пред се да не чувствуваат анимозитет и предрасуди кон 
бездомните кучиња, како и да се способни да контактираат со луѓето на начин кој 
нема да ја компромитира акцијата. Поради евиденција, да се сними  како  тече 
заловувањето.   
Работниците ангажирани за  заловување на  бездомните животни се опремени со 
соодветна униформа и средства за лична заштита, како и опрема: соодветно возило 
и приколка, јамки и мрежи  за  заловување, пушка (сафари)  за привремено успивање 
со средство  за  времена парализа - успивање, корпи-кафези за транспорт, 
околувратници и водилки, соодветни средства и опрема  за  евиденција и 
идентификација на заловените животни. 

Транспортот од местото на заловување до прифатилиште се врши со 
специјално возило опремено со соодветна опрема за сместување на животните. 
ехелментизација (прочистување од внатрешни и надворешни паразити); 
Униформите и возилото се видно обележени со натпис: 
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 * Служба за хуман третман и контрола на бездомни животни*.  
Прифатилиште и медицински третман 
Секое заловено животно се носи во центар за третирање на бездомните 

кучиња, каде треба да подложи на клинички преглед, хируршки зафат – 
стерилизација/кастрација, вакцинација, прочистување од внатрешни и надворешни 
паразити. Неопходно е и секое животно да биде евидентирано/регистрирано во дата 
база на податоци, како и обележано (со ушна маркица, чипирање или 
пластифициран колан)  на начи на кој нема да му причинува никаква болка или 
траума. 

Севкупниот наведен третман (стерилизација/кастрација; дехелмeнтизација;  
вакцинација; обележување со ушна маркица или микро чип)  за секое животно е на 
терет на општината.  

За да постои центар за привремен престој на животните (понатаму Транзитен 
центар) или Прифатилиште, неопходно е овој објект да ги задоволува пропишаните 
норми во ПРАВИЛНИКОТ за техничките услови во прифатилиштата, условите за 
чување на животните во прифатилиштата, постапките за еутаназија, начинот за 
водење евиденција и начинот за вршење надзор, форма и содржина на регистарот и 
начинот на регистрација, како и информации потребни за регистрација. 

Прифатилиштето е објект од тврда градба, лоциран на одредено место во 
локалната самоуправа, опремен со соодветни простории за медицински третман, 
како и кафези - боксови за сместување на животните.  
Заловените животни се транспортираат до прифатилиште каде се врши клинички 
преглед, вакцинација и дехементизација. Сите клинички здрави животни се 
пренесуваат во болничкиот дел. Теренската идентификација за секое заловено 
животно веднаш се евидентира и се заведуваат и други податоци за животното како 
раса, пол, старост, особени знаци, место на заловување и др. 

Прифатилиштата треба да обезбедат спроведување на соодветни мерки и 
персонал со цел за ефикасна заштита на животните, редовно хранење и напојување и 
доколку е неопходно лекување на животните. За контрола на популацијата на 
бездомните кучиња, општината, треба заловените бездомни кучиња привремено да 
ги смести во прифатилиште каде кучињата треба да се кастрираат, односно 
стерилизираат, здравствено се третираат, на нив да се изврши превентивна 
здравствена заштита и тест за социјализација согласно со прописите од областа на 
ветеринарното здравство по што истите треба да се вдомат или врататво реонот од 
каде што биле заловени.  
 

Се напоменува дека со животните можат да работат само ветеринарни лица и 
стручни лица кои сакаат животни, кои немаат страв или анимозитет кон животните, 
лица кои поминале соодветни обуки и припадници од здруженија за заштита на 
животни. Тие со животните се обврзани да постапуваат грижливо и хумано, 
задоволувајќи ги стандардите пропишани со Законот за заштита и благосостојба на 
животните. За животот на животните може да оценува само ветеринарно лице. 
Односот кон животните може да биде предмет на мониторирање од страна на 
здруженијата за заштита на животни, со цел, при евидентирање на 
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одредени нерегуларности, да се укаже помош за нивно надминување (согласно 
европските најдобри практики во овој домен). 

 
Стерилизација (овариохистеректомија и орхиектомија) 

  Стерилизација е најефикасната мерка која, спречува неконтролирано 
размножување, намалување на бројот на напуштени кучиња на јавни површини и 
регулација на  бројката на популација и прифатилишта. Исто така воспоставува 
контрола и репродукција на сопствениците на кучиња, така што во наредните 3-4 
години целосно би се решил овој проблем на напуштени кучиња. 
Стерилизацијата на женските и машките животни се врши после детален клинички 
преглед. Сите животни кои по мислење на ветеринарот, ги исполнуваат 
критериумите за операција се оперираат - стерилизираат. 

По завршената операција, оперираните животни се сместуваат во болничкото 
одделение каде што престојуваат до зараснување на оперативната рана. Во 
постоперативниот период животните се сместуваат во наменските кафези, односно 
боксови, се врши редовно хранење и се под постојан надзор од соодветни стручни 
лица. Боксовите во стационарот редовно се чистат, се врши дезинфекција и 
дезинсекција, а по потреба и соодветна дератизација на целиот простор на 
прифатилиштето. 

Непосредно пред напуштање на прифатилиштето над животните се врши 
вакцинација против беснило и дехелментизација. Животните обележани со ушна 
маркица, се враќаат на истата локација каде што претходно биле заловени. 

Посвојување  Посвојување и вдомување е најхуман начин за згрижување на 
напуштените кучиња. Сите животни кои се вдомуваат, мора да бидат вакцинирани, и 
стерилизирани и да имаат микрочип, а оваа постапка важи и за сопственикот кој 
веќе имал вдомено животно. 
  Со цел да се олесни и промовира вдомувањето на бездомните животни, 
прифатилиштата треба да соработуваат со здруженијата за заштита на животни 
како и заинтересираните граѓани. 
Задолжително е редовно фотографирање на сите животни и нивно објавување на 
наменски отворени веб портали, се со цел да биде олеснет и поттикнат процесот на 
вдомување миленик. 

Еутаназија 
Еутаназија  - е во целост неефикасен метод  за контрола и решавање на 

проблемот на напуштените животни на долгорочно ниво, и е препорачано од страна 
на Светската здравствена организација може да се спроведе само и исклучиво како 
хумана еутаназија на болни животни, кои се смртно болни или повредени - во 
терминален стадиум на болест или повреда; кога состојбата е неизлечлива, и 
кога е невозможно да се елиминира болка. Во тој контекст, а во рамки на оваа 
Програма еутаназијата смее да се изведе само како последна опција  во случаи кога 
не постои друг начин на едно животно да му се помогне или кога нема никој 
заинтересиран да го превземе  понатамошното лекување на многу болно животно; 
како и во случаи кога станува збор за екстремно агресивно животно за кое нема 
можност за ресоцијализација. Одлуката за извршување еутаназија 
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може да ја донесе само ветеринарно лице, при комисиско оправдување на одлуката 
од 3 ветеринарни лица. Неопходна е детална аргументација на ваквиот чекор во 
регистарот на еутаназирани животни. 

Еутаназираните животни се отстрануваат на еден од законските пропишани 
начини и се закопуваат во специјално изградени гробни јами. 

Вклучување на граѓаните во Програмата за решавање на проблемот со 
бездомните животни – воведување на статус „Старател на бездомни животни“ 
Физичко лице кое доброволно со сопствените средства, обезбедува храна и 
ветеринарна помош и грижа на напуштени животни кучиња и мачки во градот во кој 
живее, континуирано го следи статусот, се смета како СТАРАТЕЛ на бездомни  
кучиња и/или мачки. .  

Со својот волонтерски ангажман и пружени информации овиле лица ја 
помагаат Општината да поквалитетно ги врши дејствијата од областа на 
зоохигиената на територијата на градот и се сметаат, во смисла на оваа Програма  за 
важна компонента во процесот на контрола на бездомните животни кои се наоѓаат 
на јавните површини од градот.Овие лица се грижат за напуштени животни во 
согласност со важечките законски прописи во областа на ветеринарната медицина и 
благосостојбата на животните во исто време не го загрозуваат мирот и безбедноста 
на граѓаните и животната средина. 
Освен што директно и помагаат на општината преку грижа и хранење на животните, 
при што директно и индиректно придонесуваат кон колективната здравствена 
заштита и контрола на популацијата бездомни животни, нивниот ангажман помага 
и вообезбедување на информации (бројка на стерилизирани/нестерилизирани 
животни; бројка на починати животни и сл) на општинските служби.,  

Во интерес на општината е да одржува интензивна соработка меѓу државните 
институции, ЕЛС и старателите, се со цел здравствената заштита на луѓето, 
животните, општата безбедност и хуман третман кон бездомните животни. 
Светските искуства покажуваат дека ангажирањето на оние граѓани кои се грижат за 
животните е незаменливо и од суштинска важност (обезбедува бесплатна 
волонтерска помош) за контролата на бездомните животни по нивното враќање на 
улица. 

Лица кои се грижат за напуштени животни се евидентирани во одделението  
за комунални дејности на единицата на локална самоуправа.  

Евидентацијата треба да содржи податоци за овие лица (име, матичен број , 
адреса на лична карта, општина, моментален престој адреса, телефонски број и e-
mail адреса, име на здружението за заштита на животни ( ако физичкото лице е член 
на здружение), како и информации за напуштените животни нивна грижа (број на 
микрочипови кај кучињата, локации каде што живеат ). 
Старателот на бездомните животни пријавува и може да пружа асистенција на 
службата за заловување со цел животните кои не се стерилизирани да бидат 
заловени и да подложат на третманот на овариохистеректомија и орхиектомија, 
дехелминтизација, идентификација и повторно враќање на територијата на која 
биле заловени, како и да помогне во процесот на вдомување на што поголем број 
бездомни животни.  
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Старателот на бездомните животни треба да ја известинадлежната службата 
при ЕЛС за исчезнување или смрт набездомно животно за кои се грижи , по што тој 
податок ќе се евидентира. 
Согласно Програмата општината им овозможува бесплатна стерилизација, 
кастрација, вакцинација, чипирање и лекување  на сите бездомни животни , 
вклучително  и на животните кои ги носат луѓето кои се грижат за нив на улица - 
 старатели на бездомни животни. 

Старателот на бездомни животни е лице кое врши општествено корисна 
дејност и со своето волонтерско дејствување и помага на заедницата во која живее. 
Старателот на бездомни животни во ниту еден случај не одговара материјално 
ни кривично за штета (по одредбите за објективна одговорност од ЗОО) што 
евентуално би ја направиле бездомните животни за кои се грижи. 
 

5. ОБЕМ НА АКТИВНОСТИ 
 

Спроведувањето на Програмата за решавање на проблемот со бездомните 
кучиња на подрачјето на Општина Ново Село ќе се врши во соработка со 
здруженијата на граѓани од оваа област со избор по пат на јавен оглас на правно или 
физичко лице со соодветна лиценца согласно законските прописи. 
 

6.ФИНАНСИРАЊЕ 
Финансирањето на оваа Програма ќе се реализира со средства од Буџетот на 

општина Ново Село и Центарот за развој на југоисточен плански регион.  
Од буџетот на општина Ново Село ќе се издвојат 100000 денари за заловување на 
кучиња скитници, а изградбата на прифатилиште за бездомни кучиња и набавка на 
соодветно транспортно возило и транспортна приколка ќе го врши Центарот за 
развој на југоисточниот плански регион во рамките на проектот „Изградба на две 
прифатилишта за бездомни кучиња“ каде е започната градбата на прифатилиштата. 
Една од локациите за изградба на прифатилиштето е на територијата на општина 
Струмица каде истото ќе располага со капацитет од 40 кафези. Прифатилиштето ќе 
биде регионално и ќе го решава проблемот со кучињата скитници на 6 општини од 
струмичко-радовишкиот регион вклучувајќи ја и општина Ново Село.  

Истиот проект опфаќа и набавка на соодветно транспортно возило и 
транспортна приколка. 

За спроведување на проектот „Изградба на две прифатилишта за бездомни 
кучиња“ од страна на Центарот за развој на југоисточниот плански регион,  општина 
Ново Село ќе учествува со  150 000 денари. 

Активностите за изградба на прифатилиштето се започнати, а се предвидени 
да завршат  во текот на 2019 година, каде се очекува и започнување со реализација 
на оваа програма.  
 

7.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
За спроведување на оваа Програма и вршењето на инспекцискиот надзор ќе се 
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грижи Одделението за комунални работи и локален економски развој во општина 
Ново Село. 

 Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
Службен гласник на општина Ново Село. 
  
 
 
Бр.08-133/1 
23.01.2019 година 
 
 
 
                                                            Совет на општина Ново Село 
                  Претседател, 
                   Валентина Попова  
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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 Годишен план и програма за  работа на инспекторот по комунални 

дејности на општина Ново Село за 2019 година 
 
 

1. Се ОБЈАВУВА Одлуката за усвојување на Годишен план и програма за  работа 
на инспекторот по комунални дејности на општина Ново Село за 2019 година,  што 
Советот на општина Ново Село ја усвои  на седницата одржана на ден  27.12.2018  
година. 
 

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

Службен гласник на Општина Ново Село. 

  
 
 
 
 
 
Бр. 09-155/3  
23.01.2019 година  
 
 
                                                                                                               Вршител на должност 

          ГРАДОНАЧАЛНИК,   
                                                                                      на  општина Ново  Село  
                              Горан Цветков 
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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 

27.12.2018  година ја донесе следната: 

 
 

 
О    Д    Л   У    К    А 

за усвојување на Годишен план и програма за  работа на инспекторот по комунални дејности на 
општина Ново Село за 2019 година 

 
 
 

Член 1 
 

Се усвојува Годишниот план и програмата за  работа на инспекторот по 
комунални дејности на општина Ново Село за 2019 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.08-155/2 
23.01.2019 година 
 
 
 
                                                            Совет на општина Ново Село 
                  Претседател, 
                   Валентина Попова  
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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 давање согласност на Програмата  за работа и план за развој работа на ЈПКД ,,Комуна,,- 

Ново Село 
 
 

1. Се ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност на Програмата  за работа и 
план за развој работа на ЈПКД ,,Комуна,,- Ново Село,  што Советот на општина Ново 
Село ја усвои  на седницата одржана на ден  27.12.2018   година. 
 
 

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

Службен гласник на Општина Ново Село. 

  
 
 
 
 
 
Бр. 09-12/2  
04.01.2019 година 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                        
Вршител на должност 
          ГРАДОНАЧАЛНИК,   

                                                                                      на  општина Ново  Село  
                              Горан Цветков 
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Врз основа на член 36, став 1, точка 6 од Законот за Локална самоуправа 
(Службен Весник на РМ бр.5/2002), член 14 од Статутот на општина Ново Село (Сл. 
гласник  на општина Ново Село бр. 16/06) и член 11 став 1 точка 7 од Законот за 
јавни претпријатија (Службен весник на РМ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 
8/09, 97/10 и 6/12) Советот на општина Ново Село на седницата одржана на ден 
27.12.2018  година, врз основа на Барање бр.08-3487/1 од 19.12.2018 година, а 
расправајќи по Програмата за работа и план за развој работа на ЈПКД ,,Комуна,,- Ново 
Село бр.01-1035/1  од 19.12.2018 година ја донесе следната: 
 

О Д Л У К А 
 за давање согласност на Програмата  за работа и план за развој работа на ЈПКД ,,Комуна,,- Ново Село 

за 2019 година 
 

  
Член 1 

СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Програмата за работа и план за развој работа на 
ЈПКД ,,Комуна,,- Ново Село за 2019 година. 

 
               Член 2 
 
Составен дел на оваа Одлука е Програмата  за работа и план за развој работа 

на ЈПКД ,,Комуна,,- Ново Село бр. 01-1035/1  од 19.12.2018.  
 

Член 3 
 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на 
Општина Ново Село. 

 
 

Бр.08-12/1 
04.01.2019 година 
 
 
 
                                                            Совет на општина Ново Село 
                  Претседател, 
        Валентина Попова  
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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 давање согласност  за измена и дополнување на Годишниот план за вработување  

за 2019 година во ЈПКД ,,Комуна,,- Ново Село  
 
 

           1.Се ОБЈАВУВА  Одлуката за давање согласност за измена и дополнување на 
Годишниот план за вработување за 2019 година во ЈПКД ,,Комуна,,- Ново Село,  што 
Советот на општина Ново Село  ја  донесе на седницата одржана на ден 27.12.2018 
година. 
 

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

Службен гласник на Општина Ново Село. 

  
 
 
 
 
 
 
 
Бр.09-13/2  
04.01.2019 година 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                
Вршител на должност 
          ГРАДОНАЧАЛНИК,   

                                                                                      на  општина Ново  Село  
                              Горан Цветков 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02), во согласност со член 14 од Статутот на општина 
Ново Село (Сл.гласник на општина Ново Село 16/06), а во врска со член 20-б од 
Законот за вработување во јавниот сектор („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 27/14, 199/14 и 27/16/), врз основа на Барање бр.08-3487/1 од 
20.12.2018 година, Советот на општина Ново Село на својата седница одржана на ден 
27.12.2018  година ја донесе следната 

 
 

О Д Л У К А 
за давање согласност на измена и дополнување на Годишниот план за 

вработување  за 2019 година во ЈПКД ,,Комуна,,- Ново Село  
 

 
Член 1 

 
Се дава согласност на Измена и дополнување на Годишниот план за 

вработување  за 2019 година во ЈПКД ,,Комуна,,- Ново Село. 
 

Член 2 
 

Составен дел на оваа одлука е Измената и дополнување на Годишниот план за 
вработување  за 2019 година во ЈПКД ,,Комуна,,- Ново Село бр.01-216/3 од 18.12.2018 
година. 

 
Член 3 

 
По добиената согласност, Директорот на ЈПКД ,,Комуна ,,- Ново Село Измената 

и дополнување на Годишниот план за вработување  за 2019 година го достави до  
надлежните институции. 

 
Член 4 

 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Ново Село“ 
 
Бр.08-13/1 
04.01.2019  година 
                                                                                                 Совет на општина Ново Село 
                                                                                                                 Претседател 
                                                                                                             Валентина Попова  
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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 2018 година 

 
 
 

1. Се ОБЈАВУВА Одлуката за  извршување на  Буџетот на општина Ново Село за 
2019 година,  што Советот на општина Ново Село ја усвои  на седницата одржана на 
ден  27. 12. 2018 година. 
 
 

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

Службен гласник на Општина Ново Село. 

  
 
 
 
 
 
Бр.09-3594/2  
31.12.2018 година 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                
Вршител на должност 
          ГРАДОНАЧАЛНИК,   

                                                                                      на  општина Ново  Село  
                              Горан Цветков 
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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 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Службен 

весник на Р.М.” бр.61/04, бр.96/04, бр.67/07, бр.156/09, бр.47/11  и 192/15) и член  14 од Статутот на 

Општината НОВО СЕЛО (“Службен гласник на Општината 64/10), Советот на Општината  НОВО СЕЛО  на  

својата (18)осумнаесета седницата одржана на  27.12.2018 година, донесе: 

 

 

О Д Л У К А 

за извршување на Буџетот на Општината   НОВО СЕЛО  за 2019 година 

 

          

Член 1 

 

 Буџетот на Општината Ново Село  за 2019 година (во понатамошниот текст Буџетот), се извршува 

според одредбите на оваа Одлука. 

 

Член 2 

 

 Буџетот на Општината се состои од:.Основен буџет, Буџет на самофинасирачки активности, Буџет 

на дотации, Буџет на кредити и Буџет на донации. 

 

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 

или да 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. 

              Градоначалникот на општината во случај кога очекуваните приходи и други приливи на основните 

буџети се реализираат на повисоко ниво од планот може да изврши дополнителни отплати на главнина и 

камата на долг. 

              Доколку во текот на извршувањето на буџетот градоначалникот на општината оцени дека се 

неопходни позначајни прераспределби на одобрените средства со Буџетот или  реализацијата на приходите 

и другите приливи значително отстапува од планот, предлага на Советот на општината изменување и 

дополнување на Буџетот. 

               

 

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, корисникот 
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може да врши прераспределба меѓу расходните ставки, програми и потпрограми по претходно одобрување 

од Советот на општината. 

Одобрените средства со буџет на ниво на ставка во рамки на потпрограма и буџет, не може да бидат 

намалени повеќе од 20% со Одлука за прераспределба во тековната фискална година. 

              Одобрените средства за плати и надоместоци во рамки на буџет не можат да се зголемат со 

прераспределба повеќе од 10%. 

 

Член 7 

 

 Буџетските корисници, во услови кога во буџетот на самофинансирачки активности; буџетот на 

дотации, буџетот на донации и/или буџет на заеми планираните приходи и други приливи не се реализираат, 

односно се реализираат над планираниот износ, доставуваат барање за намалување/зголемување на планот 

на приходите и другите приливи и планот на одобрените средства во овие буџети, кои Градоначалникот ги 

доставува до Советот на општината на одобрување. 

 

Член 8 

 

 Буџетските корисници по усвојувањето на буџетот изготвуваат годишен финансиски план по 

квартали за користење на одобрените средства. Користењето на средствата во даден 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, согласно законските прописи.  

           - коефициент за утврдување на плата на избраните и именуваните лица - Градоначалник се 

определува според бројот на жителите во општината, а вредноста на коефициентот за плата се утврдува 

согласно законските прописи. Вредноста на коефициентот за платата на избрани и именувани лица во 

Републиката, изнесува 26.755,00 денари.  

           - за вработените кои имаат статус на државни службеници вредноста на бодот за утврдување на бруто 

платите се утврдува со Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните 
службеници која ја донесува Советот. 

           - за вработени кои немаат статус на државни службеници  утврдувањето на БРУТО ПЛАТА се врши 

според законот за работни односи.  
 

 

Член 10 

 

Исплатата на платите и надоместоците на вработените во локалните јавни установи, кои се 

финасираат со блок дотации се спроведува на следниот начини:  

 - средствата се планираат на наменската сметка (930), а се извршуваат преку сметката- дотации на 

локални јавни установи (903), 

 - локалните јавни установи финасирани со блок дотации од општинскиот буџет се должни во рок од 

два дена пред исплатата на платите на вработените до Општината да достават барање за одобрување на 

средства за плати кон кое ќе ги приложат следните обрасци: ПДД-МП иМП-1, копија од рекапитулација од 

пресметани бруто и нето плати, образец Ф-1 за бројот на вработените по име и презиме, бруто и нето плати 

за месецот за кој се однесува платата. 

- во случај на нови вработувања во локалните јавни установи кои се финасираат од буџетот на 

дотации истите се должни да достават известување за обезбедени финансиски средства и да приложат 

образец М-1, а за новите вработувања кои се финансираат од блок дотацијата  се доставува известување за 

обезбедени финансиски средства од надлежното Министерство и Министерство за финансии и се приложува 

образец М-1.Доколку новото вработување во локалните јавни установи се финасира од Буџетот на 

Општината ,Градонацалникот дава писмено известување за обезбедени финасиски средства за тоа 

вработување. 



                                                     ,,Службен гласник на општина Ново Село”                                                 Бр.1/2019 

  

 

                                                                             Стр.  50 
 

 

 

                

Член 11 

 

 Исплатата на платите и надоместоците на вработените во локалните јавни установи кои се 

финасираат од општинскиот Буџет ја контролира и одобрува Министерството за финасии. 

 Градоначалникот на општината одделните пресметки на локалните јавни установи ги доставува до 

ресорното Министерство од кое се трансферира блок дотација. 

            Ресорните Министерства доставените пресметки за исплата на бруто плати и надоместоци ги 

доставуваат до Министерство за финасии за контрола и евиденција.   

 

Член 12 

 

На членовите на Совет на Општината НОВО СЕЛО  им припаѓа месечен надоместок за присуство 

на седницата на Советот . 

             Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот на Општината  Ново Село  се утврдува 

во фиксен износ и таа изнесува 9.000,00 ден  за Членовите на Советот ( т.е Советници и тие се обезбедуваат 

од Буџетот на Општината. 

            На претседателот на Совет на Општината Ново Село  за раководењето и организирањето на работата 

на Советот, надоместокот од став 2 на овој член се зголемува за 30%. Или таа изнесува 11.700,00 ден . 

            Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот се исплатува за присуство на сите 

седници на Советот во тековниот месец. 

            Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот се намалува за 30% за секое отсуство 

од седниците на Советот. 

             Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот не се исплатува доколку членот на 

Советот не присуствувал на ниту една седница на Советот во тековниот месец. 

            Месечниот надоместок  за присуство на седницата на Советот не се исплатува доколку Советот во 

тековниот месец не одржал седница. 

             Надоместокот не се исплаќа во случај на свечени или вонредни седници. 

           Преседателот на Советот води евиденција за присуство на седницата како и за каснење  и превремено 

напуштање на истата  и   во писмена форма, евиденцијата со потписи од Советниците ја доставува  до 

одделението за Финасики прашања. 

                                                     

Член 13 

 

 Регресот за годишен одмор за вработените во општинската администрација изнесува 60% од 

просечна исплатена месечна нето плата по вработен.  

                              

Член 14 

 

Надоместокот за дневница за службено патување во Републиката се исплатува ако вработениот 

патува надвор од Општина Струмица, и ако на службен пат помине повеке од 8(осум)часови се исплатува 

500 денари , а до 8(часа) не се исплаќа дневница.Дневницата ке се исплаќа само со приложување на 

документи и патни налози. 

Износот на дневници за службено патување во странство се исплатува и тоа:  

- 50% од утврдената дневница, ако се поднесе сметка за сместување, како и во случаи кога 

сместувањето не паѓа на товар на органот на управата, 

- 20% од утврдената дневница, ако издатоците за сместување и исхрана не паѓаат на товар на 

органот на управување. 

- 5% од утврдената дневница, ако издатоците за стручно оспособување и усовршување не паѓаат  на 

товар на органот на државната управа, а престојот е над 30 дена. 

 Пресметката на издатоците за службено патување во странство преку дневница се одредува и тоа:  

- една дневница - за секои 24 часа поминати на службено патување во странство и ако вкупното 

патување трае подолго од 12 часа и  
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- половина дневница за време од 12 часа поминати на службено патување во странство, како и во 

случај кога остатокот од времето во континуитет е подолго од 8 часа. 

 

 

Член 15 

 

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 неговото семејство 

му припаѓа парична помош, во износ од две последни исплатени плати во органот каде што бил вработен 

работникот, но не повеќе од 30.000 денари. 

На вработениот во општината и локалната јавна установа во случај на смрт на член на потесно 

семејство (родител, брачен другар, деца родени во брак или вон брак, посиноците, посвоените деца и деца 

земени на издржување) доколку живеел во заедница, му припаѓа парична помош во висина на една последна 

исплатена просечна месечна плата во органот каде што бил вработен работникот, но не повеќе од 15.000 

денари. 

Живеењето во заедница подразбира вработениот и членот на потесното семејство да се со место на 

живеење на иста адреса што се докажува со документ за идентификација. 

Надоместоците од ставовите 1, 2 и 3 од овој член се исплатуваат по претходно доставено барање во 

тековната година. 

Сите исплати на предните надоместоци се вршат врз основа на претходно оформена и комплетирана 

документација и донесено решение од страна на Градоначалникот на општината. 

Средствата за овие намени се планираат во Буџетот на општината во програма Д0-Градоначалник 

подставка 413110 тековни резерви (разновидни расходи). 

. 

 

Член 16 

 

Надоместокот за отпремнина за пензионирање на вработениот во Општината и локалната јавна 

установа се исплаќа врз основа на член 9 став 1 алинеја 2 и став 2 од Законот за исплата на платите и 

изнесува двократен износ од просечната исплатена месечна плата во Републиката за соодветниот месец во 

кој работникот заминува во пензија и се планира во Буџетот на Општината. 

Средствата за вработениот во Општината се планираат во програмата Е0 – Општинска 

администрација, односно за вработениот во локалната јавна установа во Програма Д0 – Градоначалник на 

ставка 464  Разни трансфери – 464940 – Трансфери при пензионирање. 

 

Член 17 

 

Користењето на средствата од буџетот на општината за вршење на функциите се извршува со 

фактури во кои посебно се искажуваат расходите по поодделни ставки, со ситуација и други документи 

почитувајќи ги одредбите од Законот за јавните набавки. 

Набавката на стоки и вршењето на услуги може да се врши и со сметкопотврди во случај кога за 

расходите не може да се издаде фактура и само во ограничени поединечни износи во  противвредност на 

6.000,00 денари, при што задолжително мора да биде приложена фискална сметка, а расходите треба да 

бидат искажани по класификација на соодветниот расход. 

 

Член 18 

 

За средствата утврдени во Буџетот на Општината во рамките на резервите (постојана и тековна 

буџетска резерва-во програма А0-Совет на општина.), одлучува Советот на општината, а ги извршува 

Градоначалникот.  

За средствата утврдени во Буџетот на на општината во рамките на резервите (тековна 
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буџетска резерва) во програма Д0-Градоначалник, одлучува Градоначалникот на општината до износ од 

50.000 денари. 

             За искористените средства Градоначалникот е должен да поднесе годишен извештај  за користењето 

на средствата од резервите. 

 

Член 19 

 

 За средствата распоредени во сите програми и потпрограми во Буџетот за 2018 година одлучува 

Градоначалникот на општина НОВО СЕЛО во рамки на утврдени износи во Буџетот, освен за трошење на 

средствата од подставките во програма Совет на општина А0 и тоа: 

- тековна резерва, трансфери до здруженија на граѓани и фондации и трансфери до невладини 

организации,  

- трансфери до спортски клубови и 

- други трансфери за кои одлучува Советот на општина  НОВО СЕЛО. 

Член 20 

 

Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во поодделните програми и потпрограми ги 

извршува Градоначалникот на општината.. 

Член 21 

 

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 Министерство за информатичко општество и администрација на актите за 

систематизација. 

 

  Член 22 

 

Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се наплатени во износ 

поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ се враќа првенствено на товар на видот на 

приходите на кои се уплатени, а доколку такви приходи нема, тогаш на товар на другите приходи на 

Буџетот. 

Повратот на погрешно, или на повеќе уплатени, односно наплатени приходи се врши со решение на 

Градоначалникот, освен во случаите каде надлежноста им припаѓа на други органи. 

 

Член 23 

 

Буџетот на Општината   НОВО СЕЛО  се извршува од 01.01.2019  до 31.12.2019 година. 

 

 

Член 24 

 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општината  НОВО 

СЕЛО ”, а ќе се применува од 01 Јануари  2019  година. 

 

Бр.08-3594/1 
31.12.2018  година 
                                                                                                 Совет на општина Ново Село 
                                                                                                                 Претседател 
                                                                                                             Валентина Попова  
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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 утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД 

,,Комуна,,-Ново Село за регулиран период 2019-2021 
 
 

1. Се ОБЈАВУВА Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за 
пиење или водоснабдување на ЈПКД ,,Комуна,,-Ново Село за регулиран период 2019-
2021,  што Советот на општина Ново Село ја усвои  на седницата одржана на ден  
27.12.2018   година. 
 
 

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

Службен гласник на Општина Ново Село. 

  
 
 
 
 
 
Бр. 09-10/2  
04.01.2019 година 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                        
Вршител на должност 
          ГРАДОНАЧАЛНИК,   

                                                                                      на  општина Ново  Село  
                              Горан Цветков 
 
 
 
 



                                                     ,,Службен гласник на општина Ново Село”                                                 Бр.1/2019 

  

 

                                                                             Стр.  54 
 

 

 
 

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 6 од Законот за Локална самоуправа 

(Службен Весник на РМ бр.5/2002), член 14 од Статутот на општина Ново Село (Сл. 
гласник  на општина Ново Село бр. 16/06) и член 11 од Законот за јавни 
претпријатија (Службен весник на РМ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 8/09, 
97/10 и 6/12) Советот на општина Ново Село на седницата одржана на ден 
27.12.2018  година, врз основа на Одлука од управен  одбор на ЈПКД Комуна – Ново 
Село  бр.02-1034/1 од 19.12.2018 година ја донесе следната: 
 

О Д Л У К А 
  за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД ,,Комуна,,-

Ново Село за регулиран период 2019-2021 

  
Член 1 

СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со 
вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД ,,Комуна,,-Ново Село за регулиран период 
2019-2021 бр.02-1034/1 од  19.12.2018 година. 

 
               Член 2 
 
Составен дел на оваа  одлука е Одлуката за утврдување на тарифа за 

снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД ,,Комуна,,-Ново Село за 
регулиран период 2019-2021 бр.02-1034/1 од  19.12.2018 година донесена од 
Управен одбор на ЈПКД ,,Комуна,,-Ново Село .  
 

Член 3 
 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на 
Општина Ново Село. 

 
 

Бр.08-10/1 
04.01.2019 година 
 
 
 
                                                            Совет на општина Ново Село 
                  Претседател, 
        Валентина Попова  
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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 утврдување на тарифа за  собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД 

,,Комуна,,-Ново Село за регулиран период 2019-2021 
 

1. Се ОБЈАВУВА Одлуката за утврдување на тарифа за  собирање и одведување 
на урбани отпадни води на ЈПКД ,,Комуна,,-Ново Село за регулиран период 2019-
2021,  што Советот на општина Ново Село ја усвои  на седницата одржана на ден  
27.12.2018   година. 
 
 

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

Службен гласник на Општина Ново Село. 

  
 
 
 
 
 
Бр. 09-11/2  
04.01.2019 година 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                        
Вршител на должност 
          ГРАДОНАЧАЛНИК,   

                                                                                      на  општина Ново  Село  
                              Горан Цветков 
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Врз основа на член 36, став 1, точка 6 од Законот за Локална самоуправа 

(Службен Весник на РМ бр.5/2002), член 14 од Статутот на општина Ново Село (Сл. 
гласник  на општина Ново Село бр. 16/06) и член 11 Законот за јавни претпријатија 
(Службен весник на РМ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 8/09, 97/10 и 6/12) 
Советот на општина Ново Село на седницата одржана на ден 27.12.2018  година, врз 
основа на Одлука од управен одбор на ЈПКД Комуна – Ново Село  бр.02-1033/1 од 
19.12.2018 година ја донесе следната: 
 

О Д Л У К А 
  за утврдување на тарифа за  собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД ,,Комуна,,-Ново 

Село за регулиран период 2019-2021 

  
Член 1 

СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ Одлуката за утврдување на тарифа за  собирање и 
одведување на урбани отпадни води на ЈПКД ,,Комуна,,-Ново Село за регулиран 
период 2019-2021  . 

 
               Член 2 
 
Составен дел на оваа  одлука е  Одлуката за утврдување на тарифа за  

собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД ,,Комуна,,-Ново Село за 
регулиран период 2019-2021донесена од Управен одбор на ЈПКД ,,Комуна,,-Ново Село 
бр.02-1034/1 од 19.12.2018 година .  
 

Член 3 
 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на 
Општина Ново Село. 

 
 

Бр.08-11/1 
04.01.2019 година 
 
 
 
                                                            Совет на општина Ново Село 
                  Претседател, 
        Валентина Попова  
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Врз основа на член 51 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 

5/02), како и врз основа на член 82 од Статутот на општина Ново Село (Сл. гласник 

на општина Ново Село бр. 16/06), Градоначалникот на општина Ново Село донесе: 

 

 
Р   Е    Ш    Е    Н     И    Е 

За необјавување на одлуката бр.09-177/2 од 24.01.2019 година 
 

 
 1. Се запира објавување  на Одлуката за  делигирање на надлежност на ЈПКД 
Комуна Ново Село за  превоз на ученици на територијата на општина Ново Село . 
 

O    Б    Р    А    З    Л    О    Ж    Е    Н    И   Е 
 

Советот на општина Ново Село на седницата одржана на ден 27.12.2018 
година донесе одлука : Одлуката за  делигирање на надлежност на ЈПКД Комуна 
Ново Село за  превоз на ученици на територијата на општина Ново Село . 

Согласно член  23 од Законот за локалната самоуправа : 
(1) Органот на државната управа може да го делегира извршувањето на 

определени работи од своја надлежност на градоначалникот, во согласност со закон. 
(2) Во случаите од ставот (1) на овој член се пренесуваат и средствата 

предвидени во Буџетот на Република Македонија за извршување на тие работи. 
(3) Начинот на извршување на работите од ставот (1) на овој член може да се 

приспособи на локалните услови, со почитување на стандардите утврдени со закон. 
(4) Органот на државната управа од ставот (1) на овој член е супсидијарно 

одговорен за извршувањето на делегираните работи. 
Средствата за превоз на ученици се блок дотации од Министерството за 

образование и наука преку Буџетот на општина Ново Село дирекно на сметките на 
основните училишта . Тргнувајќи од ваквата сотојба средствата за превоз на 
ученици не се средства на општина Ново Село истите  да би можеле да се пренесат 
согласно член 23 од Законот за локална самоуправа со делегирана надлежност. 

Имајќи го во предвид и Член 10-a од Законот за јавните набавки  во кои 
случаи се применува Закот за јавни набвки  кој вели дека договорот за јавна набвка 
се доделува  од страна на договорен орган на правно лице доколку:  

- правното лице е основано да врши дејност од делокругот на надлежности на 
тој договорен орган,  

- правното лице остварило повеќе од 80% од вкупниот промет во претходната 
деловна година за потребите на договорниот орган,  

- предметот на договорот е директно поврзан со вршење на дејноста од 
алинејата 1 на овој член,  

- договорниот орган е единствен основач на тоа правно лице,  
- врз правното лице договорниот орган врши надзор и  
- правното лице соодветно го применува овој закон при набавката на стоки, 

услуги и работи потребни за извршување на договорот. 
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Бидејќи набавката за превоз на ученици не е опфатена со исклучоците од 
примена на Законот за јавните набавки. Воедно, при спроведувањето на оваа 
набавка, впрочем како и кај сите постапки за доделување на договори за јавни 
набавки, треба да се почитуваат и материјалните прописи со кои се уредува областа 
од која е предметот на конкретната набавка. 

Имајќи предвид дека до сега во постапките за набавка на превоз на ученици се 
добиваа цени кои се повисоки од реалните на пазарот, ш то е спротивно на 
принципот на рационално и ефикасно искористување на средствата,  донесен е 
Законот за дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај чија цел е да 
се добиваат реални цени, а со цел да се избегне поништување на постапките за јавни 
набавки и да се обезбеди навремен превоз на учениците. За да се применат  
одредбите од овој закон, за превоз на ученици од страна на носителите на дозволи за 
општински и меѓуопштински линиски превоз потребно е да бидат исполнети 
определени предуслови. 

Сепак, со оглед на тоа што Законот за јавните набавки не ја исклучува од 
примена предметната набавка, сметам дека доколку има повеќе превозници 
носители на дозволи и се исполнети предусловите од горенаведениот Закон за 
превоз во патниот сообраќај, постои можност за обезбедување ефикасна 
конкуренција и намалување на утврдените цени доколку договорниот орган 
спроведе некоја од редовните постапки согласно проценетата вредност. 

Од сето горенаведено произлегува дека превозот на ученици не може да се 
делигира на ЈПКД ,,Комуна,,-Ново Село и за истото потребно е  училиштата да си 
спроведат постапка за јавна набавка согласно позитивните законски прописи. 

Согласно горенаведеното Градоначалникот одлучи како во диспозитивот на 
ова решение. 
 
 

Доставено до: 
-Претседателот на Советот 

               -Архивата                                                                                                                                                 
   Вршиел на должност 

              ГРАДОНАЧАЛНИК,   
                                                                       на  општина Ново  Село  
                                        Горан Цветков  

Бр.09-177/2  
Датум 24.01.2019 
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Врз основа на член 36 и член 22 став (1) т.1 и т.4 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02) и член 10-а  од Законот за јавните набавки 

136/2007, 130/2008, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14, 130/14, 

180/14, 78/15, 192/15, 27/16,  120/16, 165/2017  и 83/2018) и  во согласност  со член 

14 од Статутот на општина Но-во Село (Сл.гласник на општина Ново Село 16/06), 

како и врз основа на барање на бр.08-3495/1 од 21.12.2018 година од ЈПКД Комуна 

Ново Село, Советот на општина Ново Село на седницата одржана на ден 27.12.2018 

година донесе: 

О Д Л У К А 
за делигирање на надлежност на ЈПКД Комуна Ново Село за  превоз на ученици на 

територијата на општина Ново Село 
 

Член  1 
 

Се делигира надележноста на ЈПКД Комуна Ново Село за  превоз на ученици 

на територијата на општина Ново Село како и средствата предвидени во Буџетот на 

општина Ново Село предвидении за таа намена . 

 
Член  2 

 
 Општинна Ново Село и ЈПКД Комуна Ново Село да склучат договор за 
регулирање на односите . 
 

Член 3 
 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во 
службен гласник на општина Ново Село. 
 
 
Бр.09-177/2  
Датум 24.01.2019 
                                                            Совет на општина Ново Село 
                  Претседател, 
        Валентина Попова  
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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  разрешување и именување на членови на надзорен одбор на ЈПКД Комуна Ново Село   

 

 
1. Се ОБЈАВУВА Одлуката за  разрешување и именување на членови на 

надзорен одбор на ЈПКД Комуна Ново Село  , што Советот на општина Ново Село ја 
донесе  на седницата одржана на ден  27.12.2018  година. 
 
 

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

во Службен гласник на Општина Ново Село. 

  
 
 
 
 
 
Бр. 08-137/2  
23.01.2019 година 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                        
Вршител на должност 
          ГРАДОНАЧАЛНИК,   

                                                                                      на  општина Ново  Село  
                              Горан Цветков 
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 Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 
5/02) , член 44 од Статутот на општина Ново Село (Сл. гласник на општина Ново 
Село бр. 16/ 06) и член 17 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на 
РМ” бр. 38/96, 9/97, 6/02, 19/02, 40/03, 49/06, 22/0783/2009, 97/10, 6/12, 119/13, 
41/14,138/14, 25/15, 61/15 , 39/16, и 64/18) ,Советот на општина Ново Село на 
својата седница одржана на ден 27.12.2018  година ја донесе следната: 

 
 
 

О Д Л У К А 
За разрешување и именување на членови на надзорен одбор на ЈПКД Комуна 

Ново Село   
 

                                        Член 1 
             Се разрешуваат  членовите  на  надзорниот  одобор  на  ЈПКД  Комуна  Ново 
Село  поради истекување на мандат :  
 

1.Ирена Трајкова с.Ново Село 
2.Кире Балџиев с.Сушица 
3.Сања Ѓорѓиева с. Дражево 
4.Трајче Ивановски с.Самоилово 

              5.Александар Митев с.Зубово 
 

 Член 2 
За членови на членовите на надзорниот одобор на ЈПКД Комуна Ново Село  

се именуваат : 
1. Лаура Стојменова- Ново Село 
2. Божин Николов – Мокриево 
3. Лаура Николова – Старо Коњарево 
4. Мите Митов – Зубово 
5. Александра Јаќимова – Ново Коњарево 

 
               Член 3 

                Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување а ќе биде  во службен 
гласник на општина Ново Село. 

 
Бр.08-137/1 

            23.01.2019 година 
 

                                                                                      Совет на општина Ново Село 
             Претседател, 

                                          Валентина Попова  
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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 Решението за  разрешување и именување на членови на Управниот одбор на Јавна општинска 

установа за деца-Детска градинка ,,СОНЦЕ,,-Ново Село 
 

 
1. Се ОБЈАВУВА Решението за разрешување и  именување на членови на 

Управниот одбор на Јавна општинска установа за деца-Детска градинка ,,СОНЦЕ,,-
Ново Село, што Советот на општина Ново Село ја донесе  на седницата одржана на 
ден  27.12.2018  година. 
 
 

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

во Службен гласник на Општина Ново Село. 

  
 
 
 
 
 
Бр. 09-154/2  
23.01.2019 година 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                        
Вршител на должност 
          ГРАДОНАЧАЛНИК,   

                                                                                      на  општина Ново  Село  
                              Горан Цветков 
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Врз основа на член 114 став 8 од Законот за заштита на децата ("Службен 
весник на РМ" бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15 и 25/15), член 36 став 1 точка 5 
од Законот за локалата самоуправа (“Службен весник на РМ“, број 5/02), член 14 од 
Статутот на Општина Ново Село (“Службен гласник на Општина Ново Село бр. 16/06,  
како и врз основа на Барање  бр.08-3223/1 од 21.11.2018 година од ЈОУДГ,,Сонце,,-
Ново Село, Советот на општина Ново Село  на седницата одржана на ден 27.12.2018 
година донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е   
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА  ЈАВНАТА ОПШТИНСКА 

УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРАДИНКА ,,Сонце, Ново Село“ 
ОПШТИНА НОВО СЕЛО  

 

Член 1 

Во Решението за именување на членови на Управниот одбор на Јавна 
општинска установа за деца-Детска градинка ,,СОНЦЕ,,-Ново Село Бр.08-2930/1 од 
07.12.2017 година во член 2 oд должноста членови на Управниот одбор СЕ 
РАЗРЕШУВААТ : 

Претставници  на основачот на детската градинка: 
 

1. Жаклина Василева – Ново Село 
2. Данче Ушинова – Ново Село 
3. Марјета Буjчевска – Ново Коњарево 

 
Член 2 

За членови на Управниот одбор на Јавна општинска установа за деца-Детска 
градинка ,,СОНЦЕ,,-Ново Село СЕ ИМЕНУВААТ:  
Претставници  на основачот на детската градинка: 
 
 1.Даниела Стојчевска –Ново Село 
 2. Тања Марков – Ново Коњарево 
               3.Валентина Стоилова- Ново Село   
                                                                                  Член 3 

Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави 
во службен гласник на општина Ново Село. 
Бр. 08-154/1  
23.01.2019 година 
                                                                     
           Совет на општина Ново Село 

Претседател,   
                                       Валентина Попова  

 



                                                     ,,Службен гласник на општина Ново Село”                                                 Бр.1/2019 

  

 

                                                                             Стр.  64 
 

 

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 одобрување на финансиски средства  на група граѓани од село Мокриево 
 

1. Се ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на финансиски средства  на група 

граѓани од село Мокриево, донесен на седницата на Советот на општина Ново Село 

одржана на ден  27.12.2018   година . 

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

Службен гласник на Општина Ново Село. 

  
 
 
 
 
Бр. 09-152/2  
23.01.2019 година 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                           
Вршител на должност 
      ГРАДОНАЧАЛНИК,   

                                                                                    на  општина Ново  Село  
                              Горан Цветков 
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Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ 

бр.5/02), а во согласност  со член 14 од Статутот на општина Ново Село (Сл.гласник 

на општина Ново Село 16/06),  како и врз основа на барање бр.08-3484/1 

претставник на група граѓани од село Мокриево Цветко Пандев, Советот на општина 

Ново Село на својата седница одржана на ден 27.12.2018  година ја донесе следната : 

 
О Д Л У К А  

За одобрување финасиски средства   
 
 

Член 1 
 

Се  одобрува финансиски средства во висина од 30.000,00 денари на група 
граѓани од село Мокриево за уредување на местото пред Домот на култура во село 
Мокриево и  делот околу автобуската станица во село Мокриево кои 
самоиницијативно ќе извршат уредување на просторот . 

Паричните средства да се исплатат на претставникот на група граѓани од село 
Мокриево Цветко Пандев од  село Мокриево. 
 
 
                                                                               Член 2 

Еднократната подршка  да се исплати  од Буџетот на општина Ново Село за 
2019  година. 
 

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

Службен гласник на општина Ново Село. 

 
 
Бр.08-152/1 
23.01.2019  година 
                         
 
                                                                              
              Совет на општина Ново Село 
                                                                                                                    Претседател,  
                                                                                                              Валентина Попова   
 
 

 

 

 



                                                     ,,Службен гласник на општина Ново Село”                                                 Бр.1/2019 

  

 

                                                                             Стр.  66 
 

 

       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 барањето на Здружение на ловци и риболовци ,,ЕЛЕН,, Ново Село 

барање бр.08-3400/1 од 13.12.2018  година 

 
1. Се ОБЈАВУВА Одлуката за усвојување на барањето на Здружение на ловци и 

риболовци ,,ЕЛЕН,, Ново Село барање бр.08-3400/1 од 13.12.2018  година година, што 
Советот на општина Ново Село ја усвои  на седницата одржана на ден  27.12.2018 
година. 
 
 

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

во Службен гласник на Општина Ново Село. 

  
 
 
 
 
 
 
Бр. 09-151/2  
23.01.2019 година 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                           
Вршител на должност 
      ГРАДОНАЧАЛНИК,   

                                                                                    на  општина Ново  Село  
                              Горан Цветков 
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Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 

5/02) и врз основа на член 14 од Статутот на општина Ново Село (Сл. гласник на 
општина Ново Село бр. 16/ 06), како и врз основа на барањето на Здружение на 
ловци и риболовци ,,ЕЛЕН,, Ново Село барање бр.08-3400/1 од 13.12.2018  година , 
Советот на општина Ново Село на својата седница одржана на ден 27.12.2018  година 
донесе : 
  
 

О Д Л У К А 
за усвојување  на барањето на Здружение на ловци и риболовци ,,ЕЛЕН,, Ново Село барање бр.08-

3400/1 од 13.12.2018   година 
 

Член 1 
 

Се  усвојува барањето на Здружение на ловци и риболовци ,,ЕЛЕН,, Ново Село 
барање бр.08-3400/1 од 13.12.2018  година и се доделуват финансиски средства во 
висина од 30.000,00 денари од Буџетото на општина Ново Село за 2019 година како  
еднократна парична помош за организација на Ловечка вечер на ЗЛР ,,Елен,,-Ново 
Село. 
 

Член 2 
 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување а ќе биде  објавена во 
,,Службен гласник на општина Ново Село”. 
 
 
 
 
 
   Бр.08-151/1 
  Датум 23.01.2019 
                                                                                            Совет на општина Ново Село 
        Претседател, 
              Валентина Попова   
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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 одобрување на вредносни ваучери на организационен одбори по населени места   

 
1. Се ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на вредносни ваучери на 

организациони одбори по населени места , што Советот на општина Ново Село ја 
усвои  на седницата одржана на ден  27.12.2018  година. 
 
 

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

во Службен гласник на Општина Ново Село. 

  
 
 
 
 
Бр. 09-150/2  
23.01.2019 година 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                           
Вршител на должност 
      ГРАДОНАЧАЛНИК,   

                                                                                    на  општина Ново  Село  
                              Горан Цветков 
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Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 
5/02) и врз основа на член 14 од Статутот на општина Ново Село (Сл. гласник на 
општина Ново Село бр. 16/ 06), како и врз основа на  барања  бр.08-3575/1 од 
27.12.2018 година од МЗ Старо Коњарево, бр.08-3561/1 од 26.12.2018 година од МЗ 
Мокрино, бр.08-3563/1 од 26.12.2018 година од МЗ Самоилово, бр.08-3562/1 од 
26.12.2018 МЗ Мокриево, бр.08-3564/1 од 26.12.2018 година МЗ Борисово, бр.08-
3482/1 од 18.12.2018 година МЗ Сушица, Советот на општина Ново Село на својата 
седница одржана на ден 27.12.2018  година донесе : 
  
 

О Д Л У К А 
за одобрување на вредносни ваучери  на организационите одбор за Нова година 

 
Член 1 

 
На  организациониот одбор за Нова Година во населените места во општина 

Ново Село им се одобруваат вредносни ваучери од по 4.000, 00 денари  и тоа на  : 
- МЗ СТАРО КОЊАРЕВО  

- МЗ МОКРИНО 

- МЗ САМОИЛОВО 

- МЗ МОКРИЕВО 

- МЗ БОРИСОВО 

- МЗ СУШИЦА 

Член 2 
 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување а ќе биде  објавена во 
,,Службен гласник на општина Ново Село”. 
 
 
 
 
 
   Бр.08-150/1  
23.01.2019 година 
                                                                                                Совет на општина Ново Село 
        Претседател, 
               Валентина Попова  
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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 заклучокот во врска со барање од Методија Челаков од Ново Село 

 
 
 
1. Се ОБЈАВУВА Заклучокот во врска со барање од Методија Челаков од Ново 

Село,  што Советот на општина Ново Село  ја  усвои  на седницата одржана на ден  
27.12.2018  година. 
 
 

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

Службен гласник на Општина Ново Село. 

  
 
 
 
 
 
Бр.09-147/2  
23.01.2019 година 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                           
Вршител на должност 
      ГРАДОНАЧАЛНИК,   

                                                                                    на  општина Ново  Село  
                              Горан Цветков 
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Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 
5/02) и врз основа на член 14 од Статутот на општина Ново Село (Сл. гласник на 
општина Ново Село бр. 16/ 06), како и врз основа на барањето на  бр.08-2957/1 од 
29.10.2018 година од лицето Методија Челаков од Ново Село, како и Мислење од 
Комисијата за урбанизам на општина Ново Село бр.10-3504/1 од 21.12.2018 година , 
Советот на општина Ново Село на својата седница одржана на ден 27.12.2018  година 
донесе : 
  
 
 
 
 

З А К Л У Ч О К  
  
 

1. Во однос на барањето  од лицето Методија Челаков, Советот на општина 
Ново Село го прифаќа мислењето на Комисијата за урбанизам при општина Ново 
Село бр.10-3504/1 од 21.12.2018 година  и  барањето го одбива имајќи го во предвид 
член 12 став (3)  и став (10) од  Законот за просторното и урбанистичкото 
планирање  199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016, 163/2016, 64/2018 и 168/2018)  . 
 
 

2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесување, а ќе биде  објавен во 
,,Службен гласник на општина Ново Село”. 
 
 

 
 
 

 
  Бр.08-147/1 
 Датум 23.01.2019 
                                                                                            
        Совет на општина Ново Село 
                         Претседател, 
                 Валентина Попова   
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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 утврдување на вклопување на бесправни објект во урбанистичко-планска 

документација урбанистички план за село Ново Село, изградени на КП3928/1, КП  бр.3981/2  во КО 
Ново Село, со која се врши усогласување на намената на бесправниот објект со намената на 

земјиштето 

 
1. Се ОБЈАВУВА Одлуката за утврдување на вклопување на бесправни објект во 

урбанистичко-планска документација урбанистички план за село Ново Село, 
изградени на КП3928/1, КП  бр.3981/2  во КО Ново Село, со која се врши 
усогласување на намената на бесправниот објект со намената на земјиштето, што 
Советот на општина Ново Село ја усвои  на седницата одржана на ден  27.12.2018 
година. 
 
 

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

во Службен гласник на Општина Ново Село. 

  
 
 
 
 
 
 
Бр. 09-146/2  
23.01.2019 година 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                           
Вршител на должност 
      ГРАДОНАЧАЛНИК,   

                                                                                    на  општина Ново  Село  
                              Горан Цветков 
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Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 
5/02) и врз основа на член 14 од Статутот на општина Ново Село (Сл. гласник на 
општина Ново Село бр. 16/ 06),  и член 10 став 4 од Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти („Сл. весник на РМ” бр.23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) 
како и врз основа на барањето на барање бр08-3475/1 од 18.12.2018 година и 
службена белешка бр.УП1 бр.10-565 од 11.12.2018 година  , Советот на општина Ново 
Село на својата седница одржана на ден 27.12.2018  година донесе : 
  
 

О Д Л У К А 
за утврдување на вклопување на бесправни објект во урбанистичко-планска документација 

урбанистички план за село Ново Село, изградени на КП3928/1, КП  бр.3981/2  во КО Ново Село, со која 
се врши усогласување на намената на бесправниот објект со намената на земјиштето 

 
 
 

Член 1 
 

За поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект 
евидентиран во регистарот на поднесени барања за утврдување на правен статус на 
бесправни објекти во Општина Ново Село УП1 бр.10-565 од 29.09.2018 година од 
Милош Пертемов од Ново Село, за бесправно изградени објеки изградени  на  
КП3928/1 и КП  бр.3981/2  во КО Ново Село прикажани во геодетски елаборат за 
посебни намени изработен од ГЕОМЕРИДИЈАН ДОО, Советот на Општина Ново Село 
констатира дека може да се изврши усогласување на намената на бесправните објект 
со намената на земјиштето и да се изврши вклопување на бесправните објект 
согласно одредбите на Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните 
објекти во урбанистичко-планска документација („Службен весник на Република 
Македонија” бр.56/11,  162/12 и 95/13). 
 

Член 2 
 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување а ќе биде  објавена во 
,,Службен гласник на општина Ново Село”. 
 
 
 
   Бр.08-146/1 
  Датум 23.01.2019 
                                                                                            Совет на општина Ново Село 
        Претседател, 
              Валентина Попова   
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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 изработка на  планска документација за општина Ново 

Село за 2019  година 

 
 

1. Се ОБЈАВУВА Одлуката за усвојување на  Програмата за изработка на 
планска документација за општина Ново Село за 2019 година,  што Советот на 
општина Ново Село ја усвои  на седницата одржана на ден  27.12.2018  година. 
 

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

Службен гласник на Општина Ново Село. 

  
 
 
 
 
 
Бр. 09-145/2  
23.01.2019 година 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                           
Вршител на должност 
      ГРАДОНАЧАЛНИК,   

                                                                                    на  општина Ново  Село  
                              Горан Цветков 
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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 
27.12.2018    година ја донесе следната: 
 
 

 
О    Д    Л   У    К    А 

  за усвојување на  Програмата за изработка на   планска документација за општина Ново Село за 2018 
година  

 
 

Член 1 
 

Се усвојува Програмата за изработка на планска документација за општина 
Ново Село за 2019 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.08-145/1 
Датум 23.01.2019 
                                                                                            Совет на општина Ново Село 
        Претседател, 
              Валентина Попова   
    
 
 
 

 



                                                     ,,Службен гласник на општина Ново Село”                                                 Бр.1/2019 

  

 

                                                                             Стр.  76 
 

 

 

 

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 

5/02) и врз основа на 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 27.12.2018  година донесе  

 
 

ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА  ПЛАНСКА ДОКУМЕТАЦИЈА ЗА 
ОПШТИНА НОВО СЕЛО ЗА 2019год. 

 
 

Во годишната програма за 2019год. се предвидуват изработка на следните 
плански документации за Општина Ново Село: 

 
1.УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО (УПС): 
 

1.1   УПС-БОРИСОВО превземена од годишната програма од 2018год.  
1.2   УПС-МОКРИНО превземена од годишната програма од  2018год.   
1.3 УПС-СТАРО КОЊАРЕВО превземена од годишната програма од  2018год. 
1.4  УПС-СУШИЦА.превземена од годишната програма од  2018год. 
1.5  УПС-ЗУБОВО превземена од годишната програма од  2018год. 
1.6  УПС-МОКРИЕВО превземена од годишната програма од  2018год. 
1.7  УПС-САМОИЛОВО превземена од годишната програма од  2018год. 
1.8  УПС-СМОЛАРИ 
1.9  УПС-ДРАЖЕВО 

 
 
2. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ВОН НАСЕЛЕНИ МЕСТА (УПВНМ): 
 

2.1. Урбанистички план вон населено место за индустриска зона „НОВО СЕЛО “место 
викано „Кошутица“, КО Ново Село, превземена од годишната програма од 2018год. 

 
2.2. Урбанистички план за вон населено место КО Смолари за стопански комплекс, со 
намена Г2 лесна незагадувачка индустрија (фабрика за негазирана вода) превземена 
од годишната програма за 2018год. 
 
2.3. Урбанистички план за вон населено место КО Смолари за големи угостителски 
единицци, годишната програма за 2018год. 
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2.4. Урбанистички план за вон населено место КО Колешино за стопански комплекс, 
со намена Г4 леснa незагадувачка индустрија-изградба на стопански комплекс, со 
класа на намена Г4-Стоваришта, (магазин за складирање на индустриски, 
земјоделски и прехрамбени производи) на КП БР.2748 и дел од КПБР.2754/1, КО 
Колешино вон гр. 

 
 
 
 
 
2.5. Локално урбанистичка планска докумнетација КО Колешино за центар за 
рехабилитација, со намена В2-здраство и социјална заштита и лечилишта.  
2.6. Локално урбанистичка планска докумнетација КО Колешино-вон ГР за Б3 големи 
угостителски единици. 
 2.5. Локално урбанистичка планска докумнетација КО Ново Село со намена Е3 
(прочистителна станица).  
 
 

3.ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО (УПС): 
 

3.1 УПС-КОЛЕШИНО превземена од годишната програма од 2018год. 
3.2 УПС-НОВО КОЊАРЕВО превземена од годишната програма од 2018год. 
3.3 УПС-НОВО СЕЛО (БЛОК 1,2,3,4,5,10) 
3.4 Разработка на блок А6 од УПС-НОВО СЕЛО 
 
 

4.ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ВОН 
НАСЕЛЕНО МЕСТ (УПВНМ): 
 
4.1 Урбанистички план за вон населено место КО Смолари, Онаа Страна 
4.2 Урбанистички план за вон населено место КО Колешино (за туристички-
рекреативен центар и споменик на природата – колешински водопад) 
 

5.ИЗРАБОТКА НА АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ 
 
5.1 АУП зона за домување  Ново Село на КПбр7047/1, 7047/2, 7047/3, 7047/4, 7609/3, 
7605/3 и 7046 
5.2 АУП зона за домување  Ново Село на КП бр 6831, 6830, 6829 и 6828 
5.3 АУП зона за домување  Ново Село на 6710,6711 и 7606. 
 
 

6. Измени и дополнување на плановите за сите КО. на населени места по 
блокови, со проектирана површина за дополнување на плановите од 60ха, со 
финансирање од страна на барателите во висина од 70% и 30% од 
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буџетот на општина Ново Село. 
 
7.Вкупната површина на која е потребно извршување на урбанистички зафати 

во текот на 2019год. ќе се реализира според приливот на финансиските средства во 
буџетот на општината и преку самофинансирање од правни и физички лица. 

 
 
8. За изработка на предвидената урбанистичка документација за 

урбанистички планови за села во 2019год. ќе биде потребно да се 
обезбедат 6.200.000.00денари од буџетот на општина Ново Село и пруку 
самофинансирање во висина од 2.000.000,00денари од правни и физички 
лица од територијата на општина Ново Село. 

 
9. Оваа програма влегува во сила осмиот ден, од денот по објавувањето во 

Службен гласник на општина Ново Село. 
 
 
 
 
Бр.08-145/1 
Датум 23.01.2019 
                                                                                            Совет на општина Ново Село 
        Претседател, 
              Валентина Попова   
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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 2019  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 2019 година,  што Советот на општина Ново Село ја усвои  на седницата 
одржана на ден  27.12.2018   година. 
 
 

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

Службен гласник на Општина Ново Село. 

  
 
 
 
 
 
Бр. 09156/2  
23.01.2019 година 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                  
Вршител на должност 
      ГРАДОНАЧАЛНИК,   

                                                                                    на  општина Ново  Село  
                              Горан Цветков 
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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 
27.12.2018  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 2019  година 

 
 

Член 1 
 

Се усвојува Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на 
локалните патишта и улици во општина Ново Село за 2019 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.08-156/2 
  Датум 23.01.2019 
                                                                                            Совет на општина Ново Село 
        Претседател, 
              Валентина Попова   
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Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 

5/02) и врз основа на 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 27.12.2018  година донесе  

 
 

ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА,РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ 
ПАТИШТА И УЛИЦИ ЗА 2019 ГОДИНА 

 
 
 
А.Изградба на улици 
1.Изградба на улица во с.Мокриево Л=200 м 
-Изработка на постелица ...........................................770 м2 х 35= 26.950,00 
-Набавка,транспорт и вградување на шљунак 
  со транспорт од 25 км со такса............................... 154 м3 х 800 =123.200,00    
-Машинско вградување на асфалт со 
  БНХС-16 со д=7,0 см................................................770 м2 х 950=731.500,00 
 - Набавка,транспорт и вградување на шљунак 
  со транспорт од 25 км со такса за изработка на  
  банкини...................................................................... 70 м2 х 50 =3.500,00 
                                                                                  ____________________________ 
                                                                                   СЕ ВКУПНО 885.150,00 ден.      
 
 
 
 
2.Изградба на улица во с.Ново Коњарево Л=200 метри 
-Изработка на постелица ...........................................770 м2 х 35= 26.950,00 
-Набавка,транспорт и вградување на шљунак 
  со транспорт од 25 км со такса............................... 154 м3 х 800 =123.200,00    
-Машинско вградување на асфалт со 
  БНХС-16 со д=7,0 см................................................770 м2 х 950=731.500,00 
 - Набавка,транспорт и вградување на шљунак 
  со транспорт од 25 км со такса за изработка на  
  банкини...................................................................... 70 м2 х 50 =3.500,00 
                                                                                  ____________________________ 
                                                                                   СЕ ВКУПНО 885.150,00 ден.    
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  3.Изградба на улица во с.Самоилово Л= 200 м 
-Изработка на постелица ...........................................770 м2 х 35= 26.950,00 
-Набавка,транспорт и вградување на шљунак 
  со транспорт од 25 км со такса............................... 154 м3 х 800 =123.200,00    
-Машинско вградување на асфалт со 
  БНХС-16 со д=7,0 см................................................770 м2 х 950=731.500,00 
 - Набавка,транспорт и вградување на шљунак 
  со транспорт од 25 км со такса за изработка на  
  банкини...................................................................... 70 м2 х 50 =3.500,00 
                                                                                  ____________________________ 
                                                                                   СЕ ВКУПНО 885.150,00 ден.    
 
 
 
4.Изградба на улица во с.Сушица Л=200 м 
-Изработка на постелица ...........................................770 м2 х 35= 26.950,00 
-Набавка,транспорт и вградување на шљунак 
  со транспорт од 25 км со такса............................... 154 м3 х 800 =123.200,00    
-Машинско вградување на асфалт со 
  БНХС-16 со д=7,0 см................................................770 м2 х 950=731.500,00 
 - Набавка,транспорт и вградување на шљунак 
  со транспорт од 25 км со такса за изработка на  
  банкини...................................................................... 70 м2 х 50 =3.500,00 
                                                                                  ____________________________ 
                                                                                   СЕ ВКУПНО 885.150,00 ден.    
 
 
 
5. Изградба на улица во с.Старо Коњарево Л=200 м 
-Изработка на постелица ...........................................770 м2 х 35= 26.950,00 
-Набавка,транспорт и вградување на шљунак 
  со транспорт од 25 км со такса............................... 154 м3 х 800 =123.200,00    
-Машинско вградување на асфалт со 
  БНХС-16 со д=7,0 см................................................770 м2 х 950=731.500,00 
 - Набавка,транспорт и вградување на шљунак 
  со транспорт од 25 км со такса за изработка на  
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  банкини...................................................................... 70 м2 х 50 =3.500,00 
                                                                                  ____________________________ 
                                                                                   СЕ ВКУПНО 885.150,00 ден.    
 
 
 
6. Изградба на улица во с.Колешино Л=200 м 
-Изработка на постелица ...........................................770 м2 х 35= 26.950,00 
-Набавка,транспорт и вградување на шљунак 
  со транспорт од 25 км со такса............................... 154 м3 х 800 =123.200,00    
-Машинско вградување на асфалт со 
  БНХС-16 со д=7,0 см................................................770 м2 х 950=731.500,00 
 - Набавка,транспорт и вградување на шљунак 
  со транспорт од 25 км со такса за изработка на  
  банкини...................................................................... 70 м2 х 50 =3.500,00 
                                                                                  ____________________________ 
                                                                                   СЕ ВКУПНО 885.150,00 ден.   
 
 
ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ: 5.310.900,00 денари   
КРПЕЊЕ НА ДУПКИ: 250.000,00 денари 
ЗИМСКО ОДРЖУВАЊЕ: 400.000,00 денари 
ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ: 250.000,00 денари 
                                      _________________________ 
                                      ВКУПНО: 6.210.900,00 денари 
                                      _________________________ 
                                      ВКУПНО СО ДДВ: 7.328.862,00 денари 
 
                                     
                                                
  Бр.08-156/1 
  Датум 23.01.2019 
                                                                                            Совет на општина Ново Село 
        Претседател, 
              Валентина Попова   
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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 
 

1. Се ОБЈАВУВА Одлуката за усвојување за усвојување на Програмата за работа  
на Општинска Установа Дом на културата ,,Јане Сандански,, - Ново Село бр.01-147/1 
од 14.12.2018 година,  што Советот на општина Ново Село ја усвои  на седницата 
одржана на ден 27.12.2018 година. 
 
 

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

Службен гласник на Општина Ново Село. 

  
 
 
 
Бр.09-144/2  
23.01.2019 година 
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Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ 

бр.5/02) а во согласност со член 14 од Статутот на општина Ново Село (Сл.гласник на 

општина Ново Село 16/06),  како и врз основа на барање  бр.03-3499/1 од 21.12.2018 

година од ОУ Дом на култура ,,Јане Сандански,,- Ново Село Советот на општина Ново 

Село на својата седница одржана на ден 27.12.2018  година ја донесе следната 

О Д Л У К А 
за усвојување на Програма за работа на Општинска Установа Дом на културата ,,Јане Сандански,, - 

Ново Село 

 
Член 1 

Се усвојува Програма за работа на Општинска Установа Дом на културата 
,,Јане Сандански,, - Ново Село за 2019  година бр.01-147/1 од 14.12.2018 година. 

 
Член 2 

Составен дел на оваа одлука е Програма за работа на Општинска Установа Дом 
на културата ,,Јане Сандански,, - Ново Село за 2019 како и Пријава  за фолкорна, 
музичка и музичко сценска дејност  за 2019 година бр.03-130/1 од 08.11.2018 година, 
Пријава за проект од драмска дејност 03-134/1 од 08.11.2018  година, Пријава за 
проект од визуелни уметности, архитектура и дизајн за 2019  бр.03-133/1 од 
08.11.2018 година, Пријава за проект од визуелни уметности, архитектура и дизајн 
за 2019  бр.03-132/1 од 08.11.2018 година, Пријава за проект од визуелни уметности, 
архитектура и дизајн за 2019  бр.03-131/1 од 08.11.2018 година, Пријава  за 
фолкорна, музичка и музичко сценска дејност  за 2019 бр.03-129/1 од 08.11.2018 
година,  

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила со денот надонесување а ќе биде  објавена во 

„Службен гласник на Општина Ново Село“ 
 
 
 
  Бр.08-144/1 
  Датум 23.01.2019 
                                                                                            Совет на општина Ново Село 
        Претседател, 
              Валентина Попова   
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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 давање согласност на одлуката  за утврдување на надоместок за одржување на 

гробишта (гробнарина) донесена од  Управен одбор на ЈПКД ,,Комуна,,-Ново Село  
 

1. Се ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност на одлуката  за утврдување на 
надоместок за одржување на гробишта (гробнарина) донесена од  Управен одбор на 
ЈПКД ,,Комуна,,-Ново,  што Советот на општина Ново Село ја усвои  на седницата 
одржана на ден  27.12.2018   година. 
 
 

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

Службен гласник на Општина Ново Село. 

  
 
 
 
 
 
Бр. 09-142/2 - 
23.01.2019 година 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                        
Вршител на должност 
          ГРАДОНАЧАЛНИК,   

                                                                                      на  општина Ново  Село  
                              Горан Цветков 
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Врз основа на член 36, став 1, точка 6 од Законот за Локална самоуправа 

(Службен Весник на РМ бр.5/2002), 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 оддржана на ден 27.12.2018 година ја донесе следната: 
 

О Д Л У К А 
   за давање согласност на одлуката  за утврдување на надоместок за одржување на гробишта 

(гробнарина) донесена од  Управен одбор на ЈПКД ,,Комуна,,-Ново 
 

  
Член 1 

СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ  на Одлуката  за утврдување на надоместок за 
одржување на гробишта (гробнарина) донесена од  Управен одбор на ЈПКД ,,Комуна,,-
Ново  бр.02-678/1 од 08.08.2018 година. 

 
 
               Член 2 
Составен дел на оваа Одлука е Програмата  за работа и план за развој работа 

на ЈПКД ,,Комуна,,- Ново Село бр. 01-1035/1  од 19.12.2018.  
 
 

Член 3 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на 

Општина Ново Село. 
 
 

Бр.08-142/1 
23.01.2019 година 
 
 
 
                                                            Совет на општина Ново Село 
                  Претседател, 
        Валентина Попова  

 
 
 

 


