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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 внатрешната организација, делокругот и начинот на извршувањето 

на задачите на општинската администрација на Општина Ново Село 

 

1.Се ОБЈАВУВА Одлуката за усвојување на внатрешната организација, делокругот и начинот на 

извршувањето на задачите на општинската администрација на Општина Ново Село, а усвоена на седницата 

на Советот на Општина Ново Село одржана на ден 19.04.2021 година. 

 

 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе биде објавено во службен гласник 

на Општина Ново Село. 

 

Бр.09-970/2 

04.05.2021година 

                                 

 

                                                                                                                   Општина Ново Село 

                                                                                                             Градоначалник, 

                                                                                                             Никола Андонов 
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Врз основа на член 17 став (7) од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен 

весник на Република  Македонија“  бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ 143/19 и 14/20) и член 57 став (4) од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/02), Советот на општина Ново 
Село на седница одржана на ден 19.04.2021 година донесе: 

 
 
 

О Д Л У К А 
за внатрешната организација, делокругот и начинот на извршувањето на 

задачите на општинската администрација на општина Ново Село 
 
 
 I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
  Со оваа Одлука се уредуваат внатрешната организација на Општина Ново Село (во 

натамошниот текст: општината), видот и бројот на организациски единици, нивниот делокруг на 
работа, начините и формите на раководење, како и графички приказ на внатрешната 
организација на Општината (Органограм). 

 
Член 2 

Општинската администрација на општина Ново Село ги извршува работите од надлежност на 
органите на општината, односно Советот и Градоначалникот на општината во согласност со 
Уставот и со закон, со Статутот на општината и со други прописи и општи акти донесени врз основа 
на закон. 
  
 
    

II. ВИД И БРОЈ НА ОРГАНИЗАЦИСКИ ЕДИНИЦИ  
 

Член 3 
Врз основа на надлежностите на Општина Ново Село утврдени со закон, како и 

групирањето на работите и задачите според видот, обемот, сложеноста, нивната меѓусебна 
сродност и поврзаност, општинската администрација се организира во одделенија. 

 
Член 4 

Одделение се образува заради непосредно извршување на една од следните работи: 
нормативно-правни, управување со човечки ресурси, стручно-аналитички, управни, управно-
надзорни, информативно – комуникациски, стручно-оперативни, материјално - финансиски, 
инвестициони, информатичко-технички, стручно-административни и други работи. 

 
Член 5 
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(1) Тргнувајќи од надлежностите на општината утврдени со закон, како и од видот, обемот, 
сложеноста, меѓусебната сродност и поврзаност на работите и задачите и другите услови 
потребни за нивното извршување, во рамки на Општината  се формираат  следните  
одделенија: 

 
1. Одделение за правни, општи работи, јавни дејности и управување со човечки ресурси; 
2. Одделение за комунални дејности; 
3. Одделение за локален економски развој; 
4. Одделение за урбанизам, градење и заштита на животната средина; 
5. Одделение за внатрешна ревизија; 
6. Одделение за финансиски прашања. 

 
(2) Во општината се формирани заеднички административни тела со соседните општини, врз 

основа на Одлуката за основање заеднички административни тела на општините Босилово, 
Василево и Ново Село со бр.07-638/1 од 30.09.2005 година (Службен гласник на Општина Ново 
Село бр. 05/05) и се систематизирани во административните простори на тие општини, и тоа: 

- заедничко одделение за урбанизам, градење и заштита на животната средина со 
седиште во општина Ново Село;    

- заедничкото одделение за администрирање на даноци и такси и други надоместоци со 
седиште во општина Василево и  

- заедничко одделение за инспекциски надзор со седиште во Општина Босилово 
 
 

III. ДЕЛОКРУГ НА РАБОТА НА ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ ЕДИНИЦИ  
 

Член 6 
 Одделението за правни, општи работи, јавни дејности и управување со човечки ресурси  ги 

врши следните работи: 
Проучување на законите и подзаконските акти како и други прописи и општи акти во надлежност 
на единицата на локалната самоуправа; обезбедување на поддршка за непречено 
функционирање на Советот на општината и неговите комисии; подготвување на одлуки и други 
општи и конкретни акти во надлежност на Советот и Градоначалникот; изготвување на Предлог 
Статут на Општина Ново Село; изготвување на Предлог одлуката за внатрешна организација и 
прелог правилникот за систематизација на работите места; давање на мислење на актите на 
општината од аспект на нивната законитост, како и постапување по мислења, барања претставки 
и предлози упатени до општината од страна на граѓаните; извршување на стручни работи за 
потребите на Советот и Градоначалникот; доставување на информации и податоци во врска со 
активностите на општината на барање на надлежните органи или врз основа на закон; изготвува 
нормативни акти од надлежност на Градоначалникот и Советот на Општината; извршување на 
обврските и задачите поврзани со процесот на управување со човечки ресурси кои 
произлегуваат од Законот за вработените во јавниот сектор и Законот за административните 
службеници; остварување на соработка со Советите и претседателите на Месните Заедници; 
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подготвување на Службен гласник на општината; спроведување на архивско - канцелариското 
работење согласно закон и ракување со документите на општината се до нивното уништување, 
односно предавање на Државниот архив на Република Северна Македонија; грижа за 
остварување на начелото на јавност и транспарентност во работењето на органите на општината; 
водење на протокол за потребите на општината; информирање на граѓаните и овозможува 
слободен пристап на информации од јавен карактер; активности кои произлегуваат од 
законските прописи од областа на образованието; од областа на спортот  и рекреацијата, развој 
на масовниот спорт и рекреативни активности, организирање спортски приредби и 
манифестации, поддршка на спортски сојузи во рамките на надлежностите; реализирање на 
обврските кои произлегуваат од прописите од областа на здравствената заштита, застапеноста 
на локалната самоуправа во одборите на здравствените организации во јавна сопственост, 
здравствено воспитување и унапредување на здравството, превентивни активности, здравствен 
надзор над животната средина, надзор над заразните болести, помош на пациенти со 
специјални потреби, активности поврзани со инвестиции и одржување на детски градински и 
домови за стари лица, остварување на право и воспитување на децата од предучилишна возраст 
согласно со Националната програма за развој на социјалната заштита; реализирање на 
активности и проекти кои произлегуваат од  прописи и надлежностите на општината во областа 
на културата, поддршка на културните установи и проекти, негување на фолклорот, 
организирање на културни манифестации; координирање, организирање и остварување на 
соработката помеѓу невладините организации и локалната самоуправа во рамките на законските 
надлежности; извршување на обврските кои произлегуваат од Законот за еднакви можности 
меѓу мажи и жени и националните развојни документи за родова рамноправност; извршување 
на обврските кои произлегуваат од Законот за заштита и спасување и Законот за управување со 
кризи, односно изготвува и реализира прописи од областа на заштитата и спасувањето на 
граѓаните и материјалните добра, спроведување на подготовки и преземање на мерки за 
заштита од воени разурнувања, природни непогоди и други несреќи и последици предизвикано 
од нив, врши анализа на состојбата и дава иницијативи и предлози за нивно решавање; 
извршување на технички организационо - логистички работи поврзани со одржување на имотот 
на општината; како и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на Советот 
или Градоначалникот на општината. 

          
Член  7 

Одделението за комунални дејности ги врши следните работи: 
Подготвување и реализирање на активностите за следење на законските и подзаконските акти 
од областа на комуналните дејности; реализирање на активностите за снабдување со вода за 
пиење, обработка и испорака на технолошка вода, одведување и пречистување на отпадни 
води, одведување и третман на атмосферски води, одржување на јавната чистота, одржување и 
користење на паркови, собирање, транспорт и депонирање на цврст и технолошки отпад, 
снабдување со електрична енергија; одржување на јавни сообраќајни површини; уредување и 
организирање на јавното осветлување, патниот сообраќај, линиски превоз на патници, авто-
такси превоз, паркирање, регулирање на режимот на сообраќај; определување на имиња на 
улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти; извршување на активности 
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поврзани со заштита и одржување на споменици на природата во рамките на територијата на 
општината и нивно промовирање; како и други работи што ќе бидат ставени во негова 
надлежност со акт на Советот или Градоначалникот на општината. 

 
 Член 8 

Одделението за локален економски развој ги врши следните работи: 
Подготвување на планови  и програми за локален економски развој; подготвување и аплицира 
проекти до надлежни органи за добивање на финансиски средства за реализација на истите;  
подготвување на одлуки и други општи и поединечни акти од надлежност на Советот на 
Градоначалникот од областа на трговијата, занаетчиството, туризмот и угостителството;  иницира 
утврдување на развојни и структурни приоритети како и основи и мерки за водење на локална 
економска политика на општината; иницирање и развивање регионална и меѓугранична 
соработка; овозможување на услови за поддршка на развојот на малите и средните 
претпријатија, претприемништвото во земјоделието, сточарството, шумарството и развој на 
локална агроберза; обезбедување на документациона база на податоци за потребите на 
планирањето и програмирањето на економскиот развој; следење на законските и подзаконските 
акти од областа на стопанските дејности, трговијата, занаетчиството, туризмот и угостителството 
и истите ги применува; изработување на база на податоци за потребите на општината од областа 
на локалниот економски развој; како и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност 
со акт на Советот или Градоначалникот на општината. 

 
Член 9 

Одделението за урбанизам, градење и заштита на животната средина ги врши следните 
работи: 
Следење на состојбите во урбанизацијата на просторот на општината и покренување на 
иницијативи и предлози за донесување или изменување на деталните урбанистички планови; 
изработување и постапување по Годишна програма за донесување на урбанистички планови 
согласно законските прописи вклучувајќи и јавни анкети за предлог урбанистичките планови; 
изработување на Годишна програма за уредување на градежното земјиште; спроведување на 
постапките за отуѓување по пат на јавно наддавање, давање под долготраен и краткотраен закуп 
на градежно земјиште и отуѓување  со непосредна спогодба и спроведува и други постапки од 
надлежност на одделението во согласност со законите; водење на управна постапка и издавање 
на одобренија за градење од надлежност на општината; како и водење на регистар согласно 
закон; следење и спроведување на прописите за заштита на животната средина; како и други 
работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на Советот или Градоначалникот на 
општината. 
 

Член 10 
Одделението за внатрешна ревизија ги врши следните работи: 
Следење на меѓународните стандарди за професионално работење на внатрешна ревизија 
прифатени од Министерството за финансии; подготвување годишен план за внатрешна ревизија 
и по одобрувањето од Градоначалникот на општината го спроведува неговото спроведување и 
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следење; подготвување квартални и годишни извештаи  за работењето на внатрешната ревизија 
до градоначалникот и Советот на општината; доставување извештаи за извршената внатрешна 
ревизија до Градоначалникот и Советот на општината; оценување на значајните фактори на 
ризик и давање совети на градоначалникот на општината за намалување на факторите на ризик; 
врз основа на анализи од работењето ја утврдување и оценка на економичноста, ефикасноста и 
ефективноста во работењето на системите за финансиско управување и контрола и давање на 
препорака за подобрување на работењето ма општинската администрација; следење и проверка 
на точноста и комплетноста на сметководствената евиденција и финансиските извештаи; и 
утврдување и оценка на усогласеноста на работењето  со законите, подзаконските и актите на 
органите на општината. 

                                       
Член 11 

Одделението за финансиски прашања ги врши следните работи: 
Проучување и применување на законските и подзаконските прописи од областа на буџетското и 
материјалното - финансиското работење; изработување на буџетот на општината и следење на 
неговата реализација; изработување на Годишна завршна сметка за извршувањето на Буџетот на 
општината; изготвување на финансиски план за извршување на Буџетот (месечен, квартален и 
годишен) за општината и единките корисници на општината; изработување квартални 
финансиски извештаи за извршување на Буџетот за тековната година; управување, следење и 
контрола на состојбата на движењето на средствата и изворите на средствата на општината 
утврдени со Буџетот; спроведување ex-ante и ex-post финансиска контрола; подготовка, 
примање, ликвидирање и контрола на сметководствената документација; реализирање на 
благајничкото работење; планирање на приходи, нивно утврдување и наплата; изготвување на 
прегледи, исплаќање плата и надоместоци и нивна евиденција; обезбедување на стручна и 
техничка помош на Комисијата за јавни набавки; подготовка на аналитички и други извештаи за 
финансиското работење на општината за потребите на Советот на општината; следење и 
примена за законите, подзаконските акти и другите прописи од областа на јавните набавки; 
анализа на потребите од набавки во општината; изготвување на годишниот план за јавни 
набавки и неговото спроведување; утврдување на начинот на постапката во зависност од видот и 
вредноста на набавката согласно Законот за јавните набавки; подготвување предлог за 
одобрување на потребните набавки; изготвување на техничката докумантација потребна за 
јавите набавки; следење на работата на комисиите за јавни набавки и давање стручна и техничка 
помош; изготвување договори за јавните набавки, следење на нивното спроведување и 
подготовка на останати правни акти поврзани со јавните набавки; предлагање мерки и 
активности за спречување на јавни набавки надвор од годишниот план и средствата предвидени 
со Буџетот на општината; 
водење на евиденција и документација во врска со јавните набавки; како и други работи што ќе 
бидат ставени во негова надлежност со акт на Советот или Градоначалникот. 
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IV. НАЧИН И ФОРМА НА РАКОВОДЕЊЕ СО ДЕЛОКРУГОТ НА РАБОТА 
 

Член 12 
(1) Со Општината раководи Градоначалникот на општината и обезбедува услови за ефикасна 

примена на законите и другите акти кои се однесуваат на извршувањето на надлежностите на 
општината. 

 
(2) Вкупниот број на вработени и распоредот по звања и работни места го утврдува 

Градоначалникот на општината во Правилникот за систематизација на работните места на 
општинската администрација. 

 
 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 13 
Оваа одлука може да се измени и дополни на начин и во постапка како и при нејзиното 

донесување. 
Член 14 

  Со денот на влегувањето во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за 
организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската  
администрација на општина Ново Село  бр. 08-43/1 од 08.01.2016 година. 

 
Член 15 

  Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник 
на општина Ново Село“, а ќе се применува по добиената согласност од Министерството за 
информатичко општество и администрација. 

 
 
Бр.08-970/1 
23.04.2021 година 
                    Совет на Општина Ново Село 
                         Претседател, 
                               Валентина Попова  
  
 
 
 
 



                                                     ,,Службен гласник на општина Ново Село”                                                 Бр.4/2021 

  

 

 

10 

 



                                                     ,,Службен гласник на општина Ново Село”                                                 Бр.4/2021 

  

 

                                                                             Стр.  11 
 

 

 

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 

 

1.Се ОБЈАВУВА Одлуката за  усвојување измена и дополнување на Програмата за работа 

во областа на располагањето со градежното земјиште во сопственост на Република Северна 

Македонија на подрачјето на Општина Ново Село, а усвоена на седницата на Советот на Општина 

Ново Село одржана на ден 19.04.2021 година. 

 

 

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

гласник на Општина Ново Село. 

 

Бр.09-962/2 

04.05.2021година 

                                 

 

                                                                                                                        Општина Ново Село 

                                 Градоначалник, 

                               Никола Андонов 
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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  19. 04. 2021 година ја донесе следната 

 

О    Д    Л    У    К    А 

 

Член 1 

Се усвојува измена и дополнување на Програмата  за работа во областа на располагањето 

со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на 

Општина Ново Село. 

 

 

Член 2 

Измената и дополнувањето станува составен дел на Програмата за работа во областа на 

располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на 

подрачјето на општина Ново Село за 2021 година. 

 

Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  во службен гласник 

на Општина Ново Село. 

 

Бр.08-962/1 

23.04.2021 година     Совет на Општина Ново Село 
        Претседател, 

                 Попова  Валентина 
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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 сопствено учество во проект за Реконструкција и адаптација на постоечка 

филтер станица за водоснабдување во Сушица Општина Ново Село 

 

 

1.Се ОБЈАВУВА Одлуката за сопствено учество во проект за “ Реконструкција и 

адаптација на постоечка филтер станица за водоснабдување во Сушица Општина Ново Село”, а 

усвоена на седницата на Советот на Општина Ново Село одржана на ден 19.04.2021 година. 

 

 

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

гласник на Општина Ново Село. 

 

Бр.09-968/2 

04.05.2021година                           

 

                                                                           Општина Ново Село 
                                                                                        Градоначалник, 
                                                                                       Никола Андонов  
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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  19. 04. 2021 година ја донесе следната 

О Д Л У К А 

За сопствено учество во проект за “ Реконструкција и адаптација на постоечка филтер станица за 

водоснабдување во Сушица Општина Ново Село “ 

Член 1 

Со оваа одлука се обезбедуваат средства за сопствено учество на Општина Ново Село во 

проект “ Реконструкција и адаптација на постоечка филтер станица за водоснабдување во Сушица 

,Општина Ново Село “. 

Член 2 

Средствата ќе бидат наменети за реконструкција и адаптација на постоечка филтер 

станица за водоснабдување во Сушица, Општина Ново Село, каде вкупниот буџет на проектот е со 

вредност  од 1.317.588,00 денари, од кои 329.397,00 денари или 25% ќе бидат сопствено учество 

на Општина Ново Село , а 988.191,00 денари или 75% ќе бидат побарани од Бирото за регионален 

развој. 

Член 3 

Средствата за оваа намена ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Ново Село за 2021 

година. 

Член 4 

Оваа Одлука стапува на сила со денот на донесување и истата ќе биде објавена во 

Службен гласник на Општина Ново Село. 

 

Бр.08-968/1 

23.04.2021 година                                                          Совет на Општина Ново Село 

                                                                                                                 Претседател, 

                       Попова Валентина 
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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 сопствено учество на Општина Ново Село во проект за “ Санација на 

спортска сала Христо Татарчев – Ново Село “  

 

1.Се ОБЈАВУВА Одлуката за сопствено  учество на Општина Ново Село во проект за 

Санација на спортската сала Христо Татарчев – Ново Село, Општина Ново Село”, а усвоена на 

седницата на Советот на Општина Ново Село одржана на ден 19.04.2021 година. 

 

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

гласник на Општина Ново Село. 

 

 

Бр.09-969/2 

04.05.2021година 

                                 

                                                                                                            Општина Ново Село 

                                                                                                               Градоначалник, 

                                                                                                               Никола Андонов 
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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  19. 04. 2021 година ја донесе следната 

 

О Д Л У К А 

За сопствено учество на Општина Ново Село во проект за “ Санација на спортската сала “Христо 

Татарчев” – Ново Село  Општина Ново Село “ 

Член 1 

Со оваа одлука се обезбедуваат средства за сопствено учество на Општина Ново Село во 

проект “ Санација на спортската сала “ Христо Татарчев “  - Ново Село,Општина Ново Село “. 

Носител на проектот е Општина Ново Село. 

Член 2 

Средствата ќе бидат наменети за проектот “ Санација на спортската сала “ Христо Татарчев 

“ - Ново Село Општина Ново Село “. Вкупниот Буџет на проектот е во висина од 3.458.736,00 

денари од кои 2.594.052,00 (75%) денари ќе бидат побарани од Бирото за регионален развој, а 

864.684,00 денари (25%) ќе бидат сопствено учество на Општина Ново Село. 

Член 3 

Средствата за оваа намена  односно сопствено учество во проект ќе се обезбедат од 

Буџетот на Општина Ново Село за 2021 година. 

Член 4 

Оваа Одлука стапува на сила со денот на донесување и истата ќе биде објавена во 

Службен гласник на Општина Ново Село. 

 

Бр.08-969/1 

23.04.2021 година                                                     Совет на Општина Ново Село 

                                                                                                                 Претседател, 

                       Попова Валентина 
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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 номинирање на лицето Љупчо Тегарски да биде член на Комисијата за 

извршување на стручните и административно технички работи за трансформација на работен 

однос од определено на неопределено работно 

 

1.Се ОБЈАВУВА Одлуката за номинирање на лицето Љупчо Тегарски да биде член на 

Комисијата за извршување на стручните и административно технички работи за трансформација 

на работен однос од определено на неопределено работно време за период од 3 години, а 

усвоена на седницата на Советот на Општина Ново Село одржана на ден 19.04.2021 година. 

 

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

гласник на Општина Ново Село. 

 

 

Бр.09-884/2 

04.05.2021година 

                             

                                                                                                       Општина Ново Село 

                                                                                                           Градоначалник, 

                                                                                                           Никола Андонов 

 

 



                                                     ,,Службен гласник на општина Ново Село”                                                 Бр.4/2021 

  

 

                                                                             Стр.  18 
 

 

 

Врз основа на член 89 од Законот за основно образование ( Сл.весник на РСМ бр.161/2019 

), член 36 од Законот за локална самоуправа ( Сл.весник на РМ бр. 5/02 ), член 14 од Статутот на 

Општина Ново Село ( Сл. Гласник на Општина Ново Село бр.16/06 ), а одлучувајќи по Барањето за 

номинација на лице бр. 08-806/1 од 12.04.2021 година, предложено од градоначалникот на 

Општина Ново Село, Советот на Општина Ново Село на својата седница одржана на ден 19.04.2021 

година ја донесе следната  

О  Д  Л  У  К  А 

 

Член 1 

 

 Се номинира лицето Љупчо Тегарски да биде член во Комисијата за извршување на 

стручните и административно технички работи за трансформација на работен однос од 

определено на неопределено работно време за период од 3 години. 

 

Член 2 

 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во службен гласник 

на Општина Ново Село. 

 

 

Бр.08-884/1 

19.04.2021 година                                                     Совет на Општина Ново Село 

                                                                                                                 Претседател, 

                       Попова Валентина 

 

 

 



                                                     ,,Службен гласник на општина Ново Село”                                                 Бр.4/2021 

  

 

                                                                             Стр.  19 
 

 

 

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 Извештајот за проценета штета од Комисијата за штета при 

Општина Ново Село 

 

 

1.Се ОБЈАВУВА Одлуката за усвојување на Извештајот за проценета штета од Комисијата за 

штета при Општина Ново Село формирана на основа Заклучоците донесени од Советот на 

Општина Ново Село бр. 08 – 604/1 и бр. 08 – 602/1 од 15.03.2021 година, а усвоена на седницата 

на Советот на Општина Ново Село одржана на ден 19.04.2021 година. 

 

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

гласник на Општина Ново Село. 

 

Бр.09-963/2 

04.05. 2021година 

                               

                                                                                                       Општина Ново Село 

                                                                                                           Градоначалник, 

                                                                                                           Никола Андонов 

 

 

 

 



                                                     ,,Службен гласник на општина Ново Село”                                                 Бр.4/2021 

  

 

                                                                             Стр.  20 
 

 

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), а во 

врска со доставениот Извештај за проценета штета од Комисијата за штета при Општин Ново Село 

бр. 08 – 822/1 од 12.04.2021 година , Советот на Општина Ново Село на својата седница одржана 

на ден  19. 04. 2021 година ја донесе следната 

 

 

О    Д    Л    У    К    А 

 

 

Член 1 

Се усвојува Извештајот за проценета штета од Комисијата за штета при Општина Ново Село  

формирана на основа Заклучоците донесени од Советото на Општина Ново Село бр. 08 – 604/1 и 

бр. 08 – 602/1 од 15.03.2021 година. 

 

  

Член 2 

 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  во службен гласник 

на Општина Ново Село. 

 

Бр.08-963/1 

23.04.2021 година     Совет на Општина Ново Село 

        Претседател, 

                 Попова  Валентина 

 

 

 



                                                     ,,Службен гласник на општина Ново Село”                                                 Бр.4/2021 

  

 

                                                                             Стр.  21 
 

 

 

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 иницијативата од градоначалникот на Општина Ново Село 

за укинување на заедничките служби за Општина Ново Село, Општина Босилово и Општина 

Василево 

 

 

1.Се ОБЈАВУВА Одлуката за усвојување на иницијативата од градоначалникот на Општина 

Ново Село и неговите стручни служби за укинување на заедничките служби за Општина Ново 

Село, Општина Босилово и Општина Василево, а усвоена на седницата на Советот на Општина 

Ново Село одржана на ден 19.04.2021 година. 

 

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

гласник на Општина Ново Село. 

 

 

Бр.09-964/2 

04.05.2021 година                         

                                                                                                       Општина Ново Село 

                                                                                                           Градоначалник, 

                                                                                                           Никола Андонов 

 

 

 



                                                     ,,Службен гласник на општина Ново Село”                                                 Бр.4/2021 

  

 

                                                                             Стр.  22 
 

 

 

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ( Сл.весник на РМ бр. 5/02 ), член 

14 од Статутот на Општина Ново Село ( Сл. Гласник на Општина Ново Село бр.16/06 ), а 

одлучувајќи по иницијативата за укинување на заедничките служби за Општина Ново Село, 

Босилово и Василево бр. 08 – 824/1 од 12.04.2021 година, предложена од градоначалникот на 

Општина Ново Село, Советот на Општина Ново Село на својата седница одржана на ден 19.04.2021 

година ја донесе следната  

 

О  Д  Л  У  К  А 

 

Член 1 

Се  усвојува иницијативата од градоначалникот на Општина Ново Село и неговите стручни 

служби за укинување на заедничките служби за Општина Ново Село, Општина Босилово и 

Општина Василево. 

Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во службен гласник 

на Општина Ново Село. 

 

 

Бр.08-964/1 

23.04.2021 година                                                      Совет на Општина Ново Село 

                                                                                                                 Претседател, 

                       Попова Валентина 

 

 

 

 

 



                                                     ,,Службен гласник на општина Ново Село”                                                 Бр.4/2021 

  

 

                                                                             Стр.  23 
 

 

 

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 иницијативата од  ДПТУ ЕКО – ЕНЕРЏИ КОСМОС ДОО          

с.Зубово за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план 

 

 

1.Се ОБЈАВУВА Одлуката за усвојување на иницијативата поднесена од ДПТУ ЕКО – 

ЕНЕРЏИ КОСМОС ДОО с.Зубово, доставена до Општина Ново Село за изработка на урбанистички 

проект вон опфат на урбанистички план, а усвоена на седницата на Советот на Општина Ново Село 

одржана на ден 19.04.2021 година. 

 

 

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

гласник на Општина Ново Село. 

 

Бр.09-921/2 

04.05.2021година                         

                                                                                                       Општина Ново Село 

                                                                                                           Градоначалник, 

                                                                                                           Никола Андонов 

 

 

 

 



                                                     ,,Службен гласник на општина Ново Село”                                                 Бр.4/2021 

  

 

                                                                             Стр.  24 
 

 

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ( Сл.весник на РМ бр. 5/02 ), член 

14 од Статутот на Општина Ново Село ( Сл. Гласник на Општина Ново Село бр.16/06 ), а 

одлучувајќи по иницијативата за утврдување на потребите за изработка на Урбанистичи проект 

вон опфат бр. 08 – 820/1 од 12.04.2021 година, предложена од градоначалникот на Општина Ново 

Село, Советот на Општина Ново Село на својата седница одржана на ден 19.04.2021 година ја 

донесе следната  

 

О  Д  Л  У  К  А 

Член 1 

Се прифаќа иницијативата поднесена од ДПТУ ЕКО – ЕНЕРЏИ – КОСМОС ДОО с.Зубово, 

доставена до Општина Ново Село, за изработка на урбанистички проект вон опфат на 

урбанистички план. 

Член 2 

Иницијативата за утврдување на потреба за изработка на Урбанистички проект вон опфат 

на урбанистички план на дел од КП бр. 4511, КП бр. 5578 и КП бр.4505 КО Сушица, Општина Ново 

Село, е со намена за нов приклучен вод 10 (20) kv “ОТКЛОН ЕКО ЕНЕРЏИ – КОСМОС “, со нова 

столбна бетонска трафостаница 10 ( 20 ) 0.4 kv, заради потребата од инфраструктурно поврзување 

на производствени капацитети. 

Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во службен гласник на 

Општина Ново Село. 

 

 

Бр.09-921/1 

04.05.2021 година                                                      Совет на Општина Ново Село 

                                                                                                                  Претседател, 

                                                                                                              Попова Валентина 

 

 

 



                                                     ,,Службен гласник на општина Ново Село”                                                 Бр.4/2021 

  

 

                                                                             Стр.  25 
 

 

 

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 иницијативата од  Ацо Стоилков од с.Смолари бр.96 за 

изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план 

 

1.Се ОБЈАВУВА Одлуката за усвојување на иницијативата поднесена од Ацо Стоилков 

од с.Смолари бр.96 доставена до Општина Ново Село за изработка на урбанистички проект вон 

опфат на урбанистички план, а усвоена на седницата на Советот на Општина Ново Село одржана 

на ден 19.04.2021 година. 

 

 

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

гласник на Општина Ново Село. 

 

Бр.09-967/2 

04.05.2021година 

                                

                                                                                                       Општина Ново Село 

                                                                                                           Градоначалник, 

                                                                                                           Никола Андонов 

 

 

 

 



                                                     ,,Службен гласник на општина Ново Село”                                                 Бр.4/2021 

  

 

                                                                             Стр.  26 
 

 

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ( Сл.весник на РМ бр. 5/02 ), член 

14 од Статутот на Општина Ново Село ( Сл. Гласник на Општина Ново Село бр.16/06 ), а 

одлучувајќи по иницијативата за утврдување на потреба за изработка на Урбанистичи проект вон 

опфат бр. 08 – 819/1 од 12.04.2021 година, предложена од градоначалникот на Општина Ново 

Село, Советот на Општина Ново Село на својата седница одржана на ден 19.04.2021 година ја 

донесе следната : 

 

О  Д  Л  У  К  А 

 

Член 1 

Се прифаќа иницијативата поднесена од Ацо Стоилков од Смолари бр 96, доставена до 

Општина Ново Село, за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план. 

 

Член 2 

Иницијативата за утврдување на потреба за изработка на Урбанистички проект вон опфат 

на урбанистички план на КП бр.42 и дел од КП бр.2838 за КО Смолари вонград, Општина Ново 

Село е со намена фабрика за производство на масло од канабис и други фармацевтски производи 

за медицински потреби со пратечки оранжерии. 

 

Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во службен гласник 

на Општина Ново Село. 

 

Бр.08-967/1 

23.04.2021 година                                                      Совет на Општина Ново Село 

Претседател, 

                     Попова Валентина 

 

 

 



                                                     ,,Службен гласник на општина Ново Село”                                                 Бр.4/2021 

  

 

                                                                             Стр.  27 
 

 

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 Годишниот извештај за спроведувањето на Програмата за развој 

на Југоисточниот плански регион за 2020 година 

 

1.Се ОБЈАВУВА Одлуката за усвојување на Годишниот Извештај за спроведувањето на 

Програмата за развој  на Југоисточниот плански регион за 2020 година, а усвоена на седницата на 

Советот на Општина Ново Село одржана на ден 19.04.2021 година. 

 

 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе биде објавено во службен гласник 

на Општина Ново Село. 

 

 

Бр.09-965/2 

04.05.2021година 

                                 

 

                                                                                                       Општина Ново Село 

                                                                                                           Градоначалник, 

                                                                                                           Никола Андонов 

 

 

 

 



                                                     ,,Службен гласник на општина Ново Село”                                                 Бр.4/2021 

  

 

                                                                             Стр.  28 
 

 

 

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), а во 

врска со доставениот годишен извештај за спроведувањето на Програмата за развој на  

Југоисточниот плански регион бр. 08 – 784/1 од 08.04.2021 година , Советот на Општина Ново Село 

на својата седница одржана на ден  19. 04. 2021 година ја донесе следната 

 

 

О    Д    Л    У    К    А 

 

Член 1 

 

Се усвојува Годишниот Извештај за спроведувањето на Програмата за развој на 

Југоисточниот плански регион за 2020 година. 

 

Член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  во службен гласник 

на Општина Ново Село. 

 

Бр.08-965/1 

23.04.2021 година     Совет на Општина Ново Село 

        Претседател, 

                 Попова  Валентина 

 

 

 

 



                                                     ,,Службен гласник на општина Ново Село”                                                 Бр.4/2021 

  

 

                                                                             Стр.  29 
 

 

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 Годишниот извештај за работа на Центарот за развој на 

Југоисточниот плански регион за 2020 година 

 

1.Се ОБЈАВУВА Одлуката за усвојување на Годишниот Извештај за работа на Центарот за 

развој на Југоисточниот плански регион за 2020 година, а усвоена на седницата на Советот на 

Општина Ново Село одржана на ден 19.04.2021 година. 

 

 

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

гласник на Општина Ново Село. 

 

 

Бр.09-966/2 

04.05. 2021година 

                     

                                                                                                       Општина Ново Село 

                                                                                                           Градоначалник, 

                                                                                                           Никола Андонов 

 

 

 

 



                                                     ,,Службен гласник на општина Ново Село”                                                 Бр.4/2021 

  

 

                                                                             Стр.  30 
 

 

 

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), а во 

врска со доставениот годишен извештај за работа на Центарот за развој на Југоисточниот плански 

регион бр. 08 – 787/1 од 08.04.2021 година , Советот на Општина Ново Село на својата седница 

одржана на ден  19. 04. 2021 година ја донесе следната 

 

О    Д    Л    У    К    А 

 

Член 1 

Се усвојува Годишниот Извештај за работа на Центарот за развој на Југоисточниот плански 

регион за 2020 година. 

  

Член 2 

 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  во службен гласник 

на Општина Ново Село. 

 

Бр.08-966/1 

23.04.2021 година     Совет на Општина Ново Село 

        Претседател, 

                 Попова  Валентина 

 

 

 

 
 


