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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 измена   на одлуката  бр. 08-15/1 од 03.01.2020 година 
 

 
1.Се ОБЈАВУВА Одлуката за измена на одлуката бр. 08-15/1 од 03.01.2020 година со која  во 

член 1  во став 1 зборовите  ,, Локална Урбанистичка Планска документација се заменува со 
зборовите  ,,Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план,,  а зборовите Г-(Г2, Г3, Г4)-
Производство , дистрибуција и сервиси  се заменува со  зборовите ,,Г2-ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА 
ИНДУСТРИЈА, а усвоена на седница на Советот на општина Ново Село одржана на ден 25.12.2020 
година. 
 
 
 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе биде објавено во службен 
гласник на Општина Ново Село. 
 
 
 
 
 
Бр.09-242/2 
28.01. 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), 
член 14 од Статутот на Општина Ново Село (Сл. гласник на Општина Ново Село бр. 16/06), 
како и врз основа на барањето на  Земјоделско сточарски комбинат Струмица с. Сушица бр. 
08-1985/1 од 22.10. 2020 година, Советот на Општина Ново Село на својата седница одржана 
на ден 25.12. 2020 година ја донесе следната 
 
 

О    Д    Л    У    К    А 
 

За измена   на одлуката  бр. 08-15/1 од 03.01.2020 година 
 
 Член 1  
  Во член 1 од одлуката  бр. 08-15/1 од 03.01.2020 година  во став 1 зборовите  ,, 
Локална Урбанистичка Планска документација се заменува со зборовите  ,,Урбанистички 
проект вон опфат на урбанистички план,,  а зборовите Г-(Г2, Г3, Г4)-Производство , 
дистрибуција и сервиси  се заменува со  зборовите ,,Г2-ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА 
ИНДУСТРИЈА. 

 
Член 2 

 
 Оваа Одлука е составен дел на Одлуката бр.  08-15/1 од 03.01.2020 година донесена 
од Советот на Општина Ново Село. 
 

Член 3 
 
 Оваа Одлука влегува во сила  со денот на донесувањето , а ќе се објави во службен 
гласник  на Општина Ново Село. 
 
 
 
 
 
 
Бр.08-242/1 
28.01.2020       Советот 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 урбанистички планови на 
територијата на Општина Ново Село 

 
 
 
1.Се ОБЈАВУВА Одлуката за усвојување на Програмата за изработка на урбанистички 

планови на територијата на Општина Ново Село,а усвоена на седницата на Советот на 
Општина Ново Село одржана на ден 25.12.2020 година. 
 
 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе биде објавено во 
службен гласник на Општина Ново Село. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бр.09-208/2 
26.01. 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), 
член 14 од Статутот на Општина Ново Село (Сл. гласник на Општина Ново Село бр. 16/06), 
како и врз основа на Предлог -Програмата за изработка на урбанистички планови за 
територијата на Општина Ново Село за 2021 година предложена од Градоначалникот на 
Општина Ново Село , Советот на Општина Ново Село на својата седница одржана на ден 
25.12. 2020 година ја донесе следната 
 
 

О    Д    Л    У    К    А 
 

За усвојување на Програмата за изработка на урбанистички планови 
на територијата на Општина Ново  Село за 2021 година 

 
 

Член 1 
 . 
 Се усвојува Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на 
Општина Ново Село за 2021 година.     

Член 2 
 

Составен дел на оваа Одлука е Програмата за изработка на урбанистички планови на 
територијата 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.08-208/1 
26.01.2021       Советот 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 ОУ Дом на култура “ Јане 
Сандански “ Ново Село за 2021 година 

 
 
 
 
1.Се ОБЈАВУВА Одлуката за усвојување на Програмата за работа на ОУ Дом на култура  

“ Јане Сандански “ Ново Село,а усвоена на седницата на Советот на Општина Ново Село 
одржана на ден 25.12.2020 година. 
 
 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе биде објавено во 
службен гласник на Општина Ново Село. 
 
 
 
 
 
 
Бр.09-245/2 
28.01. 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), 
член 14 од Статутот на Општина Ново Село (Сл. гласник на Општина Ново Село бр. 16/06), 
како и врз основа на Предлог -Програмата за  работа на ОУ Дом на култура ,,Јане Сандански,,-
Ново Село доставена од В.Д. Директорот на установата Никола Јанев  , Советот на Општина 
Ново Село на својата седница одржана на ден 25.12. 2020 година ја донесе следната 

 
 

 
О    Д    Л    У    К    А 

За усвојување на Програмата за работа на ОУ Дом на култура  
,,Јане Сандански,,Ново Село за 2021 година 

 
 

Член 1 
 . 
 Се усвојува Програмата за работа на ОУ Дом на култура ,,Јане Сандански,,-Ново Село 
за 2021 година.     

Член 2 
 

Составен дел на оваа Одлука е Програмата за работа на ОУ Дом на култура ,,Јане 
Сандански,,-Ново Село бр. 01-101/1 од 07.12.2020 година  

 
 

Член 3 
 

 Оваа Одлука влегува во сила  со денот на донесувањето , а ќе се објави во службен 
гласник  на Општина Ново Село. 
 
 
 
 
Бр.08-245/1 
28,01.2021        
 
 

Советот на Општина Ново Село 
         Претседател, 
                      Валентина Попова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     ,,Службен гласник на општина Ново Село”                                                 Бр.11/2020 

  

 

                                                                             Стр.  10 
 

 

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 план и програма за работа на комуналниот 
инспектор во Општина Ново Село  

 
 
 
1.Се ОБЈАВУВА Одлуката за усвојување на Годишниот план и програма за работа на 

комуналниот инспектор во Општина Ново Село за 2021 година,а усвоена на седницата на 
Советот на Општина Ново Село одржана на ден 25.12.2020 година. 
 
 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе биде објавено во 
службен гласник на Општина Ново Село. 
 
 
 
 
 
Бр.09-246/3 
28.01. 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), 
член 14 од Статутот на Општина Ново Село (Сл. гласник на Општина Ново Село бр. 16/06), 
како и врз основа на Годишен план  и програма за работа на инспекторот по комунални 
дејности на Општина Ново Село за 2021 година поднесена од Комуналниот и нспектор од 
Општина Ново Село со овластување-  Сашко Андонов   , Советот на Општина Ново Село на 
својата седница одржана на ден 25.12. 2020 година ја донесе следната: 
 
 
 

О    Д    Л    У    К    А 
 

За усвојување на Годишниот план и програма за работа на комуналниот 
инспектор во Општина Ново Село за 2021 година  

 
 

Член 1 
 . 
 Се усвојува  Годишниот план и програма за работа на комуналниот инспектор во 
Општина Ново Село за 2021 година.    

Член 2 
 

Составен дел на оваа Одлука е Годишниот план и програма за работа на комуналниот 
инспектор во 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.08-246/1 
28.01.2021год       Советот 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 сопствено учество на Општина Ново Село во проект “ Изградба на 
локален пат за поврзување на населените места Бориево и Колешино – трета фаза “ 

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

Изградба на локален пат за поврзување на населените места Бориево и Колешино – трета 
фаза“,а усвоена на седницата на Советот на Општина Ново Село одржана на ден 25.12.2020 
година. 
 
 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе биде објавено во 
службен гласник на Општина Ново Село. 
 
 
 
 
 
 
 
Бр.09-248/2 
28.01.2021година 

   Општина Ново Село 
            Градоначалник, 
           Никола Андонов 
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Врз основа на член 36 од Законот за Локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 
5/02) како и врз основа на член 14 од Статутот на Oпштина Ново Село (Сл. гласник на 
Oпштина Ново Село бр.16/06) Советот на Општина Ново Село на Седница одржана на ден 
25.12.2020 донесе: 
 

ОДЛУКА 
за сопствено учество на Општина Ново Село во проект „Изградба на локален пат за 

поврзување на населените места Бориево и Колешино – трета фаза“ 
 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука се обезбедуваат средства за сопствено учество на Општина Ново Село 
во проект „Изградба на локален пат за поврзување на населените места Бориево и 
Колешино- трета фаза“. Носител на проектот е Центарот за развој на Југоисточниот плански 
регион, а партнери во проектот се Општина Босиловo, Општина Ново Село и Општина 
Струмица. 
 

Член 2 
Средствата ќе бидат наменети за развој на патната инфраструктура преку изградбата на дел 
од пат помеѓу населените места Бориево и Колешино. Вкупната вредност на проектот од 
член 1 е 18.450.000,00 денари со ДДВ од кои сопственото учество на Општина Ново Село во 
проектот ќе биде во висина од 2.767.500,00 денари со ДДВ. Останатите средства ќе бидат 
обезбедени од Бирото за регионален развој и од Општина Босилово. 
 

Член 3 
Средствата за сопствено учество на Општина Ново Село ќе бидат обезбедени од Буџетот на 
Општина Ново Село. 
 

Член 4 
Оваа Одлука стапува на сила со денот на донесување и истата ќе биде објавена во Службен 
гласник на Општина Ново Село. 
 
 
 
 
Бр.08-248/1 
28.01.2021година 

          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 превземање на мерни места на потрошувачка на електрична енергија 
 
 
 
1.Се ОБЈАВУВА Одлуката за превземање на мерните места на потрошувачка на 

електрична енергија од име на Месна Заедница Мокриево и Месна Заедница Колешино на 
име на Општина Ново Село, а усвоена на седницата на Советот на Општина Ново Село 
одржана на ден 25.12.2020 година. 
 
 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе биде објавено во 
службен гласник на Општина Ново Село. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бр.09-247/2 
28.01. 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) 
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 седницата одржана на ден 25. 12. 
2020 година ја донесе следната  

О    Д    Л   У   К     А 

За превземање на мерни места на потрошувачка на електрична енергија 

Член 1 

 Со оваа Одлука се превземаат мерните места на потрошувачка на електрична 
енергија од име на Месна Заедница Мокриево и Месна Заседница Колешино  на име на 
Општина Ново Село. 

Член 2 

 Превземањето се однесува на следните мерни места на потрошувачка: 
Месна Заедница Колешино: 
Место на потршувачка бр. 181105461005 
Број на корисник : 005566394 
Броило:82369127 
 
Месна Заедница Мокриево: 
Место на потрошувачка  бр. 1806130020002 
Број на корисник:005408992 
Броило: 80727662 
Место на потрошувачка  бр. 1806130010002 
Број на корисник: 005408992 
Броило:82276171 

Член 3 

 Оваа  Одлука да биде доставена до избраниот најповолен понудувач во постапката 
објавена со оглас број 08518/2020 за набавка на електрична енергија за потребите на 
Општина Ново Село  односно до Соларпро Холдинг АД Софија, Бугарија –подружница  во Р. 
Македонија  и ЕМБС 6763014 со адреса  на Бул. ,,Климент Охридски 52/4 , Скопје заради 
нејзино спроведување. 

      Член 4 

 Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесување и истата ќе биде објавена во 
службен гласник на Општина Ново Село. 

 

Бр.08-247/1      Совет на Општина Ново Село 
28.01.2021 година                 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 Програмата за одржување на јавна чистота во општина Ново Село 

 
 
 

 
1.Се ОБЈАВУВА Програмата за одржување на јавна чистота во општина Ново Село за 

2021 година, а усвоена на седницата на Советот на Општина Ново Село одржана на ден 
25.12.2020 година. 
 
 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе биде објавено во 
службен гласник на Општина Ново Село. 
 
 
 
 
 
Бр.09-238/2 
28.01.2021година 

   Општина Ново Село 
            Градоначалник, 
           Никола Андонов 
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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  25. 12. 2021  година донесе : 
 
 

П Р О Г Р А М А 
 

За одржување на јавната чистота во 
општина Ново Село за 2021 година 

 
 
 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Со оваа Програма се утврдуваат работите за одржување на јавната чистота во општина 
Ново Село за 2021 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. 

 
 

 
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 : 
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- 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 . 

 
1. 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, 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.   

 
 
2.       ИЗВЕДУВАЧ НА ПРОГРАМАТА 
 

Одржувањето на јавната чистота на отворените простори на јавните објекти во 
државна, односно во општинска сопственост  го врши општината а на објектите во приватна 
сопственост и на дворните површини на колективните и индивидуалните објекти за 
домување го врши сопственикот односно корисникот на објектот. 

Програмата за одржување на јавната чистота на територијата на општина Ново Село 
ќе ја изведува ЈПКД ,,Комуна,, - Ново Село. 
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3. 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. 
 
4. 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 
- Тротоарот 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 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 .   

 
 

 



                                                     ,,Службен гласник на општина Ново Село”                                                 Бр.11/2020 

  

 

                                                                             Стр.  20 
 

 

1. 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.08-238/1 
28.01.2020година                                                 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 План за контрола на популацијата на бездомни кучиња 
на територијата на Општина Ново Село  

 
 
1.Се ОБЈАВУВА Одлуката за усвојување на План за контрола на популација на 

бездомни кучиња на територијата на Општина Ново Село за 2021 година, а усвоена на 
седницата на Советот на Општина Ново Село одржана на ден 25.12.2020 година. 
 
 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе биде објавено во 
службен гласник на Општина Ново Село. 
 
 
 
 
 
 
Бр.09223/2 
27.01. 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), 
член 14 од Статутот на Општина Ново Село (Сл. гласник на Општина Ново Село бр. 16/06) 
член 140 од Одлуката за Комунален ред , Советот на Општина Ново Село на својата седница 
одржана на ден 25.12. 2020 година ја донесе следната 
 

О    Д    Л    У    К    А 
 За  усвојување на План за контрола на популацијата на бездомни кучиња на 

територијата на Општина Ново Село за 2021 година 

 
 

Член 1 
 . 

Се  усвојува План за контрола на популација  на бездомни кучиња на територијата 
на Општина Ново Село 2021 год    

Член 2 
 

Составен дел на оваа Одлука е План за контрола на популацијата на бездомни кучиња 
на територијата на Општина Ново Село. 

 
 

Член 3 
 Оваа Одлука влегува во сила  со денот на донесувањето , а ќе се објави во службен 
гласник  на Општина Ново Село. 
 
 
 
 
 
Бр.08-223/1 
27.01.2021год       
 
 
        Советот на Општина Ново Село 
         Претседател, 
                 Валентина Попова  
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Врз основа на член 28, став 3 од Законот за заштита и благосостојба на животните 
(,,Службен весник на РМ,, бр.149/14,149/15 и 53/16), член 36, став1, т. 15 од Законот за 
локална самоуправа (,,Службен весник на РМ,, бр.05/02), и член 140 од Одлуката за 
Комунален ред , Советот на Општина Ново Село на својата седница одржана на ден 25. 12. 
2020 година го донесе следниот  
 

ПЛАН 

За контрола на популацијата на бездомни кучиња на територијата на Општина Ново 
Село 2021 год. 

 
I.ВОВЕД 
 За решавање на проблемот поврзан со зголеменото присуство на бездомни кучиња, 
односно за контрола на нивниот број, од страна на Светската здравствена организација за 
заштита на животните и позитивните законски прописи во Република Македонија, 
единствено е можен хуманиот начин на третирање на овие животни. 
 Хуманиот третман подразбира   згрижување и заштита на животните, но и заштита 
на безбедноста и здравјето на граѓаните во општината. 
 Согласно Законот за заштита и  благосостојба на животните, општините се надлежни 
да вршат собирање на бездомни кучиња, односно нерегистрирани кучиња и регистрирани 
кучиња доколку ги затекнат на јавни површини без присуство на сопственикот и 
привремено да ги сместат во соодветни објекти-прифатилишта. 
 Со овој План се утврдуваат насоките за третирање на бездомни кучиња, условите, 
организацијата и начинот на реализација. 
 
II.ЦЕЛИ НА ПЛАНОТ 
 Општата цел на Планот е определување на општи мерки и активности што треба да 
се превземат во тековната 2021 година за ефикасна контрола и заштита на популацијата на 
бездомни кучиња, како и третман согласно прописите од областа на ветеринарното 
здравство и благосостојбата на животните. 
 
III.РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПЛАНОТ 
 Планирани се мерки за: 
 -заловување на животни, 
 -нивни транспорт до прифатилиште, 
 -прием и преглед од доктор по ветеринарна медицина, 
 -лабараториско испитување на заразни болести согласно прописите од областа на 
ветеринарното законодавство, вклучувајќи испитување од болеста лајшманиоаза, 
 -ветеринарно медицински третман на кучињата, овариохистеректомија и 
орхиектомија, 
 -постоперативно сместување и нега, 
 -вакцинација и дехелментација, 
 -обележување со микрочип, 
 -враќање на заловените кучиња на реонот на нивно заловување или вдомување на 
кучињата, 
 -еутаназија на кучињата согласно прописите од областа на ветеринарното 
законодавство, 
 - едукација подигнување на јавната свест кај населението. 
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 Планот за контрола на популацијата на бездомни кучиња ги дава основните насоки 
од кои ќе произлезат Годишни програми за контрола на популацијата на бездомни кучиња 
на територијата на Општина Ново Село, Годишната програма ќе ја реализира субјект кој 
општината ќе го избере на јавен повик и кој ги исполнува условите за изведување на 
активности согласно закон. 
 
 
IV.ПЛАНИРАНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ 
 IV.1  Заловување, транспорт, идентификација и евиденција  
 Обучени луѓе кои поседуваат легитимација да спроведуваат заловување на кучињата, 
а се обезбедени со соодветна униформа и средства за лична заштита. 
 Заловувањето се врши со следната опрема: возило, јамки-мрежи за заловување, 
пушка (сафари) за хемиско заловување на кучињата, корпи-кафези за транспорт, 
окулувратници и водилки. Транспортот се врши од местото на заловувње до 
прифатилиштето. 
 На лице место се врши теренската идентификација на посебни обрасци за евиденција 
и идентификација - секое заловено куче веднаш се евидентира, се заведуваат податоци за 
животното како раса, пол, старост, особени знаци, место на заловување и др. 
 Заловувањето се врши на месечна основа. Секоја прва недела од месецот. 
 По извршени анализи е извршена констатација дека приближниот број на кучиња 
кои треба да бидат заловени се движи околу 30, на неколку локации: На локација околу 
пазарот и училиштето во Ново Село и околу училишните дворови во сите населени места.  
 IV.2 Престој во прифатилиште, ветеринарномедицински третман и 
понатамошно постапување со третираните кучиња 
 Прифатилиштето треба да обезбедува елементарни услови за спроведување на 
соодветни мерки и персонал за ефикасна заштита на животните, редовно хранење и 
напојување и доколку е потребно лекување на животните. 
 Заловените кучиња се транспортираат до прифатилиштето. 
 Кучињата се сместуваат во просториите за прием во кои се врши набљудување на 
кучињата од страна на докторот по ветеринарна медицина кој врши преглед на заловените 
кучиња и ги спроведува сите мерки согласно закон и тој одредува кој од нив ги исполнуваат 
критериумите за еутаназија. 
 Еутаназијата се врши: 
 -во согласност со важечките законски прописи и наредби; 
 -кога животното е заболено од заразна или паразитска болест која може да се 
пренесе на други животни или луѓето, животното е заболено од други болести кај кои 
лечењето е долго и со несигурна прогноза, тешко повредени животни, животни кои видливо 
страдаат или стари изнемоштени животни;  
 -кога кучињата преставуваат опасност кон луѓето или другите животни и 
 -кога кучињата поминале минимум временски период потребен за исцрпување на 
можност за вдомување. 
 Медицински третман на здрави кучиња се врши на следниот начин: 
 Сите клинички здрави животни се транспортираат до Ветеринарно друштво кое е 
одобрено од Агенцијата за храна и ветеринарство и кое има договор за ветеринарно 
медицински третман на животните со прифатилиштето. Сите животни кои по мислење на 
ветеринарен доктор ги исполнуваат критериумите за операција се оперираат-
стерилизирааат. По завршената операција и пост оперативно опоравување животните се 
враќаат назад во прифатилиштето каде се врши нивно редовно хранење и 
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постојан надзор од страна на обучени лица. 
 Прифатилиштето се одржува согласно санитарно-хигиенските прописи: боксовите во 
прифатилиштето редовно се чистат, се врши дезинфекција и дезинсекција, а по потреба и 
соодветна дератизација на целиот простор. Прифатилиштето е должно да склучи договор со 
овластен оператор за нештетно отстранување на лешеви и нус производи од животинско 
потекло, во специјално изградена гробна - јама на соодветна комунална депонија а исто така 
ќе ги собира и транспортира фекалиите/отпадот од прифатилиштето.Непосредно при 
напуштање на прифатилиштето кучињата се вакцинираат  против болеста беснило и 
кучињата се третираат со средство против едно и ектопаразити. Животните се враќаат на 
реонот на заловување или се вдомуваат со тоа што истите се обележани со микрочип, 
вратените на реонот дополнително треба видливо да се обележат а вдомените се внесуваат 
во Ветеринарно информативниот систем.  
Приоритет  се дава на вдомување на животните.  
 Веке е готово прифатилиштето во Општина Струмица кое ќе функционира и за 
потребите на 6 ( шест) општини од Југоисточниот плнски рекион, меѓу кои и општина Ново 
Село. 
 

IV.3 Подигнување на јавната свест 
 Подигнувањето на јавната свест е клучна за справување и хуман третман на 
кучињата скитници. Решавање на разни форми на комуникација со граѓаните, спроведување 
едукативни и промотивни активности за подигнување на јавната свест за постапување со 
бездомни кучиња, организирање акции и настани за вдомување на кучињата се важен дел 
кој на подолг рок ќе го ограничи бројот на кучиња на улица и ќе овозможи  одржливост на 
планските активности. 
 
 

V.ОБЕМ НА АКТИВНОСТИ   
- Планот предвидува интензитетот на заловување и капацитетот на сместување во 

прифатилиште да ги исполнува условите за сместување на 10 бездомни кучиња месечно.  
- Ке се врши редовно мониторирање и контрола од страна на општинскиот 

комунален инспектор во тек на цела календарска година  во однос на одговорното 
сопствеништво на домашните миленици. 

- Динамиката за подигнување на јавната свест, би се реализирала во следните 
временски интервали:  

Спроведување на едукативни активности во образовните институции во нашата 
општина, во месец Септемви/Октомври 2021 год. 

Организирање на акции за вдомување на кучиња со заедничка активност на 
здруженија од нашата општина, месец Јуни и месец Октомври 2021 год. 

Активности за подигање на јавната свест и иницирање за вдомување,  преку 
социјалните мрежи кој се менаџирани од страна на ЕЛС, континуирано, најмалку еднаш на 
месечно ниво. 

- Согласно Планот, сите подетални активности ќе се предвидат во Годишни 
програми за контрола на популацијата на бездомни кучиња не територијата на 
Општина Ново Село. 
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VI.ФИНАНСИРАЊЕ 
 Активностите ќе се финансираат од Буџетот на Општина Ново Село. За тековната 
2021 година,по претходен договор со другите општини за висината на партипацијата. 
 

VII.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Планот за контрола на популацијата на бездомни кучиња на територијата на 
Општина Ново Село  влегува во сила со денот на објавувањето во слежбен гласник на 
Општина Ново Село , а ќе се применува по одобрување на истиот од Агенцијата за храна и 
ветеринарство на РСМ. 
 Надзор над реализација на планот врши Општина Ново Село преку комуналните 
редари. 
  
 

       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 Програмата за одржување и проширување на јавното осветлување на подрачјето на 

Општина Ново Село 
 
 
 
1.Се ОБЈАВУВА Програмата за одржување и проширување на јавното осветлување на 

подрачјето на Општина Ново Село за 2021 година, а усвоена на седницата на Советот на 
Општина Ново Село одржана на ден 25.12.2020 година. 
 
 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе биде објавено во 
службен гласник на Општина Ново Село. 
 
 
 
 
 
Бр.09-239/2 
28.01. 2021година 

   Општина Ново Село 
            Градоначалник, 
           Никола Андонов 
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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  25. 12. 2020 година донесе 
 
 

ПРОГРАМА 
За одржување и проширување на јавното осветлување на  

подрачјето на Општина Ново Село за 2021 година  
 
 
      Член 1 
 
 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 2021 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 2021 година се предвидува да се продолжи со проширување на јавното 
осветлување кое се изврши во текот на 2020 година и тоа во сите населени места каде што 
со увид ќе се процени дека има потреба за поставување на нови сијалични места . 
         За таа цел ќе биде потребно да се набават 10 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 
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согледување на состојбите , отстранување на утврдените дефекти и доведување на јавното 
осветлување во исправна состојба . 
        И во текот на 2021 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  
ДПТУ ЕЛВО ДООЕЛ од Сушица врз основа на договор бр.05-1695/18 од 03.11.2020 година.    
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 
 
      Член 2 
       Оваа Програма влегува во сила во рок од 8 дена од денот на објавувањето во Службен 
гласник на општина Ново Село . 
 
 
 
 
Бр. 08-239/1                                                                       Совет на Општина Ново Село 
28.01.2021год       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 донесување на програма за спроведување на општите мерки за 

заштита на населението од заразни болести за подрачјето на Општина Ново Село 
 
1.Се ОБЈАВУВА Одлуката за донесување на програма за спроведување на општите 

мерки за заштита на населението од заразни болести на Општина Ново Село за 2021 година, 
а усвоена на седницата на Советот на Општина Ново Село одржана на ден 25.12.2020 година. 
 
 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе биде објавено во 
службен гласник на Општина Ново Село. 
 
 
 
 
 
 
 
Бр.09-240/2 
28.01. 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), 
член 14 од Статутот на Општина Ново Село (Сл. гласник на Општина Ново Село бр. 16/06), 
како и врз основа на стручниот Елаборат  на ЈЗУ  Центар за јавно здравје –Струмица  
бр.________од ___________2020 година   , Советот на Општина Ново Село на својата седница 
одржана на ден 25.12. 2020 година ја донесе следната 
 
 
 

О    Д    Л    У    К    А 
За донесување на  Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението 

од заразни болести за подрачјето на Општина Ново Село за 2021  
 
 

 
Член 1 

 . 
 Се донесува  Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од 
заразни болести за подрачјето на Општина Ново Село за 2021 година. 
    

Член 2 
 

Составен дел на оваа Одлука е Програма за спроведување на општите мерки за заштита 
на населението од заразни болести за 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.08-240/1 
28.01.2021        Советот на Општина Ново Село 
         Претседател, 
                 Валентина Попова  
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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 2021 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 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 
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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. 
 
 
 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 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 
  
 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 
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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. 
атомизери. 
 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 земја со специјални наменски атомизери . 
 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 
 
 
 
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 . 
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  -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 
 

 
 
  
Програма  со активностите за 2021 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 2021 год. Буџет на оштината и средства 
од училиштата 

Дезинсекција          Јуни 2021 год.   Буџет на општината 

 
Дератизација          Март – јуни 2021 год.    Буџет на општината 

 
 
 
 Во текот на месец  јуни 2021 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 2021. 
 
    Терарично третирање 250 хектари а прскање против ларви 15 хектари. 
 
   
 Бр.08-240/3           Совет на Општина   Ново  Село 
 28.01.2021              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 донесување на Програма за изградба на улици во Општина Ново Село 
 
1.Се ОБЈАВУВА Одлуката за донесување на програма за изградба на улици во 

Општина Ново Село за 2021 година, а усвоена на седницата на Советот на Општина Ново 
Село одржана на ден 25.12.2020 година. 
 
 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе биде објавено во 
службен гласник на Општина Ново Село. 
 
 
 
 
 
Бр.09-237/2 
28.01. 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), 

член 14 од Статутот на Општина Ново Село (Сл. гласник на Општина Ново Село бр. 16/06), 
како и врз основа на Предлог –Програмата за изградба на улици за 2021 година предложена 
од Градоначалникот на Општина Ново Село  , Советот на Општина Ново Село на својата 
седница одржана на ден 25.12. 2020 година ја донесе следната 

 
 
 

О    Д    Л    У    К    А 
За донесување на Програма за изградба на улици во Општина Ново Село за 2021 година 

 
 
 

Член 1 
 Се донесува  Програма за изградба на улици во Општина Ново Село за 2021 година. 
    

Член 2 
 

Составен дел на оваа Одлука е Програмата за улици во 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.08-237/1 
28.01.2021        `  Советот на Општина Ново Село 
         Претседател, 
                 Валентина Попова  
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ОПШТИНА НОВО СЕЛО 
 

ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ ЗА 2021 ГОДИНА 
 

Декември,2020 година 

А.Изградба на улици во населените места: 

1.Изградба на улица во Ново Село    

2.Изградба на улица во с.Сушица      

3.Изградба на улица во с.Дражево 

4.Изградба на улица во с.Старо Коњарево  

5.Изградба на улица во с.Борисово 

6.Изградба на улица во с.Зубово  

7.Изградба на улица во с.Ново Коњарево 

8.Изградба на улица во с.Мокрино 

9. Изградба на улица во с.Колешино  

10. Изградба на улица во с.Смоларе  

11. Изградба на улица во с.Мокриево 

12. Изградба на улица во с.Самоилово  

 

Б.Крпење на ударни дупки во населените места. 
В.Одржување на локалните патишта :Ново Село Мокриево,А6 Смоларе,А6 
Зубово,Зубово Мокриевски пат,А6 Сушица ( две делници) 

- Изградба на улици      6.000.000,00 денари 
- Крпење на ударни дупки    300.000,00 денари 
- Одржување на локални патишта    250.000,00 денари 

   
СЕ ВКУПНО: 6.550.000,00 денари  
 

                     Бр.08-237/3                                                      Општина Ново Село 

                    28.01.2021                                                                 Градоначалник 

                                                                                            Никола Андонов 
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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 и план за развој на ЈПКД “ Комуна ” 

Ново Село 
 
 
 
 

 
1.Се ОБЈАВУВА Одлуката за усвојување на програмата за работа и план за развој на 

ЈПКД “ Комуна ” – Ново Село за 2021 година, а усвоена на седницата на Советот на Општина 
Ново Село одржана на ден 25.12.2020 година. 
 
 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе биде објавено во 
службен гласник на Општина Ново Село. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бр.09-244/2 
28.01. 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), 

член 14 од Статутот на Општина Ново Село (Сл. гласник на Општина Ново Село бр. 16/06), 
како и врз основа на Програмата за работа и план за развој на ЈПКД Комуна-Ново Село за 
2021 година бр. 01-476/1 од 10. 12. 2020 година поднесена од Директорот на ЈПКД Комуна-
Ново Село  , Советот на Општина Ново Село на својата седница одржана на ден 25.12. 2020 
година ја донесе следната 

 
 

О    Д    Л    У    К    А 
За усвојување на Програмата за работа и план за развој на ЈПКД ,,Комуна,, Ново Село за 

2021 година 
 

Член 1 
 Се усвојува Програмата за работа и план за развој на ЈПКД Комуна-Ново Село за 2021 
година бр. 01-476/1 од 10. 12. 2020 година донесена  од Директорот на ЈПКД Комуна-Ново Село .  
    

Член 2 
 

Составен дел на оваа Одлука е Програмата  наведена во член 1 од Оваа Одлука. 
 

 
Член 3 

 Оваа Одлука влегува во сила  со денот на објавувањето  во службен гласник  на 
Општина Ново Село. 
 
 
 
Бр.08-244/1 
28.01.2021      
 
 
 
        Советот 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 за барањето на Друштвото за туризам, угостителство и услуги “ 
Атлантис – Смоларски водопад “ 

 
 
1.Се ОБЈАВУВА Заклучокот за барањето на Друштвото за туризам, угостителство и 

услуги “ Атлантис – Смоларски водопад “ за продолжување на Договорот за закуп на времени 
објекти во зоната на активно управување на Смоларски водопад за уште 15 години по 
истекување на постоечки договор, кое се одлага за разгледување на наредна седница на 
Советот на Општина Ново Село, а усвоен на седницата на Советот на Општина Ново Село 
одржана на ден 25.12.2020 година. 
 
 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе биде објавено во 
службен гласник на Општина Ново Село. 
 
 
 
Бр.09-236/2 
28.01. 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), 
член 14 од Статутот нс Општина Ново Село како и врз основа на барањето на Друштвото за 
туризам, угостителство и услуги ,,Атлантис-Смоларски водопад, Советот на Општина Ново 
Село на својата седница одржана на ден 25. 12. 2020 година го донесе следниот 
 
 
 
     З     А    К    Л   У    Ч    О    К 
 

1.Барањето  на Друштвото за туризам, угостителство и услуги ,,Атлантис-
Смоларски водопад ,, за продолжување  на Договорот за закуп на  времени објекти во 
зоната на активно управување на Смоларски водопад за уште 15   години по 
истекување на постоечки договор, се одлага за разгледување  на  наредна седница по  
обезбедување на релевантни информации за законска можност  за ваквиот вид на 
продолжување на Договор за закуп. 

 
2.Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето   во службен гласник 

на Општина Ново Село. 
 
 
 
Бр.08-236/1 
28.01.2020 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 Програма за уредување на градежно земјиште во Општина Ново Село  

 
 
1.Се ОБЈАВУВА Програмата за уредување на градежно земјиште во Општина Ново 

Село за 2021 година, а усвоена на седницата на Советот на Општина Ново Село одржана на 
ден 25.12.2020 година. 
 
 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе биде објавено во 
службен гласник на Општина Ново Село. 
 
 
 
 
  
 
Бр.09-243/2 
28.01. 2021година 

 
 

   Општина Ново Село 
            Градоначалник, 
           Никола Андонов 
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Врз  основа  на  член  94  и  95  од  Законот  за  градежно  земјиште  (“Службен  весник  

на  РМ”бр.  15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), член 22 став (1) точка 1 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен  Весник  на  РМ”  бр. 5/2002), Правилникот  за  

степенот  на уредувањето  на  градежното  земјиште  со објекти на комуналната 

инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во 

зависност од степенот на уреденост („Службен весник на Република Македонија“ бр.193/16 

и 72/2018) и член 14 став 1 точка 17 од Статутот на Општина Ново Село (Службен гласник 

на Општина Ново Село бр. 16/06 год.),  Советот на Општина Ново Село на седницата одржана 

на ден          .12.2020 година ја донесе следната: 

 

П Р Е Д Л О Г   П Р О Г Р А М А 

ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ОПШТИНА НОВО СЕЛО ЗА  

2021 ГОДИНА 

 

  

 Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина 

Ново Село за 2021 година опфаќа: 

I. Просторот кој е предмет на уредување;  

II. Обемот на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште; 

III. Обемот  и  степенот  на  опремување  на  градежното  земјиште  со  објекти  на  

комуналната инфраструктура;  

IV. Извори за финансирање на Програмата за уредување на градежното земјиште;  

V. Трошоци за уредување на градежното земјиште;  

VI. Висина на надоместокот за уредување на градежното земјиште;  

VII. Динамика и мерки за извршување на Програмата;  

VIII. Преодни и завршни одредби. 

 

I. ПРОСТОР КОЈ Е ПРЕДМЕТ НА УРЕДУВАЊЕ: 

Како простор кој е предмет на уредување се смета градежното изградено и 
неизградено земјиште на подрачјето на Општина Ново Село, а кое се наоѓа во опфатот на 
градежниот реон предвиден за изградба на сите видови објекти според Урбанистичкиот 
план за село Ново Село, како и урбанистичките планови за населените места во Општина 
Ново Село. 
 Утврдување на градежното земјиште надвор од градежниот опфат ке се врши со 
донесување Одлука на Советот на општината и согласност од надлежното министерство, врз 
основа на изработен урбанистички план вон населено место. 
 
II.  ОБЕМ НА РАБОТИТЕ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО 
ЗЕМЈИШТЕ  
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Под обем на работите за подготвување  и  расчистување  на  градежното  земјиште  се  
подразбира следново:  
 
II.1.  Подготвителни работи  

Во подготвителни работи за уредување на градежното земјиште спаѓаат:  
- Оформување на геодетска документација;  

- Извршување  на  основни  геомеханички  испитувања  на  градежни  парцели  каде  ќе  се  

градат објекти од комуналната инфраструктура.  

II.2.  Расчистување на градежното земјиште  
Расчистување на градежното земјиште се врши со цел да се опреми  земјиштето  со  

објекти на комуналната инфраструктура.  
Под расчистување на градежното земјиште се смета:  

- Изработка на елаборати за експропријација;  

- Решавање на имотно-правните односи со сопственици на земјиштето;  

- Решавање  на  станбеното  прашање  на  сопствениците  и  носителите  на  станарско  

право  на објектите кои се рушат;  

- Уривање на постојни градежни објекти и расчистувањена градежното земјиште. 

 
III.    ОБЕМ   И  СТЕПЕН  НА  ОПРЕМУВАЊЕ  НА  ГРАДЕЖНОТО  ЗЕМЈИШТЕ СО  ОБЈЕКТИ  НА 
КОМУНАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА  
 

Под обем на опремување на градежното земјиште се смета опремување со објекти на 
комуналната  инфраструктура  заради  обезбедување на  непречен  пристап  до  градежната  
парцела  од  јавен пат,  поставување  на  водоводна,  канализациона,  електрична  и  друга  
инсталација  со  приклучоци  до градежната парцела.  

Уредувањето  на  градежното  земјиште  може  да  биде  целосно  или  делумно,  што  
го  определува општината.  

Под степен на уреденост на градежното земјиште се подразбира обемот на  опременост 
на земјиштето со објекти на комуналната  инфраструктура  за  задоволување на заедничката 
и индивидуалната комунална потрошувачка до границите на градежната парцела. 

 
III.1.  Опремувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната 
инфраструктурата надвор од градежната парцела  

Опремувањето на градежното  земјиште со објекти на комуналната  
инфраструктурата надвор од градежната парцела паѓа на товар на општината и се состои од:  
- Проектирање  и  изградба  на  улици,  паркиралишта,  пешачки  патеки  и  друго  според 

урбанистичките планови;  

- Проектирање и изградба на водоводна мрежа до градежната парцела;  

- Проектирање и изградба на фекална канализација до собирна шахта;  

- Проектирање и изградба на атмосферска канализација; 

- Проектирање и изградба на нисконапонска електрична мрежа до приклучен орман;  

- Проектирање и изградба на улично осветлување;  

- Проектирање и  изградба на  зелени  површини,  со  хидрантска  мрежа  и  поставување  на  

урбана опрема предвидена со деталните урбанистички планови и проектираното 

партерно решение. 
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III.2.  Опремувањето  на  градежното  земјиште  со  објекти  на  комуналната 
инфраструктурата во границите на градежната парцела 

Опремувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната  
инфраструктурата во границите на градежната парцела го врши инвеститорот и се состои 
од:  
- Проектирање и изградба на приклучок на водоводната мрежа со водомерна шахта и 

водомер и врска со секундарната водоводна мрежа;  

- Проектирање и изградба на приклучок на фекалната канализација со посебна шахта и 

врска со собирна шахта;  

- Проектирање и изградба на приклучок на атмосферската канализација со посебна шахта 

и врска со собирната шахта;  

- Проектирање  и  изградба  на  приклучок  на  ниско-напонската  електрична  мрежа  во  

приклучен ормар (за индивидуални станбени објекти), а за колективни станбени објекти 

до и со приклучен разводен ормар;  

- Одводнување на градежната парцела од буични води; и 

- Друго. 

 
IV. ИЗВОРИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА  
 

Изворите  за  финансирање  на  Програмата  за  уредувањето  на  градежното  
земјиште  во  општина Ново Село се :  

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

2. Приход од продажба на градежно земјиште сопственостна РСМ;  

3. Комунални такси;  

4. Трансфери и финансиска подршка од владини институции, и тоа од:  

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

рехабилитација, одржување и заштита на општинските патишта и улици; 

4.2. Биро за регионален развој;  

4.3. Агенција за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој;  

5. Средства од фондовите на ЕУ и други грантови. 

 
Износите на секој поединечен извор на приходи се прикажани во Буџетот на Општина 

Ново Село за 2021 година. 
 

Во уредувањето и опремувањето на градежното земјиште што се врши од средствата 
добиени како надоместок за уредување на градежното земјиште утврден со оваа програма, 
не се пресметува приклучување на електричната мрежа на објектите предвидени со 
урбанистички план, како и приклучување на ПТТ мрежа, водоводна, фекална и атмосферска 
инсталација што значи дека финансирањето на тие објекти и инсталации, односно нивната 
изградба ќе ја извршуваат претпријатијата  што управуваат со истите, а од средствата што 
ги собираат од инвеститорите согласно правилниците донесени од нивна страна. 
 
VI.  ВИСИНА  НА  НАДОМЕСТОКОТ  ЗА  УРЕДУВАЊЕ  НА  ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ  И  НАЧИН  
НА ПЛАЌАЊЕ  
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VI.1. Уредување на градежното земјиште  

Уредување на градежното земјиште е изградба на објекти на комуналната 
инфраструктура, заради обезбедување  на  непречен  пристап  до  градежната  парцела  од  
јавен  пат,  поставување  на  водоводна, канализациона (фекална и атмосферска), 
електрична, ПТТ и друга инсталација со приклучоци до градежната парцела.  

Планирање,  проектирање  и  изведување  на  инфраструктурата  со  која  се  уредува  
градежното земјиште се врши според урбанистичките планови (Детални урбанистички 
планови, Урбанистички планови за село и Урбанистички планови вон населено место).  

За уредување на градежното земјиште инвеститорот плаќа надоместок за уредување 
на градежното земјиште.  

Уредувањето на градежното земјиште може да биде целосно или делумно.  
Како целосно уредено градежно земјиште се смета градежното земјиште во Општина 

Ново Село на кое е изградена или се планира изградба на инфраструктура најмалку од 
основниот степен на уреденост на градежното земјиште.  

Општина  Ново Село,  за  градежното  земјиште  во  рамки на  урбаните  опфати  на  
населените места или вон населено место, односно за градежното земјиште за кое се 
донесени урбанистички планови има  изградено  или  ќе  изгради  инфраструктурни  објекти  
кои  го  сочинуваат  најмалку  основниот  степен  на уреденост на градежното земјиште.  

Надоместокот  за  уредување  на  градежното  земјиште  се  пресметува  и  ќе  се  
наплатува  од инвеститорите како за целосно уредено градежно земјиште, а целосното 
уредување на градежното земјиште општината ќе го изврши по  исполнување  на  правните  
и техничките  услови  за  тоа  и  обезбедување  на материјални средства, односно по 
изготвување на проектната документација за инфраструктурните објекти, изготвување  и  
реализација  на  геодетски  елаборати  за експропријација,  како  и  наплата  на  поголем  дел  
од средствата  од  надоместокот  за  уредување на  градежното  земјиште  од  делот  односно  
Урбаниот  блок  кој  е предмет на уредување, а по претходно планирање на  
инфраструктурните објекти со годишната програма за уредување на градежното земјиште.  

За градежното земјиште за кое не се планира целосно уредување, односно 
градежното земјиште за кое  во  Програмата  децидно  е  нагласено  дека  нема  или само  
делумно  ќе  се  уредува,  надоместокот  ќе  се наплаќа  како  за  понизок  степен  на  
уреденост,  согласно  процентуалнта  вредност  на  инфраструктурните објекти кои го 
сочинуваат понискиот степен на уреденост.  

Во  надоместокот  за  уредување  на  градежното  земјиште,  односно  во  објектите  на  
комуналната инфраструктура  кои  треба  да  ги  изгради  општината,  не  е  земено  предвид  
обезбедување  на  електрична енергија  од  дистрибутивната  мрежа,  односно  изградба на  
електрична  мрежа,  што  треба  да  го  обезбеди дистрибутерот  на  електрична  енергија,  и  
изведба  на  ПТТ  мрежи  што  е  обврска  на  операторите  на телекомунакационите  услуги,  
со  што  општината  нема  обврска  да  гради  електрична  и  ПТТ  мрежа. Во надоместокот  за  
уредување  на  градежното  земјиште  не се  земени  предвид  и  приклучните  такси за 
инфраструктурните  објекти  (такса  за  приклучок  на  електричната  мрежа  и  добивање  на  
електроенергетска согласност,  такси  за  приклучок  на  водоводната  и  канализационата  
мрежа  и  др.), кои  се  обврска  на инвеститорите. Начинот, условите и висината на таксата, 
односно правата и обврските за приклучување на инфраструктурните објекти 
инвеститорите ги договараат со субјектите кои стопанисуваат со истите.  

Инвеститорот  може  да  го  уреди  градежното  земјиште  на  свој  трошок.  Кога  
уредувањето на градежното земјиште се врши преку учество на приватен партнер истиот 
има право на враќање на вложеното на начин кој ќе го договори со општината, а 
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особено преку уплатите на новите корисници на веќе поставените објекти.  
Уредување  на  градежното  земјиште  со  објекти  на  комуналната  инфраструктура  

како  и  партерно уредување во границите на градежната парцела го врши инвеститорот.  
Кога заради уредување на градежното земјиште е потребно да се постави 

инфраструктурен објект на туѓо земјиште или друга недвижност, општината  воспоставува 
присилна комунална службеност заради поставување на објектот.  

Одржувањето на објектите на инфрасруктурата на уредено градежно земјиште, го 
вршат субјектите кои стопанисуваат со истите.  

Средствата од надоместокот за уредување на градежното земјиште се приход на 
општината кој се користи исклучиво наменски за уредување на градежното земјиште. 
 
VI.2. Степен на уреденост на градежното земјиште со објекти на комуналната 
инфраструктура  

Степенот  на  уреденост  на  градежното  земјиште  се  определува  според  обемот на 
опременост или планирана  опременост  на  земјиштето со објекти од  комуналната 
инфраструктура за задоволување на заедничката и индивидуалната  комунална  
потрошувачка до градежната  парцела  и  може  да  биде  основен, повисок или понизок од 
основниот степен на уреденост.  

 
1. Основен степен на уреденост на градежното земјиште со комунална инфраструктура 

опфаќа:  

- Непречен пристап до градежната парцела од јавен пат (улици со  тротоари),  

пешачки  патеки  и други површини согласно урбанистички планови;  

- Подземна електрична мрежа;  

- Улично осветлување;  

- Водоводна мрежа;  

- Фекална канализација; и  

- Атмосферска канализација.  

 
2. Повисок  степен  на  уреденост  на  градежното  земјиште  со  комунална  

инфраструктура  ги  опфаќа објектите од основниот степен на уреденост и:  

- ПТТ (оптичка - телекомуникациона) мрежа;  

- Топлификациона мрежа;  

- Паркинг простори;  

- Гасоводна мрежа; и  

- Пречистителна станица за отпадни води.  

 
3. Понизок степен на уреденост на градежното земјиште со комунална инфраструктура 

опфаќа:  

- Непречен пристап до градежната парцела од некатегоризиран јавен пат;  

- Сопствено водоснабдување (нема приклучок на водоводна мрежа);  

- Септичка јама (нема приклучок на фекална канализација);  

- Сопствен одвод на атмосферски води (нема приклучок на атмосферска 

канализација);  

- Нестандардно улично осветлување; и  
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- Надземна нестандардна електрична мрежа.  

 
Трошоците за уредување на градежно земјиште, согласно кои се формира висината 

на надоместокот за уредување на градежното земјиште се утврдуваат согласно реалните 
трошоци направени за соодветниот степен  на  уреденост  на  градежното  земјиште  со  
објектите  на  комуналната  инфраструктура,  во  кои  се засметани и трошоците за 
хидротехнички услови за приклучоци, односно согласно проектираните трошоци за целосно 
уредување на градежното земјиште, за деловите за кои се планира уредувањето.  

Надоместокот  за  уредување  на  градежното  земјиште  за основниот  степен  на  
уреденост  ќе  се зголеми  за  соодветен  процент,  доколку  покрај  објектите  кои  го  
сочинуваат  основниот  степен  на  уреденост постојат  еден  или  повеќе  други  објекти  од  
останатата  инфраструктура  кој  претставува  повисок  степен  на уреденост, и тоа за:  
-  Топлификациона мрежа.....20%  
-  Гасоводна мрежа.....20%  
-  Паркинг простори.....15%  
-  Пречистителна станица за отпадни води.....15%.  
 

За  делумно  уредено  градежно  земјиште,  односно  за  градежно  земјиште  за  кое  
не  се  планира целосно  уредување,  или  се  планира  само  делумно  уредување  поради  
непостоење  на  технички  услови  за целосно  уредување,  надоместокот  за  уредување  на  
градежното  земјиште  ќе  се  наплати  за инфраструктурните  објекти  кои  постојат  или  се  
планирани  во  делумното  уредување  и  тоа  како  соодветен процент од висината на 
основниот степен на уреденост на надоместокот:  

- Непречен пристап до градежната парцела од јавен пат или пристап од 

некатегоризиран пат.....30%  

- Сопствено Водоснабдување (нема приклучок на водоводна мрежа).....10%  

Септичка јама (нема приклучок на фекална канализација).....15%  
- Сопствен одвод на атмосферски води (нема приклучок на атмосферска 

канализација).....10%  

- Нестандардно улично осветлување.....10%  

- Надземна нестандардна електрична мрежа.....10%. 

 
VI.3.  Начин  на  утврдување  на  корисната  нето  површина  на  објектите  и  
Коефициенти  врз основа на кои се пресметува надоместокот за уредување на 
градежно земјиште  

Надоместокот  за  уредување  на  градежно  земјиште,  се  пресметува  врз  основа  на  
новата  корисна (нето) површина што ќе се гради, што претставува збир на нето 
површините по метар квадратен на подовите на сите простори во објектот, согласно 
заверениот основен проект и анекс на основниот проект, помножени со следните 
коефициенти: 

 
1 СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ Коефициенти 

 Станбени простории 1.0 
 Станбени простори со висина до 2.5м подпокривен простор 0,2 

 Лоѓија затворена од три страни 0,4 

 Подлоѓија затворена од две страни 0,3 
 Балкони, тераси 0,2 
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 Заеднички проодни тераси, пасажи 0,2 
 Помошни простории, остава за гориво, котлара, визба 0,3 
 Трафостаница од 35 KW во објектот и надвор од објектот 0,3 
 Скалишен простор и заеднички комуникации 0,3 
 Стражарници, управител, просторииза домар 0,5 
 Паркиралишта и гаражи 0,1 

2 ДЕЛОВНИ И ЈАВНИ ОБЈЕКТИ  
 Простории 1,0 
 Магацини 0,5 
 Помошни простории, остава за гориво, котлара 0,3 
 Трафостаница од 35 KW во објектот и надвор од објектот 0,4 
 Скалишен простор и заеднички комуникации 0,5 
 Паркиралишта и гаражи 0,1 
 Лоѓија затворена од три страни 0,5 
 Подлоѓија затворена од 2 страни 0,4 
 Балкони тераси 0,3 
 Отворен наткриен простор 0,3 

3 ДРУГИ ОБЈЕКТИ  
 Катни гаражи 0,05 
 Спортски покриени објекти 0,5 
 Спортски откриени објекти 0,3 
 

Гасни станци и базни станици за 50% од површината на локацијата 
 

1,0 
 Отворени пазаришта за 30% од површината на локацијата 1,0 
 Базени 0,2 
 Трафостаници над 35 KW 1,0 

4 
ЗА ОБЈЕКТИТЕ ОД ГРУПА НА КЛАСИ НА НАМЕНИ  
Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ 

 

 Г1 – тешка и загадувачка индустрија 0,05 
 Г2 – лесна и незагадувачка индустрија 0,05 
 Г3 – сервиси 0,05 
 Г4 – стоваришта 0,05 

5 
За бензинска пумпна станица и нејзини придружни содржини 

(продавници, кафетерии и ресторани, авто сервиси, авто 
салони, помошни простории) 

 

 Продажни простории на бензински пумпни станици 1,0 
 Услужни простории на бензински пумпни станици 1,0 

6 

За објектите од група на класа на намени Б 5-угостителски и 
туристички комплекси, хотелски комплекси и одморалишта и 

за објектите од група на класа на немени А 4-хотел, мотел, 
времено сместување во викенд куќи, планинарски дом и ловен 

дом 

 

 Сите простории 0,05 

7 
За детски градинки, пензионерски домови и домови за стари 

лица 
 

 Сите простории 0,05 
8 За објекти за високо образование  
 Сите простории 0,5 

9 За објекти од културата  
 Сите простории 0,01 

10 За објекти за терцијална здравствена заштита  
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Во новата корисна нето површина што ќе се гради согласно заверената проектна 

документација не се пресметува површината на:  
- Инсталационите канали;  

- Окната за лифтови;  

- Окна за врати;  

- Отворени паркиралишта;  

- Подземни резервоари;  

- Објекти заштитени како културно наследство.  

 
За  сите  објекти  од  табелата  со  височина  над  32  ката,  висината  на  трошоците  за  

уредување  на градежното земјиште, во зависност од степенот на уреденост на градежното 
земјиште се пресметува на 27% од вкупно пресметаната површина. Висината на трошоците 
за уредување на градежно земјиште во зависност од степенот на уреденост на градежното 
земјиште се  пресметува на 27% од вкупно пресметаната површина за сите објекти од 
табелата без оглед на нивната височина, кои се наоѓаат на истата градежна парцела на која е 
предвидена изградба на објект со височина над 32 ката.  

За агро берзи, откупно дистрибутивни центри или пазари, висината на трошоците за 
уредување на градежното земјиште, во зависност од степенот на уреденост на градежното 
земјиште се пресметува на 50% од вкупно пресметаната површина, согласно коефициентите 
од табелата и другите одредби од оваа точка.  

За  објектите  од  група  на  класи  на  намени  Г  –  производство,  дистрибуција  и  
сервиси,  висината  на трошоците  за  уредување  на  градежното  земјиште  неможе  да  биде  
повисока  од  30%  од  висината  на просечната  нето  плата  во  Република  Северна  
Македонија  за  последната  година,  помножена  со коефициентите опишaни во точка 4 од 
табелата.  

За  линиски  инфраструктурни  објекти  -  државни  патишта,  локални  патишта  и  
улици,  магистрални улици,  собирни  улици,  водоводи,  канализации,  железнички  пруги,  
гасоводи,  топловоди,  далноводи  со напонско ниво од и над 35 KW како и за брани со 
акумулации, термоцентрали, езерски и речни пристаништа и за доградби и надградби на 
објекти за кои е донесена одлука од страна на советот на општината, согласно член 67-а став 
(1) од Законот за градење, а инвеститор е општината, не се утврдуваат трошоци за 
уредување на градежно земјиште.  

За  линиски  инфраструктурни  објекти  -  државни  патишта,  локални  патишта  и  
улици,  магистрални улици,  собирни  улици,  водоводи,  канализации,  железнички  пруги,  
гасоводи,  топловоди,  далноводи  со напонско ниво од и над 35 KW како и за брани со 
акумулации, термоцентрали, езерски и речни пристаништа не се плаќа надоместок за 
уредување на градежното земјиште.  

Доколку  со  изградбата  на  објекти  предвидено  е  отстранување  на  постоечки  
објекти  запишани  во имотен  лист  кои  се  наоѓаат  на  иста  градежна  парцела,  при  
пресметување  на  висината  на  трошоците  за уредување  на  градежното  земјиште,  од  
новата  корисна површина  се  одбива  површината  утврдена  во имотниот  лист  на  
постоечките  објекти кои  ќе  се  отстранат  со  изградбата на новите  објекти.  Површините  
на подпокривен  простор,  лоѓија,  подлоѓија,  балкони,  тераси,  заеднички  проодни  тераси,  
пасажи,  помошни простории, визба, скалишен простор, заеднички комуникации, 
паркиралишта и гаражи на постоечките објекти се одбиваат само од новата корисна 
површина на објектот која е со иста намена со намената на површините на 

 Сите простории 0,05 
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наведените простории и делови на објектот. 
 
VI.4. Висина на надоместокот за уредување на градежно земјиште  

Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште за основен степен на 
уреденост на градежното  земјиште  со  објекти  на  комунална  инфраструктура,  пресметана  
согласно  коефициентите  од табелата од точка VI.3, за населените места (Ново Село, Ново 
Коњарево, Самоилово, Старо Коњарево, Дражево, Смолари, Мокрино, Мокриево, 
Борисово, Колешино, Зубово, Сушица) и вон населените места во општина Ново Село ќе 
изнесува: 
 

1 За општински центар Ново Село 
Износ на 

надоместокот 
Единица 

мерка 

- Станбени објекти 350,00 ден/m2 
- Деловни и јавни објекти 600,00 ден/m2 

- 
За објекти од група на класи на намени Г – 
производство, дистрибуција и сервиси 

3000,00 ден/m2 

- 
За бензинска пумпна станица и нејзини придружни 
содржини 

3200,00 ден/m2 

- 

За објектите од група на класа на намени Б 5-
угостителски и туристички комплекси, хотелски 
комплекси и одморалишта и за објектите од група на 
класа на немени А 4-хотел, мотел, времено 
сместување во викенд куќи, планинарски дом и 
ловен дом 

20 000,00 ден/m2 

- 

За детски градинки, пензионерски домови и домови 
за стари лица 
За објекти за високо образование 
За објекти од културата 
За објекти за терцијална здравствена заштита  

2 500,00 ден/m2 

- Катни гаражи 2 500,00 ден/m2 

- 
Гасни станци и базни станици за 50% од површината 
на локацијата 

2 500,00 ден/m2 

- Трафостаници над 35 KW 2 500,00 ден/m2 
- Спортски објекти 100,00 ден/m2 
- Базени 100,00 ден/m2 

- 
Мрежи и водови за пренос на енергија и електронски 
комуникациски мрежи 

  

  Столб 1 000,00 ден/единица 

  Подземен и надземен кабел 200,00 ден/m1 

- Ветерници за производство на електрична енергија 6 000 000,00 ден/единица 
- Фотоволтаични централи 300,00 ден/m2 

2 За останати населени места во Општина Ново Село 
Износ на 

надоместокот 
Единица 

мерка 

- Станбени објекти 200,00 ден/m2 
- Деловни и јавни објекти 400,00 ден/m2 

- 
За објектиод група на класи на намени Г – 
производство, дистрибуција и сервиси 

3 000,00 ден/m2 

- 
За бензинска пумпна станица и нејзини придружни 
содржини 

3 200,00 ден/m2 
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- 

За објектите од група на класа на намени Б 5-
угостителски и туристички комплекси, хотелски 
комплекси и одморалишта и за објектите од група на 
класа на немени А 4-хотел, мотел, времено 
сместување во викенд куќи, планинарски дом и 
ловен дом 

20 000,00 ден/m2 

- 

За детски градинки, пензионерски домови и домови 
за стари лица 
За објекти за високо образование 
За објекти од културата 
За објекти за терцијална здравствена заштита  

2 500,00 ден/m2 

- Катни гаражи 2 500,00 ден/m2 

- 
Гасни станци и базни станици за 50% од површината 
на локацијата 

2 500,00 ден/m2 

- Трафостаници над 35 KW 2 500,00 ден/m2 
- Спортски објекти 100,00 ден/m2 
- Базени 100,00 ден/m2 

- 
Мрежи и водови за пренос на енергија и електронски 
комуникациски мрежи 

 
 

  Столб 1 000,00 ден/единица 

  Подземен и надземен кабел 200,00 ден/m1 

- Ветерници за производство на електрична енергија 6 000 000,00 ден/единица 
- Фотоволтаични централи 300,00 ден/m2 

Останати 
намени 

За сите населени места во Општина Ново Село 
Износ на 

надоместокот 
Единица 

мерка 

- 
Агро берзи, откупно дистрибутивни центри или 
пазари 

1 200,00 ден/m2 

 
Органите на локалната самоуправа, ресорните министерства и останатите 

државни органи се ослободени од плаќање на надоместок за сите видови на градби. 

 
VI.5. Начин на плаќање на надоместокот за уредување на градежно земјиште  

За надоместокот за уредување на градежното земјиште, неговата висина како и 
начинот на плаќање, општината  и  инвеститорот  склучуваат  Договор  во  кој  се  
регулираат  правата  и  обврските  на  договорните страни, а по претходно изготвена 
детална пресметка. 

Надоместокот за уредување на градежно земјиште инвеститорите (физички и правни 
лица) може да го  платат  во  цел  износ  одеднаш или на три рати а за износи  над  
1.000.000,00  денари е дозволено и на повеќе рати но исклучиво за тоа е потребно целосно 
обезбедување на побарувањето (банкарска гаранција, или други начини за обезбедување на 
побарувањето во висина од 100% од истото) а по предходно одобрување на 
Градоначaлникот на општината со соодветно донесен акт. 

Доколку  инвеститорите  не  ги  почитуваат  договорените  обврски  ќе  се  преземаат  
мерки  согласно закон. 

Корисниците на градежно земјиште кои ги немаат регулирано своите обврски, 
односно имаат израдено објекти без платен надоместок за уредување на градежно земјиште 
или се утврдени разлики во изградената површина ќе платат надоместок по цена што важи 
на денот на регулирањето на потребната документација, до колку објектот се вклопува во 
урбанистичкиот план. 
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VII. ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ  

 
За  реализација  на  инфраструктурни  објекти  од  јавен  интерес,  Општина  Ново Село,  

ќе  поведува постапки за експропријација, пред надлежниот орган на управата.  
Согласно  Законот  за  експропријација,  на  сопствениците  на  недвижниот  имот  ќе  им  

се  надомести пазарната вредност на одземениот имот со давање на друга соодветна 
недвижност (доколку е можно,) или со надомест во пари.  

Пазарната  вредност  на  одземениот  имот  ќе  се  утврдува  со  примена  на  
Методологијата  за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот, а согласно 
постапката за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот во Општина Ново 
Село која ја користи Комисијата за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот 
во Општина Ново Село. 
 
VIII. ДИНАМИКА И МЕРКИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 

Динамиката  на  извршувањето  на  оваа  Програма  ќе  зависи  од  приливот  на  
средствата во Буџетот на Општина Ново Село од надоместокот за уредување на  градежното 
земјиште и другите извори на средства предвидени со оваа Програма. 
 
IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  
 

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

Измени и дополнувања на Програмата и прераспределба на средствата од една во 
друга позиција, се врши во иста постапка како и за донесување на нова Програма. 

За започнатите постапки за издавање на Одобрение заградење кои не се завршени до 
денот на влегувањето во сила на оваа Програма, постапката ќе продолжи со примена на 
одредбите од оваа Програма. 

За издадените Одобренија за градење чија важност е  истечена, продолжување на 
нивната важност, односно за издавање на ново Одобрение за градење постапката ќе се 
спроведе со примена на одредбите од оваа Програма.  

Оваа  Програма  влегува  во  сила и ќе се применува од наредниот ден од денот на  
објавувањето во “Службен  гласник  на Општина Ново Село”. 

 
 
 
                                                                                                                  Предлагач 
                                                                                      Градоначалник на Општина Ново Село 
                                                                                                           Никола Андонов 
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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 основање на заедничко јавно претпријатие за заловување и третман на 

бездомни кучиња 
 
 
 
1.Се ОБЈАВУВА Одлуката за основање на заедничко јавно претпријатие за заловување 

и третман на бездомни кучиња, а усвоена на седницата на Советот на Општина Ново Село 
одржана на ден 25.12.2020 година. 
 
 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе биде објавено во 
службен гласник на Општина Ново Село. 
 
 
 
 
 
Бр.09-223/2 
27.01. 2021година 
 
 
 

   Општина Ново Село 
            Градоначалник, 
           Никола Андонов 
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Врз основа на член 18 став (3) од Законот за меѓуопштинска соработка ("Сл. весник на РМ" бр.79/09 
год.), член 36 став (1) точка 15 од Законот за локална самоуправа ( "Сл. весник на РМ" бр.05/02год.), 
членовите 1, 9 и 10 од Законот за јавните претпријатија ("Сл. Весник на РМ" бр.38/96, 09/97, 06/02, 
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 53/11, 97/10, 62/13, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 
35/19 и 275/19 год.) и член 38 став (1) точка 14 од Статутот на Општина Ново Село (“Службен 
гласник на Општина бр. 16/06.), Советот на Општина Ново Село  на седницата одржана на ден  25. 
12. .2020 година, донесе:  

 

ОДЛУКА 

за основање на заедничко јавно претпријатие за 

заловување и третман на бездомни кучиња 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се основа заедничко јавно претпријатие за општините Богданци, 
Босилово, Валандово, Василево, Гевгелија, Дојран, Конче, Ново Село, Радовиш и Струмица за 
заловување и третман на бездомни кучиња. 

 
Член 2 

Заедничкото јавно претпријатие е со назив Јавно претпријатие за заловување на 
бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“ Струмица, (фирма) со скратен назив ЈПЗБК  „АСТРА-ЛУНА“ 
Струмица. 

Седиште на Заедничко јавно претпријатие е во Струмица, во Индустриска зона Сачево. 
Член 3 

Средства за основање и почеток со работа на претпријатието се во висина од 1.924.200,00 
денари во опрема.  

Член 4 
Средствата за финансирање и редовно работење на Заедничкото јавно претпријатие  ќе 

се обезбедат од: 
- Буџетите на општините основачи на претпријатието соодветно и 

пропорционално од секоја општина за што секој Совет на општината ќе донесе 
посебна одлука по предлог на Советот за развој на Југоисточниот плански регион, 

- Од донации и спонзорства, 
- Од давање на услуги за кои е основано претпријатието. 

 
Член 5 

Советите на општините основачи на Заедничкото јавно претпријатие со посебен акт ќе 
ги утврдат висината на средствата за финансирање на Заедничкото јавно претпријатие, 
најдоцна во рок од 60 дена од донесувањето на оваа одлука. 

Член 6 
Дејноста на Заедничкото јавното претпријатие е заловување и третман на бездомни 

кучиња на подрачјето на општините основачи на оваа претпријатие, односно подрачјата на 
општините Богданци, Босилово, Валандово, Василево, Гевгелија, Дојран, Конче, Ново Село, 
Радовиш и Струмица. 

 Согласно националната класификација на дејности на Заедничкото јавно 
претпријатие за заловување на бездомни кучиња, ќе врши  претежна дејност - 75.0 
ветеринарна дејност утврдена вo НКД како комунална дејност и тоа: 
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- Преземање на соодветни мерки се со цел ефикасна заштита на бездомните кучиња; 
- Редовно хранење и напојување доколку е неопходно лекување на кучињата; 
- Вршење контрола на бездомни кучиња во општините од Југоисточниот регион; 
- Привремено сместување во прифатилиштето каде доколку е потребно да се 

кастрираат, здравствено да се третираат, да се изврши здравствена заштита и тест за 
социјализација согласно прописите од областа на ветеринарното здравство по што 
истите треба да се вдомат или вратат во областа од каде биле заловени; 

- Вршење на еутаназација; 
- Одбележување на бездомните кучиња со микрочип за идентификација;  
- Да се применуваат и други методи за контрола на бездомните кучиња во 

Југоисточниот регион; 
- Изготвување на повеќегодишен план и програма врз основа на кој ќе се врши 

контрола на бездомните кучиња и истата да се достави до Агенцијата за храна и 
ветеринарство на одобрување. 

 
Заедничкото јавно претпријатие не може да врши промена на дејност, статут, називот и 

седиште без согласност на основачите. 
 

Член 7 
Заедничкото јавно претпријатие се организира на начин што ќе обезбеди: 

- Техничко – технолошко и економско единство на системот; 
- Ефикасност и транспарентност во работењето; 
- Развој и усогласеност на сопствениот развој со вкупниот стопански развој; 
- Заштита и унапредување на добрата од општ интерес; 
- Трајно, уредно и квалитетно задоволување на потребите на корисниците на 

производи и услуги и  
- Самостојност и еднаквост во рамките на системот и функционална  поврзаност со 

другите системи во земјата и светот. 
 

Член 8 
Заедничкото јавно претпријатие се организира како единствено јавно претпријатие со 

можност да формира подружница за општините Гевгелија, Богданци, Дојран и Валандово, за 
што Управниот одбор на претпријатието ќе донесе посебна одлука на која основачите ќе 
дадат согласност. 

Член 9 
Се ОВЛАСТУВА лицето Софче Јанева  од Струмица, ул. „Јанко Цветинов„ бр. 16 со 

ЕМБГ_______________,  да ги  извршува работите на Заедничкото јавно претпријатие до неговото 
конституирање. 

Овластеното лице ќе ги врши работите за запишување на Заедничкото јавно 
претпријатие во Централен Регистар на РСМ и ќе ги превземе сите мерки и активности за 
упис во Централен Регистар на РСМ во согласност со законите се до избор на директор на 
заедничкото јавно претпријатие. 

Член 10 
Органите на Заедничкото јавно претпријатие се: Управен одбор, Надзорен одбор за 

контрола на материјално – финансиското работење и Директор.  
 

Член 11 
Управниот одбор  на Заедничкото јавното претпријатие се состои од пет (5) 
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члена. Во Управниот одбор основачот именува односно разрешува претставници од редот на 
афирмирани и познати стручнаци во областа на предметот на работењето на Заедничкото 
јавно претпријатие, имајќи во предвид соодветна и правична застапеност на припадниците 
на сите заедници. 

Членовите на Управниот одбор се именуваат со мандат од четири (4) години. 
Членовите на Управниот одбор ги именува и разрешува Советот за развој на 

Југоисточниот плански регион, на предлог на Советите на општините основачи. 
Член 12 

  Управиот одбор на Заедничкото јавното претпријатие ги има сите овластувања да 
презема мерки кои се потребни и корисни заради постигнување на целите на јавното 
претпријатие во согласност со законот: 

1. Го донесува Статутот на заедничкото јавно претпријатие; 
2. Ја усвојува Програмата за работа и развој на Заедничкото јавно претпријатие;  
3. Ја утврдува деловната политика; 
4. Ја усвојува Годишната завршна сметка на Заедничкото јавно претпријатие; 
5. Го усвојува Извештајот за работењето на Заедничкото јавно претпријатие; 
6. Одлучува за употребата на средства остварени со работењето на заедничкото јавното 

претпријатие и покривање на загубите; 
7. Ги донесува Одлуките за инвестиции; 
8. Ги утврдува цените на производите и  услугите; 
9. Одлучува за Внатрешната организација на Заедничкото јавното претпријатие и  
10. Врши други работи утврдени со актот за основање и статутот на заедничкото јавно 

претпријатие. 
 

Член 13 
Управниот одбор може полноправно да работи и одлучува доколку се присутни повеќе 

од половината членови на Управниот одбор. 
Одлуките на Управниот одбор се сметаат за донесени ако за нив гласале повеќе од 
половината од сите членови на Управниот одбор. 
 

Член 14 
За вршење контрола на материјално – финансиското работење на Заедничкото јавно 

претпријатие се формира Надзорен одбор за контрола на материјалното – финансиско 
работење  составен од пет (5) члена. 

 Членовите на надзорниот одбор ги именува и разрешува Советот за развој на 
Југоисточниот плански регион на предлог на Советите на општините основачи. 

За членови на Надзорниот одбор можат да се именуваат лица со високо образование, кои 
поседуваат знаење и искуство особено од дејноста на финансиското и сметководственото 
работење. 
 

Член 15 
Директорот го избира градоначалникот на општината на чие подрачје е седиштето на 

заедничкото јавно претпријатие по предлог од комисијата од три члена, која ќе ги 
разгледува пристигнатите пријави формирана од Советот за развој на Југоисточниот 
плански регион во постапка утврдена со закон. 
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Член 16 
Конституирањето на органите на Заедничкото јавно претпријатие ќе се изврши во рок 

од шеесет  (60) дена од денот на отпочнување на оваа Одлука. 
 

Член 17 
Управниот одбор  во рок  од шеесет (60) дена од денот на неговото конституирање ќе го 

донесе Статутот на Заедничкото јавно претпријатие на кое согласност даваат основачите на 
советите на општините Богданци, Босилово, Валандово, Василево, Гевгелија, Дојран, Конче, 
Ново Село, Радовиш и Струмица. 

Со статутот на Заедничкото јавно претпријатие поблиску ќе се уреди организацијата, 
управувањето и раководењето со заедничкото јавно претпријатие, општите акти и 
постапката за нивното донесување, како и други прашања од значење за заедничкото јавно 
претпријатие. 
 

Член 18 
Одлуките на органите на Заедничкото јавно претпријатие ќе се спроведуваат на 

единствен начин за оснoвачите. 
 
 

Член 19 
Заедничкото јавно претпријатие за обврските во правниот промет со трети лица 

одговара со целиот свој имот. 
Заедничкото јавно претпријатие со својство на правно лице се стекнува со денот на 

уписот во Трговскиот Регистар. 
 

Член 20 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Ново Село“, а ќе се применува откако сите десет општини основачи ќе донесат одлука за 
основање на Заедничко јавно претпријатие. 

                                                                  
 
 
 
 
Бр.08-223/1 
27.01.2021година                     

       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 ажурирање на процената на загрозеност на подрачјето на Општина 
Ново Село од сите ризици и опасности 

 
 
1.Се ОБЈАВУВА Одлуката за ажурирање на процената на загрозеност на подрачјето на 

Општина Ново Село за 2021 година, а усвоена на седницата на Советот на Општина Ново 
Село одржана на ден 25.12.2020 година. 
 
 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе биде објавено во 
службен гласник на Општина Ново Село. 
 
 
 
 
Бр.09-173/2 
21.01. 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) 

како 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 Центарот за управување со кризи , 
Подрачно одделение  за регионална координација и оперативни активности –РЦУК 
Струмица бр.____________од ______________2020 година, Советот на Општина Ново Село на 
седницата одржана на ден 25.12. 2020 година ја донесе следната   
 
 
  

О    Д    Л    У     К     А 
 

Член 1 
 
 Да се ажурира Процената на загрозеност на подрачјето на Општина Ново Село од сите 
ризици и опасности за 2021 година. 
 
 
 
 

Член 2 
 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во службен гласник на 
Општина Ново Село. 
 
 
 
 
 
 
 
Бр.08-173/1 

21.01.2021 година      Совет на Општина Ново Село 

         Преседател, 

                 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 измена   на одлуката  бр. . 08-14/1 од 03.01.2020 година 

 

1.Се ОБЈАВУВА Одлуката за измена на одлуката бр. 08-14/1 од 03.01.2020 
година со која во член 1 во став 1 зборовите  ,, Локална Урбанистичка Планска 
документација се заменува со зборовите  ,,Урбанистички проект вон опфат на 
урбанистички план,,  а зборовите Г-(Г2, Г3, Г4)-Производство , дистрибуција и 
сервиси  се заменува со  зборовите ,,Г2-ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, а 
усвоена на седница на Советот на општина Ново Село одржана на ден 25.12.2020 
година. 
 
 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе биде објавено 
во службен гласник на Општина Ново Село. 
 
 
 
 
 
Бр.09-242/2 
28.01. 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), член 14 од Статутот на Општина Ново Село (Сл. гласник на Општина Ново 
Село бр. 16/06), како и врз основа на барањето на  Земјоделско сточарски комбинат 
Струмица с. Сушица бр. 08-1986/1 од 22.10. 2020 година, Советот на Општина Ново 
Село на својата седница одржана на ден 25.12. 2020 година ја донесе следната 
 

О    Д    Л    У    К    А 
За измена   на одлуката  бр. 08-14/1 од 03.01.2020 година 

 
Член 1 

  Во член 1 од Одлуката  бр. 08-14/1 од 03.01.2020 година  во став 1 зборовите  ,, 
Локална Урбанистичка Планска документација се заменува со зборовите  
,,Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план,,  а зборовите Г-(Г2, Г3, Г4)-
Производство , дистрибуција и сервиси  се заменува со  зборовите ,,Г2-ЛЕСНА 
ПРЕРАБОТУВАЧКА ИНДУСТРИЈА. 
      

Член 2 
 
 Оваа Одлука е составен дел на Одлуката бр.  08-15/1 од 03.01.2020 година 
донесена од Советот на Општина Ново Село. 
 

Член 3 
 
 
 Оваа Одлука влегува во сила  со денот на донесувањето , а ќе се објави во 
службен гласник  на Општина Ново Село. 
 
 
Бр.08-242/1 
28.01.2020                 Советот 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 не потврдување на  донесувањето на Одлуката на Советот на 
Општина Ново Село бр. 08-2489/1 од  23. 12. 2020 година со која  не се дава согласност  
на Годишниот план за вработување  во Општина Ново Село за 2021 година. 
 
 
 

1. Се објавува Одлуката за непотврдување на  донесувањето на Одлуката на Советот 
на Општина Ново Село бр. 08-2489/1 од  23. 12. 2020 година со која  не се дава согласност  на 
Годишниот план за вработување  во Општина Ново Село за 2021 година, донесена на 
седницата  на Советот на Општина Ново Село одржана на ден  30.12.  2020 година. 

 
 

 
 2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во службен 

гласник на Општина Ново Село 
 
 
 
Бр. 09-2582/2  
31.12.2020година 
             
       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), 

член 14 од Статутот на  Општина Ново Село  (Сл. гласник на Општина Ново Село  бр. 16/06) 
како и врз основа на Решението за необјавување  на Одлуката бр. 08-2489/1 од 23.12. 2020 
година донесено  од Градоначалникот на Општина ново Село а заведено со број 09-2489/2 од 
24. 12. 2020 година, Советот на Општина Ново Село на својата седница одржана на ден 30. 12. 
2020 година ја донесе следната 
 
 
 
 

О    Д     Л   У    К    А 
 

Член 1 
 
 Не се потврдува донесувањето на Одлуката на Советот на Општина Ново Село бр. 08-
2489/1 од  23. 12. 2020 година со која  не се дава согласност  на Годишниот план за 
вработување  во Општина Ново Село за 2021 година. 
 
 
 

Член 2 
 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во службен гласник на 
Општина Ново Село. 
 
 
 
Бр.08-2582/1 
31.12.2020година               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 Буџетот на Општина Ново Село за 2021 година 
 

 
 

1. Се објавува Одлуката за усвојување на Буџетот на Општина Ново Село за 2021 
година , донесена на седницата  на Советот на Општина Ново Село одржана на ден  30.12.  
2020 година. 

 
 

 
 2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во службен 

гласник на Општина Ново Село 
 
 
 
 
 
 
Бр. 09-05/2 
12.01.2021 година 
             
       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), 

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 30. 12. 2020 година ја 
донесе следната 
 
 

 
 

О    Д     Л   У    К    А 
 

Член 1 
 

Се усвојува Буџетот на Општина Ново Село за 2021 година . 
 

Член 2 
 

Составен дел на оваа Одлука е Буџетот 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.08-05/1 
04.01.2021 година                    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 2021 година 
 
 
 

1. Се објавува Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Ново Село за 2021 
година , донесена на седницата  на Советот на Општина Ново Село одржана на ден  30.12.  
2020 година. 

 
 

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

гласник на Општина Ново Село 
 
 
 
 
 
 
Бр. 09-06/2  
12.01.2021 година 
             
       Општина Ново Село 
         Градоначалник, 
        Никола  Андонов 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен 

весник на Република Македонија” бр. 5/02), член 23 став 8 од Законот за финансирање на 
единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 61/04, 
96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија бр. 244/19), член 31 од Законот за буџетите („Службен весник на Република 
Македонија“ број 64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15, 167/16), член 
93 став 2 од Законот за административните службеници („Службен весник на Република 
Македонија“ број 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 80/16, 127/16, 142/16, 2/17, 16/17 и 
11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр. 275/19 и 14/20), одредбите 
на Гранскиот колективен договор за органите на државната управа, стручните служби на 
Владата на Република Северна Македонија, судовите, јавните обвинителства, казнено – 
поправните и воспитно – поправните установи, државното правобранителство, општините, 
Градот Скопје и општините на Градот Скопје, агенциите, фондовите и другите органи 
основани од Собранието на Република Северна Македонија („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 51/20) и член 14 од Статутот на Општина Ново Село  („Службен 
гласник на Општина Ново Село ” бр.64/10 ),Советот на Општина Ново Село на седницата 
одржана на 30.12.2020  година, донесе 
 
 
 

О Д Л У К А 
за извршување на Буџетот на  

Општина Ново Село за 2021 година 
 
 

Член 1 
Буџетот на Општина Ново Село за 2021 година се извршува според одредбите на оваа 

Одлука (во понатамошниот текст-Буџетот). 
 

Член 2 
Буџетот на Општината се состои од:  
- Основен буџет;  
- Буџет на самофинансирачки активности,  
- Буџет на донации;  
- Буџет на дотации и 
- Буџет на заеми.  
 

Член 3 
Корисниците на средствата на буџетот се должни да постапуваат во согласност со 

буџетските начела, а 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 
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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. 
Доколку во текот на годината Градоначалникот оцени дека се неопходни позначајни 

прераспределби на одобрените средства со буџетот или дека реализацијата на приходите и 
другите приливи значително отстапува од планот, му предлага на Советот на Општината 
изменување и дополнување на буџетот. 

Советот на Општината на предлог на Градоначалникот ги донесува измените и 
дополнувањата на буџетот најдоцна до 15 ноември во тековната година. 
 

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 

може да врши прераспределба меѓу расходните ставки, програми и потпрограми по 
претходно одобрување од Советот на општината. 

Одобрените средства со Буџетот на ниво на ставка во рамките на потпрограма и 
буџет, не можат да бидат намалени повеќе од 20 % со прераспределба во тековната 
фискална година. 

Одобрените средства за плати, наемнини и надоместоци во рамки на буџет не може 
да се зголемат со прераспределби повеќе од 10%. 
 

Член 7 
Буџетските корисници, во услови кога во Буџетот на самофинансирачки активности, 

Буџетот на донации, Буџетот на дотации или Буџетот 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, односно бруто платите се утврдуваат за: 
- избраните и именуваните лица бруто платата ќе се исплатува согласно утврдениот 

коефициент по закон, применет на основа на исплатената просечна месечна нето плата по 
вработен во Републиката за претходната година/ односно по коефициент во износ од 
26.755,00 денари; 

- вредноста на бодот на административните/државните службеници се утврдува со 
посебна Одлука донесена од Советот на Општината; 
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- на вработените  во TППЕ како и на вработените  по Закон за работни односи ќе им 
се исплаќа бруто плата согласно Правилникот за плати, надоместоци на плати и други 
примања на вработените во општинската администрација на Општина Ново Село, и 
измените од истиот. 
 

Член 10 
Бруто платите на вработените во локалните јавни установи за 2021 година ќе се 

исплатуваат согласно утврдените коефициенти и утврдената вредност на бодот утврден со 
потпишаните колективни договори со ресорните министерства. 
 

Член 11 
Исплатата на платите и надоместоците на вработените во локалните јавни установи, 

кои се финансираат со блок дотации ќе се спроведува на следниов начин: 
- средствата ќе се планираат на сметка – дотации (930), а ќе се извршуваат преку 

сметката – дотации на локалните јавни установи (903); 
- локалните јавни установи финансирани со блок дотациите 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 обрасците (копија од 
рекапитулација за пресметани нето и бруто плати, образец Ф-1 за бројот на вработените по 
име и презиме, бруто и нето плата) за месецот за кој се однесува платата; 

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

Буџетот на дотации се должни да достават известување за обезбедени финансиски средства 
и да приложат образец М –1.  

Исплатата на платите и надоместоците на вработените во локалните јавни установи 
кои се финансираат од Буџетот на дотации ја контролира и одобрува Министерството за 
финансии. 

Градоначалникот на општината е должен одделните пресметки на локалните јавни 
установи да ги достави до ресорното Министерство од кое ќе се трансферира блок 
дотацијата. 

Ресорните Министерства доставените пресметки за исплата на бруто плати и 
надоместоци го доставуваат до Министерството за финансии 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 12.000,00 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 15.600,00 
            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. 
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             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 
Вработените во општинската администрација имаат право на патни и дневни 

трошоци во случаите кога се упатени на пат врз основа на уредни и веродостојни 
документи. 

Висината на дневниците за службено патување во земјата се исплатуваат во висина 
од 700 денари и тоа за секои поминати од 08 – 12 часа половина дневница (350 денари) и 
цела дневница од 12  -24 часа цела дневница (700 денари). 

За службените патувања во странство дневницата се исплатува во висина утврдена 
како за вработените во органите од централната власт. 
 

Член 14 
Исплата на име  надомест за годишен одмор  ќе се врши од Програма – Општинска 

администрација  Е0 расходно конто 404150 - Други надоместоци  на основа донесено 
решение од Градоначалникот. 

Висината на надоместокот за годишен одмор се утврдува во износ од 60% од 
просечната месечната нето плата во Република Северна Македонија објавена до денот на 
исплатата. 
 

Член 15 
Во случај на боледување подолго од шест месеци на работникот му се исплатува 

помош во висина од една последно исплатена просечна месечна нето плата во правниот 
субјект каде што е вработен  од  Програма – Градоначалник – Д0 расходно конто 404150 –
Други надоместоци. 
 

Член 16 
Користењето на средствата од буџетот на општината за вршење на функциите на 

буџетските корисници се реализираат со фактури во кои посебно се искажуваат расходите 
по поодделни ставки, почитувајќи ги одредбите од Законот за јавните набавки. 

Набавката на стоки и вршењето на услуги може да се врши и со сметкопотврди и 
фискална сметка во случај кога за расходите не може да се издаде фактура и само во 
ограничени поединечни износи до 6.000,00 денари каде задолжително мора да биде 
приложена фискална сметка, при што расходите треба да бидат искажани по класификација 
на соодветниот расход. 
 

Член 17 
За средствата утврдени во буџетот на општината во рамките на резервите (постојана 

и тековна буџетска резерва), одлучува Советот на општината, а ги извршува 
Градоначалникот. 

За искористените средства Градоначалникот е должен да поднесе 
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Годишен извештај за користењето на средствата од резервите. 
За користење на средства од резервите до износ најмногу до 50.000 денари одлучува 

Градоначалникот. 
 

Член 18 
Исплатата на надоместоците за отпремнини за пензионирање на вработените во 

општината и локалните јавни установи ќе се врши од Програма – Градоначалник – Д0, 
односно Н1 и Н2 образование, односно В1 социјална заштита и заштита на деца, односно од 
Програмата во која се планирани средствата за исплата на оваа намена, во висина од  две 
просечни исплатени  месечни нето  плати во Републиката објавени до денот на исплатата. 

 Во случај на смрт на вработен во општината и локалните јавни установи на неговото 
семејство му припаѓа парична помош во висина од 30.000 денари, во случај на смрт на член 
на потесно семејство на вработениот му припаѓа парична помош во висина од 15.000 денари, 
а исплатата  ќе се врши од  Програма – Градоначалник – Д0 расходно конто 413110-Тековни 
резерви (разновидни расходи) . 

Исплатата на надоместоците од претходните ставови на овој член ќе се врши  врз 
основа на претходно оформена и комплетна документација и донесено решение од страна 
на Градоначалникот. 

 
Член 19 

Исплата на име Јубилејни награди ќе се врши од Програма – Општинска 
администрација – Е0 расходно конто 464990 - Други трансфери на основа донесено решение 
од Градоначалникот, согласно Правилникот за доделување на Јубилејни награди. 

 
Член 20 

Средствата утврдени во буџетот и распоредени во поодделните програми 
потпрограми ги извршува Градоначалникот на општината. 
 

Член 21 
          Вработувањата во општинската администрација се вршат согласно актите за 
организација и систематизација на општината за кои се обезбедени средства во буџетот на 
Општината. 

Во делот на пренесените надлежности согласност за нови вработувања во локалните 
јавни установи од областа на културата, образованието и социјалната заштита кои се 
финансираат со блок дотации се дава за: 

- вработувања за кои се обезбедени средства во Буџетот на Република Северна 
Македонија за тековната фискална година, согласно член 51 став (1) и (4) од 
Закон за буџетите за што       писмено известување ќе даде Министерството за 
финансии, врз основа на барање од градоначалникот на општината до 
надлежното министерство за потребата од вработување во локалните јавни 
установи, со соодветна пропратна документација, и 

- вработувања за кои се обезбедени средства во основниот буџет на општината за 
тековната фискална година за што, согласно член 51 став (3)  (4) од Законот за 
буџетите писмено известување ќе даде градоначалникот на општината. 

Во случај на нови вработувања локалните јавни установи кои се финансираат со блок 
дотации се должни да достават позитивно известување до Министерството за финансии за 
обезбедени финансиски средства и да приложат образец М-1.  

. 
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Член 22 
Се овластува одделението за финансиски прашања да ги примени одредбите од 

новите законски прописи кои ја регулираат исплатата на бруто платата. 
 
 

Член 23 
 Средствата утврдени во поодделни Програми донесени од Советот на општината и 
истите целосно или делумно се извршуваат од страна на јавните претпријатија чиј основач е 
општината, за реализација на истите градоначалникот склучува договор со соодветно јавно 
претпријатие за уредување на меѓусебните права и обврски и уредување на начинот на 
извршување на доверените работи, стоки и услуги. 
 

Член 24 
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, на повеќе уплатени односно наплатени приходи се врши со 
решение на Градоначалникот, освен во случаите каде надлежноста им припаѓа на други 
органи. 

 
Член 25 

Буџетот на Општина   Ново Село се извршува од 01.01.2021 до 31.12.2021 година. 
 
 

Член 26 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина _Ново Село”, а ќе се применува од 01 јануари 2021 година. 
 
 
Бр.08-06/1 
04.01.2021година 
 
 
 
 

 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 вредност на бодот за платите на административни  

службеници  за 2021 година во Општина Ново Село 
 
 
 

1. Се објавува Одлуката за утврдување на вредност на бодот на платите на 
административните службеници  за 2021 година  во Општина Ново Село , донесена на 
седницата  на Советот на Општина Ново Село одржана на ден  30.12.  2020 година. 

 
 

 
 2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во службен 

гласник на Општина Ново Село 
 
 
 
 
Бр. 09-07/2 
12.01.2021година 
             
       Општина Ново Село 
         Градоначалник, 
        Никола  Андонов 
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Врз основа на член 88 став (1) од Законот за административни службеници 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15,5/16,142/16   и  

11/18), Советот на Општина  НОВО СЕЛО , на својата 50(педесета) седницата одржана на  ден 

30.12.2020   година, донесe: 

 
 

О    Д    Л    У    К    А 

за утврдување на вредност на бодот за платите на административни  

службеници  за 2021 година во Општина Ново Село 

 
 

 
Член 1 

Вредноста на бодот за платите на административните  службеници во Општина Ново 

Село  за 2021    година изнесува 81,60 денари. 

 

 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во службен гласник на 

Општина  НОВО СЕЛО , а ќе се применува со исплата на платата за јануари 2021 година. 

 
Бр.08-07/1 
04.01.2021година 
 
 
        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 за усвојување на  барањето за членовите на Советот кои се отсутни од 
седница од здравствени причини да им се исплати парична помош 

 
 
 
 

1.Се  усвојува Заклучокот за  барањето за членовите на Советот кои се отсутни од 
седница од здравствени причини да им се исплати парична помош во вредност на еден 
паушал и секој советник да си достави посебно барање,  донесен на седницата  на Советот 
на Општина Ново Село одржана на ден  30.12.  2020 година. 

 
 

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

службен гласник на Општина Ново Село. 
 
 
 
Бр.09-2583/2  
31.12.2020година 
             
       Општина Ново Село 
         Градоначалник, 
        Никола  Андонов 

  
 
 
 

  
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), и 
барањето за исплата на месечен надоместок на советниците кои од здравствени причини не 
присуствувале на седница, Советот на општина Ново Село на својата седница одржана на ден 
30. 12. 2020 година го донесе следниот  
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З    А    К    Л    У   Ч   О    К 
 
 

1. Се усвојува барањето за членовите на Советот кои се отсутни од седница од 

здравствени причини да им се исплати парична помош во вредност на еден 

паушал и секој советник да си достави посебно барање. 

 
 

1. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во службен 

гласник на Општина Ново Село. 

 

 

 

 
Бр.08-2583/1 
31.12.2021 година 
 
 

Совет на Општина Ново Село 
                                                                                                                               Претседател,  

                                                                                     Валентина  Попова 
 
 
 
 
 
 


