
Vrz osnova na ~len 48 od Zakonot za lokalna samouprava (Sl. vesnik na RM br. 
05/2002)  i vrz osnova na ~len 61 od Delovnikot za rabota na Sovetot na Op{tina 
Novo Selo , donesuvam 
 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 
ЗА  СВИКУВАЊЕ НА ВТОРА  СЕДНИЦА  НА 

СОВЕТОТ  НА ОПШТИНА-НОВО СЕЛО 
 

        Ја   свикувам Втората седница  на  Советот  на  општина  Ново Село за 26 . 11.2021 година 
(Петок). 

Втората седница на Советот на општина Ново Село ќе се одржи во салата за седници 
во општинската зграда со почеток во 14 ,00 часот. 
 

      За работа на седницата предлагам: 
        Разгледување и усвојување на записникот од претходната првата  седница  на Советот на 
Општина Ново Село. 
 

Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е Д :    
 

1. Предлог Одлука за извршување на Буџет на општина Ново Село за период 
од 01.06.02021 до 30.09.2021 (кумулативно) од 01.01.2021-30.09.2021. 

2. Предлог Одлука за усвојување на образецот К2 до 30.09.2021; 
3. Предлог Одлука за усвојување на образец К3 до 30.09.2021-задолжување на 

општината ; 
4. Предлог – Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на 

општина Ново Село за 2021 година. 
5. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за зимско одржување на 

локални патишта и улици на територијата на општина Ново Село за сезона 
2021/2022;  

6. Предлог – Одлука за формирање Комисија за финансии и локален 
економски развој; 

7. Предлог – Одлука за формирање Комисија за статут и прописи; 
8. Предлог – Одлука за формирање Комисија за комунални работи, планирање 

и уредување  на просторот и заштита на животната средина и природата; 
9. Предлог – Одлука за формирање Комисија за јавни дејноси; 
10. Предлог – Одлука за формирање Комисија за полова рамноправност; 
11. Предлог – Одлука за формирање Комисија за јавна безбедност, безбедност 

на сообраќајот и противпожарна заштита; 
12. Молби и барања 
13. Советнички прашања 
 

 
-На ден 26.11.2021 во 12:00 часот – Седница да одржи Комисија за Мандатни 
прашања избор и именување. 

 
-Советниците да го почитуваат времето за почеток на седницата, како и навремено 
одржување на Седницата на Комисијата. 

 
 
 
   Совет на општина Ново Село 

             Претседател, 
                  Костадин Ристоманов 


