
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 ПЕДЕСЕТ И ЧЕТВРТАТА  СЕДНИЦА  НА 

СОВЕТОТ  НА ОПШТИНА-НОВО СЕЛО 
 
 

        Ја   свикувам ПЕДЕСЕТ И ЧЕТВРТАТА  СЕДНИЦА на  Советот  на  општина  Ново Село за 19. 
04.2021 година (Понеделник). 

Педесет и четвртата  седница на Советот на општина Ново Село ќе се одржи во салата 
за седници во општинската зграда со почеток во 11 ,00 часот. 

      За работа на седницата предлагам: 
        Разгледување и усвојување на записникот од претходната 53-та  седница  на Советот на 
Општина Ново Село. 

//////// 
 

Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е Д :    
1. Предлог Одлука за внатрешната организација, делокругот и начинот на 

извршувањето на задачите на општинската администрација на општина 
Ново село; 

2. Предлог Одлука за измена и дополнување на Програма за работа во областа 
на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република 
Северна Македонија на подрачјето на Општина Ново Село за 2021 година; 

3. Предлог-Одлука за сопствено учество во проект “Реконструкција и 
адаптација на постоечка филтер станица за водоснабдување во Сушица, 
Општина Ново Село”; 

4. Предлог Одлука за сопствено учество на Општина Ново Село во проект 
“Санација на спортска сала “Христо Татарчев”-Ново Село Општина Ново 
Село”; 

5. Предлог-Одлука за номинација на лице во Комисија за извршување на 
стручните и административно технички работи за трансформација на 
работен однос од определено на неопределено време на основа барање 
бр.08-806/1 од 12.04.2021година ;  

6. Извештај од Комисијата формирана на основа Заклучоците донесени од 
Советот на Општина Ново Село бр.08-604/1 и  бр.08-602/1 од 
15.03.2021година; 

7. Покренување на иницијатива за раскинување на заедничките служби на 
општините Ново Село, Босилово и Василево. 

8. Покренување на иницијатива за утврдување на потреба за изработка на 
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план на дел од КП 
бр.4511,КП бр.5578 и КП бр.4505 КО СУшица, Општина Ново Село; 

9. Покренување на иницијатива за утврдување на потреба за изработка на 
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план на КП бр.42 и дел од 
КП бр.2838 за КО Смолари вонград, Општина Ново Село; 

10. Предлог Одлука за усвојување на Годишен Извештај за работа на Ценатрот 
за развој на Југоисточниот плански регион 2020 година; 

11. Предлог Одлука за усвојување на Годишен извештај за спроведувањето на 
Програмата за развој на Југоисточниот плански регион за 2020година; 

 
Совет на општина Ново Село 

          Претседател, 
                   Валентина Попова  


