
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 ОСМАТА  СЕДНИЦА  НА 

СОВЕТОТ  НА ОПШТИНА-НОВО СЕЛО 
 
 

        Ја   свикувам ПЕДЕСЕТ И ОСМАТА  СЕДНИЦА на  Советот  на  општина  Ново Село за 29. 
07.2021 година (Четврток). 

Педесет и осмата  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 57-та  седница  на Советот на 
Општина Ново Село. 

//////// 
 

Д  Н  Е  В  Е  Н       Р  Е Д :    
1. Предлог Одлука за усвојување на Квартален извештај за извршување на 

Буџетот  на Општина Ново Село за извештајниот период (кумулативно) за 
квартал од 01.01.2021 до 30.06.2021год со К2 и К3 обрасци; 

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

3. Предлог Одлука за користење на процената на загрозеност од ризици и 
опасности за настанување на кризна состојба на подрачјето на Општина 
Ново Село за потребите на СВР Струмица; 

4. Предлог Одлука за давање согласност за формирање и опстојување на 
паралелки за учебната 2021-2022 година на ООУ “Мануш Турновски” Ново 
Село 

5. Предлог Одлука за давање согласност за формирање и опстојување на 
паралелки за учебната 2021-2022 година на ООУ “Видое Подгорец” 
Колешино; 

6.  Молби и барања 

 
Комисијата за Јавни и општествени дејности да одржи состанок на ден 28.07.2021 

година во 11:30 часот. 
 

Комисијата за финансии и буџет да одржи состанок на ден 28.07.2021 година во 
12:00 часот. 
  

Да се почитува времето на одржување на комисиите и седницата. 
 
 

 
 
 
 
Совет на општина Ново Село 

          Претседател, 
                   Валентина Попова  


