Службен гласник на општина Могила бр.14/2017 стр.8
Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на РМ бр. 5/2002), Статутот на Општина Могила (Службен гласник
на Општина Могила бр. 5/2006), Советот на Општина Могила на седницата одржана
на ден 15.12.2017 година, ја донесе следната:

ПРОГРАМА
За водовод во Општина Могила за 2018 година
Состојбата со водоснабдувањето на граѓаните со вода за пиење во Општина
Могила е: Населените места Могила, Радобор Долна Чарлија, Трап, Будаково,
Дедебалци, Добрушево и Мусинци, се поврзани на градскиот водовод на Битола. Во
нас. место Ношпал поставена е мрежа за поврзување со овие населени места, но
сеуште се користи водата од селски водовод. Граѓаните од населените места
Беранци, Долно Српци, Вашарејца, Лознани, Новоселани, Ивањевци, Подино, Свето
Тодори и Трновци користат вода за пиење од селски водоводи, чие одржување и
сервисирање е регулирано дел со сопствено учество дел со тековно одржување од
страна на комуналното претпријатие.
Тековното одржување на водоводната мрежа во населените места кои се поврзани на
градскиот водовод, го врши ЈП „Водовод„ – Битола, додека одржувањето на селските
водоводи го врши комуналното претпријатие „Пела Хигиена„ – Могила, сопствено
одржување во месните заедници и општината.
Програмата за водовод на Општина Могила за 2018 година, ќе се реализира според
следните расходни ставки:
1. Изградба на систем за водоснабдување на селата Беранци, Долно Српци,
Вашарејца, Лознани, Новоселани, Ивањевци, Подино, Свето Тодори и Трновци,
вклучително и поврзување со системот на Индустриската зона „Петилеп„ со
градскиот водовод на Битола 37.000.000 ден.
2. Тековно одржување на постоечките водоводи во Беранци, Долно Српци,
Вашарејца, Лознани, Новоселани, Ивањевци, Подино Свето Тодори и Трновци
– 100.000 ден
3. Реконструкција на пумпни станици во нас. места Беранци, Долно Српци,
Вашарејца, Лознани, Новоселани, Ивањевци, Подино Свето Тодори и Трновци
100.000 ден
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4. Изработка на техничка документација за замена на водоводната мрежа во нас.
место Могила и искористување на постоечката мрежа за поврзување со
хидросистемот „Стрежево„, како техничка вода за домаќинствата 100.000 ден.
Приходи за реализација на оваа програма:
 Буџет на РМ, Влада на РМ, министерства
 Буџет на Општина Могила
 Други извори

Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во ''Службен гласник
на Општина Могила'', а ќе започне да се применува од 01.01.2018 година.

Бр.08-870/5
Датум:15.12.2017

Претседател на Совет
Александар Јанкуловски с.р
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Врз основа на член 22 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на РМ бр. 5/2002), Статутот на Општина Могила (Службен гласник
на Општина Могила бр. 5/2006), Советот на Општина Могила на седницата одржана
на ден 15.12.2017, ја донесе следната:
ПРОГРАМА
за ЖИВОТНА СРЕДИНА НА ОПШТИНА MОГИЛА за 2018 година
I.

II.

III.

СТРАТЕШКА ЦЕЛ Програмата на Општина Могила за заштита на
животната средина е насочена кон спроведување на активности за заштита
на животната средина во надлежност на локалната самоуправа,
исполнување на барањата на македонското законодавство за животна
средина, обезбедување на поквалитетни услови за живот на граѓаните и
почиста животна средина во општината.
ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА Општа цел на Програмата: - да се обезбедат
практични и финансиски изводливи решенија за приоритетните проблеми и
активности во областа заштита на животната средина; - прифаќање на
еколошката проблематика во останатите секторски програми во насока на
одржлив развој на локалната заедница. Специфични цели на Програмата: Системска контрола на квалитетот на животната средина во општината; Спроведување на Оцена на влијанието врз животната средина уште во
процесот на планирање на проектите за да се превенираат последиците од
загадување на животната средина; - Изработка на стратешки документи за
заштита на животната средина; - Систематизирано спроведување на
постојани подобрувања со постојниот систем за управување со отпадот во
општината; - Зголемување на новите зелени површини во општината,
уредување на запуштени зелени површини, амортизирање на загадувањето
на почвата, воздухот и бучавата, подобрување на визуелниот изглед на
урбаната средина, како и активности за пошумување.
ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА Програмата за активностите на Општина
Могила во областа на заштитата на животната средина во текот на 2018
година ќе бидат насочени кон:
 Контрола, анализа, следење и информирање за квалитетот на
животната средина на територијата на општината и тоа на: влијание
врз квалитет на амбиенталниот воздух од поединечни извори,
влијание на отпадните води од поединечни извори врз
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површинските води и други водотеци, влијание од бучава во животната
средина;










Информирање за состојбата со квалитетот на воздухот, водите и
отпадот на територијата на општината преку систематизирање на
добиените податоци од државната и локалната мрежа за мониторинг
за 2018 г., како и
Изработка на еколошка проектна документација за планска
документација за инсталации, инфраструктурни објекти и други
проекти и тоа: Елаборати за животна средина, Студии за оцена на
влијание врз животната средина, Стратешки оценки за влијание на
животната средина во постапките за донесување на урбанистичка
планска документција и во согласност со закон.
Изработка на стратешки документи за животна средина: изработка
на Регистер на загадувачи со збир на податоци за изворот, видот,
количината, начинот и местото на испуштање, пренесување и
одлагање на загадувачките материи и отпадот во животната средина,
како и изработка на Катастар за животната средина на територијата
на Општина Могила како квалитетивна евиденција на загадувачите и
изворите на загадување кои испуштаат загадувачки материи и
супстанции во медиумите на животната средина, во која е вклучена и
картата на загадувачи.
Интервенција во системот за управување со отпад, преку
донесување на Годишна Програма за управување со отпад како
законска обврска на општината согласно Законот за управување со
отпадот, во која ќе бидат планирани активности во врска со
имплементација на 3Р – реупотреба, редуцирање, рециклирање,
набавка на нови садови за отпад за проширување на опслуженото
подрачје, постапување со електронски и електричен отпад, отпадни
батерии и акумулатори, санација на диви депонии на територијата на
општината, печатење на пропаганден материјал за подигнување на
јавната свест на граѓаните за селектирање на отпадот и учество на
општината во националната акција “Македонија без отпад 2018”
. Спроведување на активности за подигнување на нови зелени
површини и уредување на запуштени зелени површини во општината
согласно Предлог-Програмата на ЈКП ПЕЛА ХИГИЕНА
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за подигнување на нови зелени површини; Набавка на саден
материјал за пролетно и есенско хортикултурно уредување на
општината: цветен расад и декоративни
 Одбележување на денови од ЕКО календарот. Потребно е да се
воспостави пракса за обележување на најважните денови од Еко
календарот ( Ден на Планетата Земја, Ден на заштита на водите, Ден
на екологија, Ден без автомобили, Ден за борба против пушењето,
Ден на дрвото и слично ). На истите се да манифестираат различни
активности со што Општина Могила би го сменила епитетот од
земјоделска во агро-еколошка општина.
 Подигање на еколошката свест во основните училишта. Потребна е
сеопфатна едукација на децата од основните училишта за нивната
улога и одговорност во зачувување на животната средина во која
живеат и растат. Да им се развие свеста за штетноста на загадената
средина, односно предноста од чистата вода за пиење, чистиот
воздух што го дишат, здрава почва, соодветното складирање на
отпад и слично.
Предвидените активности во Програмата за животна средина за 2018
генерално се групираат во следните ставки:
 Уредување на централните подрачја во населените места:
Будаково,Ивањевци,Мусинци и Ношпал,
 Уредување на речното корито на река Шемница - кофинансирање 1.000.000 ден
 Чистење на порои – кофинансирање: 500.000 ден
 Подготвување на проектна документација за уредување на централните
подрачја 100000,00
Чистење на порој Трап во должина од 1200 м и негови делници во должина од
1000 м,
порој Слатина во должина од 1700м
Ивањечки порој во должина од 500 м
порој Трновци во должина од 1700 м
Вкупен износ на програмата – 5.300.000,00 денари
Приходи за реализација на оваа програма:
 Министерство за животна средина и просторно планирање
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 Буџет на Општина Могила
 Други извори

Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во ''Службен гласник на
Општина Могила'', а ќе започне да се применува од 01.01.2018 година.

Бр.08-870/6
Датум:15.12.2017

Претседател на Совет
Александар Јанкуловски с.р
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7216 Могила, Македонија

ОПШТИНА МОГИЛА

ПРОГРАМА
ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, РЕХАБИЛИТАЦИЈА И
ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ УЛИЦИ И ПАТИШТА, НА
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА МОГИЛА ЗА 2018 ГОДИНА

Декември, 2017 година
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Врз основа на член 22 став (1) точка 1, член 62 став (1) од Законот за локалната
самоуправа (''Службен весник на РМ'' бр.5/02), член 14 став (4) од Законот за јавните
патишта (''Службен весник на РМ'' бр.84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12,
168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15 , 31/16, 71/16 и 163/16)
и Статутот на Oпштина Могила (''Службен гласник на Могила'' бр.5/06 и ), Советот на
Општина Могила на петтата седница одржана на ден 15.12.2017 година, донесе

ПРОГРAMA
ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, РЕХАБИЛИТАЦИЈА И
ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ УЛИЦИ И ПАТИШТА, НА
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА МОГИЛА
ЗА 2018 ГОДИНА

І. ВОВЕД
Со оваа Програма се утврдуваат финансиските средства за изградба,
реконструкција и рехабилитација, како и за редовно, инвестиционо и зимско
одржување на локалните улици и патишта во надлежност на Општина Могила за 2018
година, нивниот распоред и користење по намени.
І I. ПРИХОДИ
Финансиските средства за изградба, реконструкција, рехабилитација како и за
редовно, инвестиционо и зимско одржување на локалните улици и патишта во
Општина Могила за 2018 година се утврдуваат во износ од 66400000,00 денари, што ќе
се остварат од следниот извор:
-

Од ЈП за државни патишта на РМ (средства за 2018 година) – 3.000.000 денари;
Од Буџетот на Општина Могила (средства за 2018 година) -13.400.000,00
денари,
Од други трансфери од Буџетот на РМ (АФПЗРР,Биро за регионален развој,
Светска банка,)-40.000.000,00
ЕУ Фондови-10.000.000,00 претставени во табеларниот приказ даден во прилог.
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ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, РЕХАБИЛИТАЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ УЛИЦИ И ПАТИШТА, НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА
МОГИЛА ЗА 2018 ГОДИНА
III. РАСХОДИ
Расходите во висина на приходите во износ од

,00 ден.

Програма ЈД и Е0

во
месеци

извори на финасирање во МКД

ВКУПНО
во МКД

3.1Изградба,одржување и реконструкција на улици
 Инфраструктурна градба на улици во населено место
Мусинци Л=1424 метри вредност (9754451,00)
 Инфраструктурна градба на улици во населено место
Могила Л=2994 метри вредност (20789745,00)
 Инфраструктурна градба на улици во населено
место Ивењевци Л=1146 метри вредност (8359834,00)
 Инфраструктурна градба на улици во населено место
Могила Л=3200 метри,
 Добрушево Л=500 метри
 Ивањевци Л=1000 метри
 Беранци Л =2000 метри
 Св.Тодори Л=600 метри
 Трновци Л= 500 метри
 Вашарејца Л =1000 метри
 Долно Српци Л=1500 метри
 Трап Л= 500 метри
 Мусинци Л= 1000 метри

10.000.000,00 40.000.000,00
3.000.000,00

КРЕДИТ

ЕУ
ФОНДОВИ

РАЗВОЈ на
Пелагонискио
т РЕГИОН

БУЏЕТ НА РМ
(ЈПзадржавни
патишта)
ЦЕНТАР ЗА

Донација

Буџет на
општина
Могила

Планирана
активност

ПЕРИОД НАРЕАЛИЗАЦИЈА

ПЛАНИРАНИ СРЕДСТВА

10.000.000,00
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 3.2Техничка документација и надзор
3.000.000,00
 3.3Предвидено зимско одржување на и улици во
надлежност на општината
ВКУПНО

400.000,00
13.400.000,00 40.000.000,00 3.000.000,00

10.000.000,00

66.400.000,00
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ІV. Преглед на планирани приходи и расходи
Вкупно планирани приходи: 66.400.000,00
-ВКУПНО ПРИХОДИ 66.400.000,00
Вкупно планирани расходи:
- По точка 3.1- 63.000.000,00
- По точка 3.2- 3.000.000,00
- По точка 3.3- 400.000,00
-

ВКУПНИ РАСХОДИ-66.400.000,00

V. Преодни и завршни одредби
За спроведување на оваа програма, надлежен е Градоначалникот на Општина
Могила.
Програмата за изградба, реконструкција, рехабилитација и одржување на
локалните улици и патишта, на подрачјето на Општина Могила за 2018 година, е во
согласност со планираните средства во Буџетот на Општина Могила за 2018 година, и
ке се остварува по добивањето на средства од трансфери од Буџетот на РМ , по
претходно доставени Апликации по мерки за рамномерен рурален развој на селата за
2018 година објавени во Службен весник на РМ.
Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во ''Службен Гласник
на Општина Могила'' а ќе започне да се применува од 01.01.2018 година.
Бр. 08-870/7
15.12.2017

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТ НА ОПШТИНА МОГИЛА,
Александар Јанкуловски с.р
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Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Службен
весник на РМ бр. 5/2002), Статутот на Општина Могила (Службен гласник на
Општина Могила бр. 5/2006), Советот на Општина Могила, на седницата одржана
на ден 15.12.2017 година, донесе:

ПРОГРАМА
За изградба и одржување на канализациона мрежа во Општина Могила
за 2018 година
1.Со оваа Програма се уредуваат обемот на работите, планираните средства како и
начинот на распределба на средствата планирани за изградба на канализациона
мрежа во населените места на подрачјето на Општина Могила за 2018 година и тоа:
Програмата за изградба и одржување на канализационата мрежа во Општина Могила
ќе
се
реализира
според
во
следните
расходни
ставки:
:

• Изработка на проектна документација за изградба на канализациона мрежа за
одведување на отпадни води во нас. место Добрушево 400.000 ден
• Изработка на проектна документација за изградба на канализациона мрежа за
одведување на отпадни води во нас. место Ивањевци 400.000 ден
• Изработка на проектна документација за изградба на канализациона мрежа за
одведување на отпадни води во нас. место Долно Српци 350.000 ден
• Изработка на проектна документација за изградба на канализациона мрежа за
одведување на отпадни води во нас. место Беранци 320.000 ден
• Изработка на проектна документација за изградба на канализациона мрежа за
одведување на отпадни води во нас. место Мусинци 320.000 ден
• Изработка на проектна документација за изградба на атмосферска
канализација во нас. места: Добрушево, Ношпал, Ивањевци и Дедебалци –
700.000 ден
• Тековно одржување на постоечката канализацина мрежа во Могила – 510.000
ден
2.Финансиските средства за реализација на оваа Програма ќе се обезбедат од :
1. Буџетот на Република Македонија за тековна година и грантови 60 %
2. Учество на месното население обезбедено преку самопридонес 20 %
3. Буџет на Општина Могила 20%
Средствата од став 1 на овој член се планираат во вкупен износ од 3.000.000 денари.
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Стручните, техничките,финансиските и административните работи за извршување на
оваа Програма ќе ги вршат Одделението за Комунални работи и Одделението за
урбанизам во Општината.
Претставувањето,застапувањето и начинот на користење на средствата од оваа
Програма е регулирано со Законот за локална самоуправа.
3. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во,
Службен Гласник на Општина Могила

Бр. 08-870/8
15.12.2017

Претседател на Совет
ОПШТИНА МОГИЛА

Александар Јанкуловски с.р
опддфхјјкклхгффффффффццццдффс.рс.рСс.с,с..рс..
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ОПШТИНА МОГИЛА

ПРОГРАМА
ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ (Ј), НА ПОДРАЧЈЕТО
НА ОПШТИНА МОГИЛА ЗА 2018 ГОДИНА
- ПОДПРОГРАМА (ЈНО) УРБАНА ОПРЕМА - КАПИТАЛНИ РАСХОДИ -

Декември, 2017 година
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Врз основа на член 22 став (1) точка 4, член 62 став (1) од Законот за
локалната самоуправа (''Службен весник на РМ'' бр.5/02) и Статутот на Општина
Могила (''Службен гласник на Општина Могила'' бр.5/06 ), Советот на Општина
Могила на седница одржана на ден 15.12.2017, донесе
ПРОГРАМА
ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ (Ј), НА ПОДРАЧЈЕТО
НА ОПШТИНА МОГИЛА ЗА 2018 ГОДИНА
- ПОTПРОГРАМА (ЈНО) УРБАНА ОПРЕМА - КАПИТАЛНИ РАСХОДИСо оваа потпрограма се уредува:
1
-

Извори за финансирање на подпрограмата
Пресметување на трошоците за урбана опрема
Динамика на извршување на подпрограмата
Преодни одредби

1. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОТПРОГРАМАТА
Општината обезбедува капитални средства за подигање и изградба на нови
паркови и зелени површини од Буџетот за 2018 година.
2. ТРОШОЦИ ЗА ИЗГРАДБА НА УРБАНА ОПРЕМА
2.1. Видови расходи
Расходи за реализација, според намената и по поедини видови елементи на
oпштината се:

Категорија

Ставка

Потставка

Опис на ставка

480190

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ
Купувањена мебел,опрема и др
Купување на друга опрема

48
480

Износ
во
денари

3.000.000
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2.2. Распоред на расходи по проекти
Образложение
Средствата се ставени во функција на уредување на нови паркови и други
зелени површини, спортски терени и детски игралишта.
Уредувањето на урбаните површини се однесува на набавка на нови:
• клупи:
• корпи за отпадоци:
• опрема за спортски терени:
• опрема за детски терени:
• огласни табли:
• заштитни метални ограничувачи и др.
Поставување на нова и замена на постоечка оштетена урбана опрема во сите
населени места каде има потреба.
3. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОТПРОГРАМАТА
Динамиката на извршувањето на потпрограмата ќе се одвива во согласност со
приливот на средствата во буџетот на општината.
4. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ
Реализацијата на Потпрограмата ја врши Градоначалникот на Општина
Могила
5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Реализацијата на Програмата Ј - Комунални дејности ја спроведува
Градоначалникот на Општина Могила
Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во ''Службен
гласник на Општина Могила'' а ќе започне да се применува од 01.01.2018
година.
Бр. 08-870/9
15.12.2017 година

Претседател на Совет
ОПШТИНА МОГИЛА
Александар Јанкуловски с.р
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Врз основа на член 22 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на РМ бр. 5/2002), Статутот на Општина Могила (Службен
гласник на Општина Могила бр. 5/2006), Советот на Општина Могила на
седницата одржана на ден 15.12.2017, ја донесе следната:
ПРОГРАМА
ЗА
ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА ОПШТИНА MОГИЛА за 2018 година
Локалниот економски развој како една од многуте законски надлежност ина
локалната самоуправа во најголем дел зависи од навременото планирање во
локалната самоуправа преку превземање на мерки и активности, форми и облици
на одржлив економски развој. Локалниот економски развој се однесува на луѓето
од различни сектори од локалната заедница кои меѓусебно соработуваат со цел,
постигнување на одржлив економски раст, кој носи економска корист и
подобрување на квалитетот на живот на граѓаните и правните субјекти во
заедницата.
Процесот на планирање на програмата е базиран врз непосредно учество од
страна на јавните институции, бизнис заедницата и граѓанското општество преку
заднички напори кои овозможуваат достигнување на заедничка визија за
создавање на услови за одржлив локален економски развој, која ќе промовира
развој на бизнисите кои истовремено овозможуваат услови за зголемување на
вработувањето
1. Инфраструктурно уредување на Индустриската зона „Петилеп„ со
донесување на водовод и електрификација на зоната.
 Проект за водоснабдување внатре во зоната 9.600.000 ден
 Електрика со трафостаница – 37.000.000 ден
 Површина на зоната 18 ха, на која се предвидени 18 парцели сo
големина од 1-2,5 ха.
 Изработена е техничка документација (готов проект ) за доводен
цевковод за водоснабдување до зоната во должина од 3,5 км 7.500.000 ден.
 Изработка на проектна документација за нова површина од 7 ха до
постоечката Индустриска зона „Петилеп„, за донесување на
урбанистички план. Намената ќе биде дополнително утврдена според
потребата на инвеститорите.
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2. Изградба на објект во Могила – Мултинаменски објект со изложбен простор
и библиотека во Могила:





Мултифункционална сала за изложба и поставување на паноа, скулптури
итн. Простор опремен за склопување бракови
Библиотека
Канцеларија на матична служба
2 простории за работа на невладин сектор

Износ на средства за реализација 7.218.283 ден
3. Изградба на објект – Културен центар и центар за ран детски развој во нас.
место Ивањевци – 5.000.000 ден
4. Изградба на детска градинка во Могила
5. Во урбанистичкиот план за нас. место Могила се предвидува локација за
изградба на сточен пазар, за што треба да се изработи техничка
документација
6. Во нас. место Могила предвидена е локација за изградба на типска населба
со типски куќи, за што во наредниот период ќе биде дадена можност на
секој заинтересиран граѓанин да аплицира за изградба на типска куќа на
оваа локација. Локацијата е кај стадионот во Могила
7. Организирање работилници, едукативни средби, состаноци и презентации
за поддршка и поттикнување на развојот на мали и средни претпријатија 30.000 ден
8. Помош при здружување на земјоделски фирми за формирање на
земјоделски задруги, организирање на посета на саеми и меѓународни
конференции - 60.000 ден
9. Едукација на угостители и локално население за можностите за развој на
рурален туризам во неколку нас, места во општината како: Црничани,
Путурус, Мојно, за економскиот бенефит од негово воведување , постапката
за категоризација на објекти за сместување и прием на гости - 30.000 ден
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10. Издавање под закуп на Објект со површина 200 м2во нас.место Добрушево,
изграден 2002 . Можност за користење за производство на лесна и
незагадувачка индустрија, преработка на земјоделски производи или
магацински простор
11. Решавање на статусот на центрите за ран детски развој во Добрушево и
нивно регистрирање преку Министерство за труд и социјална заштита
12. Уредување на корито на река Шемница
13. Изработка на проетна документација за асфалтирање на пат и уредување
на печачки и велосипедски патеки и уредување на излетнички места во
околината на селата Путурус,Ивањевци и Мусинци
14. Отворање на агро едукативен центар во Могила
15. Нов културен бран
16. Оградување и уредување на партер на бина во населено место Могила
Вкупен износ на програмата –денари
Приходи за реализација на Програмата:




Надлежни министерства и Влада на РМ
Буџет на Општина Могила
Домашни и меѓународни донатори

Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во ''Службен гласник на
Општина Могила'', а ќе започне да се применува од 01.01.2018 година.
Бр. 08-870/10
15.12.2017

Претседател на Совет
Општина Могила
Александар Јанкуловски с.р.
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ПРОГРАМА за социјална
заштита во Општина
Могила

за 2018 година

Декември , 2017година
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Врз основа на член 3, член 11 и член 12 од Законот за социјална заштита (Службен
весник на РМ бр.79/2009, 36/11 и 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14,
116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15 и 192/15 ), член 22 став 1 точка 7 и член 36 став
1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02), и
Статутот на општина Могила,Советот на Општина Могила на седницата одржана на
15.12.2017 година, ја донесе следната:
ПРОГРАМА
за социјална заштита во Општина Могила за 2018 година

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Општината во остварувањето на својата надлежност од областа на социјалната
заштита работи согласно важечката законска регулатива и подзаконските акти донесени
од државата и локалната самоуправа.
Законот за социјална заштита, Програмата за остварување на социјалната заштита,
Националната програма за развој на социјалната заштита, Законот за локална самоуправа,
Законот за семејството, Законот за урбанистичко планирање и други, се акти, врз основа
на кои се уредува социјалната заштита, специфичните потреби на населението и начинот
на остварување на социјалната заштита.
Во Програмата за работа на советот на Општина Могила за 2018 година, за последното
тромесечје утврдено е дека советот на Општина Могила треба да донесе Програма за
социјална заштита за конкретни категории лица во Општина Могила.
Со оваа програма советот на Општина Могила има за цел поедини категории на семејства
да добијат соодветен третман и заштита од социјален ризик, совладување на овие ризици
како и со девијантните појави и однесувања.
Видови ризици на кои се изложени граѓаните и категории на лица кои ги
опфаќа оваа програма
Основни социјални ризици на кои најчесто се изложени граѓаните, се следните:
- ризици по здравјето (болест, повреда и инвалидност)
- ризици од стареење ( старост и преживување)
- ризици по мајчинство и семејство
- ризици од невработеност и професионална неадаптираност и
- ризици од неадаптираност кон социјалната средина.
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2.МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Општина Могила,со цел обезбедување на социјалната заштита за нејзините граѓани,
ќе ги спроведува следните мерки и активности:
А. Парична помош и обезбедување на посебни мерки и услуги за социјална
превенција и заштита на следните категории на лица кои ќе се најдат во исклучително
тешка состојба, согласно можностите и во рамките на расположливите средства во
Буџетот на општината за 2018 година:
- лица со инвалидност,
-деца без родители и родителска грижа,
- деца со воспитно социјални проблеми,
- деца од еднородителски семејства,
- стари лица без семејна грижа,
- лица засегнати со злоупотреба на дрога и алкохол,
- тешко болни лица и приматели на терапија,
- лица погодени од елементарни непоходи,пожари и друго.
Б. Организирање на хуманитарна акција за финансиска и материјална помош на ранливите
групи на население.
В.Хоризонтално обележување на паркинг простор за лица со посебни потреби и изградба
на пристапни рампи во објекти од јавен интерес.
Г. Организирање на трибини за едукација против зависности и реализација на проект за
превенција од болестите на зависност.
2. ПОСТАПКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА
А. Парична помош и обезбедување на посебни мерки и услуги за социјална
превенција и заштита на одредени категории на лица кои ќе се најдат во
исклучително тешка состојба.
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1.Цел
Целта за остварување на паричната помош и обезбедување на посебни мерки и
услуги за социјална превенција и заштита на одредени категории на лица е согласно
надлежноста на општината во областа на социјалната заштита утврдена во Законот за
локалната самоуправа и Законот за социјалната заштита како и други законски и
подзаконски акти во оваа област, општината да им излезе во пресрет на
здравствено,финансиски или друг начин загрозените лица кои имаат потреба од социјална
заштита и помош,а согласно можностите и во рамките на расположливите средства во
Буџетот на општината за 2018 година.
2.Мерки
Висината на надоместокот, видовите на мерките и услугите за социјална заштита и
превенција,за наведените категории на лица ќе се утврдуваат врз основа на поднесено
барање со комплетна документација со која би се потврдил основот на барањето,а по
дадено позитивно мислење од страна на Комисијата за општествени дејности и по
донесена одлука од страна на Советот на Општина Могила.
3.Носител
Оваа активност како мерка во рамките на реализацијата на програмата за социјална
заштита на Општина Могила за 2018 година, ќе се спроведува од страна на Општина
Могила преку надлежните сектори и одделенија а по претходно позитивно мислење
дадено од Комисијата за општествени дејности и донесена Одлука од страна на Советот на
Општина Могила.
4.Извори на средства
Средствата за исплата на парична помош и за обезбедување на посебни мерки и
услуги за социјална превенција и заштита на наведените категории лица ќе се
обезбедуваат согласно можностите и во рамките на расположливите средства во Буџетот
на општината за 2018 година и се предвидени во следните потпрограми:
АО- Совет,потставка 471110- Социјална парична помош
АО- Совет,потставка 412110 – постојана резерва
ДО- Градоначалник,потставка 464990-други трансфери
Е0-Општинска администрација 471110 Социјална парична помош
Е0-Општинска администрација 464990-Други трансфери
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Б. Организирање на хуманитарна акција за финансиска и материјална помош на ранливите
групи на население

Целта на оваа активност е преку организарање на акција за собирање на облека и
друга опрема да им се помогне на социјално загрозени лица.
Носители на спроведување на активност покрај Општина Могила, ќе бидат вклучени
и јавните установи, , невладини организации и здруженија.

В. Хоризонтално обележување на паркинг простор за лица со посебни потреби и
изградба на пристапни рампи во објекти од јавен интерес
Целта на оваа активност е воспоставување на подобар пристап на лицата со посебни
потреби до јавните институции и објекти .
Г. Организирање на трибини за едукација против зависности и реализација на
проект за превенција од болестите на зависност
Со спроведувањето на оваа активност се превземаат мерки за спречување на
настанување на социјални ризици, рано откривање и третман на граѓанинот односно на
лицата кои злоупотребуваат дроги, други психотропни супстанции, прекурсори и алкохол.
Оваа активност ќе се спроведе во соработка со Меѓуопштинскиот центар за
социјална работа од Могила,
со училиштата, здраствената установа, невладини
организации и здруженија на граѓани како и други правни и физички лица.
За реализација на оваа активност во Буџетот на општина Могила за 2018 година, се
предвидени финансиски средства во следната подпрограма:
ЕО – Општинска администрација ,потставка 464990 – други трансфери
ЕО – Општинска администрација,потставка 463110 – трансфери до здруженија
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4.ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА АКТИВНОСТИ СО ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА

ред.бр.

Активност

Износ во денари

1.

Изградба на пристапни рампи во објекти од
јавен интерес

100.000

2.

Помош за стари и изнемоштени лица

100.000

3.

Помош на социјално загрозените семејства

200.000
100.000

4.

Помош на лица погодени од елементарни
непогоди

5.

Организирање на хуманитарна акција за
финансиска и материјална помош на
ранливите групи на население

30.000

6.

Организирање на трибини за едукација
против зависности

20.000

7.

Еднократна помош за секое новородено
дете

100.000

8.

Помош на лица со здравствени проблеми

100.000

9.

Финансиска поддршка на НВО за
реализација на проекти за социјално
загрозени семејства и поединци

50.000

ВКУПНО:

800.000
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5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Програмата за социјална заштита на Општина Могила за 2018 година влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Могила, а ќе се
применува во текот на 2018 година.
Бр.08-870/11
15.12.2017 год.

Совет на Општина
Претседател,
Александар Јанкуловски
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Врз основа на член 22 став 1 точка 5 и 6 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на РМ бр. 5/2002), Статутот на Општина Могила (Службен
гласник на Општина Могила бр. 5/2006), Советот на Општина Могила на
седницата одржана на ден 15.12.2017, ја донесе следната:
ПРОГРАМА
за спорт и култура НА ОПШТИНА MОГИЛА за 2018 година
1. Цели на програмата
Обезбедување активен однос кон задоволување на потребите и интересите на
граѓаните на Општина Могила во областа на културата и спортот


Сочувување и афирмирање на културниот идентитет и спецификите на
Општина Могила
 Сочувување и афирмирање на материјалното и духовното наследство
на Општина Могила
 Создавање услови за квалитетно културно живеење
 Промовирање и поддржување на нови идеи и проекти што ја
афирмираат Општина Могила на културен и спортски план
 Презентирање и афирмирање на творците , интерпретаторите и
институциите од областа на културата и потенцијалите во спортот во
земјава и странство
 Интензивирање и збогатување на меѓународната културна и спортска
соработка
2. Активности за реализација на целите
 Реализирање на манифестеции, програми и проекти со современи
содржини кои квалитетно го збогатуваат културниот и спортскиот живот
на општината
 Помагање во манифестациите на младите со културно-уметнички и
забавно-едукативни содржини
 Одвивање на културно-уметнички и забавни манифестации и спортски
натпревари на алтернативни и атрактивни историски простори и други
спортски објекти на подрачјето ан Општина Могила
 Унапредување на државната и меѓународната културна комуникација врз
реципрочна основа со други општини од земјата и странство и гостување
на натпревари
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Претставување на општината во РМ и странство на афирмирани
уметници, ансамбли и институции, спортски клубови, како и на млади
творци и интерпретатори
Програмата за спорт и култура за 2018 година ќе се реализира преку
следните активности:
 Финансиска поддршка на граѓанската група „Водичарки„ - Беранци
– 6.000 ден


Финансиска поддршка на граѓански собир „Дупен камен„ –
Дедебалци 6.000 ден



Добрушевски средби – 6.000 ден



Финансиска поддршка на Ревија на пејачи аматери - Добрушево 20.000 ден



Црковен собир во Манастирот „Света Петка„ - Путурус – 6.000 ден



Црковен собир во Манастирот „Свети Јован„ - с. Беранци- 6.000
ден



Финансиска поддршка на „Петровденски средби„ - с. Долно Српци
– 6.000 ден



Манастирски средби во Манастирот во Мусинци - 6.000 ден



„Црковен собир во Црквата во с. Мусинци – 6.000 ден



Црковен собир во Црквата во с. Ношпал – 6.000 ден



Публикација за културно-историското наследство на Општина
Могила – 20.000 ден




Регионалната манифестација „Тракторијада„ – 60.000 ден
Ден на Општина Могила: Положување цвеќе на спомениците на
Димче Могилчето и Захарија Шумљанска,Училишни спортски
натпревари, Турнир во шах, Ликовна изложба, Свечена прослава
за сите граѓани на Општина Могила – 70.000 ден
Топол културен бран„ – 80.000 ден
Фестивал на дуети „Св. Константин и Елена„ – 100.000 ден
Црковен собир во Манстирот св.Петка-Ивањевци -6000 ден.
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Поддршка на ученици од основните училишта учесници на
меѓународни натпревари – 20.000 ден
Финансиска поддршка на културно уметнички друштва – 20.000
ден
Финансиска поддршка за уредување на споменици и спомен
обележја – 50.000 ден
Финансиска поддршка на фудбалските клубови кои се
натпреваруваат во Општинска А и Б лига – 11 клубови по 24000
поединечно за секој клуб , и 1 Клуб во трета лига (100000ден) –
вкупно 390.000 ден
Финансиска поддршка на младинската фудбалска школа „Еден на
еден„ - Могила – 70.000 ден
Финансиска поддршка на Традиционалниот Турнир во мал фудбал
во Могила 40.000 ден
Финансиска поддршка на Ревијален регионален натпревар –
20.000 ден
Награден фонд за Шаховскиот турнир – 8.000 ден
Фудбалски турнир „Иљо Лопатички„ – организиран на ниво на
основни училишта во Општина Могила, со екипи претставници на
секое населено место – 20.000 ден
Фудбалски турнир „во мал фудбал за деца до 14 години, со
покровителство на Општина Могила„ –со екипи претставници од
секое населено место – 10.000 ден
Турнир во кошарка 30.000,00 денари во организација на
Здружението за спорт и култура - Могила
Изградба на нови повеќенаменски игралишта во нас. места
Ивањевци, Ношпал, Дедебалци и Мусинци
Подрѓка за Проект Спорт за сите од Културно општествена
хуманитарна асоцијација Граѓанска иднина -10000,00 ден.

Вкупен износ на програмата-1.098.000 денари
Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во ''Службен
гласник на Општина Могила'', а ќе започне да се применува од 01.01.2018 година.
Бр.08-870/12
15.12.2017 година

Претседател на совет
ОПШТИНА МОГИЛА
Александар Јанкуловски с.р.
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Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на РМ бр. 5/2002), Статутот на Општина Могила (Службен
гласник на Општина Могила бр. 5/2006),Советот на Општина Могила, на
7седницата одржана на ден 15/12/2017година, донесе:

ПРОГРАМА
За изградба, реконструкција и одржување на уличното
осветлување во Општина Могила за 2018 година
Согласно Законот за локална самоуправа, јавното осветлување е во
надлежност на Општината и ќе се реализира преку годишна
програма.Содржината на годишната програма е во директна зависност од
средствата што ќе се обезбедат за нејзина реализација. Финансирањето на
оваа
Програма
е
од
средствата
што
се
обезбедуваат
преку уплата на такса за улично осветлување од граѓаните и средства од
Општината собрани од други извори.
ПРИХОДИ:
Висината на средствата што ќе бидат обезбедени за реализација на оваа
Програма не може точно да бидат определени и ќе зависат пред се од
редовноста на уплаќањето на граѓаните на таксата за улично осветлување
АКТИВНОСТИ:
Во тековната 2018 година према очекувањата за обезбедување на средства
по наведениот основ, такса за улично осветлување од напред наведената
сума од 3.830.000,00 денари, како и средства од опшТината се планираат
следните активности:
1) Обновување и реконструкција на сијалични места и опрема за нормално
функционирање на уличното осветлување за кое ќе бидат потрошени 400
000,00 денари и притоа ќе бидат набавени:
 Вандерми (улични светилки) 30-60 парч.
 Сијалици – 500-600 парч
 Бандери дрвени – 8-13 пар
 Стакло за вандерми – 30-50 парч.
 Фасонки 70-100 парч.
 Железни столбови 3-10 парч
 Рефлектори 400 W 3-8 парч.
 кабел за петта жица
 и други резервни делови
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2) Изградба на улично осветлување на улици и нааселени места во
Општината во кои досега немаше улично осветлување, поставување на
бандери и проводник за петта жица, ќе бидат планирани да се потрошат
200.000 денари.
3) Довршување на улично осветлување-поставување на дополнителен број
на канделабри на сите улици во Општината каде ќе се констатира дека има
потреба од улично осветлување 100.000 ден
4) Замената на прегорени и оштетени делови го врши Општината со
сопствени средства. За таквото одржување на уличното осветлување
односно ангажирање на електо инсталатери и камион дигалка со корпа ќе
бидат потрошени средства од околу 30.000 денари
5) Во тековната година се предвидува дека приближно 1.500.000 денари ќе
се користат за плаќање на потрошена електрична енергија за улично
осветлување.
6) Поставување на ново улично осветление од влезот кај надвозникот до
излезот на Могила. Најпрво потребно е изработка на проектна
докуметација, а поставувањето опфаќа поставување на канделабри во
должина од 2,5 км – 1.540.000 ден
7) Новогодишно осветлување во Општина Могила – 60.000 ден.
8) Поставување на 5та жица во населените места низ општината каде што
не е поставена.
ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА – РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1. Очекувани приходи
1.1.Приходи од наплата на такса за улично
осветлување од граѓани ………………………………………..3.830.000,00 ден.
1.2.Средства од Општината……………………………………1.000.000,00 ден.
Вкупно :3.830. 000,00 ден.
2.Очекувани расходи
2.1 Обновување и реконструкција на сијалични места.............400.000 ден
2.2 Изградба на улично осветлување на улици и населени места во
Општината во кои досега немаше улично осветлување...........200.000 ден
2.3 Довршување на улично осветлување-поставување на дополнителен број
на канделабри...............................................................................100.000 ден
2.4. Замената на прегорени и оштетени делови...........................30.000 ден
2.5. Плаќање на потрошена електрична енергија за улично
осветлување...................................................................................1.500.000 ден
2.6. Поставување на нови канделабри.........................................1.540.000 ден
2.7. Новогодишно осветлување.......................................................60.000 ден
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Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во
’’Службен гласник на Општина Могила’’.
Бр. 09-870/13

Претседател на
Совет на Општина Могила

15.12.2017
Александар Јанкуловски с.р.

----------------------------
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СОДРЖИНА
БРОЈ 14/2017

1.

Решение бр.09-936/1 од 25.12.2017 година за објавување на Одлуки
од Советот на општина Могила донесени на 5-та седница на Совет на
општина Могила одржана на ден 15.12.2017 година;

Стр.1

2.

Одлуката бр.08-870/3 од 15.12.2017 година за усвојување на
Годишен план за вработување за 2018 година;
Програма за волонтери и практиканти на општина Могила за 2018
година бр.08-870/4 од 15.12.2017 година;
Програма за водоводи во општина Могила за 2018 година бр.08870/5 од 15.12.2017 година;
Програма за животна средина во општина Могила за 2018 година
бр.08-870/6 од 15.12.2017 година;
Програма за изградба,реконструкција,рехабилитација и одржување
на локални патишта и улици на територијата на општина Могила за
2018 година бр.08-870/7 од 15.12.2017 година;

Стр.3

7.

Програма за изградба и одржување на канализациона мрежа за 2018
година бр.08-870/8 од 15.12.2017 година;

Стр.19-20

8.

Програма за комунални дејности во општина Могила за 2018 година
бр.08-870/9 од 15.12.2017 година;

Стр.21-23

9.

Програма за Локален и економски развој на општина Могила бр.08870/10 од 15.12.2017 година;
Програма за социјална заштита во општина Могила бр.08-870/11 од
15.12.2017 година;
Програма за спорт и култура на општина Могила за 2018 година
бр.08-870/12 од 15.12.2017 година;

Стр.24-26

12.

Програма за изградба,реконструкција и одржување на уличното
осветлување на општина Могила за 2018 година бр.08-870/13 од
15.12.2017 година;

Стр.37-39

13.

Нацрт Буџет на општина Могила за 2018 година бр.08-870/14 од
15.12.2017 година;

Стр.40

3.
4.
5.
6.

10.
11.

Стр.4-7
Стр.8-9
Стр.10-13
Стр.14-18

Стр.27-33
Стр.34-36

14.
15.

Одлуката бр.08-870/15 од 15.12.2017 година за разрешување и
именување на член во УО на ЈЗУ.Здравствен Дом –Битола ;
Содржина на Сл.гласник бр.14/2017 година

Стр.41
Стр.42

