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Врз основа на член 50 став 3 од Законот за локална самоуправа на РМ (Службен
весник на РМ бр.5/2002), а во врска со членот 23-а т.3 од Статутот на општина Могила (
Службен гласник на општина Могила бр.5/2006 и 8/2013),Градоначалникот на општина
Могила донесе:

РЕШЕНИЕ
За објавување на Одлуки од Советот на општина Могила донесени на седница на
Совет на општина Могила одржана на ден 26.01.2018 година
1. Се објавува програма за спроведување на општите мерки за заштита на
населението од заразни болести на територијата на ЕЛС-МОГИЛА-2018 година
бр.08-66/3 од 26.01.2018 година;
2. Се обjавува програма за уредување на градежно земјиште на општина Могила за
2018 година бр.08-66/4 од 26.01.2018 година;
3. Се објавува Одлука за измена и дополнување на Одлуката бр.08-1419/9 од
28.12.2015 година за внатрешната организација на општинската администрација во
општина Могила бр.08-66/5 од 26.01.2018 година;
4. Се објавува Одлука за исплаќање на патни трошоци на членовите на Советот на
општина Могила за присуство на седници на Советот и седници на комисиите во
Советот на општина Могила бр.08-66/6 од 26.01.2018 година;
5. Се објавува Одлука за набавка на телефонски линии за членовите на Советот и
општинската администрација во општина Могила бр.08-66/7 од 26.01.2018 година;
6. Се објавува Одлука за усвојување на Годишен план за јавни набавки во 2018
година на општина Могила бр.08-66/8 од 26.01.2018 година.;
7. Се објавува Решението за разрешување и именување на нови членови во Управен
одбор во Јавното комунално претпријатие “Пела Хигиена”општина Могила бр.0866/9 од 26.01.2018 година;
8. Се објавува Решението за разрешување и именување на нови членови во Надзорен
одбор во Јавното комунално претпријатие “Пела Хигиена”општина Могила бр.0866/10 од 26.01.2018 година ;

Бр.09-_______/1
01.02.2018 година

Општина Могила
Градоначалник
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Согласно законските одредби од Законот за заштита на населението од заразни
болести (член 12, 14 и 22 „Службен весник на РМ„ бр.66/04, 139/08 и 99/09), препораките
на Комисијата за заразни болести при МЗ и член 26 од Законот за санитарна и здравсвена
инспекција („Службен весник на РМ„ бр.71/06, 139/08, 88/10, 18/11 и 53/11), Советот на
општина Могила на 7-та седница одржана на ден 26.01.2018 година, донесе:
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕДУВАЊЕ НА OПШТИТЕ МЕРКИ ЗА
ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ НА ТЕРИТОРИЈАТА
НА ЕЛС – МОГИЛА- 2018 г.
Единиците на локалната самоуправа се должни да преземаат активности за
заштита на населението од заразни болести и да донесуваат годишна програма на
мерки за заштита од заразни болести, а на предлог на надлежниот Центар за јавно здравје
кој ја покрива нивната територија.
Едни од општите мерки за превенција и контрола на заразните болести предвидени
со законската регулатива се: дезинсекција и дератизација на населените места во
Општина Могила.
1.Вовед
Како резултат на светските економски 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
особени чувствителни на климатските фактори. 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, Лајшманиоза,Маларија , Хеморагични трески и други кои во
иднина преставуваат закана и има голема можност да започнат да се регистрираат во
Р.Македонија. Поради тоа потребно е превентивно да се превземаат соодветни мерки со
цел нивно спречување, а бидеќи се работи за трансмисивни заболувања (вектор
преносливи болести) нашите напори пред се треба да се насочат кон уништување на
векторите и едукација на населението за соодветна лична заштита, но и јакнење на
здравствените капацитети за навремена дијагнистика и соодветно лекување.
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Центарот за јавно здравје-Битола оваа програма за сузбивање на комарците на
територијата на општина Могила ја изготви 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.
Превентивната дезинсекција преставува планирана, систематска и долгорочна
мерка која бара интерсекторска соработка на поголем број на институции, а има
единствена цел намалување на популацијата на штетни инсекти до праг на биолошка
толеранција, како и спречување на растот, развојот и размножување на инсектите кои
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преставуваат вектори на голем број заразни болести,делуваат вознемирувачко но исто
така предизвикуваат и алергиски реакции.Дезинсекцијата се спроведува со примена на
механички, физички, биолошки, хемиски методи и средства кои се еколошки прифатливи
и на начин кој неовозможува да се доведе во опасност здравјето на населението и
животните како и на корисните инсекти.
2.Морфологија и здравствено значење на комарците
Најголемо значење од сите инсекти имаат комарците и тие претставууваат предмет
на третман при спроведевање на дезинсекционите постапки. Комарците се мали
долгоноги нежно градени инсекти со должина од 1,6 до 12,5мм.Усниот орган е
прилагоден за убод и цицање крв. Бодат и крв цицаат само женките, бидејќи со крвта се
хранат и им е потребна и за развој на јајцата од кои потоа се развива адултна форма на
комарец. Женските комарци крв цицаат од разни животни топлокрвни и ладнокрвни, како
и од човекот. На комарците за развој им е неопходна вода па затоа се вели дека додека
има водени површини ќе има и комарци. Комарците имаат потполна трансформација од
јајце-ларва-кукла-адулт. Комарците се распространети по целиот свет и се опишани преку
3.000 видови. Во Р.Македонија постојат 51 видови на комарци од кои 12 се векторски
видови. Во текот на истражувањето спроведено во 2010 год на 10 локалитети во
Македонија регистрирани се 7 вида на комарци и тоа:
Anopheles maculipennis
Ochlerotatushungaricus
Ochlerotatusgeniculatus
Culexmimeticus
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Culextritaeniorhynchus
Culex martini
Orthopodomyiapulchripalpis
Од нив три се векторски видови, додека видот на комарец Aedes albopictus или така
наречениот ‘тигрест комарец‘ не е утврден во Р.Македонија.Најголема активност
комарците имаат приквечер, а во зависност од нивниот вид бодат и во текот на вечерните
часови. Преку ден одмараат скриени во ладовина на потемни места бидеќи се многу
осетливи на сончвата светлина. Презимуваат во состојба на хибернација како оплодени
женки или во водените површини како ларви и јајца. Во Р.Македонија најголемо значење
имаат комарците од родовите Anopheles, Aedes и Culex. Anopheles е комарецот кој е
вектор на маларијата.Постојат преку 100 видови,годишно развиваат 4-8 генерации и имаат
можност да прелетува 2-3 километри. За анофелесот е карактеристично тоа што после
убодот одмара по зидовите во внатрешноста на објектите. Комарците од родот Aedes се
значајни затоа што го пренесуваат вирусот Западен Нил и уште се наречени комарци на
поплавени ливади или шумски комарци. Прелетуваат преку 30 километри и обично
развиваат 4-5 генерации. Culex комарците се доста агресивни и уште се наречени урбани
комарци бидеќи јајцата женките ги полагаат претежно во градските подрачја. Имаат слаба
способност за летање, не повеќе од 300 метри, па затоа делуваат локално околу нивните
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легла. Нивниот период на метаморфоза е краток, околу 10 дена, па во текот на еден месец
можат да се развијат три генерации на комарци.
3.Трансмисивни инфективни заболувања и епидемиолошки карактеристики.
Вирус од западен Нил(WNF)- е арбовирус од фамилијата Flaviviridae. Од вирусот
можат да заболат луѓето, птици, комарци, коњи и други цицачи. Вирусот го пренесуваат
комарци. Резорвоар на вирусот се заболени птици, коњи и др. па преку цицање на крв од
заразено животно и со убод на човекот вирусот се пренесува на новиот домаќин. Вирусот
за прв пат е изолиран во 1937 год. во областа Уганда на сливот на реката Западен Нил и се
до 1999 год се ширел во Африка, Блискиот Исток и Азија. Во 2000 година големи
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епидемии се јавиле во Романија, Италија, Русија и други европски држави. Во денешно
време западно нилската треска е регистрирана скоро во сите Балкански држави а неколку
случаеви официјално се докажани и во Р.Македонија. Клиничката слика кај Западно
нилската треска варира од асимптоматска форма до невролошки тешки заболувања.
Болеста може да се развие во три форми и тоа:
-Асимптоматска форма – кај околу 80% од инфицираните
-Лесна клиничка слика како грип- кај околу 20% од инфицираните
-Неуроинвазивна форма- кај околу 1% од инфицираните
После 2 до 14 дена од инфицирањето се развиваат симптоми слични на грип како
што е главоболка, малаксалост, повраќање, оток на лимфни жлезди, а само кај еден од 150
инфицирани може да се развие тешка форма со енцефалитис, менингитис, парализа.
Лајмска болест(Lyme Borreliosis)- е бактериско заразно заболување од типот на
природно-огнишни заболувања. Болеста е предизвикана од Borelia burgdorferi,
микроорганизам од класта Spiroheti. Агенсот опстојува во некои ситни глодари, птици и
многу често во срни и елени. Во природата помеѓу животните бактеријата се пренесува
преку крлежи, а заразените крлежи преку убод го пренесуваат инфективниот агенс на
човекот. Болеста има три стадиуми: ран локализиран стадиум кој е карактеристичен со
ефлоресценција на местото на убодот наречено “око на бик“, исип наречен erythema
migrans, симтоми слични на грип како што се температура, треска, зголемување на
лимфните жлезди, ран десиминиран стадиум (кога борелијата се десиминира во
организмот) и доцен перзистентен стадиум, со симптоми од кардиоваскуларен и
централен нервен систем. Во период од 2001-2011 пријавени се вкупно 27 заболени од
Лајмска болест Р.Македонија.
Лајшманиоза (Leishmaniosiscutanea/visceralis) Предизвикувач на лишманијазата
е протозоа од фамилијата Tripanosomidae. Ги има неколку видови и тоа:Leishmania tropica,
Leishmani infantum, кои ги има во Р.Македонија и Leishmania major,Leishmania aeitiopca и
други. Резервоар и извор на заразата можат да бидат луѓето и некои видови на животни
како што се диви глодари, месојади, домашни кучиња и непознати домаќини.
Пренесувањето на заболувањето настанува преку убод од флеботомус, кога тој цица крв
од човекот. Според локализацијата се разликуваат два типа на заболување и тоа
висцерална лајшмаијаза, инаку уште позната како Кала азар и кожна лишманијаза позната
како ориентален пришт. Висцералната лишманијаза е системска болест која се
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карактеризира со ирегуларни тепмератури, хипохромна анемија, голема спленомегалија и
кахексија. Кожната лишманија започнува како папули која во почетокот
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е безболна а потоа се отвараат и се претвараат во болни чиреви. Лајшманиозата како
заболување е регистрирана во повеќе од 90 држави во светот, а се регистрира и во
Македонија.За период од 2001-2011 година во Македонија се регистрирани 76 заболени.
Конго-кримска хеморагична треска- е акутно вирусно заболување. Се работи за
природноогнишно заболување кое се пренесува преку крлежи. Резервоар на заразата се
дивите животни и птиците. Основен пат на пренос е трансмисивниот, а се остваува преку
каснување од крлеж (околу 90% од регистрираните случаеви). Може и преку контактен
пат преку крвта на болните кога вирусот во новиот организам навлегува преку повреди и
микроповреди на кожата и слузокожата. Контактниот пат може да се оствари и преку
свежо контаминирани предмети. Болеста се карактеризира со висока температура,
главоболка, болки во крстот и екстремитетите, општа интоксикација, хеморагичен
егзантем, хеморагии во внатрешните органи и леталитет е висок до 70%. Најчесто ова
заболување се јавува во ендемски жаришта на голем број земји во Азија, Африка, Европа
и Јужна Америка.Во Македонија во 2010 година е пријавен еден случај на Конго-кримско
хеморагична треска.
Маларија- е акутно заразно заболување предизвикано од паразит наречен
Plasmodium. Маларијата е антропозооноза и од неа боледува само човекот. Единствен
резервоар и извор на заразата е човекот, кој може да биде извор на зараза во текот на
болеста и како гаметоносител, односно само тогаш кога во крвотокот му циркулираат
гаметоцити. Маларијата е вектор преносливо заболување и се пренесува преку комарци од
родот Anopheles кои ги има во Р.Македонија. Болеста ја пренесуваат само женските
комарци го пренес при убод и хранење со крв од човекот. Инкубацијата трае од 10 до 23
дена.
Клиничката слика се карактеризира со јака главоболка проследена со треска и нагло
покачување на температурата до 41˚, следена од болки во грбот и под десниот ребрен лак.
Нападот трае околу 10 часа и го следи профузно потење и општа слабост. Можно е да се
јави и жолтица, тромботични манифестации на ситни капилари не само на кожата туку и
во сите витални органи. Пароксизмите траат и до две недели. Дијагнозата се поставува со
правење размаска и земање на крв за густа капка. Маларијата е ендемска болест на
јужната хемисфера, но инцидентни импортирани случаеви на ова заболување се
регистрираат во Европа и во Р.Македонија. Од 2001 година до денес во Македонија се
регистрирани 9 импортирани случаи од кој еден е со смртен исход.
Q-треска- е зоо-антропоноза предизвикана од еден вид рикеции.Се пренесува
преку неколку патишта на пренос и тоа: аероген пат со вдишување на контаминирана
прашина, алиментарен пат преку консумирање на неварено или непастеризирано млеко,
контактен пат при работа со болен добиток и трансмисивно преку крлежи инфицирани од
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диви и домашни животни. Клиничката слика се карактеризира со треска, главоболка,
малаксаност и потење, проследено со сува кашлица, крвава експекторација и болки во
градниот кош. Болеста се регистрира во целиот свет .Во Македонија од 2001-2011
регистрирани 76 заболени.
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Денга (денга хеморагична грозница) - е акутно инфективно тропско заболување,
предизвикано од вирус. За природен резервоар на денгата се сметаат некои видови на
мајмуни. Болеста помеѓу мајмуните се пренесува преку комарци. Извор на заразата покрај
мајмуните и комарците во урбаните средини е и инфицираниот човек. По инфицирањето
комарецот останува инфективен за целиот свој неколкумесечен живот. Човекот е извор на
заразата кусо време пред почетокот на болеста и 3-4 дена од фебрилната фаза. Вектори на
ова заболување се комарците од родот Aedes aeqypti, Aedes bromelise, Aedes africanus.
Денгата се јавува во две форми и тоа како Денга треска и Денга хеморагична треска која
се карактеризира со тромбоцитопенија, крварења и шок. Симптомоте на денгата се висока
температура, слабост, потење, гадење, повраќање, брадикардија и петихијален исип.
Секоја година во светот 50 милиони луѓе се инфицираат со денга треска а кај 30.000
болеста завршува летално. Денга болеста е ендемична во Африка, Америка, Југоисточна
Азија, Западен Пацифик и во Источниот Медитеран. Досега во Р.Македонија нема
пријавен случај.
Чикунгунија (Chikungunya) -заболување кое се шири преку каснување пред се од
страна на „тигрестиот комарец„-Aedes albopictus кој веќе е ендемичен во Р.Албанија,
Хрватска и Грција но согласно истражувањето за негово присуство во Р.Македонија кое е
спроведено во 2010 не е утврдено присуство на истиот. Извор на заразата е човекот и
некои видови на мајмуни. Преставува вирусно заболување кое се карактеризира со висока
температура до 40˚, општа омалаксаност, главоболка, петихијални крварења по кожата,
болки во зглобови кои продолжуваат и до неколку месеци. Во Р.Македонија нема
регистрирани случаеви.
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4. ПОТРЕБА ОД СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОФИЛАКТИЧКА ДЕЗИНСЕКЦИЈА И
ДЕРАТИЗАЦИЈА

4.1.

Активности на единицата на локалната самоуправа

Единицата на локалната самоуправа – општина Могила, во соработка со Центарот
за јавно здравје од Битола, ќе ги спроведе следните активности:
- Подигање на свеста на населението преку медиумите,
- Теренска проценка на околината во тек на цела година,
- Мапирање на сите стоечки води, бари, мочуришта, на
територијата која ја покрива,
- Ларвицидна дезинсекција во март и април – оваа дезинсекција
се одвива на бари, канали, поплавени ливади, застојни води, шахти, септички јами,
влажни подруми итн. Оваа метода дава одлични резултати за уништување на ларвите од
комарци.
- Адултицидна теристичка (од земја) дезинсекција во неколку
фази (јуни, јули, август) – се изведува во доцни вечерни и рани утрински часови (кога се
најактивни комарците), кога нема ветер и дожд, на температура идеална од 20 C степени.
Се врши на зелени површини, по речни текови, населени места итн.
Бидејќи климатските промени би можеле да влиаат и на дистрибуцијата и
активностите на глодарите кои се резервоар и вектори на голем број на болести присутни
во регионот како што се: Херморагичната треска, чиј вирус-причинител е ендемски
присутен на балканот (епидемии во 2002 година во Србија, Црна Гора и Косово), согласно
горе наведените законски одредби, задолжителна е систематска дератизација во
населените места која треба да се спроведува заради:
- отстранување на ризикот од појава и ширење на заразни
болести кои ги пренесуваат глодарите,
- отстранување на економските штети кои настануваат како
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последица на уништувањето и загадувањето на храната од страна на глодарите,
- спречување на контаминација на објектите.
Во единицата на локална самуправа – Општина Могила, покрај превентивна
дезинсекција во населените места, во населеното место Могила каде постојат шахти од
канализационата мрежа, се спроведува превентивна дератизација а по потреба и вонредна
дератизација.
4.2.

Задачи и обврски на единицата на локалната самоуправа

Задачи и обврски на единицата на локалната самоуправа – општина Могила се:
- Да донесе одлука за спроведување на мерки на превентивна дезинсекција, како и
посебни мерки за заштита на населението од заразни болести како и да обезбеди
финансиски средства од буџетот за спроведување на оваа мерка,
- Да побара од Центарот за јавно здравје Битола стручно мислење за изработка на
Програмата и Акционен план,
- Да достави до Центарот за јавно здравје Битола информација за севкупната
површина на општината со посебен осврт на зелени површини, речни текови, канали,
застојни води на територијата на општината,
- Согласно со горенаведената динамика да избере квалификуван, овластен
изведувач за спроведување на теристичка дезинфекција а по претходно спроведена
постапка за јавна набавка,
- Да осигура спроведување на стручен надзор над спроведување на мерката на
дезинсекција,
- На локалното општинско земјиште како превентивна мерка редовно да се
отстрануваат диви депонии, да се исчистат запуштени канали, да се изврши асанација на
теренот, за поуспешно спроведување на дезинсекцијата.
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4.3. Преглед на критични места (зелени површини и застојни води) во Општина
Могила на кои ќе се спроведува превентивна дезинсекција
Ред.
КРИТИЧНИ МЕСТА
бр.
1.
с.Могила, по течението на река Шемница, во просторот помеѓу с.Могила
и селата Радобор и Долна Чарлија и по течението на Река Црна
2.
с.Долна Чарлија, каналот кај црквата (застојни води)
3.
с.Радобор – застојна вода (мочуриште) во центарот на селото
4.
с.Будаково – застојна вода (мочуриште) во центарот на селото
5.
с.Трап - застојна вода (мочуриште) во центарот на селото
6.
с.Дедебалци - застојна вода (мочуриште) кон училиштето
7.
8.
9.

с.Добрушево – застојни води во центарот и околу селото
с.Ношпал – на излезот од селото, позади трансформаторот
с.Мусинци - застојна вода (мочуриште) во центарот на селото

5.Сузбивање на комарци и нивните развојни облици
Планираното сузбивање на комарците преставува долгогодишно систематско и
организирано спроведување на низа мерки и активности со цел редуцирање на густината
на популацијата, а со тоа и одржување на стабилна епидемиолошка состојба во однос на
појавата на вектор преносливите заболувања.Спроведувањето на дезинсекцијата е
комплексен процес кој не подразбира само користење на хемиски супстанции за
уништување на комарците. Сузбивањето на комарците се спроведува на четири нивоа при
што постојано треба да се води грижа за зачувувањето на биолошката различност на
одредено подрачје.
Санационии мерки- имаат за цел и се темелат на намалување или отстранување
на условите за раст и размножување на комарците. Тоа подразбира затрупување на
мочуришта и блата, обезбедување проточност на водата, правилна диспозиција на
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цврстиот отпад, редовно косење на зелените површини, чистење на олуците како не би се
задржувала водата и други хигиено- технички мерки.
Здравствена едукација на населението- од страна на Центарот за јавно здравје
редовно ќе се информира населението за вектор преносливите заразни заболувања (преку
учество на локална телевизија,радио,весници) изработка на информативно-едукативни
летоци, брошури и флаери. Непосредната комуникација на терен со местното население е
важна со цел подигање на степенот на индивидуалната можност на населението за
самозаштита и отстранување на леглата на комарци.
Биолошки мерки за сузбивање на комарците- ефикасни резултати се
постигнуваат (онаму каде што е можно) со користење на предатори на ларвите на
комарецот како што е малата риба Gambusia holbrooki најчесто во езера при што се
зачувува животната средина и биолошката разновидност. Примената на биоцидни
производи како што е Bacilusthurigiensisvar israelensis во форма на течност, прашак или
гранули.
Хемиски мерки за сузбивање
А)примена на регулатори на растот кои ги има во форма на гранули се користат за
чисти води и не се штетни за останатите видови на животни.
Б)Ларвицидни инсектициди кои имаат за цел да го нарушат развојниот стадиум на
комарецот т.е делуваат на ларвената форма, при што спречуваат развивање на зрели
адултни комарци.Постојат ларвицидни инсектициди во форма на течност, гранули, прав а
во однос на апликацијата можат да се распрскуваат или рачно расфрлаат во водените
површини. Ларвицидните инсектициди имаат исклучително висок ефект, многу е полесна
апликацијата и не го нарушуваат биодиверзитетот. За да можи да се користи одреден
ларвициден инсектицид потребно е за истиот да има дозвола од министерството за
здравство.
Ц)Адултицидна дезинсекција- може да се спроведува како резидуално прскање во
затворени објекти или како ладно/топло замаглување од земја при третман на поголеми
површини. Претставува сложена акција која има за цел уништување на адултните форми
на комарецот и дезинсекција која бара голема внимателност во однос на дозирањето на
средството како и личната заштита на изведувачите и месното население. Има далеку
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помал ефект од ларвицидната дезинсекција. Инсектицидот задолжително треба да има
дозвола од Министерството за здравство за употреба.
6.Динамика и начин на спроведување на активностите
За да се постигни значаен ефект при спроведување на дезинсекцијата неопходно е
постојано и континуирано следење на состојбата на теренот, при што треба да се земат во
предвит сите биолошки, хидрометеоролошки и еколошки карактеристики на површините
каде што ќе се спроведуваат третирањата. Потребно е на територијата на Општина
Могила да се спроведат два вида на третирање и тоа:
Ларвицидната дезинсекција ќе се изведува од месец Април па се до месец
Септември според претходно утврдена динамика во зависност од степенот на
инфестираност на комарци.Проценката и увидите ќе ја врши стручната служба при
Центарот за јавно здравје.
Средство за ларвицидна дезинсекција - ќе се користи ларвицид во форма на
гранули на база на s-methoprene.
Техника на изведување- рачно расфрлање на места со
стоечки води
Површини за третирање- ќе се третираат површини и
места каде има застојни води и површини кои ќе бидат договорени согласно
финансиската конструкција и тековниот оперативен план договорен помеѓу локалната
самоуправа и изведувачот на дезинсекцијата.
Адултицидна дезинсекција-ќе се изведува во неколку наврати во месеците Мај,
Јуни, Јули и Август.
Динамика на третирање- спрема тековен оперативен план.
Средство за адултицидна дезинсекција- ќе се користи инсектицид Aqua Qothrinesc 25 со активна супстанца deltamethrin 20gr/lit .
Техника на изведување-третирањата се спроведуваат со апарат за УЛВ ладно
замаглување.
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Површини за третирање- површина договорена со тендерска постапка.
Центарот за јавно здравје како изведувач на постапките дава писмено соопштение до:
-државен санитаерн и здравствен инспекторат за времето,начинот и средството за
изведување на превентивна дезинсекција
-средствата за информирање неколку дена пред започнување на постапката со цел
информирање на населението за времето и местото на третман.
-здружението на пчелари со цел превземање на неопходни мерки за заштита на
пчелите.
-доставува извештај до надзорниот орган за спроведените активности
-издава санитарна потврда за ДДД услуга
-континуирано ја следи состојбата со инфестацијата на комарци на територијата на
општина Могила.
Бр.08-66/3
26.01. 2018 год.
Могила

Совет на општина Могила
Претседател,
Александар Јанкуловски с.р
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Vrz osnova na ~len 43 od Zakonot za grade`noto zemji{te (,,Slu`ben vesnik
na RM,, br.53/2001), Pravilnikot za stepenot na uredenost na grade`noto zemji{te
i na~inot na presmetuvawe na tro{ocite za ureduvawe na grade`noto zemji{te
spored stepenot na uredenost (,,Slu`ben vesnik na RM,, br.80/2001), i ~l. 21 stav 1
t. 8 od Statuot na Op{tina Mogila (,,Slu`ben glasnik na Op{tina Mogila,,
br.5/2002), Sovetot na Op{tinata Mogila, na 7-та седница odr`ana na 26.01. 2018
god., donese

P R O G R A M A
za
UREDUVAWE NA GRADE@NOTO ZEMJI[TE NA PODRA^JETO NA
OP[TINA MOGILA
za 2018 godina
Оваа Програма претставува континуитет на преземените активности за уредување
на градежното земјиште од претходните години, а во согласносност со донесените
урбанистички планови за Општина Могила.
OP[TI ODREDBI
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^len 1
So ovaa Programa se ureduvaat rabotite {to go so~inuvaat obemot na
ureduvawe i stepenot na opremuvawe na grade`noto zemji{te so komunalni
objekti i instalacii, se opredeluva nadomestokot i na~inot na zdru`uvawe i
naso~uvawe na sredstvata za ureduvawe na zemji{teto.

SODR@INA NA PROGRAMATA:
^len 2
KOI ]E SE VR[I

1).PODRA^JATA NA
UREDUVAWETO NA
GRADE@NOTO ZEMJI[TE,
2).OBEMOT NA UREDUVAWE NA GRADE@NOTO ZEMJI[TE,
3).STEPENOT NA OPREMUVAWE NA ZEMJI[TETO SO OBJEKTI
NA
OSNOVNATA I SEKUNDARNATA INFRASTRUKTURA,
4).IZVORI NA FINASIRAWE NA PROGRAMATA,
5).VISINA NA NADOMESTOKOT I NA^IN NA NAPLATA NA
NADOMESTOKOT ZA UREDUVAWE NA GRADE@NOTO ZEMJI[TE,
6).DINAMIKA I MERKI ZA IZVR[UVAWE NA PROGRAMATA,
7).UREDUVAWE NA GRADE@NOTO ZEMJI[TE NA PODRA^JETO NA
OP[TINA MOGILA,
8). NA^IN NA ZDRU@UVAWE I NASO^UVAWE NA SREDSTVATA,
9). ZAVR[NI ODREDBI
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1. PODRA^JA NA KOI ]E SE VR[I UREDUVAWETO NA
GRADE@NOTO ZEMJI[TE
^len 3
Prostorot {to }e se ureduva vo 2018 godina, }e bide izgradenoto i
neizgradenoto grade`no zemji{te na podra~jeto na Op{tina Mogila, utvrdeno so
urbanisti~ki planovi izraboteni za naselenite mesta.

2. OBEM NA UREDUVAWE NA GRADE@NOTO ZEMJI[TE
^len 4
Ureduvaweto na grade`noto zemji{te vo grade`niot reon opfa}a:
1. Podgotvuvawe i ras~istuvawe na grade`noto zemji{te, i
2. Opremuvawe na grade`noto zemji{te so komunalni objekti i
instalacii.
^len 5
Podgotvuvawe i ras~istuvawe na grade`noto zemji{te opfa}a:
- Izgotvuvawe na urbanisti~ki planovi so infrastruktura,
- Oformuvawe i obezbeduvawe na geodetska dokumentacija, podloga i
elaborati,
- Izrabotka na elaborati za eksproprijacija,
- Regulirawe na imotno pravnite odnosi so sopstvenicite na imotot,
- izgradba i odr`uvawe na uli~no osvetlenie
- Osnovni geomehani~ki ispituvawa na terenot,
- Asanacioni raboti (izramnuvawe na zemji{teto, nasipuvawe,
odvodnuvawe, osiguruvawe od lizgawe, ras~istuvawe na zemji{teto od deponii i
zemja i rastenija i drugi asanacioni zafati),
- Programirawe na ureduvaweto
^len 6
Pod poimot izramnuvawe na zemji{teto kako del od asanaciskite raboti se
smetaat: izramnuvawe na terenot vo ramkite na op{tata niveleta i nagibot na
Службен гласник на општина Могила бр.1/2018
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terenot so izramnuvawe na site neravnini koi izleguvaat nadvor od tie ramki,
odnosno do koтa na prirodnata konfiguracija na terenot, a ne doveduvawe na
zemji{teto vo horizontalna polo`ba.
^len 7
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Pod poimot odvodnuvawe na zemji{tetо kako del od asanacionite raboti se
smetaat, zafa}awe i odvodnuvawe na povr{inskite vodi od naselbite no ne i od
samata lokacija.
3. STEPENOT NA OPREMUVAWE NA ZEMJI[TETO SO OBJEKTI
NA OSNOVNATA I SEKUNDARNATA INFRASTRUKTURA
^len 8
Opremuvaweto na grade`noto zemji{te so komunalni objekti i instalacii
opfa}a dve grupi:
-opremuvawe na zemji{teto so osnovni infrastrukturni objekti i
instalacii sodr`ani vo osnovniot urbanisti~ki plan od zaedni~ko koristewe, i
-opremuvawe na zemji{teto so sekundarni infrastrukturni objekti i
instalacii opfateni so detalnite urbanisti~ki planovi i od individualno
koristewe na objektot.
^len 9
Opremuvaweto na zemji{teto so osnovni infrastrukturni objekti i
instalacii opfa}a:
- osnovni soobra}ajnici (magistralni i primarni),
- magistralni i primarni vodovodi za dovod na voda vo naselbite i dr.
vodosnabditelni objekti,
kolektori za odvod na fekalni i atmosferska voda,
pre~istitelni stanici
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Sredstvata za proektirawe i izgradba na objektite od ovoj ~len se
obezbeduvaat od nadomestokot za upotrebata na grade`noto zemji{te, stopanskite
subjekti, samopridonesi, Republi~ki sredstva i drugi izvori na sredstva.
^len 10
Stepenot na uredenost na grade`noto zemji{te so sekundarni
infrastrukturni objekti se opredeluva na osnova obemot na opremenost na
zemji{teto so objekti i instalacii koi se potrebni za zadovoluvawe na
zaedni~kata i individualnata potro{uva~ka, do granicite na grade`nata parcela.
Stepenot na uredenost na grade`noto zemji{te od stav 1 na ovoj ~len mo`e
da bide osnoven, povisok ili ponizok od osnovniot.
^len 11
Osnoven stepen na urednost pretstavuva opremenost na zemji{teto so
nepre~en pristap do grade`nata parcela od javen pat, vodovodna mre`a i fekalna
kanalizacija.
Dopolnitelna opremenost na zemji{teto od stav 1 na ovoj ~len so eden od
ostanatite objekti na komunalnata infrastruktura od ~len 10 na ovaa Programa,
pretstavuva povisok stepen na opremenost na zemji{teto, a dokolku zemji{teto e
opremeno so pomalku objekti od osnovniot stepen, se utvrduva kako ponizok stepen
na uredenost.
^len 12
Stepenot na uredenosta na grade`noto zemji{te do granicite na grade`nata
parcela se vr{i spored izgradenosta na slednite objekti na komunalnata
infrastruktura:
- izgradba na nepre~en pristap do grade`na parcela od javen pat,
- izgradba na vodovodna mre`a,
- izgradba na fekalna kanalizacija ,
- izgradba na ulici, trotoari, parkinzi, pe{a~ki pateki i drugi
povr{ini soglasno urbanisti~ki planovi,
- izgradba na atmosferski kanalizacii,
- izgradba na uli~no osvetlenie,
- izgradba na pre~istitelni stanici za otpadni vodi.
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~len pretstavuva eden stepen na

^len 13
Tro{ocite za ureduvaweto na grade`noto zemji{te se utvrduvaat soglasno
realnite tro{oci napraveni za soodvetnite stepeni na uredenost na grade`noto
zemji{te so objekti od ~len 10 na ovaa Programa.
^len 14
Parternoto ureduvawe na lokacijata spored izgotveniot proekt
(pristapite na objektot od ulicata do vlezovite na objektot, osvetluvaweto
povrzano so objektot kako i priklu~ocite na objektot od priklu~nite mesta na
sekundarnata mre`a preku hidrotehni~kite uslovi, energetska soglasnost) zatoa
{to istite se sostaven del na instalaciite na objektot i ostanuvaat sopstvenost
na investitorot pa|aat na negov tovar.
Prethodno izgradenite instalacii dokolku ostanuvaat pod objektot,
nivnata za{tita pa|a na tovar na investitorot, odnosno korisnikot na lokacijata.
4. IZVORI NA FINANSIRAWE NA PROGRAMATA
^len 15
Ureduvaweto na grade`noto zemji{te se finansira od sredstvata ostvareni
od nadomestocite za ureduvawe i drugi sredstva.
Nadomestokot za ureduvawe na grade`noto zemji{te pretstavuva iznos koj
{to korisnikot na zemji{teto go pla}a pred da dobie odobrenie za gradewe.
Od sredstvata ostvareni od nadomestokot za ureduvawe na grade`noto
zemji{te se finansiraat podgotvitelni raboti, ras~istuvawe i opremuvawe na
grade`noto zemji{te, a vo soglasnost so Programata.
Programata za ureduvawe na grade`noto zemji{te vo 2018 godina }e se
finansira od slednite izvori:
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- prihodi od u~estvo na investitorite vo nadomestokot za ureduvawe
a) Od delovni i javni i proizvodni objekti------- 200.000 denari
b) Od prethodni raboti vo ureduvaweto------------ 30.000 denari
v) Od izgradba na stanbeni objekti -------------------200.000 denari
g) Od rekonstrukcii i adaptacii na objekti ---- 10.000 denari
d) Od nadomest za uli~no osvetlenie -----1.000.000 denari
e) Od komunalna taksa za koristewe na
prostor pred deloven objekt---------10.000 denari
`) Od komunalna taksa za koristewe za
istaknuvawe na reklami ----------------10.000 denari
z) Od komunalna taksa za koristewe na
muzika vo javni lokali ------------------------5.000 denari
y) Od komunalna taksa za postavuvawe na
vitrini nadvor od deloven prostor ------------5.000 denari
e) Od komunalna taksa za koristewe na
plo{tadi i drug prostor --------------------------20.000 denari
Службен гласник на општина Могила бр.1/2018
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- Finansiski sredstva od republi~ki organi -------1.500.000 denari
- Finansiski sredstva od donacija od fondacii ---3.000.000 denari
Rekapitularen pregled na prihodite
Prihod od u~estvo na investitorite
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nadomestokot za ureduvawe ----------------------------------1.490.000 denari
- Finansiski sredstva od republi~ki organi -----------1.500.000 denari
- Finansiski sredstva od donacija od fondacii -------3.000.000 denari
Vkupno: Prihodi ------------------------------------------------ 5.990.000 denari

5.

VISINA I NA^IN NA NAPLATA NA NADOMESTOKOT ZA
UREDUVAWE NA GRADE@NOTO ZEMJI[TE

^len 16
Nadomestokot za ureduvawe na grade`noto zemji{te se presmetuva spored
posebna presmetka za sekoj objekt {to }e se gradi, a vrz osnova na vistinskite
tro{oci za ureduvawe na grade`noto zemji{te, odnosno spored edinica povr{ina
na objektot.
Uprose~eniot nadomestok za ureduvawe na grade`noto zemji{te od 1m 2
izgradena korisna povr{ina na objektot, vo naselenite mesta se utvrduva vo
zavisnost od:
- Visinata na grade`nata cena po 1m2 stanben odnosno deloven prostor
- Namenata na objektot (stanben deloven)
Pojdovna golemina za presmetuvawe na nadomestokot za ureduvawe na
grade`noto zemji{te se utvrduva so Programata za ureduvawe na grade`noto
zemji{te.
Presmetuvaweto na nadomestokot za ureduvawe na grade`noto zemji{te, }e
se vr{i po 1m2 neto korisna povr{ina spored va`e~kite tehni~ki normativi,
soglasno
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ovaa Programa i na~inot na presmetuvawe na tro{ocite za ureduvawe na
grade`noto zemji{te spored stepenot na uredenost.
^len 17
Definirawe na poodelnite nivoa od objektite bez ogled za koja namena }e se
koristat e sledna:
Vizba: Pretstavuva onoj eta` ~ij gotov pod e pove}e od 1,0m vkopan vo
zemjata vo odnos na okolniot teren . Ako terenot e vo pad, vizba e onoj eta` vo koj
najmalku 2/3 odnosno 67% od eta`ot ima patos {to e vkopan vo tloto pove}e od
1,0m.
Suteren - Pretstavuva onoj eta` ~ij gotov pod e vkopan najmnogu 1,0m vo
zemjata vo odnos na okolniot teren ili uli~niot trotoar. Ako terenot e vo pad,
suteren e onoj eta` vo koj najmalku 2/5 odnosno 20% od eta`ot ima pod {to e
vkopan no najmnogu do 1,0m.
Prizemje - Pretstavuva prviot kat vo zgradata nad podrumot ili suterenot
ili nad nivoto na terenot - ako objektot nema podrum ili suteren.
Sprat - Pretstavuva eta`ot ~ij gotov pod se nao|a:
a) vo ramnina na okolniot teren ili uli~niot trotoar,
b) na polnetica na okolniot teren ili uli~niot trotoar do voobi~aena
visina od okolu 1,0m.
v) neposredno nad vizbata bez ogled dali vizbata e celosno ili delumno
vkopana vo terenot
g) neposredno nad suterenot.
Mereweto na visinite od uli~niot trotoar se zema vo site onie slu~aevi
koga grade`nata i regulacionata linija se izedna~eni.
Kat - e sekoj eta` {to se nao|a nad prizemjeto, a ne e krov ili ramna
proodna odnosno neproodna terasa.
Potkrovje (tavan) e prostor pome|u najvisokata horizontalna me|ukatna
konstrukcija i pokrivot na zgradata.Vo ovoj prostor e krovnata konstrukcija {to
go formira tavanskiot prostor i preku koja e postaven pokrivot na zgradata.
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Osven ovaa osnovna namena potkrovjeto mo`e da se adaptira ili kaj
novoproektiranite objekti da se predvidi za stanbena ili druga sekojdnevna
namena. Vo novoproektiranite objekti ako se predviduvaat
potkrovja za
sekojdnevno postojano koristewe, }e se smetaat za kat.
Mezanin (me|ukat) - e onoj eta` na prizemjeto ili me|u bilo koi dva kata koj
ima smalena katna viso~ina i slu`i za sobirawe na tehni~ki instalacii,
vmetnuvawe na pogonski elementi za tehni~ki instalacii i drugi potrebi vo
funkcija na namenata na objektot.
^len 18
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Za dogradba i nadgradba na postojnite objekti nadomestokot za ureduvawe na
grade`noto zemji{te iznesuva 100% od utvrdeniot iznos po 1m2 korisna povrina.
Za izgradba, rekonstrukcija i dogradba na pomo{ni i vremeni objekti
(gara`i, letni kujni, sanitarni ~vorovi, {upi, baraki, nastre{nici i dr.) urbana
oprema nadvor od stanbenite objekti, investitorite }e pla}aat na ime nadomest
za ureduvawe 30% od nadomestokot utvrden so Programata.
^len 19
Ne se pla}a nadomest za ureduvawe na grade`noto zemji{te za objekti koi
pretrpele {teti od elementarni nepogodi (po`ari, poplavi, snegovi, zemjotresi),
do visina na neto povr{inata na o{teteniot objekt, objekti na Mesnata
samouprava, objekti na lokalnata samouprava, objekti koi }e se gradat so sredstva
od nadomestokot za ureduvawe na grade`no zemji{te kako i objekti koi se
oslobodeni od pla}awe do posebna Odluka na Sovetot na Optina Mogila.
^len 20
Javnite pretprijatija koi vr{at komunalni dejnosti, na podra~jeto na
Op{tina Mogila, pla}aat za ureduvawe na grade`noto zemji{te, vo visina od 30%
od vrednosta na objektite od komunalnata infrastruktura {to se gradat, a se od
nivna nadle`nost, so toa {to komunalnite objekti se prenesuvaat kako osnovni
sredstva na tie javni pretprijatija.
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Pla}aweto od 30% se koristi za ureduvawe na grade`noto zemji{te, a se
upla}a na smetkata na Buxetot na Op{tina Mogila.
Не се плаќа надомест за уредување на градежното земјиште за објекти кои
претрпеле штети од елементарни непогоди (пожари, поплави, снегови, земјотреси), до
висина на нето површината на оштетениот објект, објекти на Месната самоуправа, објекти
на локалната самоуправа, објекти кои се градат со средства од надоместокот за уредување
на градежното земјиште како и објекти кои се ослободени од плаќање со посебна одлука
на Советот на Општина Могила.
^len 21
Po inicijativa na `itelite na naselenite mesta, a vo uslovi koga istite sed
zainteresirani so mesten samopridones da u~estvuvaat vo ureduvaweto na
grade`noto zemji{te, op{tinata }e u~estvuva do
50% od vrednosta na
komunalnite objekti i instalacii, vo zavisnost od mo`nosta na op{tinata.
^len 22
Me|usebnite prava i obvrski za ureduvawe na grade`noto zemji{te vrz
osnova na re{enieto za dodeluvawe na zemji{teto i izvod od Urbanisti~ka
dokumentacija, izdadeni od nadle`nite organi se ureduvaat so Dogovor, sklu~en
pome|u investitorot i gradona~alnikot na op{tinata.
Dsogovorot za ureduvawe na grade`noto zemji{te go potpi{uva
gradona~alnikot na op{tinata.
Ako investitorot ne saka da sklu~i dogovor, a koristi makar i delumno
uredeno zemji{te, pla}aweto na nadomestokot za ureduvawe na grade`noto
zemji{te se vr{i po sila na zakon i ovaa Programa, po sudski pat.
^len 23
Dokolku pri izgradbata investitorite otstapuvaat od tehni~kata
dokumentacija, a se zdobile so nova stanbena ili delovna povr{ina, dol`ni se da
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platat soodvetna razlika. Istata se ureduva so Aneks Dogovor za ureduvawe na
grade`noto zemji{te za novoizgradenata povr{ina, spored utvrdeniot nadomestok
vo momentot na pla}aweto, a po prethodno dobiena uredna tehni~ka dokumentacija
od strana na nadle`niot organ.
^len 24
Za objektite ~ij gabarit e sodr`an vo urbanisti~kiot plan, a e izgraden bez
uredna tehni~ka dokumentacija, }e se pla}a nadomestok za ureduvawe na
grade`noto zemji{te utvrden so Programata , a po prethodno dobiena uredna
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tehni~ka dokumentacija od nadle`niot organ, soglasno fakti~kata sostojba na
objektot.
^len 25
Dokolku vkupniot presmetan prose~en nadomestok za konkretnata lokacija
ne gi pokriva tro{ocite za ureduvawe na istata, nadomestokot }e se pla}a po
stvarno napravenite tro{oci za ureduvawe na lokacijata i na soodvetniot del od
po{irokata lokacija, {to }e se regulira so Aneks kon Dogovorot za ureduvawe na
grade`noto zemji{te.
^len 26
Bez dobiena potvrda od nadle`niot subjekt deka se celosno izmireni
obvrskite za nadomestok za ureduvawe na grade`noto zemji{te, investitorot ne
mo`e da dobie dozvola za upotreba na objektot i priklu~oci na komunalnata
infrastriktura.
5.1.

Presmetka na visinata na nadomestokot za ureduvawe na
grade`noto zemji{te
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^len 27
Nadomestokot }e se presmetuva vrz osnova na novata korisna povr{ina {to
}e se gradi, koja e zbir na neto povr{inite na podovite na site prostorii vo
objektot, soglasno zaverenata proektna dokumentacija, pomno`ena so slednite
koeficienti.
1. Stanbeni objekti
Red.br
vid na objektot
koeficient
1
2
3
4
5
6
7
8

Red.br
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

stanbeni prostorii
stanbeni prostorii so visina do 2,5 m
Lo|ija, zatvorena od tri strani
Podlo|ija, zatvorena od dve strani
Balkoni, terasi
Pomo{ni prostorii, ostava za gorivo, kotlara,
trafostanica vo objekt, vizba
Skali{en prostor i zaednicki komunikacii
Parkirali{ta i gara`i
2. Delovni, javni proizvodni objekti
vid na objektot
Prostorii
Magacini
Pomo{ni prostorii vo vizba, ostava za gorivo,
kotlara
Trafostanica do 35 kV, vo objekt ili nadvor od
objekt
Skali{en prostor i zaednicki komunikacii
Parkirali{ta, gara`i
Lo|ija, zatvorena od tri strani
Podlo|ija, zatvorena od dve strani
Balkoni, terasi
Otvoren natkrien prostor
G1 te{ka i zagaduva~ka industrija
G2 lesna i nezagaduva~ka industrija
G3 servisi
G4 stovari{ta

1,0
0,2
0,4
0,3
0,2
0,3
0,3
0,1

koeficient
1,0
0,5
0,3
0,4
0,5
0,1
0,4
0,3
0,2
0,3
0.05
0.05
0.05
0.05
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3. Drugi objekti
Red.br.
1
2
3
4
5
6

vid na objektot

Katna gara`a
Sportski pokrieni objekti
Gasni stanici i bazni stanici za 50% od
povr{inata na likacijata
Bazeni
Trafostanici nad 35 kV
Otvoreni pazari{ta

стр.26

koeficient
0,2
0,5
1,0
0,2
1,0
30% od
povr{inata

Vo korisna povr{ina ne se presmetuva povr{inata na yidovite i drugi
konstruktivni elementi, instalacioni kanali, okna za liftovi, tremovi, ni{i na
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vrati, otvoreni parkirali{ta, podzemni rezervoari i otvoreni sportski
igrali{ta.
-

Individualni stanbeni objekti

^len 28
Visinata na nadomestokot za ureduvawe na grade`noto zemji{te za izgradba
na poedine~ni individualni stanbeni objekti, vo naselenite mesta vo Op{tina
Mogila }e se presmetuva po m2 neto korisna povr{ina presmetana spored
gorenavedenite koeficienti i toa:
Prva zona :
Op{tinski centar Mogila - 250,00 den/m2
Vtora zona :
Naseleni mesta od 200 - 1000 `iteli - 200,00 den/m2
Treta zona :
Naseleni mesta od 100 - 200 `iteli - 180,00 den/m2
^etvrta zona : Naseleni mesta pod 100 `iteli - 150.00 den m2
-

Delovni objekti

^len 29
Visinata na nadomestokot za ureduvawe na grade`noto zemji{te za izgradba
na poedine~ni individualni delovni objekti, javni delovni, stopanski i
industriski objekti vo naselenite mesta vo Оp{tina Mogila }e se presmetuva po
m2 neto korisna povr{ina presmetana spored gorenavedenite koeficienti i toa:
Prva zona : Op{tinski centar Mogila 300,00 den/m2
Vtora zona : Naseleni mesta od 200 - 1000 `iteli - 250,00 den/m2
Treta zona : Naseleni mesta od 100 - 200 `iteli -200,00 den/m2
^etvrta zona : Naseleni mesta pod 100 `iteli - 180.00 den m2
-Објекти од група на класи на намена G -производство, дистрибуција и сервиси
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Висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште за изградба на Објекти
од група на класи на намена G -производство, дистрибуција и сервиси, во населените
места во Општина Могила ќе се пресметува по m2 нето корисна површина пресметана
според горенаведените коефициенти и тоа :
Прва зона : 4000,00 ден/м2
Втора зона: 3500,00 ден/м2
Трета зона: 3000,00 ден/м2
Четврта зона : 2500,00 ден/м2
-надвор од урбан опфат на населено место: 1000,00 ден/м2
- 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 вкупната пресметана површина .
Висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште за изградба на За агро
берзи , откупно дистрибутивни центри или пазари, во населените места во Општина
Могила ќе се пресметува по м2 нето корисна површина пресметана според
горенаведените коефициенти и тоа:
Прва зона : 300,00 den/м2
Втора зона: 250,00 den/м2
Трета зона: 200,00 den/м2
Четврта зона : 150,00 den/м2
-надвор од урбан опфат на населено место: 100,00 ден/м2
- Бензински пумпни станици и нејзини придружни содржини (продавници,
кафетерии, и ресторани, автосервиси, автосалони, помошни простории)
Висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште за изградба на
Бензински пумпни станици и нејзини придружни содржини (продавници, кафетерии, и
ресторани,
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автосервиси, автосалони, помошни простории во населените места во Општина Могила ќе
се пресметува по м2 нето корисна површина пресметана според горенаведените
коефициенти и тоа:
Прва зона : 1000,00 ден/м2
Втора зона: 800,00 ден/м2
Трета зона: 500,00 ден/м2
Четврта зона : 400,00 ден/м2
-надвор од урбан опфат на населено место: 400,00 ден/м2
-За телефонски, ТВ и Електрични мрежи висината на надом,естокот за уредување на
градежно земјиште ќе изнесува:
-за поставување на столбови: Прва зона : 800,00 ден/единица
Втора зона: 700,00 ден/единица
Трета зона: 600,00 ден/единица
Четврта зона : 500,00 ден/единица
За надвор од населено место :500,00 ден/единица
- за поставување на надземен и подземен кабел
Прва зона : 80,00 ден/м
Втора зона: 70,00 ден/м
Трета зона: 60,00 ден/м
Четврта зона : 50,00 ден/м
За надвор од населено место: 50,00 ден/м
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Nadomestok za prethodni raboti vo ureduvaweto
^len 30
Investitorite na komunalni objekti i instalacii: ulici, kanalizacija,
vodovod, elektro-mre`a, PTT mre`a i drugi vidovi objekti i instalacii na koi ne
se zasmetuva nadomestok za ureduvawe na grade`no zemji{te }e pla}aat
nadomestok za prethodni raboti vo visina na vrednosta na grade`nite raboti i
toa za vrednost:
Do 100.000 den ------------------------. 2,5% no ne pomalku od 2.000 den.
Od 100.000 do 500.000 den.-------------2.0% no ne pomalku od 2.500 den.
Od 500.000 do 1.000.000 den. -------.1,5% no ne pomalku od 10.000 den.
Od 1.000.000 do 5.000.000 den. ..0,7% no ne pomalku od 15.000 den.
Nad 5.000.000 den. ---------------0,5% no ne pomalku od 35.000 den.
Investitorite na grade`ni i grade`no zanatski raboti na objektite,
tekovno i investiciono odr`uvawe, popravki, adaptacii i sl. raboti, na koi ne se
zasmetuva nadomestok za ureduvawe na grade`noto zemji{te, }e pla}aat
nadomestok za prethodni raboti vo visina od 1% od vrednosta na grade`nite i
grade`no zanatskite raboti., no ne pomalku od 2.500 denari.
Od obvrska za pla}awe na nadomestok za prethodni raboti vo komunalnoto
ureduvawe, oslobodeni se investitori na objekti koi se gradat so sredstva na
solidarnost, samopridonesi, objekti koi se gradat od sredstvata za ureduvawe na
grade`noto zemji{te, objekti koi se gradat so sredstva od stranska pomo{ i site
kategorii na objekti koi so zakon se osloboduvaat od pla}awe nadomestok za
ureduvawe na grade`noto zemji{te.
Sredstvata {to }e gi pla}aat investitorite se presmetuvaat vrz osnova na
soodvetni presmetki {to }e gi pravi Oddelenieto za komunalni raboti na
Op{tinata Mogila, a se pla}aat na smetka na Buxetot na Op{tina Mogila.
Upla}aweto na sredstvata se vr{i pred izdavawe na Odobrenie za gradewe.
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Nadomestok od objekti nadvor od grade`niot reon

^len 31
Investitorite na javni delovni, stopanski i industriski objekti, pomo{ni
prostorii, gara`i, polski ku}i i sl. koi se gradat na teritorijata na Op{tina
Mogila, nadvor od naselenite mesta, podle`at na pla}awe nadomestok za
ureduvawe na zemji{teto vo visina od sredstvata za podgotvitelni raboti vo
ureduvaweto na zemji{teto, kako i opremuvawe na zemji{teto so objekti i
instalacii od zaedni~ko koristewe odnosno ureduvawe na prostorot.
Ovoj nadomestok se opredeluva vo visina od 30% od visinata na
nadomestokot za ureduvawe na grade`noto zemji{te. Ovie investitori sami si go
ureduvaat grade`noto zemji}te na potesnata lokacija i si obezbeduvaat priklu~ok
na komunalnite instalacii.
^len 32
Nadomestokot za ureduvawe na grade`noto zemji{te se naplatuva po zoni, vo
zavisnost od mestopolo`bata na objektot i toa:
Prva zona :
Vtora zona :
Treta zona :
^etvrta zona :

Op{tinskiot centar Mogila .
Naseleni mesta od
200 - 1000 `iteli.
Naseleni mesta od
100 - 200 `iteli.
Naseleni mesta pod
100 `iteli.
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Op{ti uslovi vo ureduvaweto

^len 33
Pri izgradba na novi objekti, za koi prethodno trba da se poru{at stari
objekti, od povr{inata koja e predmet na naplata na tro{oci za ureduvawe na
grade`noto zemji{te, se odbiva povr{inata na postojniot objekt, so {to
minimalnoto u~estvo vo nadomestokot za ureduvawe, nemo`e da bide pomalo od
5o% od iznosot utvrden so Programata.
Vo slu~aj koga noviot objekt zafa}a povr{ina pomalku od 50% od stariot
objekt se odbiva samo povr{inata {to ja zafa}a noviot objekt, a ostatokot po
poru{uvaweto na stariot objekt.
Ako noviot objekt ne zafa}a povr{ina od stariot objekt koi se nao|a vo
sostav na istata grade`na parcela, a stariot objekt e predviden za poru{uvawe,
presmetkata za nadomestokot za ureduvawe na grade`noto zemji{te za noviot
objekt se presmetuva 100%, a vra}aweto na del od nadomestokot za ureduvawe na
grade`noto zemji{te po ovoj osnov se vr{i posle poru{uvawe na stariot objekt vo
rok od 2 godini.
Prostoriite so neto visina do 2,5m se odnesuvaat samo na prostoriite vo
potkrovje, a za povr{inata na prostorot vo potkrovje kade visinata e 2,5 m i
pogolema se presmetuva do koeficient 1,0.
^len 34
Na investitorite koi platile tro{oci za komunalno ureduvawe na
grade`na parcela ne im se zasmetuva nadomestok za ureduvawe na grade`no
zemji{te ako otstapile od izdadenata urbanisti~ka soglasnost, a za koe
otstapuvawe mo`e da im se izdade dopolnitelna tehni~ka dokumentacija, a istoto
ne pogolemo od 10%.
Investitorite na objektite dokolku baraat da dobijat novo re{enie za
uslovi na gradba, dogradba i nadgradba so koe investitorot se zdobiva so nov
stanben ili deloven prostor, pla}aat nadomestok za ureduvawe na grade`noto
zemji{te soglasno Programata.

REPUBLIKA MAKEDONIJA
OP[TINA MOGILA
ADRESA 7216 MOGILA
Tel. 0038947296466
Faks 0038947296360
e-mail: mogilaop@t-home.mk

Службен гласник на општина Могила бр.1/2018
5.5.

стр.33

Na~in na naplata na nadomestokot za ureduvawe na grade`no
zemji{te

^len 35
Naplatata na nadomestokot za ureduvawe na grade`noto zemji{te mo`e da
se vr{i odedna{ ili na rati, ako iznosot preminuva 15.000,00 denari, so toa {to
50% od presmetaniot iznos se pla}a pred sklu~uvawe na Dogovorot, a ostanatite
50% na tri ednakvi mese~ni rati za koi treba da se dostavi soodvetno pokritie
(gra|anski ~ekovi, bankarska garancija).
Dokolku ne se plati nadomestokot za ureduvawe na grade`noto zemji{te vo
rok utvrden so Dogovorot, nadle`en e Osnovniot sud vo Bitola, vo koj slu~aj se
presmetuva i zakonska kamata.
Pobliskite uslovi za naplata na nadomestokot za ureduvawe na grade`noto
zemji{te }e bidat reguliranio so Dogovor.

6.

DINAMIKA I MERKI ZA IZVR[UVAWE NA PROGRAMATA

^len 36
Ureduvaweto na grade`noto zemji{te pretstavuva eden kontinuiran proces
koj se oviva so godini i sozdava mo`nosti i prostor za iden razvoj na op{tinata.
Vo toj kontekst na pove}e godi{no, odnosno pove}e fazno ureduvawe na
grade`noto zemji{te se re{avaat celosno potrebite od ureduvawe i opremuvawe
na zemji{teto so objekti od komunalnata infrastruktura.
Od pri~ini {to finansiraweto na Programata se vr{i od poznati i
nepoznati izvori i investitori, dinamikata na izvr{uvaweto na Programata,
odnosno na rabotite od ureduvaweto na grade`noto zemji{te, }e zavisat od pove}e
faktori:
- Prilivot na sredstvata od nadomestokot za ureduvawe i nadomestokot za upotreba na grade`noto zemji{te,
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- Navremeno izgotvuvawe na urbanisti~ko-tehni~kata dokumentacija,
- Navremeno raspi{uvawe na konkursi i licitacii,
- Izborot na izveduva~ite za izgradba na planiranite infrastrukturni objekti
so ovaa Programa da se vr{i soglasno Zakonot za Javni nabavki.
Site subjekti {to soglasno va`e~kata zakonska regulativa se posredni i
neposredni u~esnici vo ureduvaweto na grade`noto zemji{te, vo ramkite na
svoite nadle`nosti treba da dadat maksimalen pridones za uspe{na realizacija na
ovaa zacrtana Programa.

7. UREDUVAWE NA GRADE@NOTO ZEMJI[TE NA
PODRA^JETO NA OP[TINA MOGILA
^len 37
Vo ovaa glava se ureduvaat rabotite {to se odnesuvaat na ureduvaweto na grade`noto zemji{te na podra~jeto na Op{tina Mogila.
Izgradbata na site vidovi objekti se vr{i na uredeno grade`no zemji{te.
Pod uredeno grade`no zemji{te od stav 1 na ovoj ~len se smeta zemji{teto
na koe se re{eni imotno-pravnite odnosi, obezbedeno e so komunalna
infrastruktura i toa: ulici, javno osvetlenie, elektri~na mre`a, parkinzi, javno
zelenilo.
Objektite od stav 1 na ovoj ~len mo`at da se gradat i na zemji{te {to ne e
uredeno. Vo toj slu~aj, korisnikot e dol`en vo dogovor so subjektot nadle`en za
ureduvawe na grade`noto zemji{te da go uredi istoto.
Ureduvaweto na grade`noto zemji{te na podra~jeto na Op{tina Mogila se
vr{i vrz osnova na Programata, {to ja donesuva Sovetot na Op{tina Mogila, vo
soglasnost so postojnite urbanisti~ki planovi za nadelenite mesta.
Службен гласник на општина Могила бр.1/2018
стр.35
^len 38
Za rekonstrukcija na sprat se pla}a 30% od nadomestokot dokolku ne se
promeni gabaritot na spratot.
- Pod rekonstrukcija na postoen objekt se podrazbira izveduvawe
na raboti na postojnata gradba so koi se vlijae vrz ispolnuvaweto na osnovnite
barawa za gradbata i so koi se menuva usoglasenosta na gradbata so proektot,
spored koi e izgradena, so izveduvawe na dogradba, nadgradba, menuvawe na fasada,
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izveduvawe na raboti za prenamena na del od gradbata, promena na tehnolo{ki
{roces, sanacija na kondtruktivni elementi i sli~no.
- Pod adaptacija na postoen objekt se podrazbira izveduvawe na
grade`ni raboti vo vnatre{nosta na postojnata gradba so {to ne se menuvaat
konstruktivnite elementi na gradbata.
Za nadomestokot od prethodnite investicioni raboti se sklu~uva Dogovor.
^len 39
Iznosot na nadomestokot za ureduvawe na grade`noto zemji{te, se pla}a
srazmerno na vkupnite tro{oci za ureduvawe na pogolemi kompleksi na
grade`noto zemji{te, zemaj}i ja vo predvid namenata, polo`bata i drugi posebni
svojstva (uprose~eni tro{oci) utvrdeni so Programata.
Dokolku vkupniot presmetan nadomestok za koristenata lokacija ne gi
pokriva tro{ocite za ureduvawe na istata, nadomestokot se pla}a po stvarno
napravenite tro{oci za ureduvawe na lokacijata.
Rabotite na ureduvaweto na grade`noto zemji{te gi vr{i subjektot na kogo
}e mu bidat dovereni istite.
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8. NA^IN NA ZDRU@UVAWE I NASO^UVAWE NA
SREDSTVATA ZA UREDUVAWE NA ZEMJI[TETO
^len 40
Za visinata na nadomestokot za ureduvawe na grade`noto zemji{te,
se sklu~uva dogovor za nadomestok za ureduvawe na grade`noto zemji{te vo
pismena forma direktno pome|u korisnikot na zemji{teto od edna strana i
Op{tina Mogila od druga strana, na zaverena tehni~ka sokumentacija i dostaveni
soglasnosti.
Za objektite gradeni bez regularna dokumentacija, nadomestokot za
ureduvawe na grade`no zemji{te od sopstvenikot }e se naplatuva samo dokolku
objektot se vklopuva vo urbanisti~kite planovi i za istiot se dobie re{enie za
lokaciski uslovi i zaveren osnoven proekt.
^len 42
Vo slu~aj koga grade`noto zemji{te e uredeno so izgradena osnovna
infrastrukturna mre`a, a vo lokalitetot kade se nao|a grade`nata parcela nema
doneseno DUP i ne e celosno izgradena sekundarnata infrastruktura, a
sopstvenikot na zemji{teto insistira sam so svoi sredstva da ja izgradi istata
soglasno overena tehni~ka dokumentacija, dol`en e na lokalnata samouprava za
izgradena osnovna mre`a da i nadoknadi tro{ok vo visina od 30% od nadomestokot
za ureduvawe na grade`noto zemji{te utvrden so Programata, i da ovozmo`i na
idnite sopstvenici na zemji{teto priklu~uvawe na infrastrukturnite mre`i
bez da mu platat nadomest. Infrastrukturnata mre`a {to }e ja gradi sam, treba da
bide tehni~ki primena odsoodvetnoto komunalno pretprijatie i istata da ja
predade na lokalnata samouprava bez nadomest.
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^len 43
Tro{ocite za opremuvawe i izgradba na objekti od komunalnata
infrastruktura za individualna i zaedni~ka potro{uva~ka, {to korisnikot gi
izvedil ili gi izveduva samoinicijativno bez u~estvo na op{tinata, a pred
sklu~uvawe na pismeni dogovori za regulirawe na nadomestokot za ureduvawe na
grade`noto zemji{te i pismen dogovor za izveduvawe na objekti od komunalna
infrastruktura, ne se priznavaat, osven vo lokaliteti kade bile bespravno
izgradeni objekti, a so donesuvawe na novi urbanisti~ki planovi istite se
vklopuvaat.
Za ovie lokaliteti mora da ima ispravna tehni~ka dokumentacija, overena
od nadle`en organ, i izgradeni infrastrukturni mre`i primeni od javnite
komunalni pretprijatija. Pri ova se priznavaat samo tro{ocite - delot od
nadomestokot za ureduvawe
na grade`no
zemji{te za izgradenata
infrastrukturana mre`a od individualnata komunalna potro{uva~ka.
Ovaa izgradena infrastrukturna mre`a mora da bide predadena na
Lokalnata samouprava, za da se ovozmo`i priklu~uvawe na novi i idni korisnici
na zemji{teto bez nadomest, a novite korisnici da i nadomestat na lokalnata
samouprava celosen nadomest za ureduvaweto na grade`noto zemji{te.
9. ZAVR[NA ODREDBA
^len 44
Programata vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo
,,Slu`ben glasnik na Op{tinata Mogila.

08-66/4
26.01.2018 god.

Sovet na Op{tina Mogila
Pretsedatel
Aleksandar Jankulovski s.r
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Врз основа на член 57 став 4 од Законот за локална самоуправа (Службен весник
на РМ бр.5/02) и член 17 став 1 од Законот за вработеноте во јавниот сектор(Службен
весник на РМ бр.27/14 и 199/14),и член 22-а точка 30 од Статутот на општина Могила(
Службен гласник на општина Могила бр.5/2006 и 8/2013 ) како и врз основа на
Правилникот за содржината и начинот на подготовката на актите за внатрешна
организација и систематизација на работните места, како и содржината на
функционалната анализа на институциите во јавниот сектор (Службен весник на РМ
бр.11/2015), Советот на општина Могила на седницата одржана на ден 26.01.2018 година,
ја донесе следната:
ОДЛУКА
За измена и дополнување на Одлуката бр.08-1419/9 од 28.12.2015 година за
внатрешната организација на општинската администрација во општина Могила
Член 1
Со оваа Одлука се врши измена и дополнување на Одлуката бр.08-1419/9 од
28.12.2015 година за внатрешната организација на општинската администрација на
општина Могила, во член 6 послем реден број 5.Оделение за инспекциски работи се
додава ново оделение под реден број 6(шест) кое гласи:
6.Одделение за Јавни набавки
Член 2
После членот 11 се додава нов член под реден број 11-а кој гласи:
Одделението за Јавни набавки ги врши следните работи:
-извршување на работите во областа на Јавните набавки на општината;
-подготовка и изработка на годишен план за јавна набавка по видови на стоки,
услуги и работи;
-врши прибирање и обработка на податоци потребни за јавни набавки;
-давање стручна помош на комисијата за јавни набавки;
-изготвување на одлуки за избор на најповолен понудувач или поништување на
повикот за јавна набавка;
-изготвува стручни мислења по барање на органите на општината и одделенијата
на општинската администрација во врска со примената на законите и другите прописи, а
кои се однесуваат на јавните набавки и администрирање на движниот имот во
споственост на општината и предлага ставови по начелни прашања од значење за работата
на одделението;
-ги средува материјалите кои произлегуваат од јавните набавкии администрирање
со движниот имот во споственост на општината;
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Член 3
Во членот 15 се менува бројот на одлуката, се брише број 07-336/3 од 01.04.2010
година а се додава: бр. 08-1419/9 од 28.12.2015 година.

Број 08-66/5
26.01.2018

Општина Могила
Претседател на Совет
Александар Јанкуловски с.р
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Врз основа на член 45 од Законот за локална самоуправа на РМ(Службен весник на
РМ бр.5/2002 година) Советот на општина Могила на седницата одржана на ден
26.01.2018 година донесе:
ОДЛУКА
ЗА ИСПЛАЌАЊЕ НА ПАТНИ ТРОШОЦИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТОТ НА
ОПШТИНА МОГИЛА ЗА ПРИСУСТВО НА СЕДНИЦИ НА СОВЕТОТ И
СЕДНИЦИ НА КОМИСИИТЕ ВО СОВЕТОТ НА ОПШТИНА МОГИЛА
1.Советот на општина Могила донесе Одлука за исплаќање надоместок за реални
трошоци во износ од 400,00 денари за членовите на Советот во општина Могила кои со
место на живеење не се во с.Могила, за деновите кога присуствуваат на седница на
советот и седница на комисијата.
2.Наведениот паричен износ од 400,00 денари да им се исплаќаа на членовите на
Комисијата формирана од советот на оппштина Могила кои со место на живеење не се во
с.Могила туку во друго населени места во општината Могила, одалечени над 2,5 км од
седиштето на општината.
3.Одлуката влегува во сила со денот на донесување и истата да се објави во
“Службен гласник на општина Могила”.

Бр.08-66/6
26.01.2018 година

Претседател на Совет
Општина Могила
Александар Јанкуловски

с.р
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Врз основа на член 36 т.15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник
на Република Македонија” бр.5/2002 година), Советот на општина Могила на седницата
одржана на ден 26.01.2018 година,донесе:
ОДЛУКА
За набавка на телефонски линии
1.За јавна набавка на телефонски линии за членовите на Советот на општина
Могила и општинската администрација во општина Могила за период од 2 (две) години.
2.Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и истата да се објави во
Службен гласник на општина Могила.

Бр.08-66/7
26.01.2018 година.
с.р

Претседател на Совет
на општина Могила
Александар Јанкуловски
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Врз основа на член 36 т.15 од Законот за локална самоуправа ( “Службен весник на
Република Македонија” бр.5/2002 година), Советот на општина Могила на седницата
одржана на ден 26.01.2018 година,донесе:
ОДЛУКА
За усвојување на годишен план за јавни набавки во 2018 година на општина Могила
1.Усвојување на годишен план за јавни набавки во општина Могила за 2018 година.
2.Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и истата да се објави во Службен
гласник на општина Могила.
ПРИЛОГ:План за јавни набавки за 2018 година.

Бр.08-66/8
26.01.2018 година.

Претседател на Совет
на Општина Могила
Александар Јанкуловски с.р
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Врз основа на член 36, став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (’’Службен
весник на РМ’’ бр.5/02), член 17 од Законот за јавните претппријатија (“Службен весник
на РМ’’ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 19/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Советот на Општина Могила на
седница одржана на ден 26.01.2018 година донесе
ОДЛУКА
За разрешување и именување на членови во Управен одбор во Јавното комунално
претпријатие ’’ПЕЛА ХИГИЕНА’’ општина Могила.
1. Советот на општина Могила донесе одлука за разрешување и именување на
членови на Управен Одбор во ЈКП ‘’ПЕЛА ХИГИЕНА’’.
Се разрешуваат членовите:
 Јане Мартиновски од с. Ивањевци
 Славе Талевски од с. Добрушево
На нивно место се именуваат:
 Иле Дамевски од с. Српци
 Живко Белевски од с. Дедебалци.
2. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето и истата да се објави во
,,Службен гласник на Општина Могила’’.

Бр.08-66/9
26.01.2018 година.

Општина Могила
Претседатeл на Советот
Александар Јанкуловски с.р
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Врз основа на член 36, став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (’’Службен
весник на РМ’’ бр.5/02), член 17 од Законот за јавните претппријатија (“Службен весник
на РМ’’ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 19/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Советот на Општина Могила на
седница одржана на ден 26.01.2018 година донесе
ОДЛУКА
За разрешување и именување на нови членови на Надзорен одбор за контрола на
материјално- финанскиското работење на во Јавното комунално претпријатие
’’ПЕЛА ХИГИЕНА’’ општина Могила.
3. Советот на општина Могила донесе одлука за разрешување и именување на
членови на Надзорен одбор во ЈКП ‘’ПЕЛА ХИГИЕНА’’.
Се разрешуваат членовите:
 Кристина Тодоровска од с. Могила
 Живко Белевски од с. Дедебалци.
На нивно место се именуваат:
 Борче Свеќански од с. Могила
 Васко Марковски од с. Ивањевци.
4. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето и истата да се објави во
,,Службен гласник на Општина Могила’’.

Бр.08-66/10
26.01.2018 година.
с.р

Општина Могила
Претседател на Совет
Александар Јанкуловски
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Програма за спроведување на општите мерки за заштита на
населението од заразни болести на територијата на ЕЛС-МОГИЛА2018 година бр.08-66/3 од 26.01.2018 година;
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Програма за уредување на градежно земјиште на општина Могила за
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Одлука за измена и дополнување на Одлуката бр.08-1419/9 од
28.12.2015 година за внатрешната организација на општинската
администрација во општина Могила бр.08-66/5 од 26.01.2018 година;
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општинската администрација во општина Могила бр.08-66/7 од
26.01.2018 година;
Одлука за усвојување на Годишен план за јавни набавки во 2018
година на општина Могила бр.08-66/8 од 26.01.2018 година;
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одбор во Јавното комунално претпријатие “Пела Хигиена” општина
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одбор во Јавното комунално претпријатие “Пела Хигиена” општина
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