СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА МОГИЛА БР. 5/2020
Службен гласник на општина
Могила

МОГИЛА

Излегува по потреба

02.06.2020 год.

Бр.5/2020
ж.с-ка

Д.Б

747014007063013

4002004169937

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.5
Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локална самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/02) и член 23-а став 1
точка 3 од Статутот на Општина Могила
(“Службен гласник на Општина Могила”
бр.05/06 и 08/13), донесувам:

ЗАКЛУЧОК
За објавување Одлука за измена и
дополнување на Програмата бр.08-1013/10
од 29.11.2019 година за изработка на
урбанистички планови на територијата на
Општина Могила за 2020 година

1. Објавувам Одлука за измена и
дополнување на Програмата бр.081013/10 од 29.11.2019 година за
изработка на урбанистички планови
на територијата на Општина Могила
за 2020 година, донесено на седница
на Совет на Општина Могила,
одржана на 27.05.2020 година;
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина
Могила”.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15
од Законот за локална самоуправа (“Службен
весник на Република Македонија” бр.5/2002
), член 17 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање ("Службен весник
на Република Македонија" бр. 199/14, 44/15,
193/15, 31/16, 163/16, 90/17 и 64/18) а во
согласност со член 22-а став 1 точка 47 од
Статутот на општина Могила ("Службен
гласник на Општина Могила" бр.05/2006,
12/2011, 08/2013 и 26/2014). Советот на
општина Могила на седницата одржана на
ден 27.05.2020 година, донесе:
ОДЛУКА
За измена и дополнување на Програмата
бр.08-1013/10 од 29.11.2019 година за
изработка на урбанистички планови на
територијата на Општина Могила за 2020
година
Член 1
Со оваа Одлука се врши измена и
дополнување на Програмата бр.08-1013/10
од 29.11.2019 година за изработка на
урбанистички планови на територијата на
Општина Могила за 2020 година, во делот
ЛОКАЛНА
УРБАНИСТИЧКА
ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА после точка 1 се додава
нова точка 1.1 ЛУПД за изградба на Е-2
Фотоволтаична електрична централа на КП
бр.695, 696, 697 и 698 м.в "Ложиште" КО
Вашарејца.
Член 2

Изработил: Габриела Стојановска

Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето и истата ќе се објави во
"Службен Гласник на Општина Могила".

Бр.09-462/1
02.06.2020 година

Бр.08-426/3

Општина Могила
Градоначалник
Јасмина Гулевска

27.05.2020 година

Општина Могила
Претседател на Совет
Александар Јанкуловски

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.5
Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локална самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/02) и член 23-а став 1
точка 3 од Статутот на Општина Могила
(“Службен гласник на Општина Могила”
бр.05/06 и 08/13), донесувам:

ЗАКЛУЧОК
За објавување Одлука за измена и
дополнување на Програмата за работа во
областа на располагањето со градежно
земјиште во сопственост на Република
Северна Македонија на подрачјето на
Општина Могила за 2020 година

1. Објавувам Одлука за измена и
дополнување на Програмата за
работа во областа на располагањето
со градежно земјиште во сопственост
на Република Северна Македонија на
подрачјето на Општина Могила за
2020 година, донесено на седница на
Совет на Општина Могила, одржана
на 27.05.2020 година;
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина
Могила”.
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Врз основа на член 62 од Законот за
локална самоуправа ( “Службен весник на
Република Македонија” бр.5/2002 година),
член 22-а став 1 точка 47 од Статутот на
Општина Могила (Службен гласник на
Општина Могила бр. 05/2006, 12/2011,
08/2013 и 26/2014) Советот на општина
Могила на седницата одржана на ден
27.05.2020 година, донесе:
ОДЛУКА
За Измена и дополнение на Програмата за
работа во областа на располагањето со
градежно земјиште во сопственост на
Република Северна Македонија на
подрачјето на Општина Могила за 2020

1. Се врши измена и дополнување на
Програмата за за работа во областа
на располагањето со градежно
земјиште
во
сопственост
на
Република Северна Македонија на
подрачјето на Општина Могила за
2020, донесена на 29.11.2019 година,
под број 08-1013/9 со уште 8
градежни парцели.
2. Изменетата и дополнета Програма е
во прилог на оваа одлука.
3. Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето и истата да се објави
во Службен гласник на општина
Могила.

Изработил: Габриела Стојановска
Бр.08-426/4
Бр.09-462/2
02.06.2020 година

Општина Могила
Градоначалник
Јасмина Гулевска

27.05.2020 година

Општина Могила
Претседател на Совет
Александар Јанкуловски

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.5
Врз основа на член 99 од Законот за
градежно земјиште (Службен весник на
Република Македонија бр.15/2015, 98/2015,
193/2015, 226/2015, 30/2016, 31/2016,
142/2016 и 190/2016), член 36 став 1 точка 15
од Законот за локална самоуправа (Службен
весник
на
Република
Македонија
бр.05/2002), а во согласност со член 22-а,
став 1, точка 47 од Статутот на Општина
Могила (Службен гласник на Општина
Могила бр.5/2006,12/2011,8/2013,26/2014),
Советот на Општина Могила на седницата
одржана на ден 29.11.2019 година, донесе:
ПРОГРАМА
ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА
РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА
ОПШТИНА МОГИЛА ЗА 2020 г.

ПРОСТОРЕН ОПФАТ
ПРОГРАМАТА

И

ПРЕДМЕТ

НА

Предмет на оваа Програма е
располагањето, управувањето и менаџирање
со градежното земјиште сопственост на
Република Македонија на територијата на
Општина Могила дефинирана според
територијална организација на Република
Македонија за време на календарската 2020
година, а врз основа на донесените
урбанистички планови од Страна на Советот
на Општина Могила врз основа на кои може
да се издаде одобрение за градење. Од
друга страна па вклучува отуѓување на
градежно земјиште со јавно наддавање и
непосредна спогодба, давање на земјиштето
на долготраен и краткотраен закуп и размена
на земјиштето. Програмата за работа во
областа на располагањето со градежното
земјиште во сопственост на Република
Северна Македонија на подрачјето на
општина Могила ги третира териториите
односно опфатите на урбанистичките
планови каде што земјиштето е во
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сопственост
на
Република
Северна
Македонија и каде што согласно Законот за
Градежно земјиште може да се оствари
промет на градежното земјиште во рамки и
наначин определен со Законот за градежно
земјиште. Општина Могила има Комисија за
располагање со градежно земјиште и има
поднесено барање до Министерство за
транспорт и врски да ги врши работите на
располагање со градежно земјиште, да
остварува промет со градежно земјиште и
приходи по тој основ.
Во текот на годишната Програма се
предвидува предмет на располагањето,
управувањето и менаџирање со градежното
земјиште сопственост на Република Северна
Македонијада бидат градежни парцели што
се наоѓаат на територијата на Општина
Могила локалитет Петилеп и тоа согласно
следните
урбанистички
планови
и
урбанистички плански документации:
1. За планскиот опфат издадени се Услови
за планирање бр.28313 од јануари 2014
2. Решение за услови за планирање бр.151167/2. Согласно ГУП за стопански
комплекс Могила, Општина Могила,
усвоен со Одлука бр.07-08/3 од
13.01.2000г
3. Планска документација –Урбанистички
план вон населено место Могила за
стопански комплекс, локалитет Петилеп,
Општина Могила, донесен со Одлука на
Совет на општина Могила бр.08-376/5 од
25.03.2018 година.
Просторен опфат
Со ова Програма се дефинира
менаџирање со градежното земјиште во
сопственост
на
Република
Северна
Македонија што се наоѓа на територијатана
Општина Могила дефинирана според
територијалната организација на Република
Македонија, за време на календарска 2020
година. Во текот на годишната Програма се
предвидува предмет на менаџирање со

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.5
градежното земјиште во сопственост на
Република Северна Македонија да бидат
градежните парцели што се наоѓаат на
териториите на:
Урбанистички План вон Населено
место Могила за стопански комплекс,
локалитет Петилеп општина Могила
донесен со Одлука на Совет на општина
Могила бр.08-376/5 од 25.03.2018 година.
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Програмата за 2020 год. се планира
да
се
реализира
континуирано
во
календарската 2020 година.

Блок 1
Парцела 1.1

ОСНОВИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОГРАМАТА
Законски основ за изработка на Програмата
Законски основ на Програмата за
управување со градежното земјиште се:
Закон за локалната самоуправа (Сл. Весник
на РМ 5/2002), Закон за градежно земјиште
(Сл.весник на РМ бр. 15/15, 98/15, 193/15,
226/15, 30/16, 31/16, 142/16 и 190/16), чл.22а став 1 точка 47 од Статутот на Општина
Могила (Сл. Гласник бр.05/2006,12/2011,
08/2013 и 26/2014) и Уредба за висината на
цената на градежното земјиште сопственост
на Република Северна Македонија и
висината на посебните трошоци за
спроведување на постапките за отуѓување и
давање под закуп.
Цели на Програмата
Обезбедување на услови за социоекономски развој на општината преку
обезбедување просторни услови за развој
што ќе им овозможат назаинтересираните
правни и физички лица изградба на
сопствени простории за обавување на
одредена дејност, а со тоа и да придонесат
за развојот на општина Могила на начин што
ќе обезбедат вработување на невработени
лица и обезбедување на подобри услови за
живеење од една страна, а од друга страна и
давање на можност за користење на
расположивите ресурси.
Динамика на реализацијата на Програмата

Градежна парцела 1.1
-

-

-

основна класа на намена
за
градежна парцела е Г2 – лесна
индустрија
процент на изграденост=70%
коефициент на искористеност=1.05
катност =P; П+1
максимална висина до венец според AUP (согласно технолошки
процес)
предвидената максимална површина
за градба на повеќе објекти во
утврдениот простор за градба
задолжително да се разработи со
изработка
на
Архитектонскоурбанистички проект согласно член
51 од Законот
за просторно и
урбанистичко планирање(Сл. весник
на РМ бр. 51/05; 137/13; 91/09;
124/10; 18/11; 53/11; 144/12; 55/13;
163/13)

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.5

Б1,Б2,Б4,В2,Д2,Д3,Д4,Г3,Г4
макс.вк.збир 49%

П; П+1

шкипроцес)

според
АУП
(согласнотехноло

21,477

15,034

22,551

1.05

ПРОЦЕНТ НА ИЗГРАДЕНОСТ %

МАКСИМАЛНА ПОВРШИНА ЗА ГРАДБА
НА ПОВЕЌЕ ГРАДБИ ВО УТВРДЕНИОТ
ПРОСТОР ЗА ГРАДБА

ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА м2

МАКСИМАЛНА ВИСИНА ДО ВЕНЕЦ м1

Градежни парцели 1.2-1.6

КОЕФИЦИЕНТ НА ИСКОРИСТЕНОСТ

Г2лесна

индуст
рија

БРУТО РАЗВИЕНА ПОВРШИНА ЗА ГРАДБА
ПО НИВОА

1.1

ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА

БРОЈ НА ПАРЦЕЛА

-

КАТНОСТ

-

основна класа на намена
за
градежна парцела е Г2 – лесна и
индустрија,
со
можност
за
компатибилна
намена
B1,B2,B4,V2,D2,D3,D4,G3,G4
со
макс.вкупен збир 49% од основната
класа, а процентуалното учество на
секоја компатибилна класа на намена
во основната класа да биде согласно
член 34 и прилог 2 од Правилникот
за стандарди и нормативи за
урбанистичко планирање (Сл. весник
на РМ бр. 63/12; 126/12; 19/13; 95/13;
37/14).
Паркирањето на возилата ќе се одвив
во парцелата, бројот на паркинг
места
е
ориентационен,
а
определувањето на потребниот број
на паркинг места според намената на
градбите и нивната големина ќе се
утврди
со
архитектонскоурбанистички проект и ќе се
применува член 59 и 61 Правилникот
за стандарди и нормативи за
урбанистичко планирање (Сл. весник
на РМ бр. 63/12; 126/12; 19/13; 95/13;
37/14)
Се задолжува инвеститорот да
обезбеди комплетен третман на
отпадните води во согласност со
важечката законска регулатива
КОМПАТИБИЛНИ КЛАСИ НА НАМЕНА
СОГЛАСНО ТАБЕЛА 2 ОД ПРАВИЛНИКОТ
ЗА СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА
УРБ.ПЛАН.

-
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70.00%
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основна класа на намена за
градежна парцела е Г2 – лесна
индустрија
процент на изграденост=70%
коефициент на
искористеност=1.05
катност =P; П+1
максимална висина до
венец=spored AUP (soglasno
tehnoloшki proces)
предвидената максимална
површина за градба на повеќе
објекти во утврдениот простор за
градба задолжително да се
разработи со изработка на
Архитектонско-урбанистички проект
согласно член 51 од Законот за
просторно и урбанистичко
планирање(Сл. весник на РМ
бр. 51/05; 137/13; 91/09;
124/10; 18/11; 53/11;
144/12; 55/13; 163/13)
основна класа на намена за
градежна парцела е Г2 – лесна и
индустрија, со можност за
компатибилна намена
B1,B2,B4,V2,D2,D3,D4,G3,G4
со макс.вкупен збир 49% од
основната класа, а

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.5

Б1,Б2,Б4,В2,Д2,Д3,Д4,Г
3,Г4 макс.вк.збир 49%

П;
П+
1

1.
3

Г2лесна
индустр
ија

Б1,Б2,Б4,В2,Д2,Д3,Д4,Г
3,Г4 макс.вк.збир 49%

П;
П+
1

1.
4

Г2лесна
индустр
ија

Б1,Б2,Б4,В2,Д2,Д3,Д4,Г
3,Г4 макс.вк.збир 49%

П;
П+
1

1.
5

Г2лесна
индустр
ија

Б1,Б2,Б4,В2,Д2,Д3,Д4,Г
3,Г4 макс.вк.збир 49%

П;
П+
1

1.
6

Г2лесна
индустр
ија

Б1,Б2,Б4,В2,Д2,Д3,Д4,Г
3,Г4 макс.вк.збир 49%

П;
П+
1

Градежни парцели 1.7 и 1.8

ПРОЦЕНТ НА ИЗГРАДЕНОСТ %

КОЕФИЦИЕНТ НА
ИСКОРИСТЕНОСТ

МАКСИМАЛНА ВИСИНА ДО
ВЕНЕЦ м1

КАТНОСТ

КОМПАТИБИЛНИ КЛАСИ НА
НАМЕНА СОГЛАСНО ТАБЕЛА 2 ОД
ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИ И
НОРМАТИВИ ЗА УРБ.ПЛАН.

ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА

БРОЈ НА ПАРЦЕЛА



катност =П
максимална висина до
венец=3.00м
основна класа на намена е Е2трафостаница без можност за
компатибилна намена
БРУТО РАЗВИЕНА ПОВРШИНА ЗА
ГРАДБА ПО НИВОА




МАКСИМАЛНА ПОВРШИНА ЗА
ГРАДБА НА ПОВЕЌЕ ГРАДБИ ВО
УТВРДЕНИОТ ПРОСТОР ЗА ГРАДБА



1.
2

Г2лесна
индустр
ија

ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНА
ПАРЦЕЛА м2



procentualnoто учество на
секоја компатибилна класа на
намена во основната класа да
биде согласно член 34 и прилог
2 од Правилникот за стандарди
и нормативи за урбанистичко
планирање (Сл. весник на РМ
бр. 63/12; 126/12; 19/13;
95/13; 37/14).
parkiraweto na vozilata ќe
se odviva vo parcelata,
brojot na parking mesta e
orientacionen, a
opredeluvaweto na
potrebniot broj na parking
mesta spored namenata na
gradbite i nivnata golemina
}e se utvrdi so
arhitektonsko-urbanisti~ki
proekt i }e se primenuva
~len59 и 61 od Правилникот за
стандарди и нормативи за
урбанистичко планирање (Сл.
весник на РМ бр. 63/12;
126/12; 19/13; 95/13;
37/14)
сe zadol`uva investitorot
da obezbedi kompleten
tretman na otpadnite vodi
во согласност со важечката
законска регулатива

8

според
АУП
(согласн
технолош
процес)
според
АУП
(согласн
технолош
процес)
според
АУП
(согласн
технолош
процес)
според
АУП
(согласн
технолош
процес)
според
АУП
(согласн
технолош
процес)

1.7
1.8

Е2трафостаница
Е2трафостаница

9

ПРОЦЕНТ НА ИЗГРАДЕНОСТ %

КОЕФИЦИЕНТ НА ИСКОРИСТЕНОСТ

БРУТО РАЗВИЕНА ПОВРШИНА ЗА
ГРАДБА ПО НИВОА

МАКСИМАЛНА ПОВРШИНА ЗА ГРАДБА
НА ПОВЕЌЕ ГРАДБИ ВО УТВРДЕНИОТ
ПРОСТОР ЗА ГРАДБА

ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА
м2

МАКСИМАЛНА ВИСИНА ДО ВЕНЕЦ м1

КАТНОСТ

КОМПАТИБИЛНИ КЛАСИ НА НАМЕНА
СОГЛАСНО ТАБЕЛА 2 ОД
ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИ И
НОРМАТИВИ ЗА УРБ.ПЛАН.

ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА

БРОЈ НА ПАРЦЕЛА

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.5

П

3.00

40

28

28

0.70

70.00%

П

3.00

40

28

28

0.70

70.00%

Блок 2
Градежна парцела 2.5 и 2.7








основна класа на намена
за
градежна парцела е Г2 – лесна
индустрија
процент на изграденост=70%
коефициент на искористеност=1.05
катност =P; П+1
максимална висина до венец - според
AUP (согласно технолошки процес)
предвидената максимална површина
за градба на повеќе објекти во
утврдениот простор за градба
задолжително да се разработи со
изработка
на
Архитектонскоурбанистички проект согласно член
51
од
Законотзапросторно
и
урбанистичкопланирање(Сл. Весник





2.
5

2.
7

Г2лесна
индуст
рија
Г2лесна
индуст
рија

Б1,Б2,Б4,В2,Д2,Д3,Д4
,Г3,Г4 макс.вк.збир
49%

П; П+1

Б1,Б2,Б4,В2,Д2,Д3,Д4
,Г3,Г4 макс.вк.збир
49%

П; П+1

Blok 2
Градежна парцела 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6

МАКСИМАЛНА ВИСИНА ДО ВЕНЕЦ м1

КАТНОСТ

КОМПАТИБИЛНИ КЛАСИ НА НАМЕНА
СОГЛАСНО ТАБЕЛА 2 ОД
ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИ И
НОРМАТИВИ ЗА УРБ.ПЛАН.

ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА



на РМ бр. 51/05; 137/13; 91/09;
124/10; 18/11; 53/11; 144/12; 55/13;
163/13)
основна класа на намена
за
градежна парцела е Г2 – лесна и
индустрија,
со
можност
за
компатибилна
намена
B1,B2,B4,V2,D2,D3,D4,G3,G4
со
макс.вкупен збир 49% од основната
класа, а процентуалнотоучество на
секоја компатибилна класа на намена
во основната класа да биде согласно
член
34
и
прилог
2
од
Правилникотзастандарди
и
нормативизаурбанистичкопланирање
(Сл. Весник на РМ бр. 63/12; 126/12;
19/13; 95/13; 37/14).
Паркирањето на возилата ќе се одвив
во парцелата, бројот на паркинг
места
е
ориентационен,
а
определувањето на потребниот број
на паркинг места според намената на
градбите и нивната големина ќе се
утврди
со
архитектонскоурбанистички проект и ќе се
применува член 59 и 61 Правилникот
за стандарди и нормативи за
урбанистичко планирање (Сл. весник
на РМ бр. 63/12; 126/12; 19/13; 95/13;
37/14)
Се задолжува инвеститорот да
обезбеди комплетен третман на
отпадните води во согласност со
важечката законска регулатива

БРОЈ НА ПАРЦЕЛА

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.5 10

според
АУП
(согласнотехн
олошкипроцес
)
според
АУП
(согласнотехн
олошкипроцес
)

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.5 11













основна класа на намена
за
градежна парцела е Г-2 – лесна
индустрија

процент на изграденост=70%л
коефициент
на
искористеност=1.05
катност =P; П+1
максимална
висина
до
венец=spored AUP (soglasno
tehnoloшki proces)
предвидената
максимална
површина за градба на повеќе
објекти во утврдениот простор за
градба
задолжително
да
се
разработи
со
изработка
на
Архитектонско-урбанистички проект
согласно член 51 од Законот за
просторно
и
урбанистичко
планирање(Сл. весник на РМ
бр. 51/05; 137/13; 91/09;
124/10;
18/11;
53/11;
144/12; 55/13; 163/13)
основна класа на намена
за
градежна парцела е Г2 – лесна и
индустрија,
со
можност
за
компатибилна
намена
B1,B2,B4,V2,D2,D3,D4,G3,G4
со макс.вкупен збир 49% од
основната
класа,
а
procentualnoто
учество
на
секоја компатибилна класа на
намена во основната класа да
биде согласно член 34 и прилог
2 од Правилникот за стандарди
и нормативи за урбанистичко
планирање (Сл. весник на РМ
бр. 63/12; 126/12; 19/13;
95/13; 37/14).
parkiraweto na vozilata ќe
se odviva vo parcelata,
brojot na parking mesta e
orientacionen,
a
opredeluvaweto
na
potrebniot broj na parking
mesta spored namenata na
gradbite i nivnata golemina
}e
se
utvrdi
so
arhitektonsko-urbanisti~ki

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.5 12

Г2-лесна
индустрија

Б1,Б2,Б4,В2,Д2,Д3,Д4,Г3,Г4
макс.вк.збир 49%

2.3

Г2-лесна
индустрија

Б1,Б2,Б4,В2,Д2,Д3,Д4,Г3,Г4
макс.вк.збир 49%

2.4

Г2-лесна
индустрија

Б1,Б2,Б4,В2,Д2,Д3,Д4,Г3,Г4
макс.вк.збир 49%

2.6

Г2-лесна
индустрија

Б1,Б2,Б4,В2,Д2,Д3,Д4,Г3,Г4
макс.вк.збир 49%

ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА
м2

КАТНОСТ

КОЕФИЦИЕНТ НА ИСКОРИСТЕНОСТ

5,520

8,279

1.05

5,460

8,190

1.05

ПРОЦЕНТ НА ИЗГРАДЕНОСТ %
МАКСИМАЛНА ВИСИНА ДО ВЕНЕЦ

2.2

според
АУП
П;
(согласно 7,885
П+1
технолошки
процес)
според
АУП
П;
(согласно 7,800
П+1
технолошки
Е22.8
процес)
трафостаница
според
Е22.9
АУП
трафостаница
П;
(согласно 7,680
П+1
технолошки
процес)
Градежна
парцела 2.10
според
АУП
П;
(согласно 6,837
П+1
технолошки
процес)
според
П;
АУП
6,876
П+1 (согласно
технолошки

е Е2-

КАТНОСТ

Б1,Б2,Б4,В2,Д2,Д3,Д4,Г3,Г4
макс.вк.збир 49%

КОМПАТИБИЛНИ КЛАСИ НАМАКСИМАЛНА ПОВРШИНА ЗА ГРАДБА
НАМЕНА СОГЛАСНО ТАБЕЛАНА2ПОВЕЌЕ
ОД
ГРАДБИ ВО УТВРДЕНИОТ
ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИ
И
ПРОСТОР
ЗА ГРАДБА
НОРМАТИВИ ЗА
УРБ.ПЛАН.(СЛ.ВЕСНИК
БРУТО РАЗВИЕНА ПОВРШИНА ЗА
БР.63/12,126/12)
ГРАДБА ПО НИВОА

Г2-лесна
индустрија


катност =П

максимална висина до
венец=3.00м

основна класа на намена
трафостаница без можност за
компатибилна намена
МАКСИМАЛНА ВИСИНА ДО ВЕНЕЦ м1
ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА

2.1

Градежна парцела 2.8 и 2.9

БРОЈ НА ПАРЦЕЛА

КОМПАТИБИЛНИ КЛАСИ НА НАМЕНА
СОГЛАСНО ТАБЕЛА 2 ОД
ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИ И
НОРМАТИВИ ЗА УРБ.ПЛАН.

ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА

БРОЈ НА ПАРЦЕЛА



proekt i }e se primenuva
~len59 и 61 od Правилникот за
стандарди
и
нормативи
за
урбанистичко
планирање
(Сл.
весник на РМ бр. 63/12;
126/12;
19/13;
95/13;
37/14)
сe zadol`uva investitorot
da
obezbedi
kompleten
tretman na otpadnite vodi
во
согласност
со
важечката
законска регулатива

70.00%

70.00%

П

3.00
70.00%

5,376

8,064

П
1.05

4,786

7,179

1.05

70.00%

4,813

7,220

1.05

70.00%

2.10

Е2-комунална
супраструктура

Градежна
парцела 2.10




основна класа на намена за
градежна парцела е - Е2-комунална
супраструктура за градби за
производство на електрична
енергија од обновливи извори
 процент на изграденост=70%
 коефициент на искористеност=0.70
 катност =P
 максимална висина до венец - според
AUP (согласно технолошки процес)
предвидената максимална површина за
градба на повеќе објекти во утврдениот
простор за градба задолжително да се
разработи
со
изработка
на
Архитектонско-урбанистички
проект
согласно член 51 од Законотзапросторно
и урбанистичкопланирање(Сл. весникна
РМ бр. 51/05; 137/13; 91/09; 124/10;
18/11; 53/11; 144/12; 55/13; 163/13)

според
АУП
(согласнотехноло
24,963
шкипроцес)

П

Лица надлежни
Програмата

за

реализацијата

17,474

на

За реализација на оваа Програма надлежна е
Комисијата за спроведување на постапките
за јавно наддавање на градежно земјиште
сопственост
на
Република
Северна
Македонија составена од 3 лица од кои сите
се со овластување за располагање со
градежното земјиште.
Проценка на финансискиот прилив по
основна реализација на Програмата
Се очекува прилив на средства по оваа
Програма од продажба на парцели со
намена:



Г - ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА
И СЕРВИСИ - (Г2 - Лесна индустрија),
E- ИНФРАСТРУКТУРА (Е2 - комунална
супраструктура - градби
за
производство
на
електрична
енергија од обновливи извори)

Проценка
на
финансиските
средства
потребни за реализација на Програмата
Потребни средства за реализација на
Програмата односно само за огласување на
парцелите во јавните гласила без нивно
рeкламирање изнесува: 30.000,00 ден.
Програмата ја усвојува Советот на општината.

БРУТО РАЗВИЕНА ПОВРШИНА ЗА
ГРАДБА ПО НИВОА

МАКСИМАЛНА ПОВРШИНА ЗА
ГРАДБА НА ПОВЕЌЕ ГРАДБИ ВО
УТВРДЕНИОТ ПРОСТОР ЗА
ГРАДБА

ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНА
ПАРЦЕЛА м2

МАКСИМАЛНА ВИСИНА ДО
ВЕНЕЦ м1

КАТНОСТ

КОМПАТИБИЛНИ КЛАСИ НА
НАМЕНА СОГЛАСНО ТАБЕЛА 2
ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА
СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА
УРБ.ПЛАН.

ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА

БРОЈ НА ПАРЦЕЛА

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.5 13

17,4
74

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.5 14
Програмата може да се изменува и
дополнува на начин и постапка иста по која и
се донесува.
За спроведувањето на оваа Програма
надлежен е Градоначалникот на општината.
Програмата влегува во сила со денот на
објавувањето во Службениот гласник на
Општина Могила.
Бр.08-1013/9
29.11.2019 година

Општина Могила
Претседател на Совет
Александар Јанкуловски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локална самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/02) и член 23-а став 1
точка 3 од Статутот на Општина Могила
(“Службен гласник на Општина Могила”
бр.05/06 и 08/13), донесувам:

ЗАКЛУЧОК
За објавување Одлука за формирање
Комисија за спроведување на постапка за
јавно приватно партнерство за
модернизација на уличното осветление во
Општина Могила
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1. Објавувам Одлука за формирање
Комисија за спроведување на
постапка
за
јавно
приватно
партнерство за модернизација на
уличното осветление во Општина
Могила, донесено на седница на
Совет на Општина Могила, одржана
на 27.05.2020 година;
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина
Могила”.

Изработил: Габриела Стојановска

Бр.09-462/3

Општина Могила

02.06.2020 година

Градоначалник
Јасмина Гулевска

Врз основа на член 62 од Законот за
локална самоуправа ( “Службен весник на
Република Македонија” бр.5/2002 година),
член 22-а став 1 точка 47 од Статутот на
Општина Могила (Службен гласник на
Општина Могила бр. 05/2006, 12/2011,
08/2013 и 26/2014) и член 20 од Законот за
концесии и Јавно приватно партнерство
(Службен весник на РСМ бр. 6/12, 144/14,
33/15,104/15, 215/15 и 153/19). Советот на
општина Могила на седницата одржана на
ден 27.05.2020 година, донесе:

ОДЛУКА
За формирање Комисија за спроведување
на постапка за Јавно приватно партнерство

за модернизација на уличното осветление
на територија на Општина Могила

1. За спроведување на постапката за
Јавно приватно партнерство за
модернизација на јавното улично
осветление во Општина Могила, се
формира Комисија во следниот
состав:
 Весна Ристевска - Претседател
 Ацо Тасевски - Член
 Клара Тодоровска - Член
 Кире Николовски - Член
 Даниел Бошевски – член
2. Надлежности на Комисијата:
 Подготвува тендерска документација,
вклучувајќи го и нацрт договорот
 Ги определува критериумите за
доделување на договорот
 Организира прием на пријавите за
учество и понудите
 Ја
утврдува
способноста
на
кандидатите и определува кандидати
кои имааат право да го продолжат
учеството во постапката
 Ја
утврдува
способноста
на
понудувачите
 Дава појаснувања и доставува
дополнителни
информации
и
документи
 Ги разгледува и оценува понудите и
врши рангирање на понудувачитњ со
предлог за прворангираниот да биде
избран
 Изготвува извештај за евалуација на
понудите
 Поднесува предлог за поништување
на постапката
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Ги врши сите други работи потребни
за спроведување на постапката.

3. Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето и истата да се објави во
Службен гласник на општина Могила.

2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина
Могила”.

Изработил: Габриела Стојановска
Бр.08-426/5

Општина Могила

27.05.2020 година.

Претседател на Совет
Александар Јанкуловски
Бр.09-462/4
02.06.2020 година

Општина Могила
Градоначалник
Јасмина Гулевска

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локална самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/02) и член 23-а став 1
точка 3 од Статутот на Општина Могила
(“Службен гласник на Општина Могила”
бр.05/06 и 08/13), донесувам:

ЗАКЛУЧОК
За објавување Одлука за утврдување на
надоместокот за табличките со куќни
броеви
1. Објавувам Одлука за утврдување на
надоместокот за табличките со куќни
броеви, донесено на седница на
Совет на Општина Могила, одржана
на 27.05.2020 година;

Врз основа на член 62 од Законот за
локална самоуправа ( “Службен весник на
Република Македонија” бр. 5/2002 година),
член 22-а став 1 точка 47 од Статутот на
Општина Могила (Службен гласник на Општина
Могила бр. 05/2006, 12/2011, 08/2013 и
26/2014) и согласно член 23 од Законот за
определување на имиња на улици, плоштади,
мостови и на други инфраструктурни објекти
(Службен весник на РСМ бр. 66/2004, 55/2007,
145/2010, 136/2011, 163/2013 и 147/2015).
Советот на општина Могила на седницата
одржана на ден 27.05.2020 година, донесе:

ОДЛУКА
за определување надоместок за
поставување таблички со куќни броеви на
сопствениците на објекти
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Александар Јанкуловски
1. Се
определува
надоместок
за
табличките за куќни броеви за
сопствениците
на
објектите.
Надоместокот ќе изнесува 180 денари
за табличка. Социјално загрозените
семејства се ослободени од плаќање
надоместок за поставување таблички
со куќни броеви со доставување на
Потврда за корисник на социјална
парична
помош.
Табличките
се
унифицирани и изработени согласно
Правилникот за материјалот, бојата,
формата, димензијата на таблите и
табличките (Сл.весник на РМ 66/2008).
2. Уплатата
на
надоместокот
за
поставување на табличката со куќен
број, сопствениците ќе ја вршат на
уплатница, по потпишување на Договор
за набавка. Средствата се уплаќаат во
Буџетот на Општина Могила.
3. Трошоците за набавка на табличките
кои
ќе
се
поставуваат
на
инфраструктурните објекти, плоштади,
мостови и слично, се на товар на
општината.
4. Во поглед на казните за непочитување
на оваа одлука ќе се применуваат
казнените одредби на Законот за
определување на имиња на улици,
плоштади, мостови и на други
инфраструктурни објекти.
5. Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето и истата ќе се објави во
"Службен Гласник на Општина Могила".

Бр.08-426/6
27.05.2020 година

Општина Могила
Претседател на Совет

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локална самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/02) и член 23-а став 1
точка 3 од Статутот на Општина Могила
(“Службен гласник на Општина Могила”
бр.05/06 и 08/13), донесувам:

ЗАКЛУЧОК
За објавување Одлука за обезбедување на
интернет пакети на ученици од основните
училишта во Општина Могила
1. Објавувам Одлука за обезбедување
на интернет пакети на ученици од
основните училишта во Општина
Могила, донесено на седница на
Совет на Општина Могила, одржана
на 27.05.2020 година;
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2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина
Могила”.

Изработил: Габриела Стојановска

Бр.09-462/5
02.06.2020 година

Општина Могила
Градоначалник
Јасмина Гулевска

нормално одвивање на наставата се
до завршување на учебната година
2. Трите основни училишта се обратија
до Општина Могила со образложение
дека вкупно 28 ученици на
територијата на општината, заради
социјални и економски причини,
немаат можност за следење on-line
настава, која се спроведува согласно
насоките од Министерството за
образование.
3. Врз основа на оваа одлука општината
има обврска да изврши порачка на
рутерите од некој од мобилните
оператори и за реализацијата да го
извести Советот.
4. Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето и истата да се објави
во Службен гласник на општина
Могила.
Бр.08-426/7

27.05.2020 год

Општина Могила

Претседател на Совет
Александар Јанкуловски

Врз основа на член 62 од Законот за
локална самоуправа ( “Службен весник на
Република Македонија” бр.5/2002 година),
член 22-а став 1 точка 47 од Статутот на
Општина Могила (Службен гласник на
Општина Могила бр. 05/2006, 12/2011,
08/2013 и 26/2014) и врз основа на барањата
од основните училишта во Општина Могила,
Советот на Општина Могила на седницата
одржана на ден 27.05.2020 година, донесе:
ОДЛУКА
За обезбедување пакети со интернет за
учениците од основните училишта во
Општина Могила
1. Се обезбедуваат 28 пакети – рутери
со интернет за период од 2 месеци,
за учениците кои немаат услови да
следат on-line настава, а заради

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локална самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/02) и член 23-а став 1
точка 3 од Статутот на Општина Могила
(“Службен гласник на Општина Могила”
бр.05/06 и 08/13), донесувам:

ЗАКЛУЧОК
За објавување Одлука за давање
овластување на Градоначалникот на
Општина Могила
1. Објавувам
Одлука
за
давање
овластување на Градоначалникот на
Општина Могила, донесено на
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седница на Совет на Општина
Могила, одржана на 27.05.2020
година;
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина
Могила”.

За давање овластување на Градоначалникот
на Општина Могила
Член 1
Советот на Општина Могила го
ОВЛАСТУВА Градоначалникот на Општина
Могила да формира Комисија за проценка на
штети од елементарна непогода –суша на
територија на општина Могила.
Член 2

Изработил: Габриела Стојановска

Бр.09-462/6

Општина Могила

02.06.2020 година

Градоначалник
Јасмина Гулевска

Градоначалникот се овластува да
побара претставници од Министерство за
земјоделство, шумарство и водостопанство ПО Битола и Агенцијата за поттикнување на
развојот на земјоделството – Битола за
членови во Комисијата за процена на штети
од елементарна непогода - суша
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето и истата ќе се објави во
Службен гласник на Општина Могила.

Бр.08-426/8
Врз основа на член 36 став 1 точка 15
од Законот за локална самоуправа ("Службен
весник
на
Република
СОДРЖИНА
Македонија" бр.05/2002) а во
БРОЈ
5/2020
согласност со член 22-а став 1
точка 47 од Статутот на
Општина Могила ("Службен
гласник на Општина Могила" бр. 05/2006,
12/2011, 08/2013 и 26/2014). Советот на
Општина Могила на седницата одржана на
ден 27.05.2020 година, донесе:
ОДЛУКА

Општина Могила
27.05.2020 година
Претседател на Совет
Александар Јанкуловски
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А
л
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1.

2.

3.

4.

Заклучок за објавување Одлука за измена и дополнување на Програмата
бр.08-1013/10 од 29.11.2019 година за изработка на урбанистички планови
на територијата на Општина Могила за 2020 година;
Заклучок за објавување Одлука за измена и дополнение на Програмата за
работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост
на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Могила за
2020 година;
Заклучок за објавување Одлука за формирање Комисија за спроведување
на постапка за јавно приватно партнерство за модернизација на уличното
осветление во Општина Могила;
Заклучок за објавување Одлука за утврдување на надоместокот за
табличките со куќни броеви;

Стр.2

Стр.3

Стр.14

Стр.15

5.

Заклучок за објавување Одлука за обезбедување на интернет пакети на Стр.17
ученици од основните училишта во Општина Могила;

6.

Заклучок за објавување Одлука
Градоначалникот на Општина Могила;

за

давање
к
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а
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д
а
р
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к
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овластување

на Стр.18
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