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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 

од Законот за локална самоуправа (“Службен 

весник на Република Македонија” бр.5/2002) 

и член 23-а став 1 точка 3 од Статутот на 

Општина Могила (“Службен гласник на 

Општина Могила” бр.05/2006, 12/2011, 

08/2013, 26/2014 и 05/2021), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Програма за работа на 
Советот на Општина Могила за 2022 година 

 
1. Објавувам Програма за работа на 

Советот на Општина Могила за 2022 

година, донесено на седница на 

Совет на Општина Могила, одржана 

на 10.12.2021 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-861/1    Општина Могила  

14.12.2021 година     Градоначалник 

                                         Драганчо Саботковски  

 

 

 

 

 

Врз основа на 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 3 од Статутот на Oпштина Могила 
(“Службен гласник на Општина Могила” 
бр.05/2006, 12/2011, 08/2013, 26/2014 и 
05/2021). Советот на Општина Могила на 
седницата одржана на ден 10.12.2021 
година, донесе: 

 

  П Р О Г Р А М А 

За работа на Советот на Општина Могила за 
2022 година 

ВОВЕДЕН ДЕЛ 

Надлежностите на Единиците на локалната 
самоуправа, утврдени во Законот за локална 
самоуправа, Статутот и Деловникот на 
Советот претставуваат основа за донесување 
на Програмата за работа на Советот на 
Општина Могила за 2022 година. 

Советот на Општина Могила, со цел да 
обезбеди услови за остварување на 
надлежностите и извршување на својата 
функција, како и обезбедување на пристап на 
сите заинтересирани субјекти, ја програмира 
својата работа, при тоа на транспарентен 
начин презентирајќи ги основните насоки по 
кои ќе се раководи во текот на 2022 година. 

Програмата во текот на целата година ќе 
биди отворена за секој нов предлог и истиот 
ќе биде добредојден, ако тоа значи 
збогатување и подобрување на нејзиниот 
квалитет. 

ПОСЕБЕН ДЕЛ 

ЈАНУАРИ-ФЕБРУАРИ-МАРТ 

- Завршна сметка на Буџетот на 
Општина Могила за 2021 година 
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Изработува: Oдделение за 
финансиски прашања 
Разгледува: Комисија за финансии и 
ЛЕР 
Усвојува: Совет на Општина Могила 

- Годишен извештај на Општина 
Могила за 2021 година 
Изработува: Oдделение за 
финансиски прашања 
Разгледува: Комисија за финансии и 
ЛЕР 
Усвојува: Совет на Општина Могила 

- Квартален извештај за извршување 
на Буџетот на Општина Могила за 
периодот  ОКТОМВРИ-ДЕКЕМВРИ 
2021 година 
Изработува: Oдделение за 
финансиски прашања 
Разгледува: Комисија за финансии и 
ЛЕР 
Усвојува: Совет на Општина Могила 

- Извештај за извршениот редовен 
годишен попис во Општина Могила 
заклучно со 31.12.2021 година 
Изработува: Општина Могила 
Усвојува: Совет на Општина Могила 

- Усвојување на Завршна сметка за 
2021 година на ОУ. "Гоце Делчев" 
с.Могила 
Изработува: ОУ. "Гоце Делчев" 
с.Могила 
Разгледува: Комисија за финансии и 
ЛЕР 
Усвојува: Совет на Општина Могила 

- Усвојување на Завршна сметка за 
2021 година на ОУ. "Кочо Рацин" 
с.Ивањевци 
Изработува: ОУ. "Кочо Рацин" 
с.Ивањевци 
Разгледува: Комисија за финансии и 
ЛЕР 
Усвојува: Совет на Општина Могила 

- Усвојување на Завршна сметка за 
2021 година на ОУ. "Браќа 
Миладиновци" с.Добрушево 
Изработува: ОУ. "Браќа 
Миладиновци" с.Добрушево 

Разгледува: Комисија за финансии и 
ЛЕР 
Усвојува: Совет на Општина Могила 

- Усвојување на Завршна сметка за 
2021 година на ЈКП "ПЕЛА Хигиена" –  
општина Могила 
Изработува: ЈКП "ПЕЛА Хигиена" –  
општина Могила  
Разгледува: Комисија за финансии и 
ЛЕР 
Усвојува: Совет на Општина Могила 

- Советнички прашања 
- Разгледување на барања 

АПРИЛ-МАЈ-ЈУНИ 

- Квартален извештај за извршување 
на Буџетот на Општина Могила за 
периодот ЈАНУАРИ-МАРТ 2022 
година 
Изработува: Oдделение за 
финансиски прашања 
Разгледува: Комисија за финансии и 
ЛЕР 
Усвојува: Совет на Општина Могила 

- Измени и дополнување на разни 
нормативни акти кои ќе произлезат 
од измени на законите на Република 
Северна Македонија. 

- Советнички прашања 
- Разгледување на барања 

ЈУЛИ-АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 

- Квартален извештај за извршување 
на Буџетот на Општина Могила за 
периодот АПРИЛ-ЈУНИ  2022 година 
Изработува: Oдделение за 
финансиски прашања 
Разгледува: Комисија за финансии и 
ЛЕР 
Усвојува: Совет на Општина Могила 
 

- Одбележување на празникот на 
Општина Могила за 2022 година 
Изработува: Oпштина Могила 
Разгледува: Комисија за јавни 
дејности 
Усвојува: Совет на Општина Могила 
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- Усвојување на Годишен план за 

вработување на Општина Могила за 
2023 година 
Изработува: Одделение за 
управување со човечки ресурси 
Разгледува: Комисија за финансии и 
ЛЕР 
Усвојува: Совет на Општина Могила 

- Усвојување на Годишен план за 
вработување за 2023 година на ОУ. 
"Гоце Делчев" с.Могила 
Изработува: ОУ. "Гоце Делчев" 
с.Могила 
Разгледува: Комисија за финансии и 
ЛЕР 
Усвојува: Совет на Општина Могила 

- Усвојување на Годишен план за 
вработување за 2023 година на ОУ. 
"Кочо Рацин" с.Ивањевци 
Изработува: ОУ. "Кочо Рацин" 
с.Ивањевци 
Разгледува: Комисија за финансии и 
ЛЕР 
Усвојува: Совет на Општина Могила 

- Усвојување на Годишен план за 
вработување за 2023 година на ОУ. 
"Браќа Миладиновци" с.Добрушево 
Изработува: ОУ. "Браќа 
Миладиновци" с.Добрушево 
Разгледува: Комисија за финансии и 
ЛЕР 
Усвојува: Совет на Општина Могила 

- Усвојување на Годишниот извештај 
за работа на ОУ. "Гоце Делчев" 
с.Могила за учебната 2021/2022 
година 
Изработува: ОУ. "Гоце Делчев" 
с.Могила 
Усвојува: Совет на Општина Могила 

- Усвојување на Годишниот извештај 
за работа на ОУ. "Кочо Рацин" 
с.Ивањевци за учебната 2021/2022 
година 
Изработува: ОУ. "Кочо Рацин" 
с.Ивањевци 
Усвојува: Совет на Општина Могила 

- Усвојување на Годишниот извештај 
за работа на ОУ. "Браќа 
Миладиновци" с.Добрушево за 
учебната 2021/2022 година 
Изработува: ОУ. "Браќа 
Миладиновци" с.Добрушево 
Усвојува: Совет на Општина Могила 

- Усвојување Годишна програма за 
работа на ОУ. "Гоце Делчев" 
с.Могила за учебната 2022/2023 
година. 
Изработува: ОУ. "Гоце Делчев" 
с.Могила 
Усвојува: Совет на Општина Могила 

- Усвојување Годишна програма за 
работа на ОУ. "Кочо Рацин" 
с.Ивањевци за учебната 2022/2023 
година. 
Изработува: ОУ. "Кочо Рацин" 
с.Ивањевци 
Усвојува: Совет на Општина Могила 

- Усвојување Годишна програма за 
работа на ОУ. "Браќа Миладиновци" 
с.Добрушево за учебната 2022/2023 
година. 
Изработува: ОУ. "Браќа 
Миладиновци" с.Добрушево 
Усвојува: Совет на Општина Могила 

- Советнички прашања 
- Разгледување на барања 

 
ОКТОМВРИ-НОЕМВРИ-ДЕКЕМВРИ 

- Квартален извештај за извршување 
на Буџетот на Општина Могила за 
периодот ЈУЛИ-СЕПТЕМВРИ  2022 
година 
Изработува: Oдделение за 
финансиски прашања 
Разгледува: Комисија за финансии и 
ЛЕР 
Усвојува: Совет на Општина Могила 

- План на Програми за развој на 
Општина Могила за 2023 година 
Изработува: Општина Могила 
Разгледува: Комисија за финансии и 
ЛЕР 
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Усвојува: Совет на Општина Могила 

- Буџет на Општина Могила за 2023 
година 
Изработува: Oдделение за 
финансиски прашања 
Разгледува: Комисија за финансии и 
ЛЕР 
Усвојува: Совет на Општина Могила 

- Одлука за извршување на Буџетот на 
Општина Могила за 2023 година 
Изработува: Oдделение за 
финансиски прашања 
Разгледува: Комисија за финансии и 
ЛЕР 
Усвојува: Совет на Општина Могила 

- Програма за работа на Советот на 
Општина Могила за 2023 година 
Изработува: Привремена Комисија од 
Совет на Општина Могила 
Усвојува: Совет на Општина Могила 

- Програма за зимско одржување на 
локални патишта и улици на 
територијата на општина Могила за 
сезоната 2022/2023 
Изработува: Oпштина Могила 
Разгледува: Комисија за комунални 
работи и сообраќај 
Усвојува: Совет на Општина Могила 

- Програма за волонтери и 
практиканти во Општина Могила за 
2023 година 
Изработува: Oпштина Могила 
Разгледува: Комисија за финансии и 
ЛЕР 
Усвојува: Совет на Општина Могила 

- Програма за животна средина на 
Општина Могила за 2023 година 
Изработува: Oпштина Могила 
Разгледува: Комисија за планирање и 
уредување на просторот и заштита на 
животната средина и природата 
Усвојува: Совет на Општина Могила 

- Програма за изградба, 
реконструкција, рехабилитација и 
одржување на локалните патишта и 
улици на територијата на Општина 
Могила за 2023 година 

Изработува: Oпштина Могила 
Разгледува: Комисија за комунални 
работи и сообраќај 
Усвојува: Совет на Општина Могила 

- Програма за мерки и заштита на 
населението од заразни болести 
ЕЛС- Могила за 2023 година. 
Изработува: Oпштина Могила 
Разгледува: Комисија за планирање и 
уредување на просторот и заштита на 
животната средина и природата. 
Усвојува: Совет на Општина Могила 

- Програма за уредување на градежно 
земјиште на Општина Могила за 
2023 година. 
Изработува: Oпштина Могила 
Разгледува: Комисија за планирање и 
уредување на просторот и заштита на 
животната средина и природата. 
Усвојува: Совет на Општина Могила 

- Програма за работа во областа на 
располагањето со градежно 
земјиште во сопственост на 
Република Северна Македонија на 
подрачјето на Општина Могила за 
2022 година. 
Изработува: Oпштина Могила 
Разгледува: Комисија за планирање и 
уредување на просторот и заштита на 
животната средина и природата. 
Усвојува: Совет на Општина Могила 

- Програма за изработка на 
урбанистички планови на 
територијата на Општина Могила за 
2023 година. 
Изработува: Oпштина Могила 
Разгледува: Комисија за планирање и 
уредување на просторот и заштита на 
животната средина и природата. 
Усвојува: Совет на Општина Могила 

- Програма за одржување на јавна 
чистота на територијата на Општина 
Могила за 2023 година. 
Изработува: Општина Могила и ЈКП 
"ПЕЛА Хигиена" – општина Могила  
Разгледува: Комисија за комунални 
работи и сообраќај 
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Усвојува: Совет на Општина Могила 

- Програма за водовод во Општина 
Могила за 2023 година. 
Изработува: Општина Могила  
Разгледува: Комисија за комунални 
работи и сообраќај 
Усвојува: Совет на Општина Могила 

- Програма за изградба и одржување 
на канализациона мрежа во 
Општина Могила за 2023 година. 
Изработува: Општина Могила  
Разгледува: Комисија за комунални 
работи и сообраќај 
Усвојува: Совет на Општина Могила 

- Програма за комунални дејности на 
подрачјето на општина Могила за 
2023 година. 
Изработува: Општина Могила  
Разгледува: Комисија за комунални 
работи и сообраќај 
Усвојува: Совет на Општина Могила 

- Програма за Локален економски 
развој на Општина Могила за 2023 
година 
Изработува: Општина Могила  
Разгледува: Комисија за финансии и 
ЛЕР 
Усвојува: Совет на Општина Могила 

- Програма за социјална заштита во 
Општина Могила за 2023 година 
Изработува: Општина Могила  
Разгледува: Комисија за јавни 
дејности 
Усвојува: Совет на Општина Могила 

- Програма за спорт и култура на 
Општина Могила за 2023 година 
Изработува: Општина Могила  
Разгледува: Комисија за јавни 
дејности 
Усвојува: Совет на Општина Могила 

- Програма за изградба, 
реконструкција и одржување на 
уличното осветлување во Општина 
Могила за 2023 година. 
Изработува: Општина Могила  
Разгледува: Комисија за комунални 
работи и сообраќај 

Усвојува: Совет на Општина Могила 
- Програма за заштита и благосостојба 

на животните – третман на бездомни 
кучиња, односно нерегистрирани и 
регистрирани кучиња, затекнати на 
јавни површини без присуство на 
сопственикот за 2023 година. 
Изработува: Општина Могила  
Разгледува: Комисија за планирање и 
уредување на просторот и заштита на 
животната средина и природата. 
Усвојува: Совет на Општина Могила 

- План за заштита и благосостојба на 
животните – третман на бездомни 
кучиња, односно нерегистрирани и 
регистрирани кучиња, затекнати на 
јавни површини без присуство на 
сопственикот за 2023 година. 
Изработува: Општина Могила  
Разгледува: Комисија за планирање и 
уредување на просторот и заштита на 
животната средина и природата. 
Усвојува: Совет на Општина Могила 

- Годишна Програма за работа на 
Совет на млади на Општина Могила 
за 2023 година; 
Изработува: Општина Могила  
Усвојува: Совет на Општина Могила 

- Програма за работа на Комисијата за 
еднакви можности на жените и 
мажите во Општина Могила за 2023 
година 
Изработува: Општина Могила  
Разгледува: Комисија за родова 
еднаквост 
Усвојува: Совет на Општина Могила 

- Програма за управување со отпад на 
територијата на Општина Могила за 
2023 година; 
Изработува: ЈКП "Пела Хигиена" – 
општина Могила 
Разгледува: Комисија за планирање и 
уредување на просторот и заштита на 
животната средина и природата 
Усвојува: Совет на Општина Могила 
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- Програма за одржување на јавната 

чистота на територијата на Општина 
Могила за 2023 година; 
Изработува: ЈКП "Пела Хигиена" – 
општина Могила 
Разгледува: Комисија за планирање и 
уредување на просторот и заштита на 
животната средина и природата 
Усвојува: Совет на општина Могила 

- Програма за реализација на 
активностите на Општина Могила од 
областа на заштитата и спасувањето 
за 2023 година; 
Изработува: Општина Могила  
Усвојува: Совет на Општина Могила 

- Програма за енергетска ефикасност 
на Општина Могила за 2023 година 
Изработува: Општина Могила  
Разгледува: Комисија за планирање и 
уредување на просторот и заштита на 
животната средина и природата 
Усвојува: Совет на Општина Могила 

- Советнички прашања 
- Разгледување на барања 

НОРМАТИВЕН ДЕЛ 

Нормативниот дел од Програмата за 
работа на Советот на Општина Могила ја 
регулира нормативната дејност на Советот во 
2022 година, односно донесувањето на 
нормативните акти од негова страна и 
нивното  усогласување со нивните прописи 
што ќе бидат донесени во текот на 2022 
година. 

ЗАВРШЕН ДЕЛ 

За извршување на Програмата се 
задолжуваат изготвувачите, предлагачите и 
сите останати учесници да се придржуваат на 
роковите утврдени во истата. 

Во текот на 2022 година Советот на 
Општина Могила ќе ги разгледува и сите 
дополнителни прашања што ќе произлезат 
од редовното работење. 

Поради поголема транспарентност на 
работењето на Советот на Општина Могила 
ќе се води видео и аудио снимање на 
седниците на Советот на Општина Могила.  

Членовите на Советот на Општина 
Могила ќе го земаат својот паушал 
истовремено со платата на вработените во 
Општината. 

Програмата влегува во сила со денот 
на нејзиното донесување и истата ќе се 
објави во "Службен гласник на Општина 
Могила". 

 

 

Изработи: 

Маргарита Груевска 

Моника Мицевска 

Петар Христовски 

 

 

 

Бр.08-835/9                          Општина Могила                                                                                                 

10.12.2021 година          Претседател на Совет 

                                               Маргарита Груевска                                                                                                   
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 

од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.5/2002) 
и член 23-а став 1 точка 3 од Статутот на 
Општина Могила (“Службен гласник на 
Општина Могила” бр.05/2006, 12/2011, 
08/2013, 26/2014 и 05/2021), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Програма за волонтери и 
практиканти во Општина Могила за 2022 

година 
 

1. Објавувам Програма за волонтери и 
практиканти во Општина Могила за 2022 
година, донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 10.12.2021 
година; 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина 
Могила”. 
 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-861/2        Општина Могила     

14.12.2021 година         Градоначалник 

                                           Драганчо Саботковски  

 

 

 

 

Врз основа на член 62 став 1 точка 
1 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
број 05/2002), како и во согласност со член 6 
став 3 од Законот за волонтерството 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
број 85/07, 161/08, 147/15 и "Службен весник 
на Република Северна Македонија" 
бр.124/19), Советот на Општина Могила на 
седницата одржана на ден 10.12.2021 
година, донесе:  
 

  П Р О Г Р А М А 
ЗА ВОЛОНТЕРИ И ПРАКТИКАНТИ ВО 

ОПШТИНА МОГИЛА ЗА 2022 ГОДИНА 
 
I. Општи одредби  

Член 1 
Со оваа Програма се уредува 

волонтерството, условите и начинот, на 
вршење на волонтерство, правата и  
обврските на волонтерите и организаторот 
на волонтерството, договорот за 
волонтерство и евиденцијата на 
волонтерската работа.    

Член 2 
Волонтерството претставува 

активност од интерес за Република Северна 
Македонија која придонесува за 
подобрување на квалитетот на животот со 
активно вклучување на луѓето во 
општествениот живот, како и за развој на 
хумано и рамноправно демократско 
општество. 

Член 3 
Под волонтерство се подразбира 

доброволно давање на лични услуги, знаења 
и вештини и /или вршење на други 
активности во корист на други лица, органи, 
организации и други институции, без 
надоместок. 

Со овој закон не се ограничува 
можноста да се даваат волонтерски услуги 
кои се дел од непостојана или случајна 
природа на доброволна основа, без 
надоместок. 
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Под волонтерство, според овој закон, 

не се подразбира вршење на волонтерски 
стаж, согласно со Законот за работните 
односи. 

Член 4 
  Волонтер е физичко лице кое 
дава услуги,вештини и знаења во корист на 
други лица, органи, организации и други 
институции, на доброволна основа и без 
финансиска или друга лична добивка.  
 
 II. Услови и начин на вршење на 
волонтерството 

Член 5 
Волонтер може да биде домашно и 

странско физичко лице. 
Волонтер може да биде и малолетно 

лице со писмена согласност од неговите 
родители или старатели. Договор за 
волонтирање со малолетни лица може да се 
склучи само со писмена согласност од 
неговите родители или старатели. 

Одредбите од Законот за работните 
односи, кои се однесуваат на заштита на 
лицата од 15 до 18 години, соодветно се 
применуваат на малолетните лица кои 
волонтираат. 

Практикант е студент на 
високообразовна институција на Република 
Северна Македонија од областа на правото, 
економијата – бизнис администрација или 
јавна администрација кој стекнува практични 
искуства во општина Могила со вршење на 
работи и работни задачи со надлежност на 
општина Могила, како и проучување на 
списите по кои се постапува, односно 
реализацијата на Годишната програма за 
работа на општината. 

 
Член 6 

Организатори на волонтерската 
работа можат да бидат 

- здружение на граѓани и 
фондација, 

- верска заедница и религиозна 
група, 

- јавна установа и 

- орган на државна власт. 
Организаторот на волонтерската 

работа од ставот 1 на овој член, ја утврдува 
потребата од ангажирање на волонтери, 
видот на услугите и начинот и постапката за 
обезбедување на истите, врз основа на 
програма за волонтирање. 

 
Член 7 

Државјанин на Република Северна 
Македонија може да волонтира во други 
држави, согласно со прописите на државата 
во која волонтира и ратификуваните 
меѓународни договори. 

Член  8 
Странско лице може да волонтира во 

Република Северна Македонија врз основа 
на претходно обезбедена согласност од 
Министерството за труд и социјална 
политика  и регулиран престој во Република 
Северна Македонија. 

Организаторот на волонтерската 
работа е должен во рок од 60 дена од денот 
на издавањето на согласноста од ставот 1 на 
овој член, да го извести Министерството за 
труд и социјална политика за почетокот на 
волонтирањето на странското лице. 

Начинот,постапката и евиденцијата за 
издавање на согласноста од ставот 1 на овој 
член, ги пропишува министерот за труд и 
социјална политика. 

 
Член 9 

Организаторот на волонтерската 
работа не смее волонтерот  да го стави во 
нееднаква  положба поради расата, бојата на 
кожата, полот, возраста, здравствената 
состојба, односно инвалидност, 
религиозното, политичкото или друго 
убедување, националното или социјалното 
потекло, статутот на семејството, имотната 
состојба, половата насоченост или заради 
други лични околности. 

     
III. Потреба од ангажирање на волонтери 
 

Член 10 
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Потребата од ангажирање на 
волонтери, по претходно поднесено барање 
за волонтирање ја утврдува раководното 
лице на секторот односно одделението 
коешто одговара на стручните квалификации 
на барателот за волонтирање, раководејќи се 
од просторните можности и реалната 
потреба за ангажирање на волонтери.  
 
IV . Вид на услуги  

Член 11 
 

Волонтерските услуги може да се 
однесуваат на било која од областите 
утврдени во член 22 од Законот за локална 
самоуправа.  
 
V. Начин и постапка за обезбедување на 
волонтерските услуги  
 

Член 12 
Постапката за ангажирање на 

волонтер започнува со поднесување на 
барање од страна на кандидатот волонтер, 
по што во врска со истото раководното лице 
на секторот односно одделението коешто 
одговара на стручните квалификации на 
барателот за волонтирање согласно член 2 
од оваа програма ја утврдува потребата за 
волонтирање и поднесува предлог до 
Градоначалникот за склучување на Договор 
за волонтирање.  
 

Член 13 
Доколку од страна на 

Градоначалникот е одговорено позитивно во 
врска со предлогот за склучување на Договор 
за волонтирање, со барателот за 
волонтирање се склучува Договор за 
волонтирање. Договорите за волонтирање ќе 
ги потпишува Градоначланикот на 
општината. 

Член 14 
Волонтерот за давањето на услугите, 

знаењата и вештините за работи од 
надлежност на Општината има право на 

надоместок на трошоци за храна и трошоци 
за превоз за доаѓање во Општината за 
волонтирање и враќање до местото на 
живеење во висина од 15% од просечната 
месечна плата во Републиката, за 
волонтирање со полно работно време, како и 
трошоци за службени патувања и трошоци за 
обука доколку за тоа има потреба.  

За волонтирање со пократко работно 
време од полното работно време процентот 
за трошоци за храна и трошоци за превоз за 
доаѓање во Општината за волонтирање и 
враќање до местото на живеење ќе се 
пресметува пропорционално согласно 
процентот утврден во став 1 на овој член во 
зависност од утврденото времетраење на 
работното време во Договорот за 
волонтирање.  
 
VI. Ангажирање на практиканти 

 
Практичната обука на студентите во 

општина Могила може да трае најмногу 30 
дена во текот на годината по добиена 
согласност од Градоначалникот на општина 
Могила   и во согласност со Програма за 
обука  на практиканти  која ќе се реализира 
на следниот начин: 

- Проучување на Уставот на Република 
Северна Македонија од 1991 

година  
- Проучување на легислативата од 

надлежност на локалната 
самоуправа Закон за организација и 
работа на органите на државната 
управа (,,Сл. весник на РМ,, 
бр.58/2000;44/2002,82/08). 

- Уредба за начелата за внатрешна 
организација на органите на 
државната управа(,,Сл. весник на РМ,, 
бр. 105 /2007). 

- Закон за административни 
службеници (,,Сл. весник на РМ" бр. 
27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 05/16, 
142/16 и 11/2018 и ,,Службен весник 
на РСМ" бр. 275/19 и 14/20). 

- Закон за општа управна постапка 
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(,,Сл. весник на РМ,, бр. 38/05, 
110/08, 51/11 и 145/15). 

- Уредба за канцелариско и архивско 
работење(,,Сл. весник на РМ" бр. 58/ 
1996). 

- Упатство за начинот и техниката на 
постапување со документарниот 
материјал и архивската граѓа во 
канцелариското и архивското 
работење(,,Сл. весник на РМ" бр. 60 
/97). 

- Закон за постапување по 
претставките и предлозите 
(,,Сл.весник на РМ" бр. 82/08). 

- Правилник за начинот на 
постапување по претставките и 
предлозите (,,Сл. весник на РМ" бр. 
02/09). 

- Правилник за содржината, начинот и 
формата на водење на евиденција на 
податоците што се однесуваат на 
постапувањето по претставките и 
предлозите како и содржината на 
извештаите (,,Сл. Весник на РМ" бр. 
02/09). 

 
Во Општина Могила годишно може да 

има 10 волонтери и 3 практиканти. 
 
 
 
Изработи:  
Советник за човечки ресурси 
Андријана Ивановска 
                                                                                                                               
 
 
Бр.08-835/10    Општина Могила 
   
10.12.2021 година Претседател на Совет 
                                              Маргарита Груевска 
 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.5/2002) 
и член 23-а став 1 точка 3 од Статутот на 
Општина Могила (“Службен гласник на 
Општина Могила” бр.05/2006, 12/2011, 
08/2013, 26/2014 и 05/2021), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Програма за животна 
средина на Општина Могила за 2022 година 

 
1. Објавувам Програма за животна средина 

на Општина Могила за 2022 година, 
донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 10.12.2021 
година; 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина 
Могила”. 
 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-861/3     Општина Могила  

14.12.2021 година      Градоначалник 

                                          Драганчо Саботковски 
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Врз основа на член 22 став 1 точка 2 

од Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр.5/2002) 
и член 22-а став 1 точка 8 од  Статутот на 
Општина Могила (Службен гласник на 
Општина Могила бр. 5/2006, 12/2011, 
08/2013, 26/2014 и 05/2021). Советот на 
Општина Могила на седницата одржана на 
ден          10.12.2021 година, донесе: 

 
ПРОГРАМА  

за 
 ЖИВОТНА СРЕДИНА НА ОПШТИНА MОГИЛА 

за 2022 година 
 

- СТРАТЕШКА ЦЕЛ  

Програмата на Општина 
Могила за заштита на животната 
средина е насочена кон 
спроведување на активности за 
заштита на животната средина во 
надлежност на локалната 
самоуправа, исполнување на 
барањата на македонското 
законодавство за животна 
средина, обезбедување на 
поквалитетни услови за живот на 
граѓаните и почиста животна 
средина во општината.  

- ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА  

Општа цел на Програмата:  
- да се обезбедат практични и 

финансиски изводливи решенија 
за приоритетните проблеми и 
активности во областа заштита на 
животната средина;  

- прифаќање на еколошката 
проблематика во останатите 
секторски програми во насока на 
одржлив развој на локалната 
заедница.  

Специфични цели на 
Програмата: 

 - Системска контрола на 
квалитетот на животната средина 
во општината; 

 - Спроведување на Оцена на 
влијанието врз животната 
средина уште во процесот на 
планирање на проектите за да се 
превенираат последиците од 
загадување на животната 
средина; 

 - Изработка на стратешки 
документи за заштита на 
животната средина;  

- Систематизирано 
спроведување на постојани 
подобрувања со постојниот 
систем за управување со отпадот 
во општината; 

 - Зголемување на новите 
зелени површини во општината, 
уредување на запуштени зелени 
површини, амортизирање на 
загадувањето на почвата, 
воздухот и бучавата, 
подобрување на визуелниот 
изглед на урбаната средина, како 
и активности за пошумување.  

 
- ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА  

Програмата за активностите на 
Општина Могила во областа на 
заштитата на животната средина 
во текот на  2022  година ќе бидат 
насочени кон: 

- Контрола, анализа, 
следење и информирање 
за квалитетот на 
животната средина на 
територијата на 
општината и тоа на: 
влијание врз квалитет на 
амбиенталниот воздух од 
поединечни извори, 
влијание на отпадните 
води од поединечни 
извори врз површинските 
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води и други водотеци, 
влијание од бучава во 
животната средина;  

- Информирање за 
состојбата со квалитетот 
на воздухот, водите и 
отпадот на територијата 
на општината преку 
систематизирање на 
добиените податоци од 
државната и локалната 
мрежа за мониторинг за 
2022 г., како и  

-  Изработка на еколошка 
проектна документација 
за планска документација 
за инсталации, 
инфраструктурни објекти 
и други проекти и тоа: 
Елаборати за животна 
средина, Студии за оцена 
на влијание врз 
животната средина, 
Стратешки оценки за 
влијание на животната 
средина во постапките за 
донесување на 
урбанистичка планска 
документција и во 
согласност со закон.  

-  Изработка на стратешки 
документи за животна 
средина: изработка на 
Регистер на загадувачи со 
збир на податоци за 
изворот, видот, 
количината, начинот и 
местото на испуштање, 
пренесување и одлагање 
на загадувачките материи 
и отпадот во животната 
средина, како и 
изработка на Катастар за 
животната средина на 

територијата на Општина 
Могила како 
квалитетивна евиденција 
на загадувачите и 
изворите на загадување 
кои испуштаат 
загадувачки материи и 
супстанции во медиумите 
на животната средина, во 
која е вклучена и картата 
на загадувачи.  

-  Интервенција во 
системот за управување 
со отпад, преку 
донесување на Годишна 
Програма за управување 
со отпад како законска 
обврска на општината 
согласно Законот за 
управување со отпадот, 
во која ќе бидат 
планирани активности во 
врска со имплементација 
на 3Р – реупотреба, 
редуцирање, 
рециклирање, набавка на 
нови садови за отпад за 
проширување на 
опслуженото подрачје, 
постапување со 
електронски и 
електричен отпад, 
отпадни батерии и 
акумулатори, санација на 
диви депонии на 
територијата на 
општината, печатење на 
пропаганден материјал 
за подигнување на 
јавната свест на граѓаните 
за селектирање на 
отпадот и учество на 
општината во 
националната акција 
“Македонија без отпад 
2022” 
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- Спроведување на 

активности за 
подигнување на нови 
зелени површини и 
уредување на запуштени 
зелени површини во 
општината согласно 
Предлог-Програмата на 
ЈКП "ПЕЛА ХИГИЕНА" за 
подигнување на нови 
зелени површини; 
Набавка на саден 
материјал за пролетно и 
есенско хортикултурно 
уредување на општината: 
цветен расад и 
декоративни садници. 

- Одбележување на 
денови од ЕКО 
календарот. Потребно е 
да се воспостави пракса 
за обележување на 
најважните денови од 
Еко календарот ( Ден на 
Планетата Земја, Ден на 
заштита на водите, Ден 
на екологија, Ден без 
автомобили, Ден за 
борба против пушењетe и 
слично ). На истите се да 
манифестираат различни 
активности со што 
Општина Могила би го 
сменила епитетот од 
земјоделска во агро-
еколошка општина. 

-  Подигање на еколошката 
свест во основните 
училишта. Потребна е 
сеопфатна едукација на 
децата од основните 
училишта за нивната 
улога и одговорност во 
зачувување на животната 
средина во која живеат и 

растат. Да им се развие 
свеста за штетноста на 
загадената средина, 
односно предноста од 
чистата вода за пиење, 
чистиот воздух што го 
дишат, здрава почва, 
соодветното складирање 
на отпад и слично. 

 Предвидените активности во 
Програмата за животна средина за 2022 
година, генерално се групираат во следните 
ставки: 

 Уредување на зелени 
површини (набавка на 
садници) вредност 350.000 
ден. 

 Чистење на порои – 
кофинансирање: 250.000 ден. 

 Расчистување на диви 
депонии 
…………………….150.000 ден. 

  Едукативни проекти за 
заштита на животна 
средина… 50.000 ден.  

 Изработка на проектна 
документација за 
атмосферска канализација за 
населените места: Лознани, 
Свето Тодори, Подино, 
Ношпал, Мусинци, 
Дедебалци, Радобор, 
Чарлија, 
Вашарејца.....................1.000.
000 ден. 

Вкупен износ на програмата  
1.800.000 денари 

Приходи за реализација на оваа програма: 
 Буџет на Општина Могила 

 Други извори  
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 Оваа Програма влегува во сила со 

денот на донесувањето и истата ќе се 
објави во ''Службен гласник на 
Општина Могила''. 

 
Бр.08-835/11      Општина Могила  
10.12.2021 година Претседател на Совет 
                                             Маргарита Груевска 
      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.5/2002) 
и член 23-а став 1 точка 3 од Статутот на 
Општина Могила (“Службен гласник на 
Општина Могила” бр.05/2006, 12/2011, 
08/2013, 26/2014 и 05/2021), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Програма за работа на 
Комисијата за еднакви можности на жените 

и мажите во Општина Могила за 2022 
година 

 
1. Објавувам Програма за работа на 

Комисијата за еднакви можности на 
жените и мажите во Општина Могила за 
2022 година, донесено на седница на 
Совет на Општина Могила, одржана на 
10.12.2021 година; 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина 
Могила”. 
 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-861/4       Општина Могила 

14.12.2021 година        Градоначалник 

                                           Драганчо Саботковски  
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ПРОГРАМА 

за еднакви можности на жените и мажите 
за 2022 година 

 
 

Комисијата за еднакви можности на 
жените и мажите, функционира како 
постојано работно тело на Советот на 
Општина Могила. 

Комисијата за еднакви можности на 
жените и мажите е формирана со цел да го 
промовира родовиот концепт на локално 
ниво и да го имплементира Законот за 
еднакви можности на жените и мажите. 
 

ОПШТА ЦЕЛ     
                   
- Превенција од насилство, насилство 

врз жените и семејно насилство, 
(превенција и заштита од родово и 
полово базирано насилство); 

- Промоција и вклучување на Општина 
Могила во родово одговорно 
буџетирање; 

- Влијание во намалување на 
насилството кај децата и младата 
популација (разрешување на 
конфликти и превенција од насилство 
меѓу децата врз етничка, верска, 
полова и друга основа);    

- Воспоставување на поголема 
соработка на Комисијата за еднакви 
можности на   жените и мажите со 
невладиниот сектор (НВО); 

- Промоција на концептот за 
поттикнување на еднаквите 
можности на жените и мажите и 
другите членови на заедницата за 
учеството во јавниот и политичкиот 
живот како значаен аспект за развој 
на граѓанско општество; 

 
ЗАСЕБНИ ЦЕЛИ 

 
- Активности насочени против родово 

базирано насилство и насилство врз 
жените вклучувајќи го и семејното 

насилство и секаков вид на 
насилство; 

- Активности насочени кон лобирање и 
подигнување на свеста на 
релевантните субјекти на локално 
ниво за значењето на родовите 
политики и вклучување на родовиот 
концепт во процесот на креирање на 
буџетот, локалните политики, 
програми и проекти во Општината; 

- Превенција и намалување на 
конфликтите помеѓу децата 
поттикнати од етнички, верски 
традиционални и други разлики и 
почитување на истите; 

- Јакнење на соработката меѓу 
Комисијата за еднакви можности на 
жените и мажите при Советот на 
Општина Могила; 

- Еднакви можности на сите членови 
на заедницата за вклучување во 
јавниот, политичкиот и социјалниот 
живот (градење на Граѓански 
активизам); 

    
 

ЗАДАЧИ     
 

Вклучување на родовата перспектива во 
процесот на проценување на импликации за 
жените и мажите на секоја планирана акција, 
вклучувајќи ја законската легислативата, 
политиките и програмите, во секоја област и 
на сите нивоа. 

Припадниците на двата пола да стануваат 
интегрален дел од дизајнот, 
имплементацијата, мониторингот и 
евалуацијата на политиките и програмите на 
сите политички, образовни, економски и 
социјални сфери на локално ниво. 

 
ОБЛАСТИ НА ДЕЛУВАЊЕ    

 
1.      Спречување на сите форми на 

насилство врз жените и други форми на 
насилство, семејно насилство, насилство врз 
децата; 
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2.      Воведување на Општината во 

родово буџетски иницијативи преку 
иницијативи и предлози од страна на 
Комисијата за еднакви можности; 

3.      Еднакви можности и 
антидискриминација во сите области (врз 
родова, етничка, културна, традиционална, 
религиозна и друга основа); 

4.      Зајакнување на соработката меѓу 
Комисијата за еднакви можности на Општина 
Могила со другите комисии за еднакви 
можности на општините и други институции 
кои работат во областа за еднакви можности 
на жените и мажите; 

5.      Вклучување на граѓаните преку 
своите претставници во креирање на 
политики на локално ниво (Граѓански 
активизам); 
 

ФОРМИ И ОБЛИЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 
АКТИВНОСТИТЕ 
 

•      Работилници 
•      Лобирање и креативни притисоци 
•      Организирање дебати за определени 
прашања 
•      Семинари    
•      Организирање обуки по определени 
прашања 
•      Формирање на коалиции на НВО за 
организирано дејствување 
•      Информирање на граѓаните 
•      Медиумска афирмација    

 
 

   I. Родово базирано насилство, семејно 
насилство и насилство врз децата и сите 
други форми на насилство 
 

Промоција на мерките и механизмите на 
државата кои постојат со цел намалување на 
насилство врз жените (родово базирано 
насилство, семејно насилство, насилство врз 
децата и други видови на насилство) и 
запознавање на истите за постоење на СОС 
мрежата. 

Промовирање, самопочитување и 
соработка помеѓу половите (жените и 
мажите) и помош на жртвите во процесот на 
социјализацијата (во семејството, 
училиштето и во пошироката заедница); 

Мобилизирање групи-сојузници за борба 
против секаков вид на насилство;    
 

II.    Родово буџетирање    
 

Преку едукација на општинската 
администрација за родово буџетирање, при 
креирање на годишниот буџет на Општината 
да се воведе родово буџетирање во 
Општината. 

Единиците на локалната самоуправа, се 
должни да го почитуваат принципот на 
еднакви можности и да ги промовираат и 
унапредуваат еднаквите можности на жените 
и мажите преку преземање на основни и 
посебни мерки. 

Во рамките на своите надлежности, 
единиците на локалната самоуправа се 
должни во рамките на своите стратешки 
планови и родово буџетирање, да го 
инкорпорираат принципот на еднакви 
можности на жените и мажите, како и да ги 
следат ефектите и влијанието на нивните 
програми врз жените и мажите и да 
известуваат во рамките на своите годишни 
извештаи; 
 

III. Зајакнување на соработката меѓу 
Комисијата за еднакви можности на 
Општина Могила со граѓанските невладини 
организации на локално ниво 
 

Воспоставување на механизам за 
одржлива соработка во креирањето на 
родовите политики и практика на соработка 
со НВО секторот во делокругот на нашите 
предвидени задачи. 

Мониторинг на процесот на 
спроведување на законската легислатива и 
напредокот на воведување на родовите 
политики. 
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Продолжување на досегашната 

комуникација помеѓу Комисијата за еднакви 
можности и НВО секторот и зголемување на 
учеството на НВО во дизајнирањето и 
имплементирањето на локалниот акционен 
план за 2022 година.  
 

IV. Вклучување на жените и мажите и 
другите членови на заедницата во јавниот и 
политичкиот живот на локално ниво 
 

Организирање на јавни дебати и трибини 
со граѓаните за подигање на свеста за 
промоција на граѓански активизам. 

Граѓаните преку урбаните заедници и 
нивните претставници активно да 
учествуваат во креирање на политиките и 
работата на локално ниво, за што поуспешно 
реализирање на своите потреби од локално 
значење односно од секојдневниот живот. 
 

МЕДИУМСКА АФИРМАЦИЈА 
 

Сите предвидени активности ќе бидат 
ставени на WEB страница на Општината и ќе 
бидат медиумски покриени (преку радио-
телевизија и пишани медиуми). 
 

Програмата и Акциониот план на 
Комисијата за еднакви можности за 2022 
година, финансиски ќе се реализира од 
Буџетот на Општина Могила за 2022 година 
во износ од 100.000,00 денари. 
 

Програмата влегува во сила со денот на 
донесувањето и истата ќе се објави во 
Службен гласник на општина Могила. 
 
 
Бр.08-835/12  Општина Могила  
10.12.2021 година    Претседател на Совет 
                                         Маргарита Груевска 
      
    
 
 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.5/2002) 
и член 23-а став 1 точка 3 од Статутот на 
Општина Могила (“Службен гласник на 
Општина Могила” бр.05/2006, 12/2011, 
08/2013, 26/2014 и 05/2021), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Програма за мерки и заштита 
на населението од заразни болести ЕЛС – 

Могила за 2022 година 
 

1. Објавувам Програма за мерки и заштита 
на населението од заразни болести ЕЛС – 
Могила за 2022 година, донесено на 
седница на Совет на Општина Могила, 
одржана на 10.12.2021 година; 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина 
Могила”. 
 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-861/5     Општина Могила  

14.12.2021 година      Градоначалник 

                                         Драганчо Саботковски 
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 Врз основа на член 12, 14 и 22 од 
Законот за заштита на населението од 
заразни болести („Службен весник на 
Република Македонија„ бр.66/2004, 
139/2008, 99/2009, 149/2014, 150/2015 и 
37/2016), препораките на Комисијата за 
заразни болести при Министерство за 
Здравство и член 26 од Законот за 
санитарна и здравствена инспекција 
(„Службен весник на Република 
Македонија„ бр.71/2006, 139/2008, 
88/2010, 18/2011, 53/2011, 164/2013, 
43/2014, 144/2014, 51/2015, 150/2015 и 
37/2016), Советот на Општина Могила на 
седницата одржана на ден 10.12.2021 
година, донесе: 

 
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕДУВАЊЕ 

НА OПШТИТЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА 
НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ НА 
ТЕРИТОРИЈАТА НА  ЕЛС – МОГИЛА- 2022 

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 Република 
Северна 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 Република Северна 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. 
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 
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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 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 
Република Северна 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 
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 Република Северна 
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 
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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 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 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 Република Северна 
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 Република Северна 
Македонија. 
 
Лајшманиоза 
(Leishmaniosiscutanea/visceralis)  
Предизвикувач на лишманијазата е 
протозоа од фамилијата Tripanosomidae. 
Ги има неколку видови и тоа:Leishmania 
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tropica, Leishmani infantum, кои ги има во 
Република Северна 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 
карактеризира со ирегуларни 
тепмератури, хипохромна анемија, 
голема спленомегалија и кахексија. 
Кожната лишманија започнува како 
папули која во почетокот 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 Република Северна 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, 
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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 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. 
 
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 Република Северна 
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 
Република Северна 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 Република Северна 
Македонија нема регистрирани случаеви. 

 
4. ПОТРЕБА ОД СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ПРОФИЛАКТИЧКА ДЕЗИНСЕКЦИЈА И 
ДЕРАТИЗАЦИЈА 

 
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: 
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- 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 

 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.  
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, 
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- 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. 
4.3.  Преглед на критични места 
(зелени површини и застојни води) во 
Општина Могила на кои ќе се 
спроведува превентивна дезинсекција 
 

Ред. 
бр. 

КРИТИЧНИ МЕСТА 

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.  с.Добрушево – застојни води во центарот и околу селото 

8. с.Ношпал – на излезот од селото, позади трансформаторот 

9. 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 
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) 
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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 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. 
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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 Q-othrinesc 25 со активна супстанца 
deltamethrin 20gr/lit . 

Техника на изведување-
третирањата се спроведуваат  со апарат 
за УЛВ ладно замаглување. 

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. 

За реализација на Годишната 
Програма за мерки и заштита на 
населението од заразни болести општина 

Могила планира сума од 200.000,00 
денари. 

Програмата влегува во сила со 
денот на донесувањето и истата ќе се 
објави во Службен гласник на Општина 
Могила. 
 
 
 
Бр.08-835/13     Општина Могила  
10.12.2021 година   Претседател на Совет           
   Маргарита Груевска   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.18 28 

 
  Врз основа на член 50 став 1 точка 3 

од Законот за локална самоуправа (“Службен 

весник на Република Македонија” бр.5/2002) 

и член 23-а став 1 точка 3 од Статутот на 

Општина Могила (“Службен гласник на 

Општина Могила” бр.05/2006, 12/2011, 

08/2013, 26/2014 и 05/2021), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Програма за уредување на 
градежно земјиште на Општина Могила за 

2022 година 
 

1. Објавувам Програма за уредување на 

градежно земјиште на Општина Могила 

за 2022 година, донесено на седница на 

Совет на Општина Могила, одржана на 

10.12.2021 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-861/6    Општина Могила 

14.12.2021 година      Градоначалник 

                                         Драганчо Саботковски 

     

 

 

 

 

Врз основа на член 94 и 95 од Законот 
за градежно земјиште (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 15/2015, 
98/2015, 193/2015, 226/2015, 31/2016, 
142/2016, 190/2016 и "Службен весник на 
Република Северна Македонија" 
бр.275/2019), член 22 став 1 точка 1 од 
Законот за локалната самоуправа (“Службен 
Весник на Република Македонија” 
бр.5/2002), Правилникот за степенот на 
уредувањето на градежното земјиште со 
објекти на комуналната инфраструктура и 
начинот на утврдување на висината на 
трошоците за уредувањето во зависност од 
степенот на уреденост („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.193/2016 и 
72/2018) и член 22-а од Статутот на Општина 
Службен гласник на Општина Могила бр. 
5/2006, 12/2011, 08/2013, 26/2014 и 05/2021 
), Советот на Општина Могила на седницата 
одржана на 10.12.2021 година, донесе:  
 

 PROGRAMA 

 

зa 
 

UREDUVAWE NA GRADE@NOTO ZEMJI[TE 

NA PODRA^JETO NA  

OP[TINA MOGILA 

 za 2022 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 

^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 
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sredstvata za ureduvawe na 

zemji{teto. 

 

SODR@INA  NA PROGRAMATA: 

^len  2 

 

1. PODRA^JATA NA KOI ]E SE VR[I 
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 

4. OSNOVNATA I SEKUNDARNATA 
INFRASTRUKTURA, 

5. IZVORI NA FINASIRAWE NA  

PROGRAMATA, 
6. VISINA NA NADOMESTOKOT I 

NA^IN NA NAPLATA NA 

NADOMESTOKOT ZA 

UREDUVAWE NA GRADE@NOTO 
ZEMJI[TE, 

7. DINAMIKA I MERKI ZA 

IZVR[UVAWE NA PROGRAMATA, 
8. UREDUVAWE NA GRADE@NOTO 

ZEMJI[TE NA PODRA^JETO NA 

OP[TINA MOGILA, 
9. NA^IN NA ZDRU@UVAWE I 

NASO^UVAWE NA SREDSTVATA, 

10. ZAVR[NI ODREDBI 

 
PODRA^JA NA KOI ]E SE VR[I 

UREDUVAWETO NA       GRADE@NOTO 

ZEMJI[TE 

 

^len  3 

 

 Prostorot {to }e se ureduva 

vo 2022 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. 

 

1. 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, 

 - Аsanacioni  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 terenot so 

izramnuvawe na site neravnini 
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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 

 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. 

2. 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 

 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 
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 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. 

Sekoj vid objekti od stav 1 na 

ovoj  ~len pretstavuva eden 

stepen na uredenost na 

grade`noto zemji{te. 

  

^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. 

 

3. 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 2022 
godina }e se finansira od 

slednite izvori: 

               - prihodi od 

u~estvo na investitorite vo 

nadomestokot za ureduvawe 

 

 Od delovni i javni i 

proizvodni objekti----------

------------------- 200.000 denari 
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 Od prethodni raboti vo 

ureduvaweto--------------------

--------------   30.000 denari 

 Od izgradba na stanbeni 

objekti ------------------

-----------------------200.000 denari 

 Od rekonstrukcii i 

adaptacii na objekti -------

---------------------- 10.000 denari 

 Od nadomest za uli~no 

osvetlenie ---------------------------
----------1.000.000 denari 

 Od komunalna taksa za 

koristewe na prostor pred 

deloven objekt 

      10.000denari 

 Od komunalna taksa za 

koristewe za istaknuvawe na 
reklami  10.000 denari 

 Od komunalna taksa za 

koristewe na muzika vo 

javni lokali       5.000 denari 

 Od komunalna taksa za 

koristewe na plo{tadi i 

drug prostor 10.000 denari 
   

Rekapitularen pregled na 

prihodite 

   

  Prihod od u~estvo na 

investitorite vo 

  nadomestokot za ureduvawe 

--------------------------------------
----490.000 denari 

 

Vkupno: Prihodi ----------------

---------------------------------------
------ 1.955.000 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 1m2 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 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 
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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. 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 

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 
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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.  

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. 

 

^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 

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 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 
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i priklu~oci na komunalnata 

infrastriktura. 

 

5.1.     Presmetka na visinata 

na nadomestokot za ureduvawe  na 

           grade`noto zemji{te 

   

^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. 

 

Vo korisna povr{ina ne se 

presmetuva povr{inata na 

yidovite i drugi konstruktivni 

elementi, instalacioni kanali, 

okna za liftovi, tremovi, ni{i 

na 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 500  -  1000  `iteli ---- 
- 200,00 den/m2 

 Treta zona :       Naseleni 

mesta od 100  -   500  `iteli   -
---   180,00 den/m2 

 ^etvrta zona :   Naseleni 

mesta  pod  100  `iteli   -----------   
oslobodeni 

 

Oslobodeni od plaќање на 
надоместок за уредување на градежно 
земјиште за изградба на поединечни 
индивидуални станбени објекти се 
следните населени места: Подино, 
Новоселани, Црничани, Путурус, Мојно, 

Алинци и Горно Чарлија.                   
 

ДЕЛОВНИ ОБЈЕКТИ 
 

^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 500  -  1000  `iteli -----

- - 250,00  den/m2 
 Treta zona :  Naseleni 

mesta od 100 - 500  `iteli  ---------
-- -200,00 den/m2 
 ^etvrta zona : Naseleni 

mesta  pod  100  `iteli   --------- -   
oslobodeni 

 

      Oslobodeni od plaќање на 
надоместок за уредување на градежно 
земјиште за изградба на поединечни 
delovni objekti, javni delovni, 

stopanski и industriski objekti 

се следните населени места: Подино, 

Новоселани, Црничани, Путурус, Мојно, 
Алинци и Горно Чарлија.                   
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-Објекти од група на класи на 

намена G -производство, 

дистрибуција и сервиси 
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 : -----------------------------------------

--------------------------1000,00 ден/м2 
Втора зона:--------------------------------------------

------------------------ 800,00 ден/м2 
Трета зона: -----------------------------------------
---------------------------500,00 ден/м2 

Четврта зона :--------------------------------------
---------------------------- oslobodeni 
надвор од урбан опфат на населено 
место i Industriskata zona 

PETILEP:   ------------------------------------------

---------------------  3000,00 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 :--------------------------------------
------------------------- oslobodeni 
-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, 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 
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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 
 
-Za fotovoltni centrali visinata 
na tro{ocite za ureduvawe na 

grade`noto zemji{te, e 

proizvodot od povr{inata na 

fotovoltnite paneli i vrednosta 

po 1m2 vo industriska zona 

nezavisno od stepenot na 

uredenost na grade`noto 

zemji{te.   

 цена за уредување на 
градежно земјиште кај 
фотоволтаични панели ќе биде 
површината на панелот изразена 
во м2 , помножена по 300ден/м2. 

 За ветерници висината на 
уредување на градежното 
земјиште  е  300ден /м2 

 

Општина Могила 

1                                             СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ                                                                 Коефициенти   

-       Станбени простории                                                                                                                            1 

-       Станбени простории со висина до 2,5м, подпокривен простор                                                        0,2 

-       Лоѓија затворена од три страни                                                                                                           

-       Подлоѓија затворена од две страни                                                                                                    

-       Балкони, тераси                                                                                                                                    

-       Заеднички проодни тераси, пасажи                                                                                                    

-       Помошни простории, остава за гориво, котлара, визба                                                                    

-       Трафостаница до 35 Кв во објектот и надвор од објектот                                                                 

-       Скалишен простор и заеднички комуникации                                                                                    

-       Стражарници, управител, простории за домар                                                                                  

-       Паркиралишта и гаражи                                                                                                                       

2                                       ДЕЛОВНИ И ЈАВНИ ОБЈЕКТИ                                                       

-       Простории                                                                                                                                             

-       Магацини                                                                                                                                               

-       Помошни простории, остава за гориво, котлара                                                                                

-       Трафостаница до 35 Кв во објектот и надвор од објектот                                                                 

-       Скалишен простор и заеднички комуникации                                                                                    

-       Паркиралишта и гаражи                                                                                                                       

-       Лоѓија затворена од три страни                                                                                                           

-       Подлоѓија затворена од две страни                                                                                                    

-       Балкони, тераси                                                                                                                                    

-       Отворен наткриен простор                                                                                                                  

3                                               ДРУГИ ОБЈЕКТИ                                                                  

-       Катни гаражи                                                                                                                                         

-       Спортски покриени објекти                                                                                                                  

-       Спортски откриени објекти                                                                                                                  

-       Гасни станици и базни станици за 50% од површина на локацијата                                                

-       Отворени пазаришта за 30% од површина на локацијата                                                                

-       Базени                                                                                                                                                   

-       Трафостаници над 35 Кв                                                                                                                     

4 
                         ЗА ОБЈЕКТИТЕ ОД ГРУПА НА КЛАСИ НА НАМЕНИ   

                            

-       Г1  – Тешка и загадувачка индустрија                                                                                                 

-       Г2  – Лесна  и незагадувачка индустрија                                                                                            

-       Г3  – Сервиси                                                                                                                                        

-       Г4  – Стоваришта                                                                                                                                  

5 
За бензинска и пумпна станица и нејзини придружни содржини 

(продвници,кафетерии, ресторани,авто сервиси,авто салони,помошни 
простории) 

-       Продажни простории на бензински пумпни станици                                                                         

-       Услужни простории на бензински пумпни станици                                                                            

6 

За објектите од група на класа на намени  Б 5-угостителски и туристички 
комплекси,   

хотелски комплекси и одморалишта и за објектите од група на класа на 
намени  А 4-  
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хотел, мотел, временио сместување во викенд куќи, планинарски дом и 
ловен дом    

-       Сите простории                                                                                                                                     0,05 

7               За детски градинки, пензионерски домови и домови за стари лица                                        

-       Сите простории                                                                                                                                     0,05 

8                                    За објекти за високо образование                                                                      

-       Сите простории                                                                                                                                     0,5 

9                                           За објекти од културата                                                                               

-       Сите простории                                                                                                                                     0,01 

10                            За објекти за терцијална здравствена заштита                                                           

-       Сите простории                                                                                                                                     0,05 
 

 

5.2. 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. 

 

5.3.  Nadomestok od 

objekti  nadvor od 

grade`niot reon 

 

^len  31 

 

 Investitorite na javni 

delovni, stopanski i industriski 

objekti, pomo{ni prostorii, 
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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. 

 

 Nadomestokot za ureduvawe 

na grade`noto zemji{te se 

naplatuva po zoni, vo zavisnost 

od mestopolo`bata na objektot i 

toa: 

 

 Prva zona :        

Op{tinskiot centar Mogila . 

 Vtora zona :      Naseleni 

mesta od       200  -  1000  

`iteli.  

 Treta zona :       Naseleni 

mesta od       100  -    200  

`iteli. 

 ^etvrta zona :   Naseleni 

mesta  pod                100  

`iteli. 

 

 5.4.    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 
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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. 

 

 

 

5.5. 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 

nadomes- 

tokot za upotreba na grade`noto 

zemji{te, 

-     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. 
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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 

uredu- 

vaweto 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. 

 

^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, 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. 

 

 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. 

   

 

8.  NA^IN NA ZDRU@UVAWE I 

NASO^UVAWE  NA   

      SREDSTVATA ZA UREDUVAWE NA 

ZEMJI[TETO 
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^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 i zaveren osnoven 

proekt. 

 

^len  41 

 
 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 od soodvetnoto 

komunalno pretprijatie i istata 

da ja predade na lokalnata 

samouprava bez nadomest. 

 

^len   42 
 

 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. 
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9. ZAVR[NA  ODREDBA 

^len 43 

 
 Programata  vleguva vo sila 

со денот на донесувањето и истата ќе се 
објави  vo ,,Slu`ben glasnik na 
Op{tina Mogila. 

 
 
 
 
Бр.08-835/14     Општина Могила  

10.12.2021 година Претседател на Совет 
                                              Маргарита Груевска 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.5/2002) 
и член 23-а став 1 точка 3 од Статутот на 
Општина Могила (“Службен гласник на 
Општина Могила” бр.05/2006, 12/2011, 
08/2013, 26/2014 и 05/2021), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Програма за работа во 
областа на располагањето со градежно 

земјиште во сопственост на Република 
Северна Македонија на подрачјето на 

Општина Могила за 2022 година 
 

1. Објавувам Програма за работа во областа 
на располагањето со градежно земјиште 
во сопственост на Република Северна 
Македонија на подрачјето на Општина 
Могила за 2022 година, донесено на 
седница на Совет на Општина Могила, 
одржана на 10.12.2021 година; 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина 
Могила”. 
 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-861/7     Општина Могила  

14.12.2021 година      Градоначалник 

                                         Драганчо Саботковски 
                        

 

 

 

Врз основа на член 99 од Законот за 
градежно земјиште ("Службен весник на 
Република Македонија" бр.15/2015, 98/2015, 
193/2015, 226/2015, 31/2016, 142/2016, 
190/2016 и "Службен весник на Република 
Северна Македонија" бр.275/2019), 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 и 05/2021), Советот на 
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Општина Могила на седницата одржана на 
ден 10.12.2021 година, донесе: 
 

П Р О Г Р А М А 
ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА 

РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА 
ОПШТИНА МОГИЛА ЗА 2022 г. 

 
 
ПРОСТОРЕН ОПФАТ И ПРЕДМЕТ НА 
ПРОГРАМАТА 
 
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 2022 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 восопственост 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 
Македонија да бидат градежни парцели што 
се наоѓаат на територијата на Општина 
Могила и тоа: 
1. 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.15-
1167/2. Согласно ГУП за стопански 
комплекс Могила, Општина Могила, 
усвоен со Одлука бр.07-08/3 од 
13.01.2000 г 

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 2021 година. Во текот 
на годишната Програма  се предвидува 
предмет на менаџирање со 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. 
 
2. ГП во УП за КО Будаково согласно 

следните следните урбанистички 
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планови и урбанистички плански 
документации: 

 

1. За планскиот опфат издадени се Услови 
за планирање бр.Y03517 од март 2017 

2. Решение за услови за планирање УП1 – 
15 419/2017. Согласно УП за КО Будаково 
со разработка на Блок 6 усвоен со 
Одлука бр.08-411/6 од 31.05.2021 

3. Планска документација –Урбанистички 
план за КО Будаково со разработка на 
Блок 6, Општина Могила, донесен со 
Одлука на Совет на општина Могила бр. 
08-411/6 од 31.05.2021 година. 

 
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.22-
а 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 социо-економски 
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 
 
Програмата за 2022 год. се планира да се 
реализира континуирано во календарската 
2022 година. 
 
 
Блок 1 – Локалитет Петилеп 
 
Градежна парцела 1.3 
 
                                                     

 
 

 основна класа на намена  за 
градежна парцела е Г2 – лесна 
индустрија  

 процент на изграденост=70% 

 коефициент на искористеност=1.05 

 катност =П; П+1 

 максимална висина до венец= според 
АУП (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 Законот  за просторно и 
урбанистичко планирање(Сл. весник 
на РМ бр. 51/05; 137/13; 91/09; 
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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). 

 паркирањето на возилата ќе се 
одвива 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 архитектонско-
урбанистички проект и ќе се 
применува член59 и 61 од 
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 
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1.3 

Г2-
лесна 

индуст
рија 

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

П; 
П+
1 

според 
АУП 

(согласно 
технолош
ки процес) 

 
Blok 1 

Градежна парцела 1.5 

 основна класа на намена  за 

градежна парцела е Г2 – лесна 

индустрија  

 процент на изграденост=70% 

 коефициент на искористеност=1.05 

 катност =П; П+1 

 максимална висина до венец= според 

АУП (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 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, процентулното 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 
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на РМ бр. 63/12; 126/12; 19/13; 95/13; 

37/14). 

 паркирањето на возилата ќе се 
одвива 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 архитектонско-
урбанистички проект и ќе се 
применува член59 и 61 од 
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 

 
 

Градежна парцела 1.5 
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1.5 

Г2-лесна 

индустриј

а 

Б1,Б2,Б4,В2,Д2,Д3,Д4,Г3,

Г4 макс.вк.збир 49% 

П; 

П+1 

според 

АУП 

(согласно 

технолош

ки 

процес) 

10,6

20 
7,434 11,151 

1.0

5 

70.0

0% 

 

Blok 1 

 

Градежна парцела 1.6 

 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 
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). 

 паркирањето на возилата ќе се 
одвива 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 архитектонско-
урбанистички проект и ќе се 
применува член59 и 61 од 
Правилникот за стандарди и 
нормативи за урбанистичко 
планирање (Сл. весник на РМ бр. 
63/12; 126/12; 19/13; 95/13; 37/14) 
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 се задолжува инвеститорот да 
обезбеди комплетен третман на 
отпадните води во согласност со 
важечката законска регулатива 
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1.

6 

Г2-лесна 

индустрија 

Б1,Б2,Б4,В2,Д2,Д3,Д4,Г3,

Г4 макс.вк.збир 49% 

П; 

П+1 

според 

АУП 

(согласно 

технолош

ки 

процес) 

9,66

7 
6,767 10,150 

1.0

5 

70.0

0% 

 

 
Градежна парцела 1.7 и 1.8 

 катност =П 

 максимална висина до венец=3.00м 

 основна класа на намена  е Е2-
трафостаница без можност за компатибилна 
намена  
 

Б
Р

О
Ј 

Н
А

 П
А

Р
Ц

ЕЛ
А

 

О
С

Н
О

В
Н

А
 К

Л
А

С
А

 Н
А

 
Н

А
М

ЕН
А

 

К
О

М
П

А
ТИ

Б
И

Л
Н

И
 К

Л
А

С
И

 

Н
А

 Н
А

М
ЕН

А
 С

О
ГЛ

А
С

Н
О

 
ТА

Б
ЕЛ

А
 2

 О
Д

 
П

Р
А

В
И

Л
Н

И
К

О
Т 

ЗА
 

С
ТА

Н
Д

А
РД

И
 И

 
Н

О
Р

М
А

ТИ
В

И
 З

А
 

У
Р

Б
.П

Л
А

Н
.  

К
А

ТН
О

С
Т 

М
А

К
С

И
М

А
Л

Н
А

 В
И

С
И

Н
А

 
Д

О
 В

ЕН
ЕЦ

 м
1

 

П
О

В
Р

Ш
И

Н
А

 Н
А

 
ГР

А
Д

ЕЖ
Н

А
 П

А
Р

Ц
ЕЛ

А
 м

2 
М

А
К

С
И

М
А

Л
Н

А
 

П
О

В
Р

Ш
И

Н
А

 З
А

 Г
Р

А
Д

Б
А

 Н
А

 
П

О
В

ЕЌ
Е 

ГР
А

Д
Б

И
 В

О
 

У
ТВ

Р
Д

ЕН
И

О
Т 

П
Р

О
С

ТО
Р

 З
А

 
ГР

А
Д

Б
А

 
Б

Р
У

ТО
 Р

А
ЗВ

И
ЕН

А
 

П
О

В
Р

Ш
И

Н
А

 З
А

 Г
Р

А
Д

Б
А

 
П

О
 Н

И
В

О
А

 
К

О
ЕФ

И
Ц

И
ЕН

Т 
Н

А
 

И
С

К
О

РИ
С

ТЕ
Н

О
С

Т 

П
Р

О
Ц

ЕН
Т 

Н
А

 

И
ЗГ

Р
А

Д
ЕН

О
С

Т 
%

 

1.7 
Е2-

трафостаница 
  П 3.00 40 28 28 0.70 70.00% 

1.8 
Е2-

трафостаница 
  П 3.00 

 
 
 
Блок 2 – Локалитет Петилеп 
Градежни парцели 2.5, 2,6 и 2.7 
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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 - 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) 

 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. весникна РМ бр. 63/12; 126/12; 
19/13; 95/13; 37/14). 

 Паркирањето на возилата ќе се 
одвива 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 архитектонско-
урбанистички 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)  
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 Се задолжува инвеститорот да 
обезбеди комплетен третман на 
отпадните води во согласност со 
важечката законска регулатива 

 
  Градежна парцела 2.8 и 2.9 

 катност =П 

 максимална висина до венец=3.00м 

 основна класа на намена  е Е2-
трафостаница без можност за компатибилна 
намена  
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2.8 
Е2-

трафостаница 
  П   40 28 28 0.70 70.00% 

2.9 
Е2-

трафостаница 
  П 3.00 

                            
 
УП за КО Будаково 

Градежната парцела 6.8 (А1) - (Домување во 
станбени куЌи со формирање на стопански 
двор),која е со вкупна поврШина од 630м2, 
предвидена е максимална поврШина за 
градба од 304м2, вкупно изградена 
поврШина од 851м2 и процент на 
изграденост од 48.25%.   Предвидената 
компатибилна класа на намена е: Б1(мали 
комерцијални и деловни намени) со 
максимална застапеност на истата од 30%.  
Планирана е максимална висина до кровен 
венец од 10.20 м и планирана висина по 
катови од П+2+Пк.Процентот на озеленетост 
во рамки на градежната парцела треба да 
изнесува минимум 20% од поврШината на 
градежната парцела согласно чл.20 од 
Законот за урбано зеленило (Сл. весник на 
РМ бр. 11/2018).  Планираната поврШина за 
градба Ќе се разработува со Архитектонско-
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2.5 

Г2-
лесна 
индуст
рија 

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

П; 
П+1 

според АУП 
(согласно 
технолошкип
роцес) 

6,860 4,802 
7,20
3 

1.05 
70.00
% 

2.6 

Г2-
лесна 
индуст

рија 

Б1,Б2,Б4,В2,Д2,Д3
,Д4,Г3,Г4 

макс.вк.збир 49% 

П; 
П+1 

според АУП 
(согласно 

технолошки 
процес) 

6,876 4,813 
7,22

0 
1.05 

70.00
% 

2.7 

Г2-
лесна 
индуст
рија 

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

П; 
П+1 

според АУП 
(согласно 
технолошкип
роцес) 

7,018 4,913 
7,36
9 

1.05 
70.00
% 

          



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.18 51 

 
урбанистички проект и Ќе претставува услов 
за понатамоШна постапка.  Потребниот број 
на паркинг места Ќе се обезбеди во склоп на 
градежната парцела, утврдени согласно член 
59 од Правилникот за стандарди и 
нормативи за урбанистичко планирање  
("Сл.весник на Р.М." бр. 142/15, 217/15, 
222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 
86/18).Потребниот пристап до локација е 
обезбеден од сервисната улица "5".                                

                                                                                      

 

Градежната парцела 6.9 (А1) - (Домување во 
станбени куЌи со формирање на стопански 
двор), која е со вкупна поврШина од 693м2, 
предвидена е максимална поврШина за 
градба од 334м2, вкупно изградена 
поврШина од 935м2 и процент на 
изграденост од 48.25%. Предвидената 
компатибилна класа на намена е: Б1(мали 
комерцијални и деловни намени) со 
максимална застапеност на истата од 30%.  
Планирана е максимална висина до кровен 
венец од 10.20 м и планирана висина по 
катови од П+2+Пк.             Процентот на 
озеленетост во рамки на градежната парцела 
треба да изнесува минимум 20% од 
поврШината на градежната парцела согласно 

чл.20 од Законот за урбано зеленило (Сл. 
весник на РМ бр. 11/2018).  Планираната 
поврШина за градба Ќе се разработува со 
Архитектонско-урбанистички проект и Ќе 
претставува услов за понатамошна постапка.  
Потребниот број на паркинг места Ќе се 
обезбеди во склоп на градежната парцела, 
утврдени согласно член 59 од Правилникот 
за стандарди и нормативи за урбанистичко 
планирање  ("Сл.весник на Р.М." бр. 142/15, 
217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 
33/17 и 86/18).Потребниот пристап до 
локација е обезбеден од сервисната улица 
"5".  

 

                                                      

 

 

Градежната парцела 6.21 (А1) - (Домување 
во станбени куЌи со формирање на 
стопански двор), која е со вкупна поврШина 
од 581м2, предвидена е максимална 
поврШина за градба од 266м2, вкупно 
изградена поврШина од 745м2 и процент на 
изграденост од 45.78%.Предвидената 
компатибилна класа на намена е: Б1(мали 
комерцијални и деловни намени) со 
максимална застапеност на истата од 30%.  
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Планирана е максимална висина до кровен 
венец од 10.20 м и планирана висина по 
катови од П+2+Пк.   Процентот на 
озеленетост во рамки на градежната парцела 
треба да изнесува минимум 20% од 
поврШината на градежната парцела согласно 
чл.20 од Законот за урбано зеленило (Сл. 
весник на РМ бр. 11/2018).  Планираната 
поврШина за градба Ќе се разработува со 
Архитектонско-урбанистички проект и Ќе 
претставува услов за понатамошна постапка.  
Потребниот број на паркинг места Ќе се 
обезбеди во склоп на градежната парцела, 
утврдени согласно член 59 од Правилникот 
за стандарди и нормативи за урбанистичко 
планирање  ("Сл.весник на Р.М." бр. 142/15, 
217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 
33/17 и 86/18).Потребниот пристап до 
локација е обезбеден од станбената улица 
"9".  

                              

 

Градежната парцела 6.22 (А1) - (Домување 
во станбени куЌи со формирање на 
стопански двор), која е со вкупна поврШина 
од 630м2, предвидена е максимална 
поврШина за градба од 304м2, вкупно 
изградена поврШина од 851м2 и процент на 
изграденост од 48.25%.   Предвидената 
компатибилна класа на намена е: Б1(мали 

комерцијални и деловни намени) со 
максимална застапеност на истата од 30%.  
Планирана е максимална висина до кровен 
венец од 10.20 м и планирана висина по 
катови од П+2+Пк. Процентот на озеленетост 
во рамки на градежната парцела треба да 
изнесува минимум 20% од поврШината на 
градежната парцела согласно чл.20 од 
Законот за урбано зеленило (Сл. весник на 
РМ бр. 11/2018).  Планираната поврШина за 
градба Ќе се разработува со Архитектонско-
урбанистички проект и Ќе претставува услов 
за понатамоШна постапка.  Потребниот број 
на паркинг места Ќе се обезбеди во склоп на 
градежната парцела, утврдени согласно член 
59 од Правилникот за стандарди и 
нормативи за урбанистичко планирање  
("Сл.весник на Р.М." бр. 142/15, 217/15, 
222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 
86/18).  Потребниот пристап до локација е 
обезбеден од станбената улица "9". 
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Лица надлежни за реализацијата на 
Програмата 
 
За реализација на оваа Програма надлежна е 
Комисиите за спроведување на постапките за 
јавно наддавање на градежно земјиште 
сопственост на Република Северна 
Македонија составени од по 3 члена 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 за производство, 
дистрибуција и сервиси Г 2,3,4, А. Почетна 
цена на градежното земјиште е 1 евро по м2, 
во денарска противвредност. 
 
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. по 
Објава. 
 
Програмата ја усвојува Советот на општината.  
 
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.08-835/15                    Општина Могила 
10.12.2021 година Претседател на Совет 
                                              Маргарита Груевска 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 

од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.5/2002) 
и член 23-а став 1 точка 3 од Статутот на 
Општина Могила (“Службен гласник на 
Општина Могила” бр.05/2006, 12/2011, 
08/2013, 26/2014 и 05/2021), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Програма за изработка на 
урбанистички планови на територијата на 

Општина Могила за 2022 година 
 

1. Објавувам Програма за изработка на 
урбанистички планови на територијата на 
Општина Могила за 2022 година, 
донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 10.12.2021 
година; 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина 
Могила”. 
 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-861/8      Општина Могила  

14.12.2021 година        Градоначалник 

                                           Драганчо Саботковски 

 

 

 

 

 

Врз основа член 22 став 1  точка 1 и 
член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (''Службен весник  на Република 
Македонија'' бр. 5/2002), а во согласност со 
член 40 од Законот за урбанистичко 
планирање (''Службен  весник на Република 
Северна Македонија'' бр.32/2020 ) и член 19 
од Правилникот за урбанистичко планирање 
(''Службен весник на Република Северна 
Македонија" бр.225/2020), член 22-а од 
Статутот на Општина Могила, Службен 
гласник на Општина Могила бр. 5/2006, 
12/2011, 08/2013, 26/2014 и 05/2021) Советот 
на Општина Могила на седницата на ден 
10.12.2021 година донесе:  

 
П Р О Г Р А М А 

За изработка на урбанистички планови на 
територијата  

на Општина Могила 
за 2022 година 

 
 

 
1. ВОВЕД 

Програмата за изработка и 
финансирање на урбанистички планови, за 
населени места и надвор од населени места 
во Општина Могила, е годишна Програма и 
претставува основа за планирање на 
просторот на Општина Могила. 

Планирањето е основа за создавање на 
единствена реална функционална целина, 
преку која се овозможува и отворање на 
нови локации за: домување, комерцијални и 
деловни намени, јавни институции, 
производство, дистрибуција и сервиси и 
зеленило и рекреација. 

Предмет на Годишната програма во 
зависност од просторот каде е предвидено 
планирањето се урбанистичките планови од 
член 10  став (1) точки 3 и 4  и урбанистички 
проекти од член 58 од Законот за 
урбанистичко планирање (''Службен  весник 
на Република Северна Македонија'' 
бр.32/2020 )  

- Изработка на 
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Урбанистички планови 
за село 

- Изработка на 
Урбанистички планови 
вон населено место 

- Урбанистички проекти 
 

2. ПЛАНИРАЊЕ 

Врз основа на годишната Програма за 
изработка на плановите, општината 
(нарачателот на планот) склучува договор со 
овластена организација за изработка на 
урбанистички планови. Со договорот се 
утврдува содржината на планот (програма), 
роковите за изработка, начинот на плаќање и 
други права и обврски на нарачателот и 
изработувачот на планот. 
Финансирањето на урбанистичките планови 
се планира да се обезбеди со: 
 

 Средства од надомест за 
уредување на градежно 
земјиште 

 Средства од надомест за 
уредување на градежно 
земјиште и од 
самофинансирање на од 
заинтересирани правни и 
физички лица 

 Самофинансирање од правни 
и физички лица 

 Буџет на Општина Могила 

 Трансфер на средства од 
други нивоа на власт: 

- Средства од АФПЗРР – 
4.394.070,00 денари  

- Средства од Министерство за 
транспорт и врски 
 

За 2022 година се предлага изработка на 
следните планови: 

 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА СЕЛА 

Р.бр. Опфат  

1 

 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО МОГИЛА,  
Општина Могила 
 
Согласно членови 14 и 15 од Законот за  урбанистичко 
планирање а во согласност со член 8 став 2 од 
Правилникот за поблиската содржина, размер и начин на 
графичка обработка на урбанистичките планови,  
 
Размер = 1:1000 со површина на плански опфат од 
159,03ха. 
 
(се пренесува од 2021 г.) 
 

2 

 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ИВАЊЕВЦИ,  
Општина Могила 
 
Согласно членови 14 и 15 од Законот за  урбанистичко 
планирање а во согласност со член 8 став 2 од 
Правилникот за поблиската содржина, размер и начин на 
графичка обработка на урбанистичките планови,  
 
Размер = 1:1000 со површина на плански опфат од 
47,14ха. 
 
 

3 

 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО НОШПАЛ,  
Општина Могила 
 
Согласно членови 14 и 15 од Законот за  урбанистичко 
планирање а во согласност со член 8 став 2 од 
Правилникот за поблиската содржина, размер и начин на 
графичка обработка на урбанистичките планови,  
 
Размер = 1:1000 со површина на плански опфат од 
54,37ха. 
 
 

4 

 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ДЕДЕБАЛЦИ,  
Општина Могила 
 
Согласно членови 14 и 15 од Законот за  урбанистичко 
планирање а во согласност со член 8 став 2 од 
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Правилникот за поблиската содржина, размер и начин на 
графичка обработка на урбанистичките планови,  
 
Размер= 1:1000 со површина на плански опфат од 
35,34ха. 
 
 

5 

 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ДОЛНО СРПЦИ,  
Општина Могила 
 
Согласно членови 14 и 15 од Законот за  урбанистичко 
планирање а во согласност со член 8 став 2 од 
Правилникот за поблиската содржина, размер и начин на 
графичка обработка на урбанистичките планови,  
 
Размер= 1:1000 со површина на плански опфат од 
52,70ха. 
 
 

 
 
Финансирање од страна на 
општината, со средства 
обезбедени од АФП- Скопје 

6 

 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО БЕРАНЦИ,  
Општина Могила 
 
Согласно членови 14 и 15 од Законот за  урбанистичко 
планирање а во согласност со член 8 став 2 од 
Правилникот за поблиската содржина, размер и начин на 
графичка обработка на урбанистичките планови,  
 
Размер= 1:1000 со површина на плански опфат од 
61,60ха. 
 
 

 
 
Финансирање од страна на 
општината, со средства 
обезбедени од АФП- Скопје 

7 

 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО РАДОБОР,  
Општина Могила 
 
Согласно членови 14 и 15 од Законот за  урбанистичко 
планирање а во согласност со член 8 став 2 од 
Правилникот за поблиската содржина, размер и начин на 
графичка обработка на урбанистилките планови,  
 
Размер= 1:1000 со површина на плански опфат од 
45,05ха. 
 

 
 
 
Финансирање од страна на 
општината, со средства 
обезбедени од АФП- Скопје 

8   

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ЧАРЛИЈА,  
Општина Могила 
 
Согласно членови 14 и 15 од Законот за  урбанистичко 
планирање а во согласност со член 8 став 2 од 
Правилникот за поблиската содржина, размер и начин на 
графичка обработка на урбанистичките планови,  
 
Размер= 1:1000 со површина на плански опфат од 
35,15ха. 
 

9 

 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО АЛИНЦИ,  
Општина Могила 
 
Согласно членови 14 и 15 од Законот за  урбанистичко 
планирање а во согласност со член 8 став 2 од 
Правилникот за поблиската содржина, размер и начин на 
графичка обработка на урбанистичките планови,  
 
Размер= 1:1000 со површина на плански опфат од 
18,30ха. 
 

10 

 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ВАШАРЕЈЦА,  
Општина Могила 
 
Согласно членови 14 и 15 од Законот за  урбанистичко 
планирање а во согласност со член 8 став 2 од 
Правилникот за поблиската содржина, размер и начин на 
графичка обработка на урбанистичките планови, 
  
Размер= 1:1000 со површина на плански опфат од 
17,60ха. 
 

11 

 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ЛОЗНАНИ,  
Општина Могила 
 
Согласно членови 14 и 15 од Законот за  урбанистичко 
планирање а во согласност со член 8 став 2 од 
Правилникот за поблиската содржина, размер и начин на 
графичка обработка на урбанистичките планови,  
 
Размер= 1:1000 со површина на плански опфат од 
45,26ха. 
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12 

 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ТРНОВЦИ,  
Општина Могила 
 
Согласно членови 14 и 15 од Законот за  урбанистичко 
планирање а во согласност со член 8 став 2 од 
Правилникот за поблиската содржина, размер и начин на 
графичка обработка на урбанистилките планови,  
 
Размер= 1:1000 со површина на плански опфат од 
38,43ха. 
 

 
 
 
Финансирање од страна на 
општината, со средства 
обезбедени од АФП- Скопје 

13 

 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО СВЕТО ТОДОРИ,  
Општина Могила 
 
Согласно членови 14 и 15 од Законот за  урбанистичко 
планирање а во согласност со член 8 став 2 од 
Правилникот за поблиската содржина, размер и начин на 
графичка обработка на урбанистичките планови,  
 
Размер= 1:1000 со површина на плански опфат од 
27,76ха. 
 

 
 
 
Финансирање од страна на 
општината, со средства 
обезбедени од АФП- Скопје 

14 

 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО МУСИНЦИ,  
Општина Могила 
 
Согласно членови 14 и 15 од Законот за  урбанистичко 
планирање а во согласност со член 8 став 2 од 
Правилникот за поблиската содржина, размер и начин на 
графичка обработка на урбанистичките планови,  
 
Размер= 1:1000 со површина на плански опфат од 
34,32ха. 
 

 
 
 
Финансирање од страна на 
општината, со средства 
обезбедени од АФП- Скопје 
 
 

15 

 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО МОЈНО,  
Општина Могила 
 
Согласно членови 14 и 15 од Законот за  урбанистичко 
планирање а во согласност со член 8 став 2 од 
Правилникот за поблиската содржина, размер и начин на 
графичка обработка на урбанистичките планови,  
 

 
 
 
Финансирање од страна на 
општина Могила и др. 

Размер= 1:1000 со површина на плански опфат од 
14,02ха. 
 

16 

 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ПУТУРУС,  
Општина Могила 
 
Согласно членови 14 и 15 од Законот за  урбанистичко 
планирање а во согласност со член 8 став 2 од 
Правилникот за поблиската содржина, размер и начин на 
графичка обработка на урбанистичките планови, 
  
Размер= 1:1000 со површина на плански опфат од 
22,21ха. 
 

17 

 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ЦРНИЧАНИ,  
Општина Могила 
 
Согласно членови 14 и 15 од Законот за  урбанистичко 
планирање а во согласност со член 8 став 2 од 
Правилникот за поблиската содржина, размер и начин на 
графичка обработка на урбанистичките планови,  
 
Размер= 1:1000 со површина на плански опфат од 
12,62ха. 
 

18 

 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ПОДИНО,  
Општина Могила 
 
Согласно членови 14 и 15 од Законот за  урбанистичко 
планирање а во согласност со член 8 став 2 од 
Правилникот за поблиската содржина, размер и начин на 
графичка обработка на урбанистичките планови,  
 
Размер= 1:1000 со површина на плански опфат од 
10,77ха. 
 

 
19 

 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО НОВО СЕЛАНИ, 
Општина Могила 
 
Согласно членови 14 и 15 од Законот за  урбанистичко 
планирање а во согласност со член 8 став 2 од 
Правилникот за поблиската содржина, размер и начин на 
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графичка обработка на урбанистичките планови,  
 
Размер= 1:1000 со површина на плански опфат од 
19,95ха. 
 

 
 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО 
МЕСТО 

 
1. УПВНМ за изградба на стопански 

комплекс во с. Добрушево 
2. УПВНМ за изградба на стопански 

комплекс во с. Ивањевци 
3. Урбанистички план вон населено 

место за изградба на Е1.13-
Површински соларни и 
фотоволтаични електрани, на 
К.П.бр.695, К.П.бр.696, К.П.бр.697 
и К.П.бр.698, м.в.„Ложиште“, 
К.О.Вашарејца, Општина Могила. 

 
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ 
 

1. Урбанистички проект вон опфат 
на урбанистички план за изградба 
на E1-Нов 10(20) kV кабелски вод 
на K.П.бр.1756/1, K.П.бр.1764, 
K.П.бр.1770, K.П.бр.664, 
K.П.бр.722 и K.П.бр.742 во 
с.Лознани, КО Лознани - Општина 
Могила. 

2. Урбанистички проект вон опфат 
на урбанистички план за изградба 
на  Нов 10(20) KV кабелски вод на: 
КП 1016, КП 911, КП 1006, КП 881, 
КП 656, КП 654, КП 653, КП 1003, 
КП 556, КП 543, КП 1013, КП 416, 
КП 1022, КП 1004, КП 1015/1, КО 
Подино,КП 1197, КП 1670, КП 
1654,КП 1136/1, КП 1669, КП 1661, 
КП 631, КО Свето Тодори, КП 
3227, КП 3256, КП 3526, КП 3538, 
КП 3351, КП 3353, КП 2532, КП 

2531/1 КО Трновци, Општина 
Могила 

 
 
3. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Пред склучување на договорот со 
изготвувачот на планот, потребно е да му се 
достави Проектна програма која ќе ги 
содржи сите програмски насоки, потреби и 
функции, кои планот треба да ги содржи. Ова 
е со цел да се добијат квалитетни планови, 
истовремено и планови кои несметано ќе се 
реализираат. 
Цената на плановите се пресметува по хектар 
од испланираната површина, по договор со 
правниот субјект – фирмата регистрирана за 
изработка на урбанистички планови, по пат 
на јавна набавка, согласно Законот за јавни 
набавки. 
 
Во зависност од потребите, оваа Програма 
може да се изменува и дополнува, со 
претходна согласност на Советот на 
Општина Могила. 
 
Оваа Програма влегува во сила со денот на 
донесувањето и истата ќе се објави во 
Службен гласник на Општина Могила.  
 
 
 
Бр.08-835/16     Општина Могила 
10.12.2021 година Претседател на Совет 
                                              Маргарита Груевска 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 

од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.5/2002) 
и член 23-а став 1 точка 3 од Статутот на 
Општина Могила (“Службен гласник на 
Општина Могила” бр.05/2006, 12/2011, 
08/2013, 26/2014 и 05/2021), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Програма за одржување на 
јавна чистота на територијата на Општина 

Могила за 2022 година 
 

1. Објавувам Програма за одржување на 
јавна чистота на територијата на Општина 
Могила за 2022 година, донесено на 
седница на Совет на Општина Могила, 
одржана на 10.12.2021 година; 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина 
Могила”. 
 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-861/9  Општина Могила  

14.12.2021 година    Градоначалник 

                                          Драганчо Саботковски 
     

 

 

 

 

 

Врз основа на член 12 од Законот за 
јавна чистота (“Службен весник на Република 
Македонија” бр.111/2008, 64/2009, 88/2010, 
23/2011, 53/2011, 80/2012, 163/2013, 
44/2015, 147/2015 и 31/2016), член 41 од 
Законот за управување со отпад (“Службен 
весник на Република Македонија” 
бр.68/2004, 71/2004, 107/2007, 102/2008, 
143/2008, 124/2010, 51/2011, 123/2012, 
147/2013, 163/2013, 51/2015, 146/2015, 
156/2015, 192/2015, 39/2016, 63/2016 и 
"Службен весник на Република Северна 
Македонија" бр.31/2020 и 216/2021), член 36 
став 1 точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (“Службен весник на Република 
Македонија” бр.5/2002) и член 22-а став 1 
точка 14 од Статутот на Општина Могила 
(“Службен гласник на Општина Могила” 
бр.5/2006, 12/2011, 8/2013, 26/2014 и 
05/2021). Советот на Општина Могила на 
седницата одржана на ден 10.12.2021 
година, донесе: 

 

П Р О Г Р А М А 

 ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНАТА ЧИСТОТА НА 
ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА МОГИЛА ЗА 

2022 ГОДИНА 

 

 

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 

Програмата на општина Могила за 
одржување на јавната чистота е насочена кон 
одржување на јавната чистота на јавните 
површини и на отворените простори на 
јавните објекти, заради обезбедување на 
поквалитетни услови за живот на граѓаните и 
почиста животна средина во општината. 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА  

Општа цел на програмата е да се обезбеди 
редовно чистење (метење и миење) на 
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јавните површини и отворените простори на 
јавните објекти, како и чистењето на снегот и 
мразот во зимски услови. 

 Со оваа програма: 

- Се утврдува територијата, 
распоредот и фреквенцијата за 
одржување (метење и миење) на 
јавните површини и отворените 
простори на јавните објекти. 

- Се утврдуваат основните начела 
на вршење на работите за 
одржување на јавната чистота, 

- Се утврдува надзор во 
спроведувањето 

- Се утврдува начинот на 
финансирањето. 

 

ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА 

Одржување на јавната чистота на 
територијата на Општина Могила ќе ги 
прифати: јавните површини (улици, тротоари, 
пристапни патишта, плоштади и уредени 
отворени простории, паркинг простори, 
скалила кои ги поврзуваат површините за 
јавен сообраќај, видиковци, автобуски и 
такси станици, гробишта, јавни санитарии, 
јазли, пазари.) 

Во спроведувањето на Програмата се 
изведуваат следните активности: 

- Рачно метење на јавните 
површини 

- Машинско чистење на улиците од 
наноси на земја после врнежи од 
дожд 

- Миење на јавните површини со 
цистерна 

- Собирање и транспортирање на 
отпадот од одржување на јавната 
чистота и негово транспортирање 
на општинските времени депонии 
во населените места од 
општината 

- Рачно чистење на снегот и мразот 
во зимски услови 

Согласно Програмата ќе се врши метење на: 
улици, паркинг простори, пристапни патишта 
кон населените места, јавни санитарни јазли, 
пазари и гробишта, автобуски постојки и 
такси станици, миење на улици и паркинг 
простори, рачно чистење на снег и мраз во 
зимски услови. 

 

ИЗВЕДУВАЧ НА ПРОГРАМАТА 

Програмата за одржување на јавната чистота 
ќе ја изведува ЈКП ПЕЛА ХИГИЕНА – општина 
Могила. 

 

АКТИВНОСТИ 

При утврдување на јавните површини кои ќе 
се одржуваат со оваа Програма земени се во 
предвид: густината на населеност, 
фрекфенцијата на граѓани и сообраќај, 
социјалните, културните и воспитно-
образовните објекти. 

 

 

 

 

ДИНАМИКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА 
ПРОГРАМАТА 

Чистењето на јавните површини ќе се врши 
по категории: 

1. Прва категорија – централно градско 
подрачје – метење, собирање и 
исфрлање на смет пет дена во 
неделата. 

Реден 
Број 

Јавни површини Површина - 
м2 
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1. Плоштад и парк 
во Могила 

3000 

2. Главна асфалтна 
сообраќајница од 

влезот до  
центарот на 

Могила 

8500 

 Вкупно: 11500 

 

2. Втора категорија 
- Метење, собирање и исфрлање 

на отпад еднаш во неделата. 

Реден 
Број 

Јавни површини Површина – 
м2 

1. Главна асфалтна 
сообраќајница од 

влезот од кај 
патниот премин 
преку пругата до  

излезот на Могила 

15800 

2. Од центарот 
улицата пред 
црквата “Св. 

Архангел Михаил” 
Могила 

3000 

 Вкупно: 18800 

 

3. Трета категорија 
- Метење, собирање и исфрлање 

на отпад еднаш месечно 

Реден 
Број 

Јавни површини 
(Средсело) 

Површна – 
м2 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

Ивањевци 
Беранци 
Долно Српци 
Вашарејца 
Дедебалци 
Ношпал 
Добрушево 
Свето Тодори 
Трновци 
Подино 
Лознани 

4400 
2500 
7000 
6000 
8500 
3300 
9000 

 
 
 
 

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

Новоселани 
Радобор 
Д.Чарлија 
Трап 
Будаково 
Алинци 
Мојно 
Мусинци 
Црничани 
Путурус  

 
 
 
 
 
 
 
 

10.000 

 Вкупно: 50700 

 

 

Пресметка за чинење на работната рака за 
изведба на работите 

1. Бруто плата за четири работници 
4 раб. х 22.146,00 х 12 мес. = 
1.063.008,00 
Вкупна работна рака: 1.063.008,00 
денари 
 

-Потребен алат за работа и ХТЗ опрема 

Реде
н  

Број 

Материја
л 

Количи
на  

Цен
а  

Вкупно  

1. Метли  40 100 4000 

2. Лопати 8 250 2000 

3. Копачи 4 800 3200 

4. Грибла 4 400 1600 

5. Лопати за 
снег 

4 800 3200 

6. Колички 4 200
0 

8000 

7. ХТЗ 
опрема 
(облека, 
нараквиц
и, 
работна 
облека, 
одела и 
чевли) 

4 200
0 

8000 

 Вкупно 30.000,
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00 

 ДДВ 18% 5.400,0
0 

 Вкупно се ден. 35.400,
00 

 

 

- Одвоз на собран комунален 
отпад со трактор на депонија 
100 тури х 600,00 ден. = 60.000,00 
денари 
 

- РАБОТНА 
РАКА.......................1.063.008,00 
ден. 

- АЛАТ И ХТЗ 
ОПРЕМА.............35.400,00 ден. 

- ОДВОЗ НА 
ОТПАД..................60.000,00 ден. 
 
ВКУПНО СЕ:                            
1.158.408,00 ден. 

 
 

 

ОДРЖУВАЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО 

 

Одржувањето на парковите и зеленилото во 
населените места од општината ќе се врши 
со следните операции: 

- Косење, полевање, греблување и 
изнесување на тревата, кастрење 
и кроење на жива ограда и 
исфрлање на отпадот. 

Овие операции ќе се извршуваат еднаш во 
неделата во периодот од април до ноември. 

Реден 
број 

П А Р К О В И Површина – 
м2 

1. Парк центар Могила 3000 

2. Парк зад домот во 5000 

Могила 

3. Парк 2 Могила 2000 

4. Стадион “Димче 
Сарванов” 

17000 

5. Парк во Добрушево 4500 

6. Центар – Дедебалци, 
Ношпал, Чарлија 

4000 

7. Центар – Долно 
Српци, Беранци  

3200 

8. Центар – Вашарејца, 
Ивањевци, Лознани 

5000 

9. Парк во Будаково 4000 

10. Парк во Мусинци 1000 

 Вкупно: 48700 

 

 

Одредување на потребниот број на 
работници 

Ред
ен 

Број 

Динамик
а на 

интервен
ции 

Норм
а за 

работ
ен 

ден 8 
часа 
(м2) 

Површ
ина 
м2 

Број на 
работн

ици 

1. Рачно 
метење 
(двапати 
неделно) 

6200 41400 3 

 Вкупно:   3 

  

- Потребен број на работници 
изнесува 3 
Пресметка за чинење на 
работната рака 
За изведба на работите 

1. Бруто плата за 3 работници 
3 раб. х 22.146,00 х 6 мес. = 
398.628,00 ден. 
Вкупна работна рака:           
398.628,00 ден. 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.18 63 

 
- Потребен алат за работа и ХТЗ 

Опрема  

Реде
н 

Број 

Материј
ал 

Количи
на 

Цена Вкупно 

1. Метли 10 100 1000 

2. Лопати 3 250 750 

3. Колички 3 2000 6000 

4. Коси 3 1000 3000 

5. ХТЗ 
опрема 
(облека, 
наракви

ци и 
работна 
облека) 

3 2000 6000 

6. Саден 
материја

л 

  30000 

   Вкупн
о: 

46.750,
00 

   ДДВ 
18% 

8.415,0
0 

   Се 
вкупн

о: 

55.165,
00 

 

- Одвоз на собран комунален 
отпад со отпад со трактор на 
депонија, довоз на хумус, земја 
и др. 
 

30 тури х 700,00 денари = 21.000,00 
ден. 

-РАБОТНА 
РАКА............................398.628,00 ден. 

-АЛАТИ И ХТЗ 
ОПРЕМА................55.165,00 ден. 

-ОДВОЗ НА 
ОТПАД.......................21.000,00 ден. 

 
ВКУПНО СЕ:     474.793,00 ден. 

 

МИЕЊЕ НА ЈАВНИ ПОВРШИНИ 

Миењето на улиците се извршува во летниот 
период: од 1 Април до 31 Октомври, 
согласно оперативниот план. 

 

ЧИСТЕЊЕ НА ПРИСТАПНИТЕ ПАТИШТА КОН 
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОД ОПШТИНА МОГИЛА 

Чистењето ќе се врши два до четири пати во 
годината 

Влезовите и излезите од 
населените места во 
општината 

8000м2 

Влезовите во јавните 
институции во н.м од 
општината 

1000м2 

 

РАЧНО ЧИСТЕЊЕ НА СНЕГ И МРАЗ ВО 
ЗИМСКИТЕ УСЛОВИ 

Во зимскиот период доколку паѓа снег 
изведувачот е должен рачно да го чисти 
снегот и мразот од улиците и тротоарите и 
тоа: 

Рачно чистење опфаќа чистење на снегот и 
мразот од: 

Пристапни улици до 
објектите од јавните 

институции 

1000м2 

  

 

ВОНРЕДНО ОДРЖУВАЊЕ 

ЈКП “ПЕЛА ХИГИЕНА” – општина Могила, е 
должно да постапува и по издадени 
решенија од општинскиот комунален 
инспектор и овластениот инспектор за 
животна средина за чистење на мини 
депонии и јавни површини кои се надвор од 
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програмата, а кои се вонредно загадени и на 
кои е констатирано присуство на отпад од 
непознато потекло. 

ЈКП “ПЕЛА ХИГИЕНА” – општина Могила, ќе 
врши чистење на просторот веднаш по 
одржувањето на јавни манифестации кои ги 
организира Општина Могила. 

ОДРЖУВАЊЕ И ЧИСТЕЊЕ НА КОРИТО НА 
РЕКА ШЕМНИЦА И СУВОДОЛИЦИ 

Одржувањето и чистењето на излетничките 
места ќе се врши со следните операции: 

- Косење, гребулање и изнесување 
на тревата (папрата), кастрење и 
кроење на жива ограда, сечење 
на грмушки и исфрлање на 
отпадот. 

Овие операции ќе се извршуваат еднаш во 
месецот во периодот од април до октомври 

Реден 
Број 

Излетничко место Површина м2 

1. Река Шемница 25.000 

2. Суводолица 
Беранци 

5.000 

3. Суводолица Долно 
Српци 

5.000 

4. Суводолица 
Ивањевци 

5.000 

 Вкупно: 40.000 

 

Одредување на потребниот број на 
работници 

Реден 
број 

Динамика 
на 

интервенции 

Норма 
за 

работен 
ден 8 
часа 
(м2) 

Број на 
работници 

1. Рачно 
метење 
(еднаш 
месечно) 

4500 2 

 Вкупно: 4500 2 

 

- Потребен број на работници 
изнесува 2 

Пресметка за чинење на 
работната  

рака за изведба на работите 
1. Бруто плата за 2 работници 

2 х 22.146,00 х 3м= 138.876,00 ден. 
 
- Потребен алат за работа и ХТЗ 

опрема 

Реде
н 

Број 

Материј
ал 

Количи
на 

Цен
и 

Вкупно 

1. Лопати 2 250 500 

2. Вили 2 200 400 

3. Коси 2 1000 2000 

4. Грибла 2 400 800 

5. Колички 1 2000 2000 

6. ХТЗ 
опрема 
(облека, 

нараквиц
и и 

работна 
облека) 

2 2000 4000 

Вкупно: 
ДДВ 18% 

Вкупно се ден: 

9.700,00 
       
1.746,00 
     
11.446,0
0 

 

- Превоз на работници до местото 
на работа 

2 х 900,00 ден х 3 = 5.400,00 
ден. 

 
- Одвоз на собран комунален 

отпад со трактор на депонија 
30 тури х 500,00 ден = 

15.000,00 ден 
- РАБОТНА РАКА…………………….. 

138.876,00 ден. 
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- АЛАТИ И ХТЗ ОПРЕМА............   

11.446,00 ден. 
- ПРЕВОЗ ДО РАБОТА................     

5.400,00 ден. 
- ОДВОЗ НА ОТПАД..................    

15.000,00 ден. 
 
ВКУПНО СЕ:                                 
164.722,00 ден. 
 
                    РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

Р.бр
. 

АКТИВНОС
Т 

Бр. на 
работни

ци 

Вкупно 
потребни 
финансис

ки 
средства 

 

1 ОДРЖУВА
ЊЕ НА 

ХИГИНАТА 
НА 

ЈАВНИТЕ 
ПОВРШИН

И 

4 1.158.408,
00 ден. 

 

2 ОДРЖУВА
ЊЕ НА 

ПАРКОВИ 
И 

ЗЕЛЕНИЛО 

3 474.793,00 
ден. 

 

3 ОДРЖУВА
ЊЕ И 

ЧИСТЕЊЕ 
НА 

ИЗЛЕТНИЧ
КИ МЕСТА 

2 164.722,00 
ден. 

 

  ВКУПНО: 1.797.923,
00 ден. 

 

 

Средствата за реализација на 
програмата ќе бидат обезбедени од буџетот 
на Општина Могила  и средства од донации и 
фактури за извршени услуги на фирми и 
физички лица 

                                          
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

Програмата за јавната чистота на 
територијата на Општина Могила согласно 
Законот за јавна чистота и законот за 
управување со отпад се фокусира на 
одржувањето на јавната чистота во  три 
сегменти: метење, миење и рачно чистење 
на снег и мраз во зимски услови. 

Програмата ја изготви Општина 
Могила во соработка со ЈКП „ПЕЛА ХИГИЕНА“ 
– општина Могила, во која се извршени 
сериозни интервенции како во опфатот на 
површините за одржување, така и во 
прецизирање и детализирање на 
фреквенцијата на одржување. 

Во програмата е даден приоритет на 
површините кои ќе ги одржува изведувачот 
на програмата (КЛП „ПЕЛА ХИГИЕНА“ – 
општина Могила) според густината на 
населеност, фреквенцијата на граѓани и 
сообраќај, постоење на социјални, културни 
и воспитно – образовни објекти. 

При изготвување на програмата 
земено е во предвид мислењето на 
надлежните инспекциски служби во 
Општината преку нивната работа на терен и 
мислењето  на стручните служби во ЈКП 
„ПЕЛА ХИГИЕНА“ – општина Могила. 

Со спроведување на оваа Програма 
ќе се подобри квалитетот во одржувањето на 
јавната чистота, со што ќе се обезбедат 
поквалитетни услови за живот и почиста 
животна средина во општината. 

VII. БУЏЕТ И ФИНАНСИРАЊЕ 

Во оваа програма предвидено е 
вкупно годишно одржување на јавни 
површини и тоа: 

1. Метење, чистење, собирање на 
смет.........................................  78.000 
м2 
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2. Чистење на пристапни патишта 

..................................................   9.000 
м2 

3. Рачно чистење на снег 
................................................................
.   1.000 м2 
Вкупна површина 
од............................................................
......... 88.000 м2 

Потребни финансиски 
средства.................................................
.  1.158.408 ден. 
 

4.  Паркови и зеленило 
................................................................
...  48.700 м2 
Потребни финансиски 
средства................................................  
474.793 ден. 
 

5. Излетнички 
места.......................................................
.................   40.000 м2 
Потребни финансиски средства 
................................................ 164.722 
ден. 
 
 
Вкупно јавни површини од 1 – 5 
................................................ 176.700 
м2 

Финансиски средства од 1 – 5 
................................................ 
1.797.923 ден. 

 

 

Бр.08-835/17                  Општина Могила                                                                          
10.12.2021 година          Претседател на Совет 

                                               Маргарита Груевска                                                                                              

 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.5/2002) 
и член 23-а став 1 точка 3 од Статутот на 
Општина Могила (“Службен гласник на 
Општина Могила” бр.05/2006, 12/2011, 
08/2013, 26/2014 и 05/2021), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Програма за управување со 
отпад на територијата на Општина Могила 

за 2022 година 
 

1. Објавувам Програма за управување со 
отпад на територијата на Општина 
Могила за 2022 година, донесено на 
седница на Совет на Општина Могила, 
одржана на 10.12.2021 година; 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина 
Могила”. 
 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-861/10  Општина Могила 

14.12.2021 година             Градоначалник 

                                         Драганчо Саботковски  
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Програма за управување со отпад на 

територија на општина Могила за 2022 
година 

Вовед 

Програмата за управување со отпад 
претставува плански документ произлезен 
од Законот за управување со отпад (член 19 
"Службен весник на Република Македонија" 
бр. 68/2004, 71/2004, 107/07, 102/2008, 
143/08, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 
51/15, 146/15, 156/15, 192/15, 39/16, 63/16 и 
"Службен весник на Република Северна 
Македонија" бр. 31/2020 и 216/2021). Истата 
претставува основа за реализација на 
активностите предвидени во Планот и 
програмата за управување со отпад на 
општина Могила, донесен од страна на 
Совет на општина Могила, а одобрен од 
страна на министерството за животна 
средина и просторно планирање. 

Програмата за управување со отпад е 
изработена согласно законските барања на 
Законот за управување со отпад, а при 
изработката на истата користени се 
препораките на НЕАП-2, Стратегијата за 
управување со отпад на Република 
Македонија 2008-2020, Националниот план 
за управување со отпад на Република 
Македонија 2009-2015 и Планот и 
програмата за управување со отпад на 
општина Могила. 

Со Програмата за управување со 
отпад се утврдуваат мерките и активностите 
што треба да се превземат од страна на 
субјектите кои управуваат со отпадот во 
тековната година за подобрување на општата 
состојба во управувањето со отпадот и 
заштитата на животната средина. 

 Програмата подразбира организиран 
систем на постапување со отпадот односно, 
собирање, транспортирање и депонирање на 
комуналниот и другите видови на неопасен 
отпад, процесите на селектирање, третман и 

складирање на отпадот, надзорот над овие 
операции како и мерките за заштита на 
животна средина, животот и здравјето на 
луѓето, со цел правилно управување со 
комуналниот и другите видови на неопасен 
отпад на територијата на општина Могила. 

1.Процена на видот и на количеството на 
отпад што се создава во општина Могила на 
годишно ниво 

Собирањето и транспортирањето на 
комуналниот и другите видови на неопасен 
отпад на територијата на општина Могила се 
врши од вкупно 19 населени места. Со 2 
специјални возила за собирање и 
транспортирање на отпадот.  

Врз основа на анализите направени 
од страна на ЈКП „ПЕЛА ХИГИЕНА“ – општина 
Могила во 2021 година на територијата на 
општина Могила од вкупно 1225 физички 
лица и 62 правни лица, корисници на 
комуналната услуга, се очекува да бидат 
собрани околу 1100 тони отпад годишно. 

Вкупни количини на собран отпад, 
993,6 тони/год. 

Од селективниот процес на собирање 
на отпадна хартија во 2020 година собрани 
се 136,62 тони отпадна хартија, стакло 49,68 
тони, пластика 136,62 тони, органски отпад 
(храна,лисја и сл.) 49,68 тони и измешан 
комунален отпад (отпад од домаќинства и 
сличен отпад) 621 тони. 

За собирање на комуналниот и 
другите видови на неопасен отпад на 
територијата на општина Могила поставени 
се специјализирани садови за собирање на 
истиот и тоа: 51 контејнери од 1,1м3, 
пластични канти од 120 литри.  

2.Мерки и активности за избегнување и за 
намалување на количеството на создаден 
отпад 
 Почитувајќи ги законските регулативи 
на Република Македонија за управување со 
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отпадот, посебно Законот за управување со 
отпад и Законот за заштита на животната 
средина, Програмата за управување со 
отпадот ги предвидува следните мерки за 
намалување на количеството на отпад: 

 Избегнување на создавање на 
големи количини на отпад на 
местото на изворот на отпадот; 

 Преработка на создадениот отпад 
на местото каде се создава или 
доколку отпадот не може да биде 
преработен на местото каде е 
создаден да биде пренесен на 
преработка или да биде отстранет 
во најблиското место определено 
за таа намена; 

 Преработка на отпадот да се врши 
по пат на рециклирање, повторна 
употреба или во друг процес на 
екстракција на секундарни 
суровини или користење на 
отпадот како извор на енергија; 

 Во процесот на производство, 
примена на технологии за почисто 
производство, како и употреба на 
материјали и суровини со чија 
преработка се добиваат помали 
количини на отпад. 

За реализација на предвидените 
мерки потребно е спроведување на следните 
активности: 

 Анализа на видот и количините на 
отпад, мерење на количините на 
отпад; 

 Ревизија на постоечките шеми за 
собирање на отпадот и 
воспоставување на интегрирана 
шема за управување со отпадот; 

 Проширување на услугата во 
руралните средини; 

 Набавка на специјални возила за 
собирање на отпадот; 

 Набавка на специјализирани 
садови за собирање на 
комуналниот отпад; 

 Воведување на шеми за собирање 
на гломазен отпад, гранки, лисја 
како и опасен отпад од 
домаќинствата; 

 Управување со дивите депонии 
(мониторинг, расчистување и 
рекултивација); 

 Управување со градежен шут –
определување на локација за 
депонирање на градежен шут и 
информирање на правните и 
физичките лица за постапувањето 
со таквиот вид на отпад. 

 
3.Начин на остварување на обврските на 
правните и физичките лица кои управуваат 
со отпадот 

Остварувањето на обврските на 
правните и физичките лица се врши според 
основните начела за заштита на животната 
средина при управувањето со отпадот, преку 
правилата за постапување со отпадот дадени 
во законската регулатива на Република 
Македонија, односно Законот за управување 
со отпад и Правилниците произлезени од 
него кои се однесуваат на управувањето со 
отпадот. 

При остварувањето на своите обврски 
за управување со отпадот, правните и 
физички лица се должни да обезбедат висок 
степен за заштита на животната средина, 
животот и здравјето на луѓето. Обврските за 
постапките во процесот на управување со 
отпадот да ги изведуваат со посебно 
внимание и на начин со кој ќе избегнат: 

 Загрозување на животната 
средина, животот и здравјето 
на луѓето; 

 Загадување на водите, 
воздухот и почвата над 
пропишаните вредности; 

 Создавање на бучава и 
непријатна миризба; 
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 Уништување на природните 

услови за живот на животните 
и растенијата; 

 Нагрдување и неуредување на 
објектите и просторот  во 
урбаните зони и подрачја 
надвор од урбаните зони; 

 Неконтролирано 
отстранување на отпадот, 
оставање, фрлање, 
запалување или 
неконтролирано 
отстранување на отпадот; 

При остварување на своите обврски 
при управувањето со отпадот правните и 
физичките лица се должни: 

 Да ги почитуваат општите и 
посебните правила за 
постапување со комуналниот 
и другите видови на неопасен 
отпад издадени од надлежен 
државен и локален орган; 

 Да го селектираат отпадот, да 
ги утврдат неговите 
карактеристики и да го 
класифицираат според 
Листата на видови на отпад; 

 Да вршат контрола на 
влијанијата на отпадот врз 
животната средина, животот и 
здравјето на луѓето; 

 Да го одделат опасниот дел 
содржан во отпадот и да го 
предадат на предвидени 
места за предавање на истиот; 

 Да го собираат во 
специјализирани садови 
наменети исклучиво за 
собирање на отпад; 

 Да ја почитуваат шемата на 
собирање и транспортирање 
на отпадот изработена од 
давателот на услугата; 

 Да го предадат собраниот 
отпад на давателот на 

услугата на територијата на 
општината; 

 Да ги почитуваат препораките 
за управување со отпадот 
наведени во Б-интегрираните 
дозволи и препораките во 
програми за управување со 
отпад; 

 Да го почитуваат начелото 
“загадувачот плаќа”, односно 
да ги сносат сите трошоци 
настанати при управувањето 
со отпадот, вклучувајќи ги 
трошоците за собирање, 
транспортирање, третман, 
складирање, отстранување, 
превенција и мониторинг како 
и трошоците за санационите 
мерки за штетата која што ја 
предизвикал отпадот. 

4.Мерки и активности за селекција на 
отпадот, вклучувајќи го и издвојувањето на 
опасните состојки во отпадот 

Основните мерки за селекција на 
создадениот отпадот треба да се предвидат 
уште на самиот извор, со цел да се оствари 
максимално искористување на 
материјалната и на енергетската вредност на 
отпадот по најниска можна цена, а 
потенцијалот на опасност на 
неупотребливите остатоци што треба да се 
депонираат да се сведе на минимум.  

Воспоставената мрежа за селективно 
собирање на отпадот претставува посебна 
форма на систем на селективно собирање за 
поединечни посебни текови на отпад врз 
основа на принципот за одговорност на 
производителот.  

Предвидените мерки се следни и се 
однесуваат на: 

 Воспоставување на систем на 
селективно собирање на 
хартија и пластика на 
целокупната територија на 
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општината како и 
воспоставување на систем на 
собирање на посебни текови 
на отпад: отпад од пакување, 
отпадно масло, електричен и 
електронски отпад, батерии и 
акумулатори, а како посебен 
систем собирање на 
гломазен отпад и градежен 
шут. 

Активностите за реализација на 
предвидените мерки за селектирање на 
отпадот би се сведиле на следното: 

 Дополнително 
распоредување на садови за 
селективно собирање на 
отпадна хартија и отпадна 
пластика (РЕТ), пред се 
поставени во колективни 
стамбени објекти; 

 Дополнително 
распоредување на садови по 
индивидуалните домаќинства 
за собирање на сув и воден 
отпад; 

 Проект за изградба на 
рециклажен двор; 

 Потпишување на договори  на 
општината со овластени 
правни лица за постапување 
со: пакување и отпад од 
пакување, електричен и 
електронски отпад и отпадни 
батерии и акумулатори. 

5.Начин на работа на објектите и 
инсталациите за преработка и за 
отстранување на отпадот 

За преработка на комуналниот и 
другите видови на неопасен отпад не постои 
современа инсталација. Собраните 
селектирани количини на отпадна хартија и 
отпадна пластика од страна на ЈКП „ПЕЛА 
ХИГИЕНА“ – општина Могила и од правните 
лица кои вршат откуп на отпадна хартија и 
отпадна пластика, се пресоваат со 

хидраулични преси. Собраните количини на 
хартија и пластика се предаваат на 
понатамошен третман на правни лица 
овластени за постапување и управување со 
ваков вид на отпад. 

Собраните количини на отпад се 
депонираат во депонијата Мегленци со која 
управува ЈП Комуналец Битола.  

За успешна работа на инсталациите 
за преработка и депонирање на комуналниот 
отпад потребно е: 

 реализирање на годишни 
програми на правните лица 
кои поседуваат инсталации за 
постапување со отпад; 

 водење на евиденција и 
известување на надлежните 
органи за видот, количеството 
и потеклото на отпадот; 

 да се применуваат најдобри 
достапни техники и 
технологии во процесот на 
преработка на отпадот кои ќе 
обезбедат почисто 
производство; 

 обука на вработените кои 
учествуваат работата на 
инсталациите. 

 
 
 
6.Начин за едукација и за подигнување на 
јавната свест на граѓаните во врска со 
управувањето со отпадот 

Подигнувањето на свеста на јавноста 
и на сите инволвирани субјекти во врска со 
управувањето со отпадот е неизбежна алка 
во воспоставувањето и функционирањето на 
успешниот систем за управување со отпадот. 
Воспоставувањето на системот за 
комуникација во областа за управување со 
отпадот претставува еден од најважните 
услови за инволвирањето на граѓаните во 
системот за управување со отпадот. Ваквата 
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активност ќе се реализира преку процес на 
комуникација или кампања за градење на 
свеста на јавноста кој како модел ќе ги 
опфати следните аналитички точки: 

 идентификација на 
загриженоста на јавноста во 
врска со постојната практика 
за управување со отпадот; 

 идентификација на целните 
групи во јавноста; 

 одредување и анализа на 
поважните проблеми со 
сегашната и со планираната 
практика на управувањето со 
отпадот; 

 анализа на ставовите во врска 
со проблемите во животната 
средина, особено во врска со 
новите методи на третман и 
одлагање на отпадот како дел 
од управувањето со истиот; 

 анализа на социо-
економските карактеристики 
на индиректно засегнатото 
население. 

Паралелно со изработката на 
моделот за реализација на кампањата за 
градење на света потребно е да се изврши: 

 Едукација за управување со 
отпад на локалната 
администрација, односно на 
луѓето кои работат во 
секторот за управување со 
отпад; 

 Едукација на вработените кои 
постапуваат со отпадот; 

 Едукација на членовите на 
здруженијата на граѓани во 
различни области; 

 Организирање на обуки и 
 Кадровско зајакнување на 

надлежните институции и 
органи на локално ниво. 

Спроведувањето на кампањата за 
информирање на јавноста фокусирана на 

управувањето и постапувањето со отпадот, 
ќе се сведи на следните групи на проблеми: 

 стоп за влијанијата врз 
животната средина поради 
неправилно, неконтролирано 
и незаконско фрлање на 
отпадоци; 

 повторно користење, 
рециклирање и обнова на 
отпадот; 

 подобрување на системот на 
управувањето со опасниот 
отпад и создавање на 
интегриран пристап кон 
управувањето со отпадот; 

 информирање на јавноста за 
општите прашања од доменот 
на управувањето со отпадот за 
планираните концепти на 
регионално управување со 
отпадот и финансиските 
добивки и позитивните 
ефекти за животната средина 
од таквите концепти; 

 објавување на информативен 
материјал како посебен 
весник или брошура; 

 обезбедување на наставни 
програми во образовниот 
систем со вклучени теми за 
животната средина; 

 соработка со невладините 
организации и научни 
друштва. 

7.Начинот на функционирањето на 
интегрираната мрежа за преработка на 
отпадот 

Воспоставувањето на системот на 
интегрираната мрежа овозможува 
најбезбедно и најекономично отстранување 
на отпадот во инсталациите кои се најблиску 
до местото на создавањето на отпадот, како 
и користење на најсоодветни методи и 
технологии со кои се обезбедува високо ниво 
на заштита на животната средина. Истата 
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претставува систем на објекти и инсталации 
за постапување со отпад кои се меѓусебно 
функционално поврзани. 

Изработката на интегрираната мрежа 
е со цел утврдување на потребните 
организациони и технички средства 
потребни за целосно покривање на 
опслуженото подрачје со соодветна услуга. 
Интегрираната мрежа содржи: 

 Кои населени места и кои 
создавачи на отпад ќе бидат 
опслужени; 

 Бројот на жителите и 
густината на населението; 

 Просечните годишни 
количини на создавање на 
отпадот; 

 Просторно – географскиот 
распоред на генераторите на 
отпад на даденото подрачје; 

 Состојбата со патната мрежа 
што ги поврзува објектите и 
подрачјето; 

 Видови и средства за 
примарно собирање на 
отпадот; 

 Технички опции кои 
одговараат на даденото 
подрачје. 

 
 
8.Реализација на мониторингот и 
информативниот систем во областа на 
управувањето со отпадот 
Организација на мониторинг 

Организацијата на мониторинг 
системот се врши во согласност со надлежен 
државен орган преку воспоставување и 
спроведување на мониторинг на локално 
ниво за управување со неопасен отпад. 

Мониторингот на управувањето со 
отпадот се состои од: 

 Следење на состојбите со 
управувањето со отпадот; 

 Собирање и доставување на 
податоци за видот, 
количеството и за потеклото 
на создадениот, 
преработениот и отстранетиот 
отпад; 

 Земање и испитување на 
мостри; 

 Контрола, обработка и 
анализа на податоците; 

 Обезбедување на 
информации за влијанието на 
создадениот отпад врз 
животната средина. 

Организација на информативен систем 

Организирањето на информативниот 
систем на локално ниво обезбедува 
собирање и презентирање на податоци за 
општата состојба во врска со управувањето 
со неопасниот отпад. 

Информативниот систем содржи: 

 Податоци за мониторингот на 
управувањето со отпадот на 
локалната мрежа; 

 Податоци за мониторингот од 
изворите на загадување 
предизвикани од 
управувањето со отпадот; 

 Податоци од мониторингот на 
одделни извори; 

 Податоци за видот на отпадот; 
 Податоци од катастарот на 

создавачи на отпад на 
локално ниво; 

 Податоци од планот за 
управување со отпад на 
општината; 

 Податоци за спроведување на 
програмите за управување со 
отпад на правните и 
физичките лица; 
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 Податоци од евиденцијата на 

отпадот; 
Успешната реализација на 

мониторингот и информативниот систем е 
основна база за следење и спроведување на 
Програмата за управување со отпад на 
општина Битола.  За таа цел потребно е: 

 Формирање на работна група 
од претставниците на јавните 
претпријатија и 
компетентните сектори на 
општината; 

 Формирање и одржување на 
базата на податоци; 

 Одржување на работни 
состаноци на сите субјекти 
инволвирани во 
реализацијата на Планот и 
програмата за управување со 
отпад, усвојување и давање 
препораки; 

 Евидентирање на количините 
на отпад по видови, податоци 
за корисниците на услугите, 
структура по дејности, 
покриеност на теренот, 
наплата по групи корисници и 
сл.; 

 Изготвување на Програма за 
управување со отпад; 

 Изготвување на годишен 
извештај за реализација на 
Програмата за управување со 
отпад; 

 Организирање на јавна 
кампања за информирање на 
граѓаните за спроведување на 
активностите од Планот и 
програмата за управување со 
отпад преку јавните гласила. 
 

Извори на финансирање на предвидените 
мерки и активности 

Финансирањето на мерките и 
активностите предвидени во Програмата се 
реализираат од повеќе извори како: 

 Буџет на општина Могила; 
 Средства на ЈКП „ПЕЛА 

ХИГИЕНА“- Могила;  
 Буџет на Република Северна 

Македонија. 
Можни се и други извори на 

финансирање: 

 Заеми од финансиски 
институции (Светска банка и 
сл); 

 Билатерални донации (USAID, 
GTZ и тн); 

 Средства од програми на ЕУ 
за јакнење на капацитетите на 
локалната самоуправа 
(теоретска обука преку 
работилници, семинари и 
посета на инсталации – 
системи за постапување со 
отпад); 

 Средства од ЕУ кои 
подржуваат иновации и 
истражување; 

 Инструменти за 
предпристапна помош на ЕУ 
(ИПА компоненти 1,3 и 4); 

 Заеми од комерцијални банки  
 

 

Финансиска Конструкција 

мерка Цена  

Анализа и мерење на 
количините на отпад 

10.000,00 ден 

Набавка на 
специјализирани садови за 
собирање на комуналниот 
отпад; 
 

300.000,00 ден. 
 

Управување со дивите 
депонии (мониторинг, 
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расчистување и 
рекултивација); 

Едукација и обука за 
управување отпад  
     -локалната 
администрација; 
     -вработените кои 
постапуваат со отпадот; 
     -членовите на 
здруженијата на граѓани во 
различни области; 

 Општина Могила 
ЈКП „ПЕЛА ХИГИЕНА“ -Могила 

Објавување на 
информативен материјал 

 Општина Могила 

Организирање на јавна 
кампања за информирање 
на граѓаните за 
спроведување на 
активностите од Планот и 
програмата за управување 
со отпад преку јавните 
гласила. 
 

 Општина Могила 

 

Бр. 08-835/18      Општина Могила  

10.12.2021 година Претседател на Совет 

                                             Маргарита Груевска 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.5/2002) 
и член 23-а став 1 точка 3 од Статутот на 
Општина Могила (“Службен гласник на 
Општина Могила” бр.05/2006, 12/2011, 
08/2013, 26/2014 и 05/2021), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Одлука за усвојување на 
Програма за работа на ЈКП "Пела Хигиена" – 

општина Могила за 2022 година 
 

1. Објавувам Одлука за усвојување на 
Програма за работа на ЈКП "Пела 
Хигиена" – општина Могила за 2022 
година, донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 10.12.2021 
година; 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина 
Могила”. 
 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-861/11  Општина Могила 

14.12.2021 година  Градоначалник 

                                       Драганчо Саботковски 
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Врз основа на член 11 став 1 точка 7 

од Законот за јавни претпријатија (“Службен 
весник на Република Македонија” 
бр.38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 
22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 
41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 
39/2016, 64/2018, 35/2019 и 275/2019), член 
36 став 1 точка 6 од Законот за локална 
самоуправа (“Службен весник на Република 
Македонија” бр.05/2002) а во согласност со 
член 22-а став 1 точка 33 од Статутот на 
Општина Могила (“Службен гласник на 
Општина Могила” бр.05/06, 12/11, 08/13, 
26/14 и 05/2021). Советот на Општина 
Могила на седницата одржана на ден 
10.12.2021 година, донесе: 
 

О Д Л У К А 
За усвојување на Програма за работа на ЈКП 

“Пела Хигиена” Општина Могила за 2022 
година 

 
 

Член 1 
Се усвојува Програмата за работа на ЈКП 
“Пела Хигиена” – Општина Могила за 2022 
година, усвоена со Одлука на Управен Одбор 
бр.02-110/4 од 23.11.2021 година а доставена 
за усвојување до Советот на општина 
Могила. 

Член 2 
Составен дел на оваа Одлука е Програмата за 
работа на ЈКП “Пела Хигиена” – Општина 
Могила за 2022 година бр.01-109/1 од 
16.11.2021 година. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето и истата ќе се објави во 
Службен гласник на Општина Могила. 
 
 
Бр.08-835/19                     Општина Могила                                                                            
10.12.2021 година         Претседател на Совет 
                                           Маргарита Груевска  
 
 
 

   

П Р О Г Р А М А 

ЗА РАБОТАТА НА 

ЈКП „ПЕЛА ХИГИЕНА“ – ОПШТИНА МОГИЛА 

за 2022 год. 

 

 

 

 

 

 

 

Ноември 2021 година 
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ВОВЕД 

 

Управувањето со отпадот, 
снабдувањето со вода за пиење и 
управувањето со отпадните води се меѓу 
најважните активности на локалната 
самоуправа, услуги кои директно и 
индиректно придонесуваат во економскиот 
раст, благосостојбата и одржливост на 
животната средина. Овие јавни услуги во 
Општина Могила се обезбедени преку 
активностите на Јавното Комунално 
Претпријатие „ПЕЛА ХИГИЕНА“ – општина 
Могила (во понатамошниот текст ЈКП „ПЕЛА 
ХИГИЕНА“). 

Програмата за работа за 2022 година 
на Јавното Комунално Претпријатие  „ПЕЛА 
ХИГИЕНА“ – општина Могила  поаѓа од 
целите и интересите утврдени на ниво на 
јавното претпријатие за постигнување на 
подобри резултати во работењето.   

Општина Могила, како основач на 
претпријатието, активно учествува во 
целокупните планирани активности за 
работата на претпријатието за наредната 
година, и секако дека во секој момент може 
да ни наложи да се работат други задачи и 
работни активности. 

Програмата е краткорочен развоен 
документ, за кои нашите настојувања се 
постигнување на што подобри резултати во 
работењето врз база на целосно 
искористување на капацитетите, максимално 
подигање на нивото на услугите, оптимален 
ангажман на вработените и опремата а во 
исто време и намалување на трошоците на 
работењето. 
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1.Собирање, транспорт и депонирање на 
отпад 

ЈКП „ПЕЛА ХИГИЕНА“ собира, 
транспортира комунален цврст отпад во 19 
(деветнаесет) населени места од општина 
Могила и тоа: Могила, Чарлија, Радобор, 
Трап, Будаково, Дедебалци, Добрушево, 
Ношпал, Мусинци, Беранци, Српци, 
Вашарејца, Ивањевци, Лознани, Новоселани, 
Свето Тодори, Подино, Алинци и Мојно.  
Собирањето на отпад во населени  места: 
Новоселани, Свето Тодори, Подино, Алинци 
и Мојно започна од месец Ноември 2020 
година. Со собирање на отпад  во населеното 
место Трновци планираме да  почнеме во 
периодот од Јануари – Март 2022 година. 
Исто така во населените места Црничани и 
Путурус, отпадот се подига еднаш во 
месецот. Располагаме со 1 специјализирано 
возило за собирање на отпад ( МЕРЦЕДЕС 
АТЕГО 915) со надградба (ЕФЕ 222) со 
капацитет од 8м3 (пресовано до 12м3), кои 
својата дејност ја обавуваат на територијата 
на општина Могила. Исто така располагаме и 
со 1 трактор ИМТ 539  и со 1 цистерна 
МAJEVICA од 3200 L, со кои изедуваме 
дополнителни активности кои ни се од 
голема помош во претпријатието.  

Отпадот кој го собираме и понатаму 
ќе продолжиме да го изнесуваме на 
депонијата Мегленци, за која претходно 
имаме добиено согласност за депонирање 
од ЈП „Комуналец“ – Битола, поради тоа што 
моментално депонијата е во нивна 
сопственост. 

Покрај тоа што имаме диви депонии 
на секој чекор кои ја загадуваат животната 
средина во која живееме и не ни даваат 
убава слика за нашата околина, ќе 
настојуваме покрај редовното собирање на 
сметот, преку организирани акции со 
ангажирање на дополнителни лица по 
потреба, да се исчистат голем број на дивите 
депонии. Свесни за еколошките и 

здравствените последици од многуте диви 
депонии низ Општина Могила, ќе дадеме 
иницијатива до Градоначалникот со помош 
на Невладините организации да се изнајде 
решение за подигање на свеста на граѓаните. 

Со самото проширување на делување 
на активностите, односно со преземањето на 
останатите населени места, поради 
обилноста на работите неделниот распоред 
за собирање на сметот од страна на ЈКП 
„ПЕЛА ХИГИЕНА“ од домаќинствата и 
правните субјекти ќе се одвива на следниот 
начин: 

 

Понеде
лник 

Вторн
ик 

Среда 
Четвр

ток 
Петок 

Могила Д. 
Чарлиј
а 
Радоб
ор 
Трап 
Будако
во 
Дедеб
алци 
(Црнич
ани и 
Путуру
с – 
еднаш 
во 
месец
от) 

Ношпа
л 
Добру
шево 
Мусин
ци 
Мојно  
Алинц
и 

Беран
ци 
Српци 
Вашар
ејца 

Ивање
вци 
Лознан
и 
Новосе
лани 
Св. 
Тодори 
Подин
о 

 

Како би изгледал новиот неделен распоред 
со вклученост на сите населени места во 2022 
година: 

Камион I  
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Понеде
лник 

Вторн
ик 

Среда 
Четвр

ток 
Петок 

Могила Д. 
Чарлиј
а 
Радоб
ор 
Трап 
Будако
во 
Дедеб
алци 
(Црнич
ани и 
Путуру
с – 
еднаш 
во 
месец
от) 

Ношпа
л 
Добру
шево 
Мусин
ци 
 
 

Беран
ци 
Српци 
Вашар
ејца 

Ивање
вци 
Лознан
и 
Новосе
лани 
Св. 
Тодори 
Подин
о 

 

Камион II 

Понеделн
ик 

Вторн
ик 

Среда 
Четврт

ок 
Пето

к 

Могила  Мојно 
Алинц
и 

Трновц
и 

 
 

 

2. ВОДОВОД 

 

 ЈКП „ПЕЛА ХИГИЕНА“ стопанисува со 
водоводите од Мојно, Подино, св. Тодори, 
Трновци, Лознани и Новоселани. Подино и 
св. Тодори ќе ги снабдуваме само во летниот 
период кога ќе немаат вода од нивниот 
водовод. Изградба на нови водоводни 
приклучни линии, како и проширување на 
постоечките мрежни линии ќе бидат 
направени во зависност од можностите на 

претпријатието и останатите субјекти кои се 
инволвирани во овие инвестициони 
активности, како и донациите кои се 
добредојдени. 
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3. Канализација 

 

 Канализационата мрежа во Општина 
Могила во неколку фази делумно е 
изградена само во населеното место Могила, 
и во наредната 2021 година работиме на 
проширување на истата. Поставени се три 
препумпни станици и пречистителна станица. 
Приклучоците на домаќинствата се 25.000,00 
денари по приклучок, која е изгласана и 
утврдена на советот на Општина Могила. Во 
тек е изградба на две нови пречистителни 
станици во населените места Добрушево и 
Ивањевци. Во 2022 година очекуваме да 
приклучиме околу 20 (дваесет) приклучоци. 

 

                                                 

 

 

4. Уредување и одржување на паркови, 
јавни и зелени површини 

 

Уредувањето и чистењето на 
парковите и центарот на Општината се врши 
секојдневно. Косењето и средувањето на 
зелени површини, паркот во центарот пред 
општина, паркот зад општина, паркот кај 
црквата, како и одржувањето на стадионот 
„Димче Сарванов“ се одвива редовно според 
планираните активности еднаш до два три 
пати неделно. Планирано е косење на 
главните и споредните патишта од двете 
страни на коловозот. Собирањето на ѓубрето 
од парковите и јавните површини се одвива 
секојдневно и за таа цел имаме вработено 2 
работници кои секојдневно се грижат за тоа. 
Исто така планираме еднаш неделно да се 
косат парковите во Могила, Добрушево, 
Дедебалци, Мусинци, Српци, Беранци, 
Ивањевци, Вашарејца. Косење два пати 
месечно во централните подрачја на 
населените места: Добрушево, Мусинци, 
Ношпал, Будаково, Вашарејца, Трап, Мојно, 
Алинци, Радобор, Ивањевци, Српци, 
Беранци, Лознани, Трновци, Чарлија, 
Подино, Новоселани, св. Тодори. Исто така ќе 
се уредуваат одредени јавни простори со 
засадување на зелена површина и 
засадување на садници. Оваа комунална 
дејност ќе биде финансирана од средствата 
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кој ќе се побараат од буџетот на Општина 
Могила. Наплатата на надоместокот за 
одржување на јана чистота се врши преку 
доставување на сметка за собирање и 
транспортирање на комуналниот отпад и на 
другите видови неопасен отпад, кој се 
прикажува одвоено на сметката. Редовно се 
врши чистење, метење и миење на јавните 
површини, како што се местата пред јавните 
установи и други јавни површини од овој 
вид. Редовно се одржуваат чисти патиштата 
со што ќе се коси тревата околу патот и ќе се 
чистат од отпади и земјата до банкините. 

         

 

 

        

 

 

 

5.Потребни средства за работење на ЈКП 
„ПЕЛА ХИГИЕНА“ 

 

  Резервни делови 
................................................................
. 400.000 ден. 
 

 Садови за отпад  
..............................................................     
300.000 ден. 
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 Потребен алат за работа и ХТЗ 
опрема..............................    150.000 
ден. 
 

 Други набавки во интерес на 
претпријатието ................       100.000 
ден. 
 

 Гориво 
................................................................
.............     1.500.000 ден. 
 

 Регистрација на 
возила.....................................................         
50.000 ден. 
 

 Плати и придонеси за вработените 
...............................     5.200.000 ден. 
 

 Дневници на одбори 
........................................................      
110.000 ден. 
 

 Службени патувања 
.........................................................          
10.000 ден. 
 

 Телефон и ПТТ услуги 
......................................................             
2.000 ден. 
 

 Потрошена електрична 
енергија.....................................       
600.000 ден.  
 

 Членарини 
................................................................
.........         23.000 ден. 
 

 Книговодител.........................................
...........................          36.000 ден. 
 

 Судски трошоци 
...............................................................          
40.000 ден. 
 

 Нотарски услуги 
...............................................................          
80.000 ден. 
 

 Адвокатски услуги 
...........................................................        
150.000 ден. 
 

 Административни такси 
..................................................          
10.000 ден. 
 

 Банкарска провизија 
........................................................          
10.000 ден. 
 

 Канцелариски материјал 
.................................................          
10.000 ден. 
 

 Компјутерско опремување 
.............................................           
30.000 ден. 
 

 Тековно одржување на 
простории.................................             
5.000 ден. 
 

 Набавки за тековно работење 
.......................................           15.000 
ден. 
 

 Потрошен материјал за работа 
.....................................            15.000 
ден. 
 

 Непредвидливи трошоци 
..............................................            
15.000 ден. 

                                  
________________________________ 

                                                                           
Вкупно:                         8.861.000 ден. 
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            Програмата е изработена од страна на 
Јавно Комунално Претпријатие ЈКП „ПЕЛА 
ХИГИЕНА “ – општина Могила за потребите 
на истото. 

 

Подготвил: 
Елена Јосифовска 
Одобрил: 
Александар Черговски 
 

      В.Д. Директор 
Черговски Александар  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.5/2002) 
и член 23-а став 1 точка 3 од Статутот на 
Општина Могила (“Службен гласник на 
Општина Могила” бр.05/2006, 12/2011, 
08/2013, 26/2014 и 05/2021), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Програма за водовод во 
Општина Могила за 2022 година 

 
1. Објавувам Програма за водовод во 

Општина Могила за 2022 година, 
донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 10.12.2021 
година; 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина 
Могила”. 
 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-861/12        Општина Могила 

14.12.2021 година         Градоначалник 

                                           Драганчо Саботковски 
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Врз основа на член 22 став 1 точка 4  

од Законот за локална самоуправа (Службен 
весник на Република Македонија бр.5/2002), 
член 22-а став 1 точка 13 од Статутот на 
Општина Могила (Службен гласник на 
Општина Могила бр. 5/2006, 12/2011, 
08/2013, 26/2014 и 05/2021), Советот на 
Општина Могила на седницата одржана на 
ден 10.12.2021 година, донесе: 

 
П Р О Г Р А М А 

За водовод во Општина Могила за 2022 
година 

 
 Состојбата со водоснабдувањето на 
граѓаните со вода за пиење во Општина 
Могила е: населените места Могила, 
Радобор Долна Чарлија, Трап, Будаково, 
Дедебалци, Добрушево и Мусинци, се 
поврзани на градскиот водовод на Битола. Во 
нас. место Ношпал поставена е мрежа за 
поврзување со овие населени места, но 
сеуште се користи водата од селски водовод. 
Граѓаните од населените места Беранци, 
Долно Српци, Вашарејца, Лознани, 
Новоселани, Ивањевци, Подино, Свето 
Тодори и Трновци користат вода за пиење од 
селски водоводи, чие одржување и 
сервисирање е регулирано дел со сопствено 
учество дел со тековно одржување од страна 
на комуналното претпријатие. 
Тековното одржување на водоводната 
мрежа во населените места кои се поврзани 
на градскиот водовод, го врши ЈП „Водовод„ 
– Битола, додека одржувањето на селските 
водоводи го врши комуналното претпријатие 
„Пела Хигиена„ – Могила, сопствено 
одржување во месните заедници и 
општината. 
Програмата за водовод на Општина Могила 
за 2022 година, ќе се реализира според 
следните расходни ставки: 

- Тековно одржување на постоечките 
водоводи во: Мојно, Св.Тодори, 
Подино, Трновци, Лознани и 
Новоселани– 150.000 денари 

- Реконструкција на пумпни станици во 
населените места: 
Мојно,Трновци,Лознани и 
Новоселани -100.000 денари 

- Изградба на главен доводен 
цевковод за водоснабдување од нас. 
место Могила, до Индустриска зона 
„Петилеп“ во износ од 9.557.295 
денари 

- Изградба на главен доводен 
цевковод за водоснабдување на 
населените места: Беранци, Долно 
Српци, Вашарејца, Лознани, 
Новоселани, Ивањевци, Подино, 
Свето Тодори и Трновци во износ од 
35.000.000 денари 

- Водоснабдување во ИЗ „Петилеп“ во 
износ од 6.000.000 денари. 

Приходи за реализација на оваа 
програма: 

- Буџет на Општина Могила 

- Влада на РМ 

- ТАВ 

Програмата влегува во сила со денот на 
донесувањето и истата ќе се објави  во 
''Службен гласник на Општина Могила''. 

 
 
Бр.08-835/20      Општина Могила  
10.12.2021 година Претседател на Совет 
                                               Маргарита Груевска 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 

од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.5/2002) 
и член 23-а став 1 точка 3 од Статутот на 
Општина Могила (“Службен гласник на 
Општина Могила” бр.05/2006, 12/2011, 
08/2013, 26/2014 и 05/2021), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Програма за изградба и 
одржување на канализациона мрежа во 

Општина Могила за 2022 година 
 

1. Објавувам Програма за изградба и 
одржување на канализациона мрежа во 
Општина Могила за 2022 година, 
донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 10.12.2021 
година; 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина 
Могила”. 
 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-861/13  Општина Могила 

14.12.2021 година     Градоначалник 

                                        Драганчо Саботковски  

 

 

 

 

 

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 
од Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 
5/2002), и член 22-а став 1 точка 47 од 
Статутот на Општина Могила ("Службен 
гласник на Општина Могила" бр. 5/2006, 
12/2011, 08/2013, 26/2014 и 05/2021). 
Советот на Општина Могила на седницата 
одржана на ден 10.12.2021 година, донесе: 
 

ПРОГРАМА 
За изградба и одржување на канализациона 
мрежа во Општина Могила за 2022 година 

 
1.Со оваа Програма се уредуваат обемот на 
работите, планираните средства како и 
начинот на распределба на средствата 
планирани за изградба на канализациона 
мрежа во населените места на подрачјето на 
Општина Могила за 2022 година и тоа: 
Програмата за изградба и одржување на 
канализационата мрежа во Општина Могила 
ќе се реализира според следните расходни 
ставки: : 
 

- Тековно одржување на 
постоечката канализациoна 
мрежа во Могила – 1.000.000 ден 

- Поставување на индивидуални 
приклучоци на канализациона 
мрежа 375.000ден 

- Изградба на канализациона 
мрежа во населено место 
Добрушево вкупно 29.055.688 
ден 

- Изградба на канализациона 
мрежа во населено место 
Ивањевци  вкупно 38.311.202 
денари 

- Изградба и ревизија на проектите 
на атмосферска канализација за 
населени места 

Трновци  
Долно Српци 
Беранци  
Лознани 
Ношпал 
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Дедебалци 
Мусинци 
Вашарејца 
Радобор 
Чарлија 
 

Во вкупна сума од 22.516.668 денари 
 
2.Финансиските средства за реализација на 
оваа Програма ќе се обезбедат од : 
- Буџет на Општина Могила и други извори  
- уплата за индивидуални приклучоци на 
канализациона мрежа од физички и правни 
лица  
 
Средствата од став 1 на овој член се 
планираат во вкупен износ од  68.741.890,00 
денари 
 
3. Оваа Програма влегува во сила со 
денот на донесувањето и истата ќе се 
објави во "Службен гласник на Општина 
Могила". 
 
 
Бр.08-835/21                   Општина Могила 
10.12.2021 год        Претседател на Совет
                         Маргарита Груевска 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.5/2002) 
и член 23-а став 1 точка 3 од Статутот на 
Општина Могила (“Службен гласник на 
Општина Могила” бр.05/2006, 12/2011, 
08/2013, 26/2014 и 05/2021), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Програма за комунални 
дејности на подрачјето на Општина Могила 

за 2022 година 
 

1. Објавувам Програма за комунални 
дејности на подрачјето на Општина 
Могила за 2022 година, донесено на 
седница на Совет на Општина Могила, 
одржана на 10.12.2021 година; 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина 
Могила”. 
 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-861/14        Општина Могила  

14.12.2021 година          Градоначалник 

                                           Драганчо Саботковски  
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Врз основа на член 22 став 1 точка 4, 

член 62 став 1 од Законот за локалната 
самоуправа (''Службен весник на Република 
Македонија'' бр.5/2002) и член 22-а став 1 
точка 47 од Статутот на Општина Могила ('' 
Службен гласник'' на Општина Могила 
бр:5/2006, 12/2011, 08/2013, 26/2014 и 
05/2021 ). Советот на Општина Могила на 
седница одржана на ден 10.12.2021 година, 
донесе: 
 
 

П Р О Г Р А М А 
 

ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ (Ј) НА 
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА МОГИЛА ЗА  
2022 ГОДИНА 

 
- ПОTПРОГРАМА УРБАНА 
ОПРЕМА (ЈН0) - КАПИТАЛНИ 
РАСХОДИ- 

 
 

Со оваа потпрограма се уредува: 
 

1  Извори за финансирање на 
подпрограмата 
- Пресметување на трошоците за 

урбана опрема  
- Динамика на извршување на 

подпрограмата  
- Преодни одредби  

 
 
1. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА 
ПОТПРОГРАМАТА 
 
Општината обезбедува капитални средства 
за подигање и изградба на нови паркови и 
зелени површини од Буџетот за 2022 година. 
 
 
2.ТРОШОЦИ ЗА ИЗГРАДБА НА УРБАНА 
ОПРЕМА  
 
2.1 Видови расходи  
 

Расходи за реализација, според намената и 
по поедини видови елементи на oпштината 
се: 
 
 

    
    
Категор

ија Ставка Потставка Опис на ставка 

    
    

    

48   КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 

 482  Изградба на други објекти 

  42920 
 
Изградба на други објекти со кофинансирање 

    

    
    

2.2. Распоред на расходи по проекти 
Образложение 
Средствата се ставени во функција на 
уредување на нови паркови и други зелени 
површини, спортски терени и детски 
игралишта. 
 
Уредувањето на урбаните површини се 
однесува на набавка на нови: 
 

 клупи:  
 

 корпи за отпадоци:  
 

 опрема за спортски терени:  
 

 опрема за детски терени:  
   

Поставување на нова и замена на постоечка 
оштетена урбана опрема во сите   населени 
места на општина Могила. 
 
 
3. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА 
ПОТПРОГРАМАТА 
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Динамиката на извршувањето на 
потпрограмата ќе се одвива во согласност со 
приливот на средствата во буџетот на 
општината. 
 
 
4. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 
 
Реализацијата на Потпрограмата ја врши 
Градоначалникот на Општина Могила  
 
 
5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
Реализацијата на Програмата  - Комунални 
дејности ја спроведува Градоначалникот на 
Општина Могила  
  
Програма влегува во сила со денот на 
донесувањето и истата ќе се објави во 
''Службен гласник на Општина Могила''. 

 
 
 
 
Бр.08-835/22     
      Општина Могила 
10.12.2021 година    
    Претседател на Совет 
 
      
     Маргарита Груевска 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.5/2002) 
и член 23-а став 1 точка 3 од Статутот на 
Општина Могила (“Службен гласник на 
Општина Могила” бр.05/2006, 12/2011, 
08/2013, 26/2014 и 05/2021), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Програма за Локален 
економски развој на Општина Могила за 

2022 година 
 

1. Објавувам Програма за Локален 
економски развој на Општина Могила за 
2022 година, донесено на седница на 
Совет на Општина Могила, одржана на 
10.12.2021 година; 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина 
Могила”. 
 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-861/15      Општина Могила  

14.12.2021 година        Градоначалник 

                                           Драганчо Саботковски 
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Врз основа на член 22 став 1 точка 3 

од Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" 
бр.5/2002), член 22-а став 1 точка 47 од 
Статутот на Општина Могила ("Службен 
гласник на Општина Могила" бр. 5/2006, 
12/2011, 08/2013, 26/2014 I 05/2021). Советот 
на Општина Могила на седницата одржана 
на ден 10.12.2021 година, ја донесе следната: 

 
ПРОГРАМА  

ЗА  
ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА 
ОПШТИНА MОГИЛА за 2022 година 

  Локалниот економски развој како една од 
многуте законски надлежност ина локалната 
самоуправа во најголем дел зависи од 
навременото планирање во локалната 
самоуправа преку превземање на мерки и 
активности, форми и облици на одржлив 
економски развој. Локалниот економски 
развој се однесува на луѓето од различни 
сектори од локалната заедница кои 
меѓусебно соработуваат со цел, 
постигнување на одржлив економски раст, 
кој носи економска корист и подобрување на 
квалитетот на живот на граѓаните и правните 
субјекти во заедницата.  
Процесот на планирање на програмата е 
базиран врз непосредно учество од страна на 
јавните институции, бизнис заедницата и 
граѓанското општество преку заднички 
напори кои овозможуваат достигнување на 
заедничка визија за создавање на услови за 
одржлив локален економски развој, која ќе 
промовира развој на бизнисите кои 
истовремено овозможуваат услови за 
зголемување на вработувањето.  

- Инфраструктурно уредување на 
Индустриската зона „Петилеп„ со 
изградба на улична мрежа, водовод, 
електрификација, канализација со 
пречистителна станица .   

- Проектна 
документација за 
инфраструктурно 

уредување на ИЗ. 
Петилеп :  

 Пречистителна станица 
60.000 – денари 

 Урбанистички проект 
60.000 –денари 

 Основен Проект 60.000 –
денари   
 

-    Изведба на 
инфраструктурно 
уредување на 
Индустриската зона 
Петилеп   

           Водоводна мрежа - 
6.728.545 денари  

 
- Техничко опремување  на Објект во 

Могила – Повеќенаменски објект со 
изложбен простор и библиотека во 
Могила - Износ на средства 1.000.000 
денари 

- Изградба на објект – Повеќенаменски 
објект и центар за ран детски развој во 
нас. место Ивањевци – Втора фаза и 
опрема, Износ на средства за 
реализација 1.446.039 денари 

- Реконструкција на Дом во с. 
Добрушево со центар за ран детски 
развој и клуб на пензионери во 2 -ра 
фаза на реализација во износ од 
3.030.000 денари 

- Изградба на детска градинка во 
Могила (финансирана од 
Министерство за труд и социјална 
политика). 

- Изградба на повеќенаменско 
игралиште во Мусинци 762.000 
денари 

- Изградба на повеќенаменско 
игралиште во Ивањевци 762.000 
денари 
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- Изградба на повеќенаменски 

игралишта во Ношпал, Српци, 
Дедебалци, Лознани, Беранци – 
доколку останат средства од 
Програмата. 

- Изградба на училишна спортска сала 
во ОУ."Кочо Рацин" с. Ивањевци  
10.083.604 денари. 

- Општина Могила планира и 
прекугранична соработка со Р. 
Албанија и Р. Грција и доколку се 
добијат проектите програмата ќе 
претрпи измени. 

- Едукација на угостители и локално 
население за можностите за развој на 
рурален туризам во неколку населени 
места во општината како: Црничани, 
Путурус, Мојно, за економскиот 
бенефит од негово воведување, 
постапката за категоризација на 
објекти за сместување и прием на 
гости - 30.000 денари 

- Предлог за Издавање под закуп на 

Објект со површина 717 м2 во 
населено место  Добрушево, изграден 
2002 година. Можност за користење 
за производство на лесна и 
незагадувачка индустрија, преработка 
на земјоделски производи или 
магацински простор (Целосно 
ослободување од закупнина за 
возврат ставање во функција - Повик 
за интерес кај заинтересираните 
инвеститори од страна на Општината ). 

- Изработка на долгорочен план за 
капитални инвестиции и социо-
економски развој на Општина Могила, 
370.000 денари   

Вкупен износ на програмата  24.362,218 
денари 
Приходи за реализација на Програмата: 

- Надлежни министерства и Влада на 

РМ 

- Буџет на Општина Могила 

- Домашни и меѓународни донатори 

Оваа Програма влегува во сила со денот на 
донесувањето и истата ќе се објави во 
Службен гласник на Општина Могила. 

 
Бр.08-835/23     Општина Могила         
10.12.2021 година Претседател на Совет 
                                             Маргарита Груевска 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 

од Законот за локална самоуправа (“Службен 

весник на Република Македонија” бр.5/2002) 

и член 23-а став 1 точка 3 од Статутот на 

Општина Могила (“Службен гласник на 

Општина Могила” бр.05/2006, 12/2011, 

08/2013, 26/2014 и 05/2021), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Програма за социјална 

заштита во Општина Могила за 2022 година 

 

1. Објавувам Програма за социјална 

заштита во Општина Могила за 2022 

година, донесено на седница на Совет на 

Општина Могила, одржана на 10.12.2021 

година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-861/16  Општина Могила 

14.12.2021 година  Градоначалник 

                                        Драганчо Саботковски 

                 

 

 

 

Врз основа на член 11 од Законот за 

социјална заштита ("Службен весник на 

Република Северна Македонија" 

бр.104/2019, 146/2019, 275/2019 и 311/2020), 

член 22 став 1 точка 7 и член 36 став 1 точка 

15 од Законот за локалната самоуправа 

("Службен весник на Република Македонија" 

бр.5/2002) и член 22-а став 1 точка 8 од 

Статутот на Општина Могила ("Службен 

гласник на Општина Могила" бр.05/2006, 

12/2011, 08/2013, 26/2014 и 05/2021). 

Советот на Општина Могила на седницата 

одржана на ден 10.12.2021 година,  донесе:  

 ПРОГРАМА 

за  Социјална заштита во Општина Могила 

за 2022 година 

• ОПШТИ ОДРЕДБИ 

          Општината во остварувањето на 

својата надлежност од областа на 

социјалната заштита работи согласно 

важечката законска регулатива и 

подзаконските акти донесени од државата и 

локалната самоуправа. 

Законот за социјална заштита, Програмата за 

остварување на социјалната заштита, 

Националната програма за развој на 

социјалната заштита, Законот за локална 

самоуправа, Законот за семејството, Законот 

за урбанистичко планирање и други, се акти, 

врз основа на кои се уредува социјалната 

заштита, специфичните потреби на 

населението и начинот на остварување на 

социјалната заштита. 

Во Програмата за работа на советот на 

Општина Могила за 2022 година, за 

последното тромесечје утврдено е дека 

советот на Општина Могила треба да донесе 
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Програма за социјална заштита за конкретни 

категории лица во Општина Могила. 

Со оваа програма советот на Општина 

Могила има за цел поедини категории на 

семејства да добијат соодветен третман и 

заштита од социјален ризик, совладување на 

овие ризици како и со девијантните појави и 

однесувања. 

Видови ризици на кои се изложени 

граѓаните и категории на лица кои ги 

опфаќа оваа програма 

 

Основни социјални ризици на кои најчесто 

се изложени граѓаните, се следните: 

- ризици по здравјето (болест, повреда и 

инвалидност) 

- ризици од стареење ( старост и 

преживување) 

- ризици по мајчинство и семејство 

- ризици од невработеност и професионална 

неадаптираност и 

- ризици од неадаптираност кон социјалната 

средина. 

 

2.МЕРКИ И АКТИВНОСТИ 

   Општина Могила,со цел обезбедување на 

социјалната заштита за нејзините граѓани, ќе 

ги спроведува следните мерки и активности: 

   А. Парична помош и обезбедување на 

посебни мерки и услуги за социјална 

превенција и заштита на следните категории 

на лица кои ќе се најдат во исклучително 

тешка состојба, согласно можностите и во 

рамките на расположливите средства во 

Буџетот на општината за 2022 година: 

   - лица со инвалидност, 

   -деца без родители и родителска грижа, 

   - деца со воспитно социјални проблеми, 

   - деца од еднородителски семејства, 

   - стари лица без семејна грижа, 

   - лица засегнати со злоупотреба на дрога и  

алкохол, 

   - тешко болни лица и приматели на 

терапија, 

   - лица погодени од елементарни 

непогоди,пожари и друго. 

       Б. Организирање на хуманитарна акција 

за финансиска и материјална помош на 

ранливите групи на население. 

       В.Хоризонтално обележување на 

паркинг простор за лица со посебни 

потреби и изградба на пристапни рампи во 

објекти од јавен интерес. 

       Г. Организирање на трибини за едукација 

против зависности и реализација на проект 

за превенција од болестите на зависност. 

• ПОСТАПКА ЗА  РЕАЛИЗАЦИЈА 

      А. Парична помош и обезбедување на 

посебни мерки и услуги за социјална 

превенција и заштита на одредени 

категории на лица кои ќе се најдат во 

исклучително тешка состојба. 

         1. Цел 

Целта за остварување на паричната помош и 

обезбедување на посебни мерки и услуги за 

социјална превенција и заштита на одредени 

категории на лица е согласно надлежноста 

на општината во областа на социјалната 

заштита утврдена во Законот за локалната 

самоуправа и Законот за социјалната 
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заштита како и други законски и 

подзаконски акти во оваа област, општината 

да им излезе во пресрет на 

здравствено,финансиски или друг начин 

загрозените лица кои имаат потреба од 

социјална заштита и помош,а согласно 

можностите и во рамките на 

расположливите  средства во Буџетот на 

општината за 2022 година. 

        2. Мерки 

          Висината на надоместокот, видовите на 

мерките и услугите за социјална заштита и 

превенција,за наведените категории на лица 

ќе се утврдуваат врз основа на поднесено 

барање со комплетна документација со која 

би се потврдил основот на барањето,а по 

дадено позитивно мислење од страна на 

Комисијата за финансии и буџет  и по 

донесена одлука од страна на Советот на 

Општина Могила или пак само  по 

разгледување на барањата од страна на 

Градоначалникот на општината, секое 

барање ќе се разгледува поединечно и 

средствата ќе се уплаќаат на трансакциска 

сметка на граѓанинот. 

     

3. Носител 

          Оваа активност како мерка во рамките 

на реализацијата на програмата за социјална 

заштита на Општина Могила за 2022 година, 

ќе се спроведува од страна на Општина 

Могила преку надлежните сектори и 

одделенија. 

          4. Извори на средства 

           Средствата за исплата на парична 

помош и за обезбедување на посебни мерки 

и услуги за социјална превенција и  заштита 

на наведените категории лица ќе се 

обезбедуваат согласно можностите и во 

рамките на расположливите средства во 

Буџетот на општината за 2022 година и се 

предвидени во следните потпрограми: 

      А0- Совет,потставка  471110- Социјална 

парична помош 

     А0- Совет,потставка  412110 – постојана 

резерва 

     А0-Совет на општина  464990-други 

трансфери 

     Д0- Градоначалник,потставка 464990-

други трансфери 

     Е0-Општинска администрација 471110 - 

Социјална парична помош 

     Е0-Општинска администрација 464990-

Други трансфери 

Б. Организирање на хуманитарна акција за 

финансиска и материјална помош на 

ранливите групи на население 

         Целта на оваа активност е преку 

организарање на акција за собирање на 

облека и друга опрема  да им се помогне на 

социјално загрозени лица. 

        Носители на спроведување на активност 

покрај Општина Могила, ќе бидат вклучени и 

јавните установи, невладини организации и 

здруженија. 

В. Хоризонтално обележување на паркинг 

простор за лица со посебни потреби и 

изградба на пристапни рампи во објекти од 

јавен интерес 
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       Целта на оваа активност е 

воспоставување на подобар пристап на 

лицата со посебни потреби до јавните 

институции и објекти . 

        Г. Организирање на трибини за 

едукација против зависности и реализација 

на проект за превенција од болестите на 

зависност 

        Со спроведувањето на оваа активност се 

превземаат мерки за спречување на 

настанување на социјални ризици, рано 

откривање и третман на граѓанинот односно 

на лицата кои злоупотребуваат дроги, други 

психотропни супстанции, прекурсори и 

алкохол. 

         Оваа активност ќе се спроведе во 

соработка со  Меѓуопштинскиот центар за 

социјална работа од Могила, со училиштата, 

здраствената установа, невладини 

организации и здруженија на граѓани како и 

други правни и физички лица. 

       За реализација на оваа активност во 

Буџетот на општина Могила за 2021 година, 

се предвидени финансиски средства  во 

следната подпрограма: 

        ЕО – Општинска администрација 

,потставка 464990 – други трансфери 

        ЕО – Општинска 

администрација,потставка 463110 – 

трансфери  до здруженија 

 4.ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА АКТИВНОСТИ СО 

ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА 

    Финансиските средства потребни за 

реализација на Програмата за потребите на 

граѓаните од областа на социјална заштита 

во општина Могила за 2022 година , ќе се 

обезбедат од Буџетот на општина Могила за 

2022 година. 

 Лицата имаат право да поднесат Барање 

до општината за финансиска помош еднаш 

во годината и притоа предност и приоритет 

имаат лицата кои се со место на живеење 

во Општина Могила. Помошта се доделува 

еднократно.  

  Вкупно обезбедените средства ќе се 

користат за категориите на граѓани кои се 

наоѓаат во исклучително тешка состојба и 

во специфични услови и тоа; 

• Лица со телесна попреченост 

....................................до 10.000 

денари 

• Деца со посебни потреби 

............................................до 10.000 

денари 

• Деца со воспитно –социјани 

проблеми.....................до 10.000 

денари 

• Деца од еднородителски семејства 

............................ до 10.000денари 

• Лица изложени на социјален 

ризик............................ до 

10.000денари 

• Стари лица без семејна грижа 

...................................... до 10.000 

денари 

• Лица со здравствени проблеми 

................................... од  5000 до 

10000 денари 
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• Лица погодени од елементарни 

непогоди.................од 5000 до 30000 

денари 

• Новородени деца 

..........................................................300

0 денари 

ред.бр. Активност Износ во 

денари 

 

1. 

Изградба на 

пристапни рампи 

во објекти од 

јавен интерес 

50.000 

2. Помош за стари и 

изнемоштени 

лица 

20.000 

3. Помош на 

социјално 

загрозените 

семејства 

200.000 

4. Помош на лица 

погодени од 

елементарни 

непогоди 

200.000 

 

5. 

Организирање на 

хуманитарна 

акција за 

финансиска и 

материјална 

помош на 

ранливите групи 

на население 

 

30.000 

6. Организирање на 

трибини за 

едукација против 

зависности 

20.000 

7. Еднократна 

помош за секое 

новородено дете 

130.000 

8. Помош на лица со 

здравствени 

проблеми 

200.000 

 

9. 

Финансиска 
поддршка на НВО 
за реализација на 

проекти за 
социјално 
загрозени 

семејства и 
поединци 

 

50.000 

10. Стипендија  за  
3(три) студенти –

еднократна 
парична помош  – 
најдобри студенти 
на територија на 
Општината  3 х 
20.000,00ден 

 

60.000 

11. ОКР 
кофинансирање за 

ангажираните 
лица во 

програмата 20% 
од вкупната 

вредност за плати 

145.800 

 ВКУПНО: 1.105.800,00 

 

  5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 Програмата за социјална заштита на Општина 

Могила за 2022 година влегува во сила со денот 

на донесувањето и истата ќе се објави во 

Службен гласник на Општина Могила. 

Бр.08-835/24  Општина Могила 

10.12.2021 година       Претседател на Совет 

                                            Маргарита Груевска                                                                                              
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 

од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.5/2002) 
и член 23-а став 1 точка 3 од Статутот на 
Општина Могила (“Службен гласник на 
Општина Могила” бр.05/2006, 12/2011, 
08/2013, 26/2014 и 05/2021), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Програма за спорт и култура 
на Општина Могила за 2022 година 

 
1. Објавувам Програма за спорт и култура 

на Општина Могила за 2022 година, 
донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 10.12.2021 
година; 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина 
Могила”. 
 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-861/17  Општина Могила  

14.12.2021 година  Градоначалник 

                                    Драганчо Саботковски 
     

 

 

 

 

 

Врз основа на член 22 став 1 точка 5 и 
6 од Законот за локална самоуправа 
("Службен весник на Република Македонија" 
бр.05/2002) а во согласност со член 22-а став 
1 точка 8 од Статутот на Општина Могила 
("Службен гласник на Општина Могила" 
бр.05/2006, 12/2011, 08/2013, 26/2014 и 
05/2021). Советот на Општина Могила на 
седницата одржана на ден 10.12.2021 
година, донесе: 
 

 
 П Р О Г Р А М А 

За спорт и култура на Општина Могила за 
2022 година 

 
 

• Цели 
 
            Основни цели на оваа Програма се: 
 

• Обезбедување активен однос на 
општина Могила кон задоволувањето 
на потребите и интересите на 
граѓаните во областа на културата и 
спортот ; 

• Сочувување и афирмирање на 
материјалното и духовното културно  
наследство на Општина Могила ; 

• Сочувување и афирмирање на 
културниот идентитет и спецификите 
на Општина Могила ; 

• Создавање услови за квалитетно 
културно жиеење, соодветно на 
статусот на општина Могила; 

• Промовирање и поддржувањена 
нови идеи и проекти што ја 
афирмираат Општина Могила како 
културно  и спортски развиена 
Општина ; 

• Презентирање и афирмирање на 
творците, интерпретаторите и 
институциите од областа на културата 
и потенцијалите во спортот  во 
земјава и странство; 
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• Интензивирање и збогатување на 

меѓународната културна  и спортска 
соработка. 

 
• Активности 

 
    Активностите на Општина Могила во 
областа на културата и спортот  ќе бидат 
насочени кон поттикнување, поддржување и 
помагање на остварувањето на целите на 
оваа Програма.  Во таа смисла ќе се 
спроведуваат активностите за: 
 

• Сочувување на континуитетот на 
одржувањето на традиционалните 
културно - уметнички  и спортски 
манифестации со потврдени 
квалитети и присутен голем интерес 
на жителите од општината, регионот 
и пошироко; 

• Реализирање на манифестации, 
програми и проекти со современи 
содржини кои квалитетно го 
збогатуваат културниот  и спортскиот 
живот на општината; 

• Помагање на манифестациите на 
младите со културни-уметнички и 
забавно-едукативни содржини; 

• Претставување во општината во 
Република Македонија и странство на 
афирмирани уметници, ансамбли и 
институции, спортски клубови  како и 
на млади творци и интерпретатори, 
во согласност со утврдени 
критериуми; 

• Поддржување на откривањето и 
презентирањето на нови сознанија за 
материјалното и духовното 
наследство за општинаМогила; 

• Одвивање на културно-уметнички и 
забавни приредби  спортски 
натпревари  на алтернативни и 
атрактивни историски простори  и 
други спортски  објекти на подрачјето 
на општина Могила; 

• Издавање публикации за историското 
наследство, културната традиција, 

современиот културен живот и 
уметничкото творештво во општина 
Могила; 

• Унапредување на меѓународната - 
културна комуникација врз 
реципрочна основа со други градови 
од земјата и странство гостување на 
натпревари 

• Остварување на продуктивна 
соработка со меѓународни 
асоцијации, организации и фондации 
кои го помагаат развојот на културата 
и спортот  во локалните заедници. 

 
• Финасирање 
 

     Активностите на општина Могила од 
областа на културата, и спортот  утврдени со 
оваа Програма, ќе се финансираат од 
средствата на Буџетот на општина Могила за 
2022 година, средства од Буџетот на 
Република Северна Македонија, спонзорства 
и донации.    
 
    При реализација на Програмата, Општина 
Могила  ќе ги поддржува организаторите на 
манифестациите и реализаторите на 
проектите и спортските клубови  при 
спроведувањето на нивните активности за 
обезбедување финансиски средства и друга 
помош од: 
 

• Буџетот на Република Северна 
Македонија за 2022 година (преку 
надлежните министерства) 

• Трговски друштва, јавни 
претпријатија, фондации и други 
правни и физички лица; 

• Заинтересирани партнери за 
меѓусебна соработка во земјата и 
странство и 

• Други извори. 
 

• Распоредување на буџетските 
средства 
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    Средствата од Буџетот на Општина Могила 
за 2022 година се распоредуваат како 
учество  на Општина Могила за 
поттикнување, одржување и помагање на 
манифестации и проекти од областа на 
културата и спортот  преку програмaтa се 
обезбедуваат од Програма   К4 – Културни 
манифестации и творештво   и 
Л0 -Програма за спорт и рекреација 
 
     Поединечни активности : 
 

• Црковни и граѓански собири во 23 
населени места - вкупна вредност 
300.000,00 ден. 

• Културно лето -15.000 денари 
• Ревија на пејачи аматери, 

Добрушево - 30.000 денари 
• Фестивал на Дуети “Св. 

Константин и Елена “- 100.000 
денари 

• Детска претстава  - 20.000 денари 
• Прослава на Денот на Општината 

-100.000 денари 
• Прослава за Нова Година -50.000 

денари 
• Награда  за Водици -100.000 

денари 
• Поддршка на КУД од Територија 

на О. Могила- 50.000 денари 
• Мултиетнички Собир -15.000 

денари 
• Прослава на Водичарки- Беранци 

- 50.000 денари. 
• Поддршка за останати спортски 

активности (кошарка, ракомет, 
тенис, крос, бокс, карате и други) 
– 70.000 денари 

 
 

      Вкупно 900.000,00 
 
      Поединечни активности 
 
1. Подршка на Општинска А Лига и 
Општинска Б Лига – 9 клуба по 30.000 денари  
максимална поддршка - 270.000 денари 

2. Активни фудбалски Школи  -  150.000 
денари 
3.Турнир  во мал фудбал -  40.000 денари 
4.Ревијален регионален натпревар -12.000 
денари 
5. Шаховски Турнир (награден фонд ) -9.000 
денари 
6. Поддршка на трета лига (активни клубови) 
– 300.000 денари 
7.Поддршка на Регионален Центар за слепи 
лица Битола- 18.000 денари 
(2% од вредноста на програмата на годишно 
ниво) 
 
    Вкупно 799.000,00 
 
  Средствата распоредени за 
дополнително утврдени манифестации, 
проекти приредби и натпревари ќе ги 
насочува Градоначалникот на општина 
Могила , за активности кои не се опфатени со 
оваа Програма, а со својата активност, 
значење и квалитет придонесуваат за 
остварување на програмираните цели во 
областа на културата и спортот . 
 
• Манифестации и приредби што ќе се 

подржуваат и помагаат со други форми 
и активности 

 
  Други форми и активности со кои ќе се 
поддржуваат и помагаат културните 
манифестации, приредби и проекти се 
следните: 
 
 

• Покровителство на Општина Могила ; 
• Доделување награди, пригодни 

подароци и слично; 
• Обезбедување стручна, техничка и 

друга поддршка со кадрите и 
опремата со која располага Општина 
Могила ; 

• Учество на претставници на Општина 
Могила, при организирање 
протоколарни и промотивни средби, 
одржување на манифестции и 
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реализирање на проекти од областа 
на културата и спортот . 
 

   Другите форми на активности за  поддршка 
и помош на манифестациите и приредбите,  
натпреварите ќе се реализираат од страна на 
надлежниот орган на Oпштина Могила и тоа 
по барање на организатори на 
манифестациите и реализаторите на 
проектите до Градоначалникот на општина 
Могила, усогласено со целите на оваа 
Програма и расположивите можности на 
Општина Могила.   
 
     VI.Начин на користење на финансиските 
средства од општината 
  Средствата од погоренаведените 
активности ќе се искористуваат врз основа на 
поднесено Барање до архива на општината  
за финансиска помош и подршка како и врз 
основа на објавен Повик за здруженијата и 
спортските клубови  а врз основа на 
програма за реализација на активности 
донесена од здруженијата и клубовите. 
   По трансферот на средства од општината и 
нивното искористување  здруженијата, 
клубовите и лицата претставници од месни 
заедници за културните манифестации 
имаат обврска да достават Извештај за 
реализираните финансиски средства кои се 
трансферирани од општината. 
 
Вкупна вредност на  програмата е  
1.699.000,00 денари  
 
• Завршни одредби 

 
   Градоначалникот на општина Могила се 
грижи и го обезбедува спроведувањето на 
оваа Програма. Оваа Програма влегува во 
сила осмиот ден од денот на објавувањето 
во “Службен гласник на Oпштина Могила”. 
                                                                                         
Бр.08-835/25      Општина Могила 
10.12.2021 година Претседател на Совет 
                                             Маргарита Груевска 
                                             

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.5/2002) 
и член 23-а став 1 точка 3 од Статутот на 
Општина Могила (“Службен гласник на 
Општина Могила” бр.05/2006, 12/2011, 
08/2013, 26/2014 и 05/2021), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Програма за изградба, 
реконструкција и одржување на уличното 
осветлување во Општина Могила за 2022 

година 
 

1. Објавувам Програма за изградба, 
реконструкција и одржување на уличното 
осветлување во Општина Могила за 2022 
година, донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 10.12.2021 
година; 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина 
Могила”. 
 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-861/18     Општина Могила                            

14.12.2021 година      Градоначалник 

                                        Драганчо Саботковски 
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Врз основа на член 22 став 1 

точка 4 од Законот за локална 
самоуправа ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 5/2002), и 
член 22-а став 1 точка 12 од Статутот 
на Општина Могила ("Службен 
гласник на Општина Могила" бр. 
5/2006, 12/2011, 08/2013, 26/2014 и 
05/2021). Советот на Општина Могила 
на седницата одржана на ден 
10.12.2021 година, донесе: 
 

П Р О Г Р А М А 
За изградба, реконструкција и одржување 

на уличното 
осветлување во Општина Могила за 2022 

година 
 

Согласно Законот за локална 
самоуправа, јавното осветлување е во 
надлежност на Општината и ќе се 
реализира преку годишна програма. 
Содржината на годишната програма е 
во директна зависност од средствата 
што ќе се обезбедат за нејзина 
реализација. Финансирањето на оваа 
Програма е од средствата што се 
обезбедуваат преку уплата на такса за 
улично осветлување од граѓаните и 
средства од Општината собрани од 
други извори. 
 
П Р И Х О Д И : 
 
Висината на средствата што ќе бидат 
обезбедени за реализација на оваа 
Програма не може точно да бидат 
определени и ќе зависат пред се од 
редовноста на уплаќањето на 
граѓаните на таксата за улично 
осветлување 
 
А К Т И В Н О С Т И : 
 
Во тековната 2021 година спрема 
очекувањата за обезбедување на 
средства по наведениот основ, такса 

за улично осветлувањe се планира да 
се остварат 4.300.000,00 денари, како 
и средства од општината се планираат 
следните активности: 
- Обновување и реконструкција на 

сијалични места и опрема за 
нормално 
функционирање на уличното 
осветлување  притоа ќе бидат 
набавени: 

- Вандерми (улични светилки) 
30-60 парчиња 

- Лед Сијалици – 500-600 
парчиња 

- Бандери дрвени – 8-13 
парчиња 

- Стакло за вандерми – 30-50 
парчиња 

- Фасонки 70-100 парчиња 

- Железни столбови 3-10 
парчиња 

- Рефлектори 400 W 3-8 
парчиња 

- Кабел за петта жица 

- и други резервни делови 

2) Изградба на улично осветлување на 
улици и нааселени места во 
Општината во кои досега немаше 
улично осветлување, поставување на 
бандери. 
 
3) Довршување на улично 
осветлување-поставување на 
дополнителен број на канделабри на 
сите улици во Општината каде ќе се 
констатира дека има 
потреба од улично осветлување. 
 
4) Замената на прегорени и оштетени 
делови го врши Општината со 
сопствени средства. За таквото 
одржување на уличното осветлување 
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односно ангажирање на електо 
инсталатери. 
 
5) Во тековната година средствата ќе 
се користат и за плаќање на 
потрошената електрична енергија за 
улично осветлување во населените 
места во општината. 
 

   6) Новогодишно осветлување во 
Општина Могила  
 
ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА – 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 

1.Очекувани приходи 
1.1.Приходи од наплата на такса за 
улично 
осветлување од граѓани 
………………………………………..4.300.000,00 
ден. 
 
      Вкупно : 4.300.000,00 ден. 
 
2.Очекувани расходи 
2.1 Обновување и реконструкција на 
сијалични места.............560.000 ден 
2.2 Замената на прегорени и оштетени 
делови.......................500.000 ден 

  2.3 Плаќање на потрошена електрична 
енергија за улично 
oсветлување........................................................
......................1.500.000 ден 

   Оваа Програма влегува во сила со 
денот на донесувањето и истата ќе се 
објави во “Службен гласник на 
Општина Могила”. 
 

 
Бр.08-835/26  Општина Могила
   
10.12.2021 год        Претседател на Совет 
                                     Маргарита Груевска
      
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.5/2002) 
и член 23-а став 1 точка 3 од Статутот на 
Општина Могила (“Службен гласник на 
Општина Могила” бр.05/2006, 12/2011, 
08/2013, 26/2014 и 05/2021), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Програма за изградба, 
реконструкција, рехабилитација и 

одржување на локалните патишта и улици 
на територијата на  Општина Могила за 2022 

година 
 

1. Објавувам Програма за изградба, 
реконструкција, рехабилитација и 
одржување на локалните патишта и 
улици на територијата на Општина 
Могила за 2022 година, донесено на 
седница на Совет на Општина Могила, 
одржана на 10.12.2021 година; 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина 
Могила”. 
 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-861/19      Општина Могила  

14.12.2021 година       Градоначалник 

                                         Драганчо Саботковски 
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Врз основа на член 22 став (1) точка 1, 

член 62 став (1) од Законот за локалната 
самоуправа (''Службен весник на Република 
Македонија'' бр.5/2002), член 14 став (4) од 
Законот за јавните патишта (''Службен весник 
на Република Македонија'' бр.84/08, 52/09, 
114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 
163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 
116/15, 150/15, 31/16, 71/16 и 163/16) и член 
22-а став 1 точка 10 од Статутот на Oпштина 
Могила (''Службен гласник на Општина 
Могила'' бр.5/2006, 12/2011, 08/2013, 26/14 и 
05/2021), Советот на Општина Могила на  
седницата одржана на ден 10.12.2021  
година, донесе: 

 

П Р О Г Р А М А 
за изградба, реконструкција, одржување и 

заштита на локалните патишта и улици 
на територија на Општина Могила за 2022 

година  
 
 

 СТРАТЕШКА ЦЕЛ 

 
Стратешка цел на Општина 

Могила е да ги одржува постоечките 
и да изгради нови локални патишта и 
улици за непречен сообраќај, 
изградба и одржување на 
хоризонтална и вертикална 
сигнализација, според техничките 
нормативи и стандарди и прописи за 
безбедноста на сообраќајот на 
патиштата.  

 
- ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 
Цел на програмата е 

превземање на активности за 
одржување на функционална 
состојба на општинските улици и 
патишта за безбедно одвивање на 
сообраќајот на подрачјето на 
Општина Могила.  

 

 ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА 
 

Предмет на оваа програма е 
превземање на активности кои се 
однесуваат на редовно, периодично 
и интервентно одржување и заштита 
на општинските улици и патишта на 
подрачјето на Општина Могила во 
текот на 2022 година.   

 
 АКТИВНОСТИ И ДИНАМИКА 

 
Динамиката на 

одржувањето и заштитата на 
општинските улици и патишта ќе се 
извршува континуирано во текот на 
целата година.  

Активностите изградба, 
реконструкција и одржување на 
патишта улици ќе се утврдат со оваа 
Програма и тоа: 

 Реконструкција, санација и 
одржување на општинските улици и 
патишта, и до објектите со јавна 
намена во населените места , 

 Тампонирање на постојни пробиени 
земјени патишта 

 Крпење на ударни дупки 
 Гребење и преслекување со асфалт 
 Нанесување на површинска 

пресвлака со потребна дебелина 
(рехабилитација). 

 Санирање на поголеми оштетени 
патни појаси со комплетна 
реконструкција 

 Санирање и уредување на банкини 
 Поставување на рабници и нивна 

замена 
 Отстранување на вегетација од 

банкини и канафките 
 Чистење на канафки и пропусти 
 Реконструкција на неасфалтирани 

патишта со нанесување и набивање 
наноси со тампонски слој за 
поравнување 
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ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА И 
ОДРЖУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УЛИЦИ И 
ПАТИШТА 
 

Ред.бр. ОПИС НА ИНВЕСТИЦИЈАТА ДОЛЖИНА ВРЕДНОСТ 

1 Линиска инфраструктурна градба ,  санација на 
улици во населено место Ивањевци 

2 краци 1.400.000.00 

2 Линиска инфраструктурна градба,санација на 
улици во населено место Мусинци- крак до 
Манастир 

должина од  1423 
м 

 
9.746.297,00 

3 Линиска инфраструктурна градба ,  санација на 
улици во населено место Добрушево 

крак 5 од 108.48 м 
крак 6 од 66.12м 

790.776,00 
451.400,00 

4 Линиска инфраструктурна градба ,  санација на 
улици во населено место Беранци 

крак 2 од 242.38 м 1.655.626,00 

5 Линиска инфраструктурна градба ,  санација на 
улици во населено место Вашарејца 

Дел од крак 1 до  
црквата 

500.000,00 

6 Проектна документација за изградба на улици 
во населени места  
 
• Св.Тодори Л=200М 
• Вашарејца Л=300М 
• Чарлија Л=200М  
• Лознани Л=200М 
• Радобор Л=200М 
• Алинци Л=100М 
• Мојно Л=100М 
• Подино Л=100М 
• Новоселани Л=100М 
• Црничани Л=100м 

 200.000,00 

7 Реконструкција на улици во населени места 
 
• Трновци Л=133,33 м... 860.000,00 
• Трап Л=100 м...645.000,00 
• Дедебалци Л=150 м...975.000,00 
• Ношпал Л=132,75 м....888.595,00 
• Долно Српци К4+К9=160.01 м...931.893,0 
• Могила   К10 ... 592.756,48 
           К11 ...664.255,04 
           К12 ...618.074,56 
           К13 ...857.162,62 
           К6 .... 849.708,56 
•Могила кај Шемница „ПРИМА инг“ 
5.919.234,00 
•Трап    10.583.481,00 ден 
•Трновци  8.458.594,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
740,07 м 
254,07 м 
793,95 м 

32.843.754,26 

8 Предвидено зимско одржување  

9 Тампонирање на улици во населените места  

10 Поставување на вертикална сигнализација и 
огради на мостови на локални патишта и 
улици 

 Извршување на сезонски градежни работи со 
користење на градежна механизација за 
потребите на општина Могила 

 
Сезонските градежни работи 
за улици и патишта  се во 
надлежност на општината и  
ЈКП "Пела Хигиена" – општина 
Могила, останатите проекти 
се готови проекти со кои 
располага општината  и со кои 
ќе аплицира доколку има 
објавено повици за грантови 
од Министерствата, Агенциите 
итн. 
 
  
 
5.ПОПРАВКА И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ 

 
КРПЕЊЕ НА УДАРНИ 
ДУПКИ 

 
Санирање на банкините, крпење на 

ударните дупки или тампонирање на 
локалните патишта и улици треба да се 
изврши кои се оштетени од поројни 
дождови. Предвидени средства 200.000,oo 
денари 
  
6.БУЏЕТ И ФИНАНСИРАЊЕ 
 
 

Во програмата  за реконструкција и 
одржување на локалните патишта и улици на 
територија на Општина Могила за 2022 
година се предлага: 
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7.ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА 

 
- Од ЈП за државни патишта на РСМ 

(средства за 2021 година) – 2.300.000 
денари;  

- Од Буџетот на Општина Могила 
(средства за 2022 година)  

- Од  други трансфери од Буџетот на 
РСМ (АФПЗРР, Биро за регионален 
развој, Светска банка,)                              
 

8.НАДЗОР НАД СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ПРОГРАМАТА 
 

За реализација на 
Програмата е задолжен 
Градоначалникот и Одделението за 
комунални работи на Општина 
Могила. 

 
 

Програмата влегува во сила со денот 
на донесувањето и истата ќе се објави во 
Службен гласник на Општина Могила. 
 
 
 
 
Бр.08-835/27      Општина Могила  
10.12.2021 година Претседател на Совет 
                                             Маргарита Груевска 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.5/2002) 
и член 23-а став 1 точка 3 од Статутот на 
Општина Могила (“Службен гласник на 
Општина Могила” бр.05/2006, 12/2011, 
08/2013, 26/2014 и 05/2021), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Програма за реализација на 
активностите на Општина Могила од 

областа на заштитата и спасувањето за 2022 
година 

 
1. Објавувам Програма за реализација на 

активностите на Општина Могила од 
областа на заштитата и спасувањето за 
2022 година, донесено на седница на 
Совет на Општина Могила, одржана на 
10.12.2021 година; 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина 
Могила”. 
 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-861/20    Општина Могила                           

14.12.2021 година      Градоначалник 

                                           Драганчо Саботковски 
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Врз основа член 34 и 123 став (4) од 

Законот  за  заштита  и  спасување („Службен 
весник на РМ“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 
124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 
83/18), член 22 став 1 точка 10 од Законот за 
локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02) и член 22-а став 1 точка 47 од 
Статутот на Општина Могила (,,Службен 
гласник на Општина Могила’’ бр. 05/06, 
12/11, 08/13 и 26/14). Советот  на Општина 
Могила на седницата одржана на ден 
10.12.2021 година, донесе: 

ПРОГРАМА 

за реализација на активностите на Општина 
Могила 

од областа на заштитата и спасувањето за 
2022 година 

1. Вовед 
 
Со оваа Програма се остваруваат 

целите и активности во областа на 
заштитата и спасувањето, кои 
претставуваат активности од јавен 
интерес. 
Заштита и спасувањето во Општина 
Могила ќе се засноваат на следните 
начела: 
 
- Секој има право на заштита и 

спасување од природни непогоди и 
други несреќи; 

- Во заштитата и спасувањето од 
природни непогоди и други несреќи 
приоритет имаат животот и здравјето 
на луѓето; 

- При настанување на природни 
непогоди и други несреќи секој е 
должен да помага во рамките на 
своите можности; 

- Општина Могила, Јавните 
претпријатија, установите, служби и 
трговските друштва се должни, 
навремено да ги организираат и 
преземааат превентивните и 

оперативните мерки за заштита и 
спасување од природни непогоди и 
други несреќи; 

- Секое физичко и правно лице, во 
согласност со Закон, одговара за 
неспроведување на предвидените 
мерки за заштита и спасување; 

- При ангажирање на силите за 
заштита и спасување се употребува 
моделот на постапност, при што 
најпрвин реагираат силите на 
сопственикот, потоа Општината, 
Републиката и меѓународната 
заедница и 

- Податоците за опасностите и 
преземените активности за заштита и 
спасување, од страна на надлежните 
органи и служби се јавни и мора 
транспарентно да се објават. 

 
Планирањето на развојот, 

оперативното и тековното планирање 
на краток, среден и долг рок на 
системот за заштита и спасување ќе 
се води и реализира според 
принципите, критериумите и 
стандардите кои важат во системот 
на планирање, програмирање и 
буџетирање. 

Реализацијата на оваа 
Програма од областа на заштита и 
спасувањето во наредниов период за 
Општина Могила е со обврзувачки 
карактер, со Закон, и не треба да трпи 
одлагања. 

Општина Могила, основните 
цели на заштитата и спасување ќе ги 
остварува преку: 
- Општински Штаб за заштита и 
спасување; 
- Универзална единица за заштита и 
спасување на Општина Могила во 
јачина на вод; 
- ЈКП Пела Хгиена – Општина Могила,  
- Во соработка со РЦУК, ДЗС и ТППЕ – 
Битола. 
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2. Основни цели на Програмата: 
 

- Советот на Општина Могила, 
одлучува за воспоставување на 
потребна организација за заштита и 
спасување и за спроведување на 
мерките за заштита и спасување; 

- Во случај на природни непогоди и 
други несреќи, ги утврдува обврските 
на јавните претпријатија, установи и 
служби кои ги формирале, за: 
гаснење на пожари и спасување на 
луѓе и имот при собраќајни, техничко 
– технолошки други несреќи; 

- Расчистување на локални патишта, 
улици и други инфраструктурни 
објекти во случај на непроодност 
поради врнежи од снег, наноси од 
снег, голомразица, наноси од земја 
предизвикани од силни врнежи, 
одрони, лизгање на земјиштето и 
друго; 

- Укажување на прва медицинска 
помош во случај на појава на 
зголемен број на заболени и 
повредени и спречување на 
ширењето на заразни болести; 

- Заштита на животните и растенијата 
во случај на појава на болести, 
штетници и други природни 
непогоди; 

- Следење на подготвеноста на 
единицата на локалната самоуправа 
за заштита и спасување; 

- Одлучување за висината на средства 
од буџетот на ЕЛС за надомест на 
штета од природни непогоди и други 
несреќи и 

- Распределба на хуманитарна помош 
наменета за настраданото население 
во ЕЛС. 
 

3. Активности 
 

Активностите на Општината и 
Советот ќе бидат насочени кон 

создавање на максимални услови за 
реализирање на програмските 
определби во доменот на 
противпожарната заштита и 
спасување како и заштита и 
спасување во услови на разни видови 
непогоди,кризни појави и други 
несреки. 

Бидејки Општина Могила 
нема организирано постојана 
противпожарна служба која ќе делува 
на својата територија, при појава на 
пожари ќе се ангажираат 10-15 лица 
од Одделението за ППЗ како дел од 
персоналнот состав од единицата за 
заштита и спасување и вработени во 
ЈКП Пела Хигиена, кои ќе работат на 
повик и ќе бидат ангажирани на 
територијата на цела Општина 
Могила.  

 
4.  Конкретни програмски активности 

 
- Одделението ќе дејствува 

правовремено при спречување на 
појава на почетни пожари на отворен 
простор и во шума се до 
пристигнувањето на мeстото 
зафатено со пожар на надлежните 
органи; 

 
- Постојано ќе учествува како испомош 

на ТППЕ - Битола, и ќе биде под 
негова надлежност на подрачјето 
зафатено со пожар; 
 

-  Постојано ке соработува со други 
субјекти надлежни органи и тела (ЦУК 
и ДЗС);  
 

-  Учествува во справување со други 
ризици и непогоди на територијата на 
Општина Могила 
 

- Со Програмата е предвидено за оваа 
одделение со организирани обуки, 
спроведени од ТППЕ - Битола, или 
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други субјекти, ќе биде обучено да 
делува во спречување на пожари или 
активно да учествува при гаснење на 
пожари. 

5. Финансирање на заштита и 
спасувањето        

Распоред на финансиски средства: 

Реден 
број 

Заштита и 
спасување 

Потребни 
средства 

1 Набавка на опрема 
и средства, за 
единицата 
просторни сили за 
заштита и 
спасување на 
Општина Могила 

 

30.000,00 
денари 

2 Основна обука на 
Штабот за заштита 
и спасување и 
припадниците на 
единицата 

20.000,00 
денари 

3 Набавка на 
средства и опрема 
за заштита од 
пожари во зградата 
на општина Могила 
и возилата (за ППА, 
сервисирање на 
ППА, мерење на 
громобрански 
инсталации). 

   

 

20.000,00 
денари 

4 Други активности 30.000,00 
денари 

5 ВКУПНО 100.000,00 
денари 

  

6. Завршни одредби 
 

Носител и одговорен за реализација 
на Програмата за заштита и спасување во 

2022 година е Градоначалникот и Советот на 
Општина Могила. 

Општина Могила во соработка со 
Општинскиот Штаб за заштита и спасување, 
Дирекцијата за заштита и спасување, 
Центарот за управување со кризи и други 
органи и тела, ќе го следат спроведувањето и 
реализацијата на оваа Програма. Наведените 
органи и тела ќе покренуваат иницијативи, ќе 
даваат мислења и предлози за доследно и 
квалитетно реализирање на Програмата. 

Програмата ќе биде финансирана од 
Буџетот на Општина Могила во рамките на 
планираните средства за оваа Програма во 
Буџетот на Општина Могила за 2022 година. 

 

Оваа Програма влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник” 
на Општина Могила. 

                                                                                                            

Бр. 08-835/28                    Општина Могила                                                                                     

10.12.2021 година        Претседател на Совет 

                                             Маргарита Груевска                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.18 107 

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 

од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.5/2002) 
и член 23-а став 1 точка 3 од Статутот на 
Општина Могила (“Службен гласник на 
Општина Могила” бр.05/2006, 12/2011, 
08/2013, 26/2014 и 05/2021), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Одлука за измена на 
распоредот на средствата на Буџетот на 

Општина Могила за 2021 година 
 

1. Објавувам Одлука за измена на 
распоредот на средствата на Буџетот на 
Општина Могила за 2021 година, 
донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 10.12.2021 
година; 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина 
Могила”. 
 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 

Бр.09-861/21  Општина Могила 

14.12.2021 година  Градоначалник 

                                      Драганчо Саботковски  

 

 

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 
од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 5/2002), а во врска со член 31 од Законот 
за буџетите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/2005, 04/2008, 
103/2008,156/2009, 95/2010, 180/2011, 
171/2012 и 192/2015 и 167/2016). Советот на 
Општина Могила на  седницата одржана на    
10.12.2021 година, ја донесе следната: 

О Д Л У К А 
за измена на распоредот на средствата на 

Буџетот на Општина Могила за 
2021 година 

 
Член 1 

            Со оваа одлука се врши измена на 
распоредот на средствата на Буџетот на 
Општина Могила за 2021 година на следниов 
начин: 
разд
ел 

смет
ка 

програ
ма конто 

износ 

7470
1 930 N1 

4011
30 

-
80.000,

00 

7470
1 930 N1 

4013
10 

-
50.000,

00 

7470
1 930 N1 

4021
10 

-
40.000,

00 

7470
1 930 N1 

4022
10 

-
30.000,

00 

7470
1 930 N1 

4022
20 

-
15.000,

00 

7470
1 930 N1 

4023
10 

-
20.000,

00 

7470
1 930 N1 

4211
10 

40.000,
00 

7470
1 930 N1 

4212
20 

60.000,
00 

7470
1 930 N1 

4212
90 

60.000,
00 

7470
1 930 N1 

4212
40 

40.000,
00 
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7470

1 930 N1 
4239

90 
10.000,

00 

74701 930 N1 42641
0 

25.000,0
0 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила со денот 
на донесувањето и ќе се објави во ,,Службен 
гласник на општина Могила,, и станува 
составен дел на Буџетот на општината за 
2021 година. 

 
 
Бр.08-835/29                 Општина Могила 
10.12.2021 година    Претседател на Совет 
                                          Маргарита Груевска 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.5/2002) 
и член 23-а став 1 точка 3 од Статутот на 
Општина Могила (“Службен гласник на 
Општина Могила” бр.05/2006, 12/2011, 
08/2013, 26/2014 и 05/2021), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Одлука за вклопување на 
бесправно изграден објект во идна 

урбанистичко – планска документација 
 

1. Објавувам Одлука за вклопување на 
бесправно изграден објект во идна 
урбанистичко – планска документација, 
донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 10.12.2021 
година; 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина 
Могила”. 
 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-861/22       Општина Могила  

14.12.2021 година        Градоначалник 

                                           Драганчо Саботковски 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 

од Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" 
бр.05/2002), а во согласност со Правилник за 
стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистичко планска 
документација ("Службен весник на 
Република Македонија" бр.56/2011, 155/12, 
53/2013, 72/2013, 115/2014, 199/2014, 
124/2015, 129/2015, 217/2015 и 52/2016) и 
член 22-а став 1 точка 47 од Статутот на 
Општина Могила ("Службен гласник на 
Општина Могила" бр.05/2006, 12/2011, 
08/2013, 26/2014 и 05/2021). Советот на 
Општина Могила на седницата одржана на 
ден 10.12.2021 година, донесе: 

ОДЛУКА 

За вклопување на бесправно изграден 
објект во идна урбанистичко – планска 

документација 

Член 1 

СЕ ОДОБРУВА  вклопување на 
бесправно изградениот објект  - станбен 
објект зграда број 4, опишан во Геодетскиот 
елаборат за геодетски работи за посебни 
намени за утврдена фактичка состојба за 
легализација на бесправно изградени објекти 
и делови од објекти изработен од ДОО "ТЕРА 
ГЕОДЕТ"  Битола бр. 08-541/5-18 од 
26.06.2019 година на КП 547 КО Долна 
Чарлија во идната урбанистичко – планска 
документација за село Долна Чарлија, по 
барање на Томе Нуневски од с.Долна 
Чарлија заведено со УП број 10-86 од 
27.12.2018 година. 

Член 2 

За с.Долна Чарлија, Општина Могила 
нема изработено урбанистичко – планска 
документација. 

Доколку барателот, пред донесување 
на идна урбанистичко – планска 

документација  од страна на Општина 
Могила, поднесе барање за издавање на 
одобрение за градење за градба на 
предметната парцела должен е за своја 
сметка да го спроведе изработувањето и 
донесувањето на соодветна урбанистичко 
планска документација. 

Член 3 

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

 

Бр.08-835/30    Општина Могила  

10.12.2021 година  Претседател на Совет 

                                              Маргарита Груевска 
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  Врз основа на член 50 став 1 точка 3 

од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.5/2002) 
и член 23-а став 1 точка 3 од Статутот на 
Општина Могила (“Службен гласник на 
Општина Могила” бр.05/2006, 12/2011, 
08/2013, 26/2014 и 05/2021), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Одлука за изменување и 
дополнување на Одлуката за основање на 
Центар за развој на Пелагонискиот плански 

регион бр.07-102/7 од 19.02.2008 година 
 

1. Објавувам Одлука за изменување и 
дополнување на Одлуката за основање 
на Центар за развој на Пелагонискиот 
плански регион бр.07-102/7 од 
19.02.2008 година, донесено на седница 
на Совет на Општина Могила, одржана на 
10.12.2021 година; 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина 
Могила”. 
 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-861/23    Општина Могила  

14.12.2021 година     Градоначалник 

                                       Драганчо Саботковски 
     

 

 

 

 

  Врз основа на член 26 став 5, член 82 
став 2, член 84 став 2 и член 86 став 1 од 
Законот за рамномерен регионален развој 
(„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.24/2021) и член 36 став 1 
точка 15 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.5/2002). Советот на Општина Могила на 
седницата одржана на ден 10.12.2021 
година, ја донесе следната: 
 

 ОДЛУКА 
За изменување и дополнување  

на Одлуката за основање на Центар за 
развој на ПЕЛАГОНИСКИОТ плански регион 

број 07-102/7 од 19.02.2008  година 
 

Член 1 
Во член 3 од Одлуката за основање 

на Центар за развој на Пелагонискиот 
плански регион зборовите „Булевар 1ви Мај 
бр.61“ се заменуваат со зборовите „Томаки 
Димитровски бр.7 / спрат 2“. 
  

Член 2 
Во член 4 став 1 зборовите „ги врши 

следниве работи“ се заменуваат со 
зборовите „спроведува активности и 
реализира задачи поврзани со развојните 
приоритети на Пелагонискиот плански 
регион и тоа“. 

Во член 4 став 1 алинеа 3 на крајот на 
реченицата се додаваат зборовите „и 
предлог - проекти за финансирање од 
Програмата за намалување на диспаритетите 
меѓу и во рамките на планските региони и 
зголемување на регионалната 
конкурентност“. 

Во член 4 став 1 алинеа 4 зборовите 
„најдоцна до 15-ти декември во тековната 
година до Бирото за регионален развој“ се 
заменуваат со зборовите „во законски 
определениот рок“. 

Во член 4 став 1 на почетокот на 
алинеа 13 се додаваат зборовите „изготвува, 
поднесува апликации и“. 
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Во член 4 став 1 алинеа 15 по зборот 

„работење“ се додаваат зборовите „чиј 
составен дел е и Извештајот за финансиското 
работење на Центарот“, а зборот „доставува“ 
се заменува со зборот „поднесува“. 

Во член 4 став 1 алинеа 16 зборот 
„административни“ се заменува со 
зборовите „административно - технички“. 

Во член 4 став 1 по алинеата 16 се 
додаваат три нови алиеи и тоа: 

 Реализира активности за 
поттикнување на 
конкурентноста преку активна 
поддршка на приватниот 
сектор; 

 Изготвува и реализира 
проекти и договорени задачи 
и услуги за министерства и 
други државни институции и 

 Врши други активности за 
поттикнување на развојот на 
планскиот регион. 

 
Член 3 

Во член 5 став 1 зборот 
„раководител“ се заменува со зборот 
„директор“, а зборот „конкурс“ се заменува 
со зборот „оглас“ по кој се додаваат 
зборовите „во согласност со Законот за 
рамномерен регионален развој“. 

Во член 5 став 2 по зборот 
„мнозинство“ се додаваат зборовите 
„гласови од вкупниот број на членови со 
право на глас“. 

Во член 5 став 3 зборот 
„раководителот“ се заменува со зборот 
„директорот“. 

Член 4 
Членот  6  се менува и гласи: 

„За директор на Центарот, може да биде 
избрано лице кое ги исполнува условите 
утврдени во Законот за рамномерен 
регионален развој. 

Мандатот на директорот му 
престанува во случаите утврдени со Законот 
за рамномерен регионален развој. 

Директорот може да биде разрешен 
и пред истекот на мандатот во согласност со 
Законот за рамномерен регионален развој. 

Во случај кога не е избран директор 
на Центарот или предвреме му престанал 
мандатот, Советот за развој на 
Пелагонискиот плански регион именува 
вршител на должноста директор на Центарот 
се до изборот на нов директор, без јавен 
оглас, од редот на вработените во Центарот, 
а најдолго шест месеци. 

Вршителот на должноста директор ги 
има сите права и обврски на директор на 
Центарот.“ 

Член 5 
 Членот  7  се менува и гласи: 

„Директорот на Центарот: 
- го претставува и застапува Центарот,  
- управува со имотот на Центарот и е 

потписник на сметката на Центарот, 
- го предлага годишниот финансиски 

план и завршната годишна сметка на 
Центарот и завршните годишни сметки на 
проектите на Центарот, 

- донесува Правилник за 
систематизација на работни места во 
стручната служба на Центарот, по претходно 
позитивно мислење од Советот за развој на 
Пелагонискиот плански регион, 

- раководи со стручната служба на 
Центарот, 

- ги предлага на Советот за развој на 
Пелагонискиот плански регион: програми, 
проекти, извештаи и останатите документи 
кои се изготвуваат од страна на Центарот, а 
треба да се усвојат од страна на Советот за 
развој на планскиот регион, 

- раководи со процесот на следење на 
спроведувањето на Програмата за развој на 
Пелагонискиот плански регион, 

- раководи и ги координира 
активностите поврзани со спроведувањето 
на Програмата на Министерството од 
Законот за рамномерен регионален развој, 
кои се во  надлежност на Центарот,  

- раководи со изработката на Предлог-
проектите за развој на планскиот регион, 
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- раководи со процесот на 

спроведување на одобрените проекти за 
развој на планскиот регион, 

- иницира и воспоставува соработка со 
други надлежни државни органи и со 
донаторски органиции кои поддржуваат 
проекти за развој на Пелагонискиот плански 
регион и на општините што влегуваат во 
неговиот состав, 

- обезбедува правилно и  законито 
користење, одржување и  заштита на имотот 
на Центарот и 

- врши други работи утврдени со закон 
и други работи  поврзани со активностите на 
Центарот.“  

Член 6 
 Членот  8  се менува и гласи: 

„Центарот има стручна служба, која 
се организира во одделенија. 

Одлуката за организација на 
стручната служба на Центарот ја донесува 
Советот за развој на Пелагонискиот плански 
регион на предлог на директорот на 
Центарот. 

Правата, обврските и одговорностите 
на вработените во стручната служба на 
Центарот се уредуваат во согласност со 
Законот за работни односи и истите немаат 
статус на административни службеници. 

Платата на директорот на Центарот ја 
утврдува Министерот за локална самоуправа 
по претходна согласност од Владата. 

Бројот на вработени службеници во 
Центарот и нивните плати ги определува 
Советот за развој на Пелагонискиот плански 
регион.“ 

Член 7 
 Во член 9 став 1 зборот 
„раководителот“ се заменува со зборот 
„директорот“. 
 Во член 9 став 2 по зборот „Центарот“ 
се додаваат зборовите „за следната 
календарска година“, а зборовите „мора 
најдоцна“ се заменуваат со зборот „мора“. 
 Во член 9 ставот 5 се менува и гласи: 

,,По истекот на 3 (три) месеци Советот 
за развој на Пелагонискиот плански регион 

мора да го усвои Финансискиот план на 
Центарот.“ 
 

   Член 8 
По членот 11 се додава нов член 11 - 

а кој гласи: 
 

„Член 11 - а 
Општините кои влегуваат во состав на 

Пелагонискиот плански регион, кои се крајни 
корисници на проекти за развој на планскиот 
регион, исплаќаат средства во висина до 15% 
од проектната (пресметковна) вредност на 
одобрен проект на Центарот за реализација 
и имплементација на проектот. 

Основните критериуми за висината 
на средствата за проектите исплатени на 
општините кон Центарот од ставот 1 на овој 
член се утврдени во Законот за рамномерен 
регионален развој. 
 Поблиските критериуми за висината 
на средствата за исплата за Центарот од 
ставот 1 на овој член ги пропишува 
министерот за локална самоуправа. 

Средствата од ставот 1 на овој член 
општините, ги префрлаат на сметка на 
Центарот, пред започнување на постапката 
за јавна набавка, најдоцна во рок од 30 дена 
од денот на потпишување на договорот за 
реализација на проектот кој Бирото за 
регионален развој го склучува со Центарот.  

Општините кои нема да ги исплатат 
средствата од ставот 1 на овој член, го губат 
правото на користење на средствата, при што 
Центарот ќе ги наплати договорените 
средства од доделените средства за 
реализација на проектот, а преостанатите 
средства  ќе бидат распределени за 
финансирање на проекти од листата на 
позитивно оценетите проекти.“ 
 

Член 9 
Во член 12 став 1 зборот 

„Раководителот“ се заменува со зборот 
„Директорот“, а по зборовите „за работа на 
Центарот“ се става запирка и се додаваат 
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зборовите „кој е составен дел на годишниот 
извештај за работењето на Центарот,“. 

Во член 12 став 2 по зборот 
„доставува“ се додаваат зборовите “на 
усвојување“. 

 
Член 10 

Во член 13 став 1 зборот 
„раководителот“ се заменува со зборот 
„директорот“. 

 
Член 11 

 Членот 16 се менува и гласи гласи: 
 „Заради имплементација на член 31 
од Законот за рамномерен регионален 
развој, Министерот за локална 
самоуправа и директорот на Центарот 
склучуваат договор за соработка за 
тековната година, а Градоначаниците на 
општините од Пелагонискиот плански 
регион и директорот на Центарот 
склучуваат договор за дополнителни 
средства за кофинансирање на задачите и 
активностите на Центарот за тековната 
година.“  
 

Член 12 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот 
на донесувањето, а ќе се објави во 
(„Службен гласник на Општина Могила“). 

 
 
Бр.08-835/31                   Општина Могила                                                                                 
     
10.12.2021 година          Претседател на Совет 
                                               Маргарита Груевска                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.5/2002) 
и член 23-а став 1 точка 3 од Статутот на 
Општина Могила (“Службен гласник на 
Општина Могила” бр.05/2006, 12/2011, 
08/2013, 26/2014 и 05/2021), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Одлука за основање на 
Центар за развој на Пелагонискиот плански 

регион (Пречистен текст) 
 

1. Објавувам Одлука за основање на Центар 
за развој на Пелагонискиот плански 
регион (Пречистен текст), донесено на 
седница на Совет на Општина Могила, 
одржана на 10.12.2021 година; 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина 
Могила”. 
 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-861/24  Општина Могила                             

14.12.2021 година    Градоначалник 

                                       Драганчо Саботковски 
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Врз основа на член 26 став 5, член 82 

став 2, член 84 став 2 и член 86 став 1 од 
Законот за рамномерен регионален развој 
(„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.24/2021) а согласно 
Одлуката за основање на Центар за развој на 
Пелагонискиот плански регион 07-102/7 од 
19.02.2008 година. Советот на Општина 
Могила на седницата одржана на 10.12.2021 
година, ја донесе следната:  

 
ОДЛУКА 

за основање на Центар за развој на 
Пелагонискиот плански регион 

(Пречистен текст) 
 
Општи одредби 

Член 1 
 Заради вршење на стручни работи од 
значење на Пелагонискиот плански регион, 
се основа Центар за развој на Пелагонискиот 
плански регион. 
 Центарот за развој на Пелагонискиот 
плански регион го основаат 9-те општини кои 
влегуваат во составот на планскиот регион. 
 

Член 2 
 Центарот за развој на Пелагонискиот 
плански регион има својство на правно лице 
и се регистрира пред надлежните државни 
институции, врз основа на Законот за 
рамномерен регионален развој. 
 

Член 3 
 Седиште на Центарот за развој на 
Пелагонискиот плански регион е во Битола  
на ул. Томаки Димитровски бр. 7 спрат 2 
 
Делокруг на работа на Центарот 

Член 4 
 Центарот за развој на Пелагонискиот 
плански регион, спроведува активности и 
реализира задачи поврзани со развојните 
приоритети на Пелагонискиот плански 
регион и тоа: 

- Ја изготвува предлог – програмата за 
развој на планскиот регион; 

- Изготвува предлог – акционен план за 
имплементација на Програмата за 
развој на планскиот регион; 

- Подготвува предлог – проекти за 
развој на планскиот регион и за 
подрачјата со специфични развојни 
потреби и предлог  - проекти за 
финансирање од Програмата за 
намалување на диспаритетите меѓу и 
во рамките на планските региони и 
зголемување на регионалната 
конкурентност 

- Ги доставува предлог проектите за 
регионален развој, врз основа на 
утврдената листа на предлог – 
проекти од страна на Советот за 
развој на Пелагонискиот плански 
регион, во законски определениот 
рок; 

- Ги координира активностите 
поврзани со имплементација на 
Програмата за развој на планскиот 
регион; 

- Склучува Договори со Бирото за 
регионален развој за реализација на 
проекти за развој на планскиот 
регион; 

- Ги реализира проектите за развој на 
планскиот регион; 

- Подготвува годишен извештај за 
спроведување на Програмата за 
развој на планскиот регион; 

- Обезбедува информации до 
заинтересираните страни за текот на 
реализацијата на Програмата за 
развој на планскиот регион и други 
прашања поврзани со регионалниот 
развој; 

- Обезбедува стручна и техничка 
помош за единиците на локалната 
самоуправа при подготвувањето на 
нивните програми за развој; 

- Обезбедува стручни услуги за 
здруженијата и други заинтересирани 
страни за подготовка на проекти од 
областа на регионалниот развој; 
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- Ја поттикнува меѓуопштинската 

соработка во рамките на планскиот 
регион; 

- Изготвува, поднесува апликации и 
спроведува проекти за поттикнување 
на развојот на планскиот регион, 
финансирани од фондовите на 
Европската Унија и други 
меѓународни извори; 

- Врши промоција на развојните 
можности на планскиот регион; 

- Подготвува годишен извештај за 
своето работење чиј составен дел е и 
Извештајот за финансиското 
работење на Центарот и истиот го 
поднесува до Советот за развој на 
Пелагонискиот  плански регион и 
Советите на единиците на локалната 
самоуправа, во состав на планскиот 
регион; 

- Врши стручни и административно - 
технички работи за потребите на 
Советот за развој на Пелагонискиот 
плански регион; 

- Реализира активности за 
поттикнување на конкурентноста 
преку активна поддршка на 
приватниот сектор; 

- Изготвува и реализира проекти и 
договорени задачи и услуги за 
министерства и други државни 
институции и 

- Врши други активности за 
поттикнување на развојот на 
планскиот регион. 

 
Организациска поставеност 

Член 5 
 Центарот за развој на Пелагонискиот 
плански регион (во понатамошниот текст: 
Центарот) има директор, кој се избира по пат 
на јавен оглас во согласност со Законот за 
рамномерен регионален развој. 
 Директорот на Центарот го избира 
Советот за развој на Пелагонискиот плански 
регион, со 2/3 мнозинство гласови од 
вкупниот број на членови со право на глас. 

 Мандатот на директорот на Центарот 
е 4 (четири) години, со право на повторен 
избор. 
 

Член 6 
 За директор на Центарот, може да 
биде избрано лице кое ги исполнува 
условите утврдени во Законот за 
рамномерен регионален развој. 
 Мандатот на директорот му 
престанува во случаите утврдени со Законот 
за рамномерен регионален развој. 
 Директорот може да биде разрешен 
и пред истекот на мандатот во согласност со 
Законот за рамномерен регионален развој.  
 Во случај кога не е избран директор 
на Центарот или предвреме му престанал 
мандатот, Советот за развој на планскиот 
регион именува вршител на должноста 
директор на Центарот се до изборот на нов 
директор, без јавен оглас, од редот на 
вработените во Центарот, а најдолго шест 
месеци. 
 Вршителот на должноста директор ги 
има сите права и обврски на директор на 
Центарот. 

 
Член 7 

 Директорот на Центарот: 
- го претставува и застапува 

Центарот,  
- управува со имотот на Центарот и 

е потписник на сметката на 
Центарот, 

- го предлага годишниот 
финансиски план и завршната 
годишна сметка на Центарот и 
завршните годишни сметки на 
проектите на Центарот, 

- донесува Правилник за 
систематизација на работни места 
во стручната служба на Центарот, 
по претходно позитивно мислење 
од Советот за развој на 
Пелагонискиот плански регион, 

- раководи со стручната служба на 
Центарот, 
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- ги предлага на Советот за развој 

на планскиот регион: програми, 
проекти, извештаи и останатите 
документи кои се изготвуваат од 
страна на Центарот, а треба да се 
усвојат од страна на Советот за 
развој на планскиот регион, 

- раководи со процесот на следење 
на спроведувањето на 
Програмата за развој на 
Пелагонискиот плански регион, 

- раководи и ги координира 
активностите поврзани со 
спроведувањето на Програмата 
на Министерството за локална 
самоуправа од Законот за 
рамномерен регионален развој, 
од надлежност на Центарот,  

- раководи со изработката на 
Предлог-проектите за развој на 
планскиот регион, 

- раководи со процесот на 
спроведување на одобрените 
проекти за развој на планскиот 
регион, 

- иницира и воспоставува 
соработка со други надлежни 
државни органи и со донаторски 
органиции кои поддржуваат 
проекти за развој на 
Пелагонискиот плански регион и 
на општините што влегуваат во 
неговиот состав, 

- обезбедува правилно и  законито 
користење, одржување и  заштита 
на имотот на Центарот и 

- врши други работи утврдени со 
закон и други работи  поврзани со 
активностите на Центарот. 
 

Член 8 
 Центарот има стручна служба, која се 
организира во одделенија. 
 Одлуката за организација на 
стручната служба на Центарот ја донесува 
Советот за развој на Пелагонискиот  плански 

регион на предлог на директорот на 
Центарот. 
 Правата, обврските и одговорностите 
на вработените во стручната служба на 
Центарот се уредуваат во согласност со 
Законот за работни односи и истите немаат 
статус на административни службеници. 

Платата на директорот на Центарот ја 
утврдува Министерот за локална самоуправа 
по претходна согласност од Владата, а во 
зависност од бројот на вработени 
службеници во Центарот и од обемот и 
сложеноста на работата и времето потребно 
за извршување на истата. 
 Бројот на вработени службеници во 
Центарот и нивните плати ги определува 
Советот за развој на Пелагонискиот плански 
регион. 
 
Финансирање на Центарот 

Член 9 
 Центарот има годишен финансиски 
план, кој се предлага од страна на 
директорот на Центарот, а се усвојува од 
страна на Советот за развој на 
Пелагонискиот плански регион. 
 Предлог финансискиот план на 
Центарот за следната календарска година, 
мора да се достави до Советот за развој на 
Пелагонискиот плански регион, најдоцна до 
1 (први) декември, во тековната година, а 
истиот се усвојува од страна на Советот до 
крајот на декември во тековната година. 
 Во случај на недонесување на Одлука 
за усвојување на финансискиот  план на 
Центарот, се донесува Одлука за времено 
финансирање на Центарот. 
 Временото финансирање на 
Центарот, не може да биде подолго од три 
месеци. 
 По истекот на 3 (три) месеци Советот 
за развој на Пелагонискиот плански регион 
мора да го усвои Финансискиот план на 
Центарот. 
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Член 10 

 Единиците на локалната самоуправа, 
кои се во состав на Пелагонискиот плански 
регион, се согласни да го финансираат 
тековното работење на Центарот, со што 
секоја година ќе планираат ставка во своите 
буџети за финансирање на Центарот. 
 

Член 11 
 Висината на финансиските средства 
кои ќе ги издвојува секоја единица на 
локалната самоуправа, која е во состав на 
Пелагонискиот плански регион, се 
определува на 13 денари по глава на жител. 
 Висината на финансиските средства 
кои единиците на локалните самоуправи ги 
трансферираат за тековното работење на 
Центарот, може да се промени со Одлука на 
Советите на единиците на локалната 
самоуправа, кои се во состав на 
Пелагонискиот плански регион. 
 Трансферот на средствата ќе се врши 
два пати годишно, но најдоцна до 15 
декември во тековната година 
 Центарот за развој на Пелагонискиот 
плански регион има сметка во системот на 
Трезорската сметка.   
 

Член 11 - а 
Општините кои влегуваат во состав на 

Пелагонискиот плански регион, кои се крајни 
корисници на проекти за развој на планскиот 
регион, исплаќаат средства во висина до 15% 
од проектната (пресметковна) вредност на 
одобрен проект на Центарот за реализација 
и имплементација на проектот. 

Основните критериуми за висината 
на средствата за проектите исплатени на 
општините кон Центарот од ставот 1 на овој 
член се утврдени во Законот за рамномерен 
регионален развој. 
 Поблиските критериуми за висината 
на средствата за исплата за Центарот од 
ставот 1 на овој член ги пропишува 
министерот за локална самоуправа. 

Средствата од ставот 1 на овој член 
општините, ги префрлаат на сметка на 

Центарот, пред започнување на постапката 
за јавна набавка, најдоцна во рок од 30 дена 
од денот на потпишување на договорот за 
реализација на проектот кој Бирото за 
регионален развој го склучува со Центарот.  

Општините кои нема да ги исплатат 
средствата од ставот 1 на овој член, го губат 
правото на користење на средствата, при што 
Центарот ќе ги наплати договорените 
средства од доделените средства за 
реализација на проектот, а преостанатите 
средства  ќе бидат распределени за 
финансирање на проекти од листата на 
позитивно оценетите проекти.“ 
 

Член 12 
 Директорот на Центарот доставува на 
усвојување годишен финансиски извештај за 
работа на Центарот, кој е составен дел на 
годишниот извештај за работењето на 
Центарот, до Советот за развој на 
Пелагонискиот плански регион. 
 Усвоениот годишен финансиски 
извештај се доставува на усвојување до 
Советите на Единиците на Локалната 
Самоуправа од Пелагонискиот плански 
регион. 

 
Член 13 

 На предлог на членовите на Советот 
или на предлог на директорот на Центарот, 
може да се покрене иницијатива за промена 
на висината на финансиските средства за 
тековното работење на Центарот. 
 
 
 
Преодни и завршни одредби  

Член 14 
 Центарот за развој на Пелагонискиот 
плански регион, е основан откако сите 
Совети на Единиците на Локалната 
Самоуправа од Пелагонискиот плански 
регион ќе донесат Одлука за основање на 
Центарот. 
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Член 15 
 Најдоцна во рок од три месеци од 
усвојувањето на оваа Одлука, од страна на 
сите Совети на единици на локалната 
самоуправа, треба да се изврши избор на 
директор на Центарот од страна на Советот. 
 До изборот на директор на Центарот 
за развој на Пелагонискиот плански регион, 
се овластува претседателот на 
Пелагонискиот плански регион да ги 
преземе обврските поврзани со регистрација 
на Центарот пред надлежните државни 
институции и останатите обврски утврдени со 
Законот за рамномерен регионален развој и 
оваа Одлука. 

 
Член 16 

 Заради имплементација на член 31 од 
Законот за рамномерен регионален развој,  
Министерот за локална самоуправа и 
директорот на Центарот склучуваат договор 
за соработка за тековната година, а 
Градоначаниците на општините од 
Пелагонискиот плански регион и директорот 
на Центарот склучуваат договор за 
дополнителни средства за кофинансирање 
на задачите и активностите за тековната 
година. 

 
Член 17 

Оваа Одлука стапува во сила од денот 

на објавувањето во Службен гласник на 

Oпштина Могила а ќе се применува по 

нејзино донесување од страна на сите Совети 

на општините од Пелагонискиот плански 

регион. 

 

Бр.08-835/32      Општина Могила 

10.12.2021 година Претседател на Совет 

                                             Маргарита Груевска 
     

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.5/2002) 
и член 23-а став 1 точка 3 од Статутот на 
Општина Могила (“Службен гласник на 
Општина Могила” бр.05/2006, 12/2011, 
08/2013, 26/2014 и 05/2021), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Решение за разрешување на 
членови на Управен одбор на ЈКП "Пела 

Хигиена" – општина Могила 
 

1. Објавувам Решение за разрешување на 
членови на Управен одбор на ЈКП "Пела 
Хигиена" – општина Могила, донесено на 
седница на Совет на Општина Могила, 
одржана на 10.12.2021 година; 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина 
Могила”. 
 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-861/25  Општина Могила  

14.12.2021 година  Градоначалник 

                                       Драганчо Саботковски 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 5 

од Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" 
бр.05/2002), а во согласност со член 17 од 
Законот за јавните претпријатија ("Службен 
весник на Република Македонија"  бр. 
38/1996; 9/1997; 6/2002; 40/2003; 49/2006; 
22/2007; 83/2009; 97/2010; 6/2012; 119/2013; 
41/2014; 138/2014; 25/2015; 61/2015; 
39/2016, 64/2018, 35/19 и "Службен весник 
на Република Северна Македонија" 
бр.275/19) и член 22-а став 1 точка 32 од 
Статутот на Општина Могила ("Службен 
гласник на Општина Могила" бр. 05/2006, 
12/2011, 08/2013, 26/2014 и 05/2021). 
Советот на Општина Могила на седницата 
одржана на ден 10.12.2021 година, донесе: 

РЕШЕНИЕ 

За разрешување на членови на Управен 
одбор на ЈКП "Пела Хигиена" – општина 

Могила 
Член 1 

Поради престанок на мандат, од 
функцијата членови во Управниот одбор на 
ЈКП "Пела Хигиена" – општина Могила СЕ 
РАЗРЕШУВААТ следните лица: 

 Симе Шурбевски с.Могила 

 Иле Велевски с.Могила 

 Катерина Ивановска 
с.Могила 

 Горан Николовски с.Могила 

 Живко Белевски с.Дедебалци 

Член 2 

Решението влегува во сила со денот 
на донесување и истото ќе се објави во 
Службен гласник на Општина Могила. 

Бр.08-835/33      Општина Могила  

10.12.2021 година  Претседател на Совет 

     Маргарита Груевска 
                                                                           

    Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.5/2002) 
и член 23-а став 1 точка 3 од Статутот на 
Општина Могила (“Службен гласник на 
Општина Могила” бр.05/2006, 12/2011, 
08/2013, 26/2014 и 05/2021), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Решение за именување на 
нови членови на Управен одбор на ЈКП 

"Пела Хигиена" – општина Могила 
 

1. Објавувам Решение за именување на 
нови членови на Управен одбор на ЈКП 
"Пела Хигиена" – општина Могила, 
донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 10.12.2021 
година; 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина 
Могила”. 
 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-861/26  Општина Могила  

14.11.2021 година  Градоначалник 

                                      Драганчо Саботковски 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 5 

од Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" 
бр.05/2002), а во согласност со член 17 од 
Законот за јавните претпријатија ("Службен 
весник на Република Македонија"  бр. 
38/1996; 9/1997; 6/2002; 40/2003; 49/2006; 
22/2007; 83/2009; 97/2010; 6/2012; 119/2013; 
41/2014; 138/2014; 25/2015; 61/2015; 
39/2016, 64/2018, 35/19 и "Службен весник 
на Република Северна Македонија" 
бр.275/19) и член 22-а став 1 точка 32 од 
Статутот на Општина Могила ("Службен 
гласник на Општина Могила" бр. 05/2006, 
12/2011, 08/2013, 26/2014 и 05/2021). 
Советот на Општина Могила на седницата 
одржана на ден 10.12.2021 година, донесе: 

 

РЕШЕНИЕ 

За именување на нови членови на Управен 
одбор на ЈКП "Пела Хигиена" – општина 

Могила 
 

Член 1 

Управниот одбор на ЈКП "Пела 
Хигиена" – општина Могила се состои од 5 
(пет) члена. 

Член 2 

За членови во Управниот одбор на 
ЈКП "Пела Хигиена" – општина Могила, од 
Општина Могила се именуваат: 

 Горан Николовски од с.Могила 

 Игорче Котевски од с.Вашарејца 

 Пеце Трајчевски од с.Долна Чарлија 

 Џули Алчевска од с.Могила 

 Весна Ивановска од с.Могила 

Член 3 

Управниот одбор на јавното 
претпријатие: 

1. Го донесува статутот на јавното 
претпријатие; 

2.    Ги усвојува програмата за работа и 
развој на јавното претпријатие;  

3. Ја утврдува деловната политика;  

4. Ги усвојува тримесечниот извештај кој 
содржи показатели за финансиското 
работење, годишната сметка и извештајот за 
работењето на јавното претпријатие;  

5. Одлучува за употребата на средства 
остварени со работењето на јавното 
претпријатие и покривањето на загубите; 

 6. Ги донесува одлуките за инвестиции;  

7. Ги утврдува цените на производите и 
услугите;  

8. Одлучува за внатрешната организација на 
јавното претпријатие;  

9. Го донесува актот за утврдување на 
висината на вредноста на бодот за 
пресметување на платите на вработените во 
јавното претпријатие;  

10. Врши други работи утврдени со актот за 
основање и статутот на јавното претпријатие 
и  

11. Го избира и разрешува директорот и 
заменик на директор на јавното 
претпријатие, основано од Владата на 
Република Македонија врз основа на јавен 
конкурс. 

 

Член 4 

Членовите на Управниот одбор од 
своите редови избираат Претседател. 
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Член 5 

Времетраењето на мандатот на 
членовите на Управниот одбор не може да 
биде подолг од четири години. 

Член 6 

Решението влегува во сила со денот 
на донесување и истото ќе се објави во 
Службен гласник на Општина Могила. 

 

 

Бр.08-835/34     Општина Могила 

10.12.2021 година Претседател на Совет 

                                            Маргарита Груевска 
               

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.5/2002) 
и член 23-а став 1 точка 3 од Статутот на 
Општина Могила (“Службен гласник на 
Општина Могила” бр.05/2006, 12/2011, 
08/2013, 26/2014 и 05/2021), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Решение за разрешување на 
членови во Надзорен одбор за контрола на 
материјално – финансиското работење на 

ЈКП "Пела Хигиена" – општина Могила 
 

1. Објавувам Решение за разрешување на 
членови во Надзорен одбор за контрола 
на материјално – финансиското 
работење на ЈКП "Пела Хигиена" – 
општина Могила, донесено на седница 
на Совет на Општина Могила, одржана на 
10.12.2021 година; 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина 
Могила”. 
 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-861/27  Општина Могила  

14.12.2021 година  Градоначалник 

                                     Драганчо Саботковски 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од 

Законот за локална самоуправа ("Службен весник 
на Република Македонија" бр.05/2002), а во 
согласност со член 26 од Законот за јавните 
претпријатија ("Службен весник на Република 
Македонија"  бр. 38/1996; 9/1997; 6/2002; 
40/2003; 49/2006; 22/2007; 83/2009; 97/2010; 
6/2012; 119/2013; 41/2014; 138/2014; 25/2015; 
61/2015; 39/2016, 64/2018, 35/19 и "Службен 
весник на Република Северна Македонија" 
бр.275/19) и член 22-а став 1 точка 32 од Статутот 
на Општина Могила ("Службен гласник на 
Општина Могила" бр. 05/2006, 12/2011, 08/2013, 
26/2014 и 05/2021). Советот на Општина Могила 
на седницата одржана на ден 10.12.2021 година, 
донесе: 

РЕШЕНИЕ 

За разрешување на членови во Надзорен одбор 
за контрола на материјално – финансиското 
работење на ЈКП "Пела Хигиена" – општина 

Могила 
Член 1 

Поради престанок на мандат, од 
функцијата членови во Надзорен одбор за 
контрола на материјално – финансиското 
работење на ЈКП "Пела Хигиена" – општина 
Могила СЕ РАЗРЕШУВААТ следните лица: 

 Илија Јошевски с.Добрушево 

 Борче Свеќански с.Могила 

 Васко Милевски с.Могила 

 Васко Марковски с.Ивањевци 

 Илче Кековски с.Могила 

Член 2 

Решението влегува во сила со денот на 
донесување и истото ќе се објави во Службен 
гласник на Општина Могила. 

 

Бр.08-835/35  Општина Могила  

10.12.2021 година      Претседател на Совет 

                                            Маргарита Груевска 
     

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.5/2002) 
и член 23-а став 1 точка 3 од Статутот на 
Општина Могила (“Службен гласник на 
Општина Могила” бр.05/2006, 12/2011, 
08/2013, 26/2014 и 05/2021), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Решение за именување на 
нови членови во Надзорен одбор за 

контрола на материјално – финансиското 
работење на ЈКП "Пела Хигиена" – општина 

Могила 
 

1. Објавувам Решение за именување на 
нови членови во Надзорен одбор за 
контрола на материјално – финансиското 
работење на ЈКП "Пела Хигиена" – 
општина Могила, донесено на седница 
на Совет на Општина Могила, одржана на 
10.12.2021 година; 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина 
Могила”. 
 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-861/28    Општина Могила  

14.12.2021 година      Градоначалник 

                                        Драганчо Саботковски 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 5 

од Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" 
бр.05/2002), а во согласност со член 26 од 
Законот за јавните претпријатија ("Службен 
весник на Република Македонија"  бр. 
38/1996; 9/1997; 6/2002; 40/2003; 49/2006; 
22/2007; 83/2009; 97/2010; 6/2012; 119/2013; 
41/2014; 138/2014; 25/2015; 61/2015; 
39/2016, 64/2018, 35/19 и "Службен весник 
на Република Северна Македонија" 
бр.275/19) и член 22-а став 1 точка 32 од 
Статутот на Општина Могила ("Службен 
гласник на Општина Могила" бр. 05/2006, 
12/2011, 08/2013, 26/2014 и 05/2021). 
Советот на Општина Могила на седницата 
одржана на ден 10.12.2021 година, донесе: 

 

РЕШЕНИЕ 

За именување на нови членови во 
Надзорен одбор за контрола на 

материјално – финансиското работење 
на ЈКП "Пела Хигиена" – општина 

Могила 
 

Член 1 

Надзорниот одбор на ЈКП "Пела 
Хигиена" – општина Могила се состои од 5 
(пет) члена. 

Член 2 

За членови во Надзорниот одбор на 
ЈКП "Пела Хигиена" – општина Могила, од 
Општина Могила се именуваат: 

 Димитар Кенчевски од с.Могила 

 Горан Тасевски од с.Дедебалци 

 Васко Тасевски од с.Беранци  

 Катерина Чурлиновска од с.Ношпал 

 Христијан Паревски од с.Ивањевци 

 

Член 3 

Надзорниот одбор за контрола 
задолжително ги прегледува тримесечните 
извештаи кои содржат показатели за 
финансиското работење, годишните сметки 
и извештајот за работа на јавното 
претпријатие и по прегледувањето му дава 
мислење на управниот одбор. 

Надзорниот одбор задолжително се 
состанува најмалку четири пати годишно. 

Член 4 

Членовите на Надзорниот одбор за 
контрола на материјално – финансиското 
работење од своите редови избираат 
Претседател. 

Член 5 

Времетраењето на мандатот на 
членовите на Надзорниот  одбор не може да 
биде подолг од четири години. 

Член 6 

Решението влегува во сила со денот 
на донесување и истото ќе се објави во 
Службен гласник на Општина Могила. 

 

Бр.08-835/36     Општина Могила  

10.12.2021 година Претседател на Совет 

                                             Маргарита Груевска 
               

   

 
 
 

 

С
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СОДРЖИНА 

БРОЈ 18/2021 

1. Заклучок за објавување  Програма за работа на Советот на Општина Могила 

за 2022 година; 

Стр.2 

2. Заклучок за објавување  Програма за волонтери и практиканти во Општина 
Могила за 2022 година; 

Стр.8 

3. Заклучок за објавување  Програма за животна средина на Општина Могила 
за 2022 година; 

Стр.11 

4. Заклучок за објавување  Програма за работа на Комисијата за еднакви 
можности на жените и мажите во Општина Могила за 2022 година; 

Стр.15 

5. Заклучок за објавување  Програма за мерки и заштита на населението од 
заразни болести ЕЛС – Могила за 2022 година; 

Стр.18 

6. Заклучок за објавување  Програма за уредување на градежно земјиште на 
Општина Могила за 2022 година; 

Стр.28 

7. Заклучок за објавување  Програма за работа во областа на располагањето 
со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на 
подрачјето на Општина Могила за 2022 година; 

Стр.41 

8. Заклучок за објавување  Програма за изработка на урбанистички планови 

на територијата на Општина Могила за 2022 година; 

Стр.52 

9. Заклучок за објавување  Програма за одржување на јавна чистота на 
територијата на Општина Могила за 2022 година; 

Стр.57 

10. Заклучок за објавување  Програма за управување со отпад на територија на 
Општина Могила за 2022 година; 

Стр.64 

11. Заклучок за објавување  Одлука за усвојување на Програма за работа на 
ЈКП "ПЕЛА ХИГИЕНА" – Општина Могила за 2022 година; 

Стр.72 

12. Заклучок за објавување  Програма за водовод во Општина Могила за 2022 
година; 

Стр.80 

13. Заклучок за објавување  Програма за изградба и одржување на 
канализациона мрежа во Општина Могила за 2022 година; 

Стр.82 

14. Заклучок за објавување Програма за комунални дејности на подрачјето на 
Општина Могила за 2022 година; 

Стр.83 

15. Заклучок за објавување Програма за Локален економски развој на Општина 
Могила за 2022 година; 

Стр.85 

15. Заклучок за објавување Програма за социјална заштита во Општина Могила 
за 2022 година;   

Стр.88 
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17. Заклучок за објавување Програма за спорт и култура на Општина Могила за 
2022 година; 

Стр.93 

18. Заклучок за објавување  Програма за изградба, реконструкција и 
одржување на уличното осветлување во Општина Могила за 2022 година; 

Стр.96 

19. Заклучок за објавување Програма за изградба, реконструкција, 
рехабилитација и одржување на локалните патишта и улици на 
територијата на Општина Могила за 2022 година;  

Стр.98 

20. Заклучок за објавување  Програма за реализација на активностите на 
Општина Могила од областа на заштитата и спасувањето за 2022 година; 

Стр.101 

21. Заклучок за објавување  Одлука за измена на распоредот на средствата на 
Буџетот на Општина Могила за 2021 година; 

Стр.105 

22. Заклучок за објавување  Одлука за вклопување на бесправно изграден 
објект во идна урбанистичко – планска документација; 

Стр.106 

23. Заклучок за објавување Одлука за измена и дополнување на Одлуката за 

основање на Центар за развој на Пелагонискиот плански регион бр.07-

102/7 од 19.02.2008 година; 

Стр.108 

24. Заклучок за објавување Одлука за основање на Центар за развој на 

Пелагонискиот плански регион (Пречистен текст); 

Стр.111 

25. Заклучок за објавување  Решение за разрешување на членови на Управен 
одбор на ЈКП "Пела Хигиена" – општина Могила; 

Стр.116 

26. Заклучок за објавување  Решение за именување на нови членови на 
Управен одбор на ЈКП "Пела Хигиена" – општина Могила; 

Стр.117 

27. Заклучок за објавување Решение за разрешување на членови во Надзорен 

одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈКП "Пела 

Хигиена" – општина Могила;  

Стр.119 

28. Заклучок за објавување Решение за именување на нови членови во 

Надзорен одбор за контрола на материјално – финансиското работење на 

ЈКП "Пела Хигиена" – општина Могила; 

Стр.120 


	1. Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на E1-Нов 10(20) kV кабелски вод на K.П.бр.1756/1, K.П.бр.1764, K.П.бр.1770, K.П.бр.664, K.П.бр.722 и K.П.бр.742 во с.Лознани, КО Лознани - Општина Могила.

