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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 усвојување на 
Буџетот на Општина Могила за 2022 година 

 
1. Објавувам Одлука за усвојување на 

Буџетот на Општина Могила за 2022 
година, донесено на седница на 
Совет на Општина Могила, одржана 
на 29.12.2021 година; 

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

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-900/1  Општина Могила                               

30.12.2021 година   Градоначалник 

                                        Драганчо Саботковски 
                        

 

 

 

 

Врз основа на член  36 став 1 точка 2 
од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” 
бр.5/2002), член 14 став 3 од Законот за 
Буџетите (“Службен весник на Република 
Македонија” бр.54/2005, 04/2008, 103/2008, 
156/2009, 95/2010, 180/2011, 171/2012, 
192/2015 и 167/2016), член 27 став 5 алинеја 
3 од Законот за финансирање на единиците 
за локална самоуправа (“Службен весник на 
Република Македонија” бр.61/2004, 96/2004, 
67/2007, 156/2009, 47/2011, 192/15, 167/16, 
209/18 и "Службен весник на РСМ" 
бр.244/2019) и член 22-а став 1 точка 4 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 29.12.2021 година, донесе: 

О Д Л У К А 

За усвојување на Буџет на Општина 
Могила за 2022 година 

Член 1 

Советот на Општина Могила донесе 
Одлука со која го усвои Буџетот на Општина 
Могила за 2022 година. 

Член 2 

Составен дел на оваа Одлука е  
Буџетот на Општина Могила за 2022 година. 

Член 3 

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

 

Бр.08-882/7                  Општина Могила                                                                                                        
29.12.2021 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 извршување на 
Буџетот на Општина Могила за 2022 година 

 
1. Објавувам Одлука за извршување на 

Буџетот на Општина Могила за 2022 

година, донесено на седница на Совет на 

Општина Могила, одржана на 29.12.2021 

година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-900/2      Општина Могила  

30.12.2021 година      Градоначалник 

                                           Драганчо Саботковски 

     

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 , точка 2  
од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ 
бр.5/2002), член 23 став 8 од Законот за 
финансирање на единиците на локалната 
самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија бр.61/2004, 96/2004, 67/07, 
156/09, 47/11, 192/15, 167/16, 209/18 и 
"Службен весник на Република Северна 
Македонија" бр.244/19), член 31 од Законот 
за буџети ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 54/05, 04/08, 103/08, 
156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 
167/16), член 93 став 2 од Законот за 
административни службеници ("Службен 
весник на Република Македонија" број 27/14, 
199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и 
"Службен весник на Република Северна 
Македонија" бр.275/19 и 14/20), Советот на 
Општина Могила на седницата одржана на 
ден  29.12.2021  ја донесе следната; 
 

ОДЛУКА 
 

за извршување на  Буџетот на Општината 
Могила  за 2022 година 

 
Член 1 

 Буџетот на Општината Могила за 2022 
година, (во понатамошниот текст-Буџетот), се 
извршува според одредбите на оваа Одлука. 
 

Член 2 
 

Буџетот на Општината се состои од: 
Основен Буџет, Буџет на самофинансирачки 
активности, Буџет на донации, Буџет на 
дотации и Буџет на кредити. 

Член 3 
 

 Извршувањето на Буџетот опфаќа 
наплата и евидентирање на приходи и други 
приливи во согласност со Закон и Планот на 
приходите, како и извршување на плаќања 
во согласност со одобрени средства. 
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Член 4 

 Корисниците на средствата на 
Буџетот се должни утврдените средства во 
Буџетот да ги користат наменски, 
рационално, економично како и ефективно и 
ефикасно да ги исполнат целите на 
Буџетската Програма  преку транспарентни 
процедури. 

Член 5 
 

 Расходите утврдени со Буџетот се 
максимални износи над кои буџетските 
корисници не можат да преземаат обврски. 
 За да се преземат нови обврски до 
Советот на Општината мора да се  предложи 
нов извор на средства или да се предложи 
намалување на  другите расходи од 
сразмерен износ. 

 
Член 6 

 
 Градоначалникот на Општината ја 
следи реализацијата на Планот на приходите 
и другите приливи на основниот Буџет на 
Општината. 
 Доколку во текот на извршувањето на 
Буџетот градоначалникот на општината 
оцени дека се неопходни позначајни 
прераспределби на одобрените средства со 
буџетот или дека реализацијата на 
приходите и другите приливи значително 
отстапуваат од планот,  предлага на Советот 
на општината изменување и дополнување на 
буџетот. 
Советот на општината на предлог на 
Градоначалникот ги донесува измените и 
дополнувањата на Буџетот најдоцна до 15 
Ноември во тековната година. 
 

Член 7 
Пренамената во рамките на 

одобрените Буџети на буџетските корисници 
ја одобрува Советот на Општината. Во 
рамките на расходите утврдени во Буџетот на 
општината и буџетските корисници, 
корисникот може да врши прераспределба 
меѓу расходните ставки, програми и 

потпрограми по претходно одобрено 
одобрување од Советот на општината и тоа 
во висина до 20%, а одобрените средства за 
плати и надоместоци на ниво на ставки во 
рамките на буџет неможат со 
прераспределба да се зголемат повеќе од 
10%. 
Проширувањето во рамките на одобрените 
Буџети на општината и локалните јавни 
установи ја одобрува Советот на општината и 
можи да се врши на сите сметки освен на 
Основниот Буџет. 
 

Член 8 
 

 Локалните јавни установи во услови 
кога во Буџетот на самофинансирачки 
активности; буџетот на донации и/или 
буџетот на дотации и буџетот на кредити, 
планираните приходи и други приливи не се 
реализираат односно се реализираат над 
планираниот износ, доставуваат барање за 
намалување/зголемување на планот на 
приходите и другите приливи и планот на 
одобрените средства во овие буџети, кои 
Градоначалникот ги доставува до Советот на 
Општината на одобрување. 
 

Член 9 
 

 Локалните јавни установи по 
усвојувањето на буџетот изготвуваат годишен 
финансиски план по квартали за користење 
на одобрените средства. Користењето на 
средствата во даден квартал буџетскиот 
корисник го извршува врз основа на 
Финансиски план по месеци. 

Член 10 
 Општинските локалните јавни 
установи во рок од 15 дена по истекот на 
месецот за кој се однесува, до 
Градоначлникот доставуваат писмени 
месечни извештаи со образложение за 
извршувањето на нивните финансиски 
планови. 
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Член 11 

 
 Градоначалникот доставува до 
Советот на Општината писмени квартални 
извештаи со образложение за извршување 
на Буџетот во рок од 1(еден) месец  по 
завршување на кварталот. 

 
Член 12 

Месечниот надоместок на членовите 
на Советот на општина Могила за присуство 
на седниците на советот изнесува 40% од 
просечната месечна нето плата во 
Републиката, исплатена за претходната 
година. 

На Претседателот на Советот за 
раководење и организирање на работата на 
Советот му се определува надоместок 
зголемен за 30% од утврдениот надоместок 
од став 1 на овој член. 

Месечниот надоместок за присуство 
на седниците на советот се исплатува за 
присуство на сите седници на советот во 
тековниот месец. Месечниот надоместок за 
присуство на седниците на советот се 
намалува за 30% за секое отсуство од 
седница на советот. 

Месечниот надоместок за присуство 
на седниците на советот не се исплатува, 
доколку членот на советот не присуствувал 
на ниту една седница на советот во 
тековниот месец. 

Месечниот надоместок за присуство 
на седниците на советот не се исплатува, 
доколку советот во тековниот месец не 
одржал седница. 

 
Член 13 

 
Исплатата на платите на вработените 

ќе се извршува во рамките на  обезбедените 
средства во Буџетот, односно нето платите се 
утврдуваат за:  

- платата кај  избраните и 
именуваните лица ќе се исплатува согласно 
Законот на плата и други надоместоци на 
пратениците во Собранието на Република 

Македонија и другите избрани и именувани 
лица  во Републиката(Службен весник на РМ 
бр. 38/91, 23/97,37/2005, 84/05, 37/05, 
121/07 , 161/08 и 139/14 )вредноста на бодот 
изнесува 26,755 по коефициент од 2,70 . 
 - За останатите вработени во 
општинската администрација кои земаат 
плата согласно Закон и Колективен договор: 

-вредноста на бодот изнесува 77.26 
денари   
 помножено со содветен коефициент за 
оделни степени на сложеност согласно 
колективниот договор за 
административните, правосудните и 
органите на локална самоуправа на 
Република Македонија и Правилникот за 
определување на плата на вработените во 
општинската администрација на  општина 
Могила кои немаат статус на 
административни службеници. 

Вредноста на бодот се определува 
врз основа на најниската основица за 
пресметување и плаќање на придонеси 
поделено со најнискиот број на бодови по 
работник согласно Правилникот за 
определување на плата на вработените во 
општинската администрација на  општина 
Могила кои немаат статус на 
административни службеници. 
 -за вработените во локалните јавни 
установи согласно Закон и   Колективен 
договор 

Член 14  
 

 Исплатата на платите на локалните 
јавни установи ја контролира и одобрува 
Министерството за финансии. Општината е 
должна два дена пред исплатата на плати, до 
надлежното министерство и Министерството 
за финансии да достави барање за 
одобрување на средства за плати, кон кои ќе 
ги приложат обрасци ПДД-МП и МП-1, копија 
од рекапитулацијата за пресметани плати, 
образец  Ф-1 за бројот на вработените по име 
и презиме, плата како и други податоци во 
пишана и електронска верзија за односниот 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.20 17 

 
месец за кој се однесува исплатата и образец 
6. 

Член 15 
 

Надоместокот за дневници за 
службено патување во Републиката , без 
трошоците за ноќевање, изнесува 700,00 
денари. 

Доколку патувањето траело повеќе 
од 12 часа се исплатува цела дневница. 

За патување во траење од 8 до 12 
часа се исплатува 50% од утврдениот износ 
во став 1 од овој член. 

Доколку во агендата стојат платени 
трошоци за храна, се исплатува 20% од 
дневницата. 

На вработените во Општинската 
администрација  им се исплатува надоместок 
за регрес за годишен одмор во висина од 
60% од просечната месечна нето плата по 
работник во Републиката објавена до денот 
на исплатата 

Член 16 
 

 Во случај на боледување подолго од 
шест месеци и во случај на потешки 
последици од елементарни непогоди во 
смисла на Законот за заштита од 
елементарни непогоди и други случаи, на 
работникот му се исплатува помош во висина 
од една последно исплатена просечна 
месечна плата во органот каде што е 
вработен. 

Член 17 
 

 Во случај на смрт на вработениот во 
општината и локалната јавна установа на 
неговото семејство му припаѓа парична 
помош во износ од две последни  просечни 
месечни нето плати во органот каде бил 
вработен работникот, но не повеќе од 
30.000,00 денари. 
 На вработениот во општината и 
локалната јавна установа во случај на смрт на 
член во потесното семејство  (родител, 
брачен другар, деца родени во брак или вон 
брак,  посиноците,  посвоените деца и децата 

земени на издржување), доколку живеел во 
заедница, му припаѓа парична помош во 
висина на една последно исплатена просечна 
месечна плата во органот каде што е 
вработен но не повеќе од 15.000,00 по 
семејство. 
 Живеењето во заедница подразбира 
вработениот во општината и локалната јавна 
установа и членот на потесното семејство да 
се со место на живеење на иста адреса што 
се докажува со документ за идентификација. 
Сите исплати на предните надоместоци се 
вршат врз основа на претходно оформена и 
комплетирана документација и донесено 
решение од страна на градоначалникот на 
општината. 
 Средствата за овие намени се 
планираат во Буџетот на општината во 
подпрограмата ДО градоначалник ставка 464  
Разни трансфери. 

Член 18  
 

 Отпремнината при заминување во 
пензиија на вработениот во општината и 
локалната јавна установа е во висина на 
двократен износ од платата исплатена во 
Републиката за соодветниот месец во кој 
работникот заминува во пензија. 
 Средствата за оваа намена се 
планираат во ставката 464940- Трансфери 
при пензионирање во подпрограмата ДО- 
Градоначалник. 

Член 19 
 

Користењето на средствата од 
Буџетот на Општината за вршење на 
функциите на локалните јавни установи се 
набавуваат со фактури во кои посебно се 
искажани расходите по поодделни ставки, 
почитувајќи ги одредбите од Законот за 
јавните набавки. 

Набавката на стоки и вршење на 
услуги може да се врши и со сметкопотврди 
во случај кога за расходите неможе да се 
издаде фактура и само во ограничени 
поединечни износи во противвредност од 
6.000,00 денари каде задолжително мора да 
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биде приложена фискална сметка, при што 
расходите треба да бидат искажани по 
класификација на соодветниот расход. 
 

Член 20 
 

 Буџетот на Општината може да 
планира Буџетска резерва за финансирање 
на непланирани расходи во износ, но не 
поголем износ од 3% од Буџетот.  

 
За средствата утврдени во Буџетот на 

Општината како буџетска резерва, одлучува 
Советот на Општината, а ги извршува 
Градоначалникот. За искористените средства 
 Градоначалникот е должен да 
поднесе годишен извештај за користењето на 
средствата од резервите до Советот. 

Член 21 
 
По барање за помош од физички и 

правни лица , Градоначалникот можи да 
врши исплата до износ од 10.000,00 
денари,од програма Д0. 
 

Член 22 
 

 Средствата утврдени во Буџетот и 
распоредени во поодделните програми и 
потпрограми ги извршува Градоначалникот 
на Општината. 

 
Член 23 

 
 Локалната јавна установа можат да 
вработуваат нови работници и да 
пополнуваат испразнети работни места само 
под услов, ако за тоа се  обезбедени средства 
во Буџетот на Општината за што, согласно 
член 51 став 3 и 4 од Законот за буџетите 
писмено известување ќе даде 
Градоначалникот на општината, по 
претходно дадено позитивно мислење од 
Министерството за информатичко општество 
и администрација. 

Локалните јавни установи кои се 
финансираат со блок дотации можат да 

вработуваат нови работници доколку се 
обезбедени средства од буџетот на 
Република Македонија за што писмено 
известување дава Министерството за 
финансии, врз основа на барање од 
градоначалникот на општината до 
надлежното министерство за потребата од 
вработување во локалните јавни установи, со 
соодветна попратна документација. 
 

Член 24 
 

Кога приходите што му припаѓаат на 
Буџетот се погрешно уплатени или се 
наплатени во износ поголем од утврдениот, 
погрешно или повеќе наплатениот износ се 
враќа првенствено на Товар на видот на 
приходите на кои се уплатени, а доколку 
такви приходи нема, тогаш на Товар на 
другите приходи на Буџетот. 
 
 Повратот на погрешно или на повеќе 
уплатени, односно  наплатени приходи се 
врши со решение на Градоначалникот, освен 
во случај каде надлежноста им припаѓа на 
други органи. 

Член 25 
 

 Буџетот  на Општината Могила се 
извршува од 01.01.2022 до 31.12.2022 
година.  
 

Член 26 
 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот 
на донесувањето и ќе се објави во ,,Службен 
гласник на Општината Могила. 
 
 
 
Бр.08-882/8     
      Општина Могила 
29.12.2021 година    
   Претседател на Совет 
                                              Маргарита Гриевска                                                                                                                   
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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 утврдување на 
вредност на бодот за платите на државните 

службеници за 2022 година 
 

1. Објавувам Одлука за утврдување на 
вредност на бодот за платите на 
државните службеници за 2022 година, 
донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 29.12.2021 
година; 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-900/3      Општина Могила  

30.12.2021 година        Градоначалник 

                                           Драганчо Саботковски  

 

 

 

 

Врз основа на член 88 став 2 од 
Законот за административни службеници 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 
и 11/18 и "Службен весник на Република 
Северна Македонија" бр. 275/2019 и 
14/2020), Советот на Општинa Могила, на 
седницата одржана на  ден  29.12.2021 
година, донесе 

ОДЛУКА  

за утврдување на вредност на бодот за 
платите на државните службеници за 2022 

година 

Член 1 
Вредноста на бодот за  пресметување 

на платите на државните службеници за 
периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година  
изнесува 81,6 денари. 

Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина  Могила “, а ќе се применува со 
исплата на платата за јануари 2022 година. 

 

Бр. 08-882/9                             Општина Могила 

29.12.2021 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 продолжување на 
воспоставената меѓуопштинска соработка 

помеѓу Општина Битола и Општина Могила 
 

1. Објавувам Одлука за продолжување на 

воспоставената меѓуопштинска соработка 

помеѓу Општина Битола и Општина 

Могила, донесено на седница на Совет на 

Општина Могила, одржана на 29.12.2021 

година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-900/4  Општина Могила  

30.12.2021 година  Градоначалник 

                                     Драганчо Саботковски 

 

 

 

 

Врз основа на член 4 став 3 од 
Законот за меѓуопштинска соработка  
(“Службен весник на Република  Македонија” 
бр. 79/09), член 14 став 1, член 36 став 1 
точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на Република Македонија” 
бр.05/2002) 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 29.12.2020 година, донесе: 
 

ОДЛУКА  
За продолжување на воспоставената 

меѓуопштинска соработка помеѓу Општина 
Битола и Општина Могила 

 
Член 1 

 
Се продолжува меѓуопштинската 

соработка помеѓу Општина Битола и 
Општина Могила воспоставена со Одлука за 
воспоставување меѓуопштинска соработка 
помеѓу Општина Битола и Општина Могила 
бр.08-220/3 од 26.02.2018 година и склучен 
Договор бр.03-198/5 од 05.04.2018 година, 
Одлука за продолжување на воспоставената 
меѓуопштинска соработка помеѓу Општина 
Битола и Општина Могила бр.08-121/4 од 
05.02.2019 година и Анекс Договор бр.03-
163/1 од 07.02.2019 година, Одлука за 
продолжување на воспоставената 
меѓуопштинска соработка помеѓу Општина 
Битола и Општина Могила бр.08-1080/7 од 
16.12.2019 година и Анекс Договор бр. 03-
1029/2 од 30.12.2019 година и Одлука за 
продолжување на воспоставената 
меѓуопштинска соработка помеѓу Општина 
Битола и Општина Могила бр.08-912/11 од 
30.12.2020 година и Анекс Договор бр. 03-
945/1 од 31.12.2020 година заклучно со 
31.12.2022 година. 
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Член 2 

 
За продолжување на воспоставената 

меѓуопштинска соработка од член 1 на оваа 
Одлука двете општини ќе склучат меѓусебен 
договор. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето и истата ќе се објави во 
Службен гласник на Општина Могила. 
 
 
Бр.08-882/10    Општина Могила 
29.12.2021 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 формирање на 
зони за утврдување на пазарна вредност на 
недвижен имот на територијата на Општина 

Могила 
 

1. Објавувам Одлука за формирање на зони 

за утврдување на пазарна вредност на 

недвижен имот на територијата на 

Општина Могила, донесено на седница 

на Совет на Општина Могила, одржана на 

29.12.2021 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-900/5  Општина Могила  

30.12.2021 година  Градоначалник 

                                       Драганчо Саботковски 
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Врз основа на член 62 став 1 од 

Законот за локална самоуправа ( „Службен 
весник на Република Македонија4“ бр. 
05/02), член 5 од Законот за даноците на 
имот („Службен весник на РСМ„ бр.61/04, 
92/07, 102/08, 35/11, 53/11, 84/12, 188/13, 
154/15, 192/15, 23/16 и 151/21), а согласно 
член 16 од Методологијата за процена на 
пазарна вредност на недвижен имот 
(„Службен весник на РМ„ бр.54/12, 17/13, 
21/13 и 142/14) 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, 26/14 и 05/21), Советот на 
Општина Могила на седницата одржана на 
ден  29.12.2021 година, ја донесе следната: 

 О  Д  Л  У  К  А   

За формирање на зони за утврдување на 
пазарна вредност на недвижен имот 

 на територијата на Општина Могила 

Член  1 

 Со оваа Одлука се формираат зони за 
утврдување на пазарна вредност на 
недвижен имот на територијата на Oпштина 
Могила. 

Член  2 

За утврдување на пазарна вредност 
на недвижен имот, а во зависнот од 
погодностите што недвижноста ги дава, 
особено во поглед на местоположбата, 
сообраќајната поврзаност, снабденоста со 
комуналните објекти и инсталации, 
подрачјето на Општина Могила поделено е 
на 4 (четири) зони. 

 

ПРВА ЗОНА: Го опфаќа централното 
подрачје на с.Могила и тоа: На запад 
започнува од ул. ,,Димче Могилчето” (како 
дел од регионален пат), до крајот на излезот 
од селото од источна страна и ги опфаќа 

објектите од прв ред од лева и десна страна, 
потоа ги опфаќа објектите од десна страна на 
ул. ,,Тоше Проески”,објектите од лева и 
десна страна на ул. ,,Кирил и Методиј” 
(почнувајќи од спојот со ул. ,,Димче 
Могилчето”, до спојот со ул. ,,Тоше Проески” 
и ул. ,,Методиј Андонов Ченто”); објектите од 
лева и десна страна на ул. ,,Војдан 
Чернодрински” (почнувајќи од спојот со ул. 
,,Димче Могилчето” се до првиот спој со ул. 
,,12-Септември”); објектите од лева и десна 
страна на ул. ,,Методиј Андонов Ченто” се до 
спојот со ул. ,,Борис Трајковски”, објектите од 
левата страна на ул. ,,Методиј Aндонов 
Ченто” (почнувајќи од спојот со ул. ,,Борис 
Трајковски” се до спојот со ул. ,,Тоше 
Проески”); објектите од десна страна на ул. 
,,Борис Трајковски”, (почнувајќи од спојот со 
ул. ,,Методиј Андонов Ченто” вклучувајќи го 
и паркот се до првиот спој со ул. ,,Киро 
Глигоров”); објектите од лева и десна страна 
на ул. ,,Захарија Василева Шумљанска” 
(почнувајќи од спојот со ул. ,,Димче 
Могилчето до крајот на Паркот викан ,,Kaj 
Алчевци" (кој се наоѓа на југоисточниот дел 
од селото); објектите од лева и десна страна 
на ул. ,,Киро Глигоров” (почнувајќи од спојот 
со ул. ,,Димче Могилчето,, во близина на 
општината, до вториот спој со ул. ,,Борис 
Трајковски”), објектите од десна страна на 
ул. ,,Киро Глигоров” до спојот со ул. ,,Димче 
Могилчето”,објектите од лева и десна страна 
на ул.,,Пелагонија” (почнувајќи од спојот со 
ул. ,,Димче Могилчето”, до првата 
раскрсница кај паркот, потоа објектите од 
лева страна на ул. ,,Пелагонија” (почнувајќи 
од првата раскрсница кај паркот до спојот со 
ул. ,,Гоце Делчев”), објектите од лева и десна 
страна на ул. ,,Крсте Петков Мисирков”; 
објектите  од десна страна на ул. ,,Гоце 
Делчев” (почнувајќи од спојот со ул. ,,Димче 
Могилчето” југоисточниот дел, до спојот со 
ул. ,,Пелагонија”). 
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ВТОРА ЗОНА: Ги опфаќа објектите од 

останатиот дел (надвор од границите на 
првата зона) во населеното место Могила, 
сите објекти во населените места Долно 
Српци и Беранци, како и објектите изградени 
на парцели кои имаат влез од левата и 
десната страна од регионален пат во 
населените места: Трап, Будаково, 
Дедебалци, Добрушево, Ношпал и 
Ивањевци. 

 

ТРЕТА ЗОНА: Останатите објекти кои 
не се опфатени во втората зона на 
населените места: Трап, Будаково, 
Дедебалци, Добрушево Ношпал и Ивањевци, 
како и објектите во населените места: 
Вашарејца, Лознани, Свето Тодори, Трновци, 
Мусинци, Долно Чарлија и Алинци. 

 

ЧЕТВРТА ЗОНА: Сите објекти во 
населените места: Новоселани, Подино, 
Горно Чарлија Путурус, Црничани и Мојно. 

Член 3 

При определување на пазарната 
вредност на недвижниот имот, согласно член 
16 од Методологијата за процена на пазарна 
вредност на недвижен имот („Службен 
весник на РМ„ бр.54/12, 17/13, 21/13 и 
142/14), Овластениот проценител при 
проценка на недвижниот имот ќе ги користи 
следните зони од методологијата: 

 ПРВА ЗОНА одговара на XVI зона од 
методологијата       30 бода; 

 ВТОРА ЗОНА одговара на XVII зона од 
методологијата   15 бода; 

 ТРЕТА ЗОНА одговара на XVIII зона од 
методологијата    5 бода; 

 ЧЕТВРТА ЗОНА не се пресметува 
макро локација и градежната вредност на 
објектите претставува пазарна вредност. 

Член 4 

Одлуката влегува во сила од денот на 
донесувањето и ќе биде објавена во 
,,Службен гласник на Општина Могила”. 

 

 

Бр.08-882/11     Општина Могила  

29.12.2021 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 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 29.12.2021 

година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-900/6  Општина Могила  

30.12.2021 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 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 29.12.2021 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  од зграда број 1, опишан во Анекс на 
Геодетски елаборат за утврдување на правен 
статус на бесправно изградени објекти 
(легализација на објекти) изработен од ДОО 
"ТЕРА ГЕОДЕТ"  Битола бр. 08-56/6-18 од 
29.11.2021 година на КП 1113/1 КО Свето 
Тодори во идната урбанистичко – планска 
документација за село Свето Тодори, по 
барање на  Јован Пројчевски од с.Свето 
Тодори заведено со УП број 10-84 од 
27.12.2018 година. 

Член 2 

За с.Свето Тодори, Општина Могила 
нема изработено урбанистичко – планска 
документација. 

Доколку барателот, пред донесување 
на идна урбанистичко – планска 
документација  од страна на Општина 
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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.08-882/12        Општина Могила  

29.12.2021 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 Решение за разрешување и 
именување на член во Управен одбор на 

ЈКП "Пела Хигиена" – Општина Могила 
 

1. Објавувам Решение за разрешување и 

именување на член во Управен одбор на 

ЈКП "Пела Хигиена"- општина Могила, 

донесено на седница на Совет на 

Општина Могила, одржана на 29.12.2021 

година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-900/7    Општина Могила 

30.12.2021 година     Градоначалник 

                                          Драганчо Саботковски 

       

 

 

  Врз основа на член 36  став 1 точка 5 
од Законот за локална самоуправа (’’Службен 
весник на Република Македонија’’ бр.5/02), 
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) а во согласност со член 22-а став 1 
точка 32 од Статутот на Општина Могила 
(Службен гласник на Општина Могила 
бр.05/06, 12/11, 08/13, 26/14 и 05/21), 
Советот на Општина Могила на седницата 
одржана на ден 29.12.2021 година донесе: 

РЕШЕНИЕ 
За разрешување и именување на член во 
Управен одбор на ЈКП "Пела Хигиена" – 

општина Могила 
Член 1 

Советот на Општина Могила донесе 
Решение за разрешување и именување на 
член на Управен Одбор во “ЈКП ПЕЛА 
ХИГИЕНА’’ – општина Могила. 

Се разрешува членот: 

 Џули Алчевска од с.Могила 

На негово место се именува: 

 Михаил Сакурмовски од  с.Могила 

Член 2 

Решението  влегува во сила со денот 
на донесувањето и истото ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина Могила”. 

 

Бр.08-882/13                Општина Могила                                                                                         
29.12.2021 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 определување на 
пазарна вредност на градежно и 

земјоделско земјиште на територијата на 
Општина Могила по зони и катастарски 

општини според просечната цена на 
извршените купопродажби во претходната 

година 
 

1. Објавувам Одлука за определување на 
пазарна вредност на градежно и 
земјоделско земјиште на територијата на 
Општина Могила по зони и катастарски 
општини според просечната цена на 
извршените купопродажби во 
претходната година, донесено на 
седница на Совет на Општина Могила, 
одржана на 29.12.2021 година; 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-900/8       Општина Могила  

30.12.2021 година       Градоначалник 
   Драганчо Саботковски 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 05/02), 
член 5 од Законот за даноците на имот 
(„Службен весник на Република Северна 
Македонија„ бр.61/04, 92/07, 102/08, 35/11, 
53/11, 84/12, 188/13, 154/15, 192/15, 23/16 и 
151/21), член 12 и 13 од Методологијата за 
процена на пазарна вредност на недвижен 
имот („Службен весник на Република 
Макеоднија„ бр.54/12, 17/13, 21/13 и 142/14) 
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, 
26/14 и 05/21 ), Советот на Општина Могила 
на седницата одржана на ден 29.12.2021  
година, ја донесе следната: 

 О  Д  Л  У  К  А   

За определување на пазарна вредност на 

градежно и земјоделско земјиште на 

територијата на Општина Могила по зони и 

катастарски општини  според просечната 

цена на извршените купопродажби во 

претходната година 

Член  1 

 Со оваа Одлука се определува 

пазарната вредност на градежното и 

земјоделското земјиште на територијата на 

општина Могила. 

Член  2 

 

 Пазарната вредност на градежно 

изградено (дворно) и неизградено земјиште 

по зони во денари по квадратен метар ќе 

изнесува: 
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1.      I    ЗОНА              Населено место:   

Могила                                        500  ден./м2 

 

2.      II  ЗОНА               Населени места:  

Добрушево, Ношпал,  

                                       Дедебалци, Ивањевци, 

Долно Српци, 

               Беранци и Радобор                                                   

300  ден./м2 

 

3.      III  ЗОНА              Населени места:   

Трновци, Лознани,  

                                       Вашарејца, Долно и 

Горно Чарлија, 

                                       Трап, Будаково  и  

Мусинци                                     200  ден./м2 

 

4.     IV   ЗОНА             Населени места:  Мојно, 

Путурус, Алинци, 

                 Црничани, Подино, 

Св.Тодори и Новоселани     150  ден./м2 

 

Член  3 

 

 Пазарната вредност на земјоделското 

земјиште (нива, овошна градина, лозје, 

ливада, шума, пасиште) по катастарски 

општини во денари по квадратен метар ќе 

изнесува: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.20 29 

 
Општина: Могила  

Катастарска општина Класа 

1 

Класа 

2 

Класа 

3 

Класа 

4 

Класа 

5 

Класа 

6 

Класа 

7 

Класа 

8 

 

    КО  

АЛИНЦИ 

50 40 30 20 20 20 20 20 

КО 

БЕРАНЦИ 

60 50 40 30 20 20 20 20 

КО 

БУДАКОВО 

50 40 30 20 20 20 20 20 

КО 

ВАШАРЕЈЦА 

50 40 30 20 20 20 20 20 

КО 

ГОРНО ЧАРЛИЈА 

50 40 30 20 20 20 20 20 

КО 

ДОЛНО ЧАРЛИЈА 

50 40 30 20 20 20 20 20 

КО 

ДЕДЕБАЛЦИ 

50 40 30 20 20 20 20 20 

КО 

ДОБРУШЕВО 

60 50 40 30 20 20 20 20 

КО 

ДОЛНО СРПЦИ 

60 50 40 30 20 20 20 20 

КО 

ИВАЊЕВЦИ 

50 40 30 20 20 20 20 20 
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КО 

ЛОЗНАНИ 

50 40 30 20 20 20 20 20 

КО 

МОГИЛА 

80 70 60 50 40 30 20 20 

КО 

МОЈНО 

40 30 20 20 20 20 20 20 

КО 

МУСИНЦИ 

40 30 20 20 20 20 20 20 

КО 

НОВОСЕЛАНИ 

40 30 20 20 20 20 20 20 

КО 

НОШПАЛ 

60 50 40 30 20 20 20 20 

КО 

ПОДИНО 

40 30 20 20 20 20 20 20 

КО 

ПУТУРУС 

40 30 20 20 20 20 20 20 

КО 

РАДОБОР 

60 50 40 30 20 20 20 20 

КО 

СВЕТО  ТОДОРИ 

50 40 30 20 20 20 20 20 

КО 

ТРАП 

50 40 30 20 20 20 20 20 

КО 

ТРНОВЦИ 

50 40 30 20 20 20 20 20 
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КО 

ЦРНИЧАНИ 

40 30 20 20 20 20 20 20 

 

Член  4 

 Одлуката влегува во сила со денот на донесување и ќе се објави во „Службен гласник на 

Општина Могила'', a со тоа престанува да важи Одлуката бр. 08-912/7 од 30.12.2020 година  

          

 

 

Бр.08-882/14          Општина Могила 

29.12.2021 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 доделување на 
новогодишен подарок на секој ученик во 

трите централни и дванаесет подрачни 
училишта во Општина Могила (ОУ. "Гоце 

Делчев" с.Могила, ОУ. "Кочо Рацин" 
с.Ивањевци и ОУ. "Браќа Миладиновци" 

с.Добрушево) и ученици во Ран детски 
развој 

 
1. Објавувам Одлука за доделување на 

новогодишен подарок на секој ученик во 
трите централни и дванаесет подрачни 
училишта во Општина Могила (ОУ. "Гоце 
Делчев" с.Могила, ОУ. "Кочо Рацин" 
с.Ивањевци и ОУ. "Браќа Миладиновци" 
с.Добрушево) и ученици во Ран детски 
развој, донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 29.12.2021 
година; 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

Изработил:Габриела Стојановска 

 

Бр.09-900/9  Општина Могила 

30.12.2021 година  Градоначалник 

                                   Драганчо Саботковски 
     

 

 

Врз основа на член 36, став 1, точка 
15 од Законот за локална самоуправа 
("Службен весник на Република Македонија" 
бр.05/02) а во согласност со член 22-а став 1 
точка 47 од Статутот на општина Могила 
(Службен гласник на општина Могила 
бр.05/2006, 12/2011, 08/2013, 26/2014 и 
05/2021). Советот на општина Могила на 
седница одржана на ден 29.12.2021 година, 
донесе: 

ОДЛУКА 

За доделување на новогодишен пoдарок на 
секој ученик во трите централни  и 

дванаесет подрачни училишта во општина 
Могила (ОУ.”Гоце Делчев” с.Могила, 

ОУ.”Кочо Рацин” с.Ивањевци и ОУ. “Браќа 
Миладиновци” с.Добрушево) и ученици во 

Ран детски развој 

Член 1 

Советот донесе Одлука да му се 
додели новогодишен подарок на секој 
ученик во трите централни и дванаесет 
подрачни училишта во општина Могила 
(ОУ.”Гоце Делчев” с.Могила, ОУ. “Кочо 
Рацин” с.Ивањевци и ОУ. “Браќа 
Миладиновци” с.Добрушево) и ученици во 
Ран детски развој, с.Могила и с.Добрушево. 

Член 2 

Средствата од член 1 на оваа Одлука 
ќе се обезбедат од Буџетот на општина 
Могила за 2022 година во износ од 61.460,00 
денари без ДДВ. 

Член 3 

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

Бр.08-882/15                    Општина Могила                                                                                
29.12.2021 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 доделување 
еднократна финансиска помош на лицето 

Душко Димовски од с.Могила 
 
1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на лицето 
Душко Димовски од с.Могила, донесено 
на седница на Совет на Општина Могила, 
одржана на 29.12.2021 година; 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-900/10     Општина Могила  

30.12.2021 година       Градоначалник 

                                           Драганчо Саботковски 

     

 

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр.5/2002 
година), а врз основа на поднесено барање 
бр.03-893/1 од 28.12.2021 година за 
еднократна финансиска помош, Советот на 
Општина Могила на седницата одржана на 
ден 29.12.2021 година ја донесе следната: 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Душко Димовски од 

с.Могила 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-893/1 од 28.12.2021 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
лицето Душко Димовски од с.Могила 
која му е потребна поради лошата 
финансиска состојба во која што се 
наоѓа, за плаќање на сметка за 
електрична енергија. Советот на 
Општина Могила донесе Одлука за 
доделување парични средства како 
еднократна финансиска помош  во 
износ од 10.000 (десет илјади денари 
). 

2. Паричните средства во износ од 
10.000,00 денари да се исплатат на 
Жиро сметка 300007016193851 
Комерцијална Банка АД Скопје. 

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

 

Бр.08-882/16            Општина Могила                                                                  
29.12.2021 год   Претседател на Совет    
                                 Маргарита Груевска                                                                        
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