
 
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.  

1. 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  

 
2. Техничко опремување  на Објект во Могила – Повеќенаменски објект со изложбен 

простор и библиотека во Могила - Износ на средства 1.000.000 денари 

3. 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 

4. 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 

5. Изградба на детска градинка во Могила (финансирана од Министерство за труд и социјална 

политика). 



6. Изградба на повеќенаменско игралиште во Мусинци 762.000 денари 

7. Изградба на повеќенаменско игралиште во Ивањевци 762.000 денари 

8. Изградба на повеќенаменски игралишта во Ношпал, Српци, Дедебалци, Лознани, Беранци – 

доколку останат средства од Програмата. 

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

10. Општина Могила планира и прекугранична соработка со Р. Албанија и Р. Грција и доколку 

се добијат проектите програмата ќе претрпи измени. 

11. 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 

12. 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 ). 

13. 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 


