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Р Е Ш Е Н И Е 
За свикување на седница на Совет на Општина Могила 

 
Согласно член 39 од Законот за локална самоуправа на Република Македонија 

("Службен Весник на Република Македонија" бр.5/2002) СВИКУВАМ (12) - та седница на 
Советот на Општина Могила што ќе се одржи на ден 25.05.2022 (Среда) со почеток во 10 
(десет) часот во Могила - сала за состаноци  во општината. За работа на седницата го 
предлагам следниот: 

 
ДНЕВЕН РЕД 

 
 

- Усвојување на записникот од  11-та седница на Советот на Општина Могила одржана 
на ден 19.04.2022 година. 

 
 

1. Предлог – Одлука за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на 
Општина Могила за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2022 
година до 31.03.2022 година; 

2. Предлог – Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина 
Могила за 2022 година; 

3. Предлог – Одлука за дополнување на Програмата и предлог проекти на Општина 
Могила за управување со животната средина бр.08-225/20 од 15.03.2022 година; 

4. Предлог – Правилник за користење на сопствено возило за службени цели; 
5. Предлог – Одлука за давање Согласност за издавање под закуп на деловни простории 

во сопственост на Општина Могила; 
6. Предлог – Одлука за измена и дополнување на Одлука за формирање Комисија за 

процена на штета од природни непогоди и други несреќи, бр.08-47/6 од 11.01.2022 
година; 

7. Предлог – Одлука за донесување на Урбанистички план вон населено место за 
изградба на Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани на КП бр.695, КП 
бр. 696, КП бр. 697 и КП бр. 698 во м.в "Ложиште" КО Вашарејца, Општина Могила за 
плански период 2021 – 2026 година; 

8. Предлог – Одлука за ослободување од надоместок за уредување на градежно 
земјиште за изградба на линиска инфраструктурна градба – Доводен цевковод за 
водоснабдување на индустриската зона Петилеп; 

9. Предлог – Одлука за измена и дополнување на Програмата бр.08-835/16 од 
10.12.2021 година за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина 
Могила за 2022 година; 

 
 
Молам за ваше присуство на седницата. 
 
13.05.2022 година                                                                                      Претседател на Совет 

                                                                                                              Општина Могила 
                                                                                                            Маргарита Груевска 
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