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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, 05/2021 и 03/2022), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување 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 

 
 

1. Објавувам 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, донесено на 
седница на Совет на Општина 
Могила, одржана на 25.05.2022 
година; 

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

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-412/1       Општина Могила  

27.05.2022 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 30 став 3 и член 32 став 2 од 
Законот за финансирање на единиците на 
локална самоуправа (“Службен весник на 
Република Македонија” бр.61/2004, 96/2004, 
67/2007, 156/2009, 47/2011, 192/2015, 
209/2018 и "Службен весник на Република 
Северна Македонија" бр.244/2019, 53/2021, 
77/2021 и 150/2021) 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, 05/2021 и 03/2022), 
Советот на Oпштина Могила на седница 
одржана на ден 25.05.2022 година, донесе: 

О Д Л У К А 

За Усвојување на Квартален извештај за 
извршување на Буџетот на Општина Могила 

за извештајниот период (кумулативно) за 
квартал од 01.01.2022 до 31.03.2022 година 

Член 1 

Советот на Општина Могила донесе 
Одлука со која го усвои Квартален извештај 
за извршување на Буџетот на Општина 
Могила за извештајниот период 
(кумулативно) за квартал од 01.01.2022 до 
31.03.2022 година. 

Прилог: Квартален извештај за 
извршување на Буџетот на Општина Могила 
за извештајниот период (кумулативно) за 
квартал од  01.01.2022 до  31.03.2022 година 

Член 2 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесување  и истата ќе се објави во 
“Службен Гласник на Општина Могила”. 

Бр.08-390/7                              Општина Могила                                                                        
25.05.2022 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, 05/2021 и 03/2022), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

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

Општина Могила за 2022 година 
 
 

1. Објавувам Одлука за измена на 
распоредот на средствата на Буџетот на 
Општина Могила за 2022 година, 
донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 25.05.2022 
година; 

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

 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-412/2       Општина Могила  

27.05.2022 година         Градоначалник 

                                           Драганчо Саботковски 
   

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 
од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/2002), а во 
врска со член 31 од Законот за буџетите 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 
171/12, 192/15, 167/16 и "Службен весник на 
Република Северна Македонија" бр.151/21), 
Советот на Општина Могила на седницата 
одржана на ден 25.05.2022 година, донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
                 за измена на распоредот на 
средствата на Буџетот на Општина Могила за  
                      2022 
година 
 
 

Член 1 
            Со оваа Одлука се врши измена на 
распоредот на средствата на Буџетот на 
Општина Могила за 2022 година на следниов 
начин: 
 
раздел сметка програма конто износ 

74701 630 EA 482930 
       -
1000000 

74701 630       J4   461130       1000000 

 
 

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 
2022 година. 
 
 
 
Бр.08-390/8            Општина Могила  
25.05.2022 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, 05/2021 и 03/2022), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување 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 

 
 

1. Објавувам 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, донесено на седница 
на Совет на Општина Могила, одржана на 
25.05.2022 година; 

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

 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-412/3    Општина Могила 

27.05.2022 година      Градоначалник 

                                          Драганчо Саботковски 
   

 

 

Врз основа на член 62 од Законот за 
локална самоуправа (“Службен весник на 
Република Македонија” бр.5/2002 година), а 
согласно Законот за животна средина 
("Службен весник на Република Македонија" 
бр.53/2005, 81/2005, 24/2007 и 159/2008), 
член 185-а, како и врз основа на член 36, став 
3 од Законот за Влада на Република 
Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007,19/2008, 82/2008 10/2010, 
51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015, 
142/2016 и 140/2018), а во врска со член 2 од 
Уредбата за Методологија за распределба на 
средствата остварени како приход од 
надоместокот за производство на енергија на 
фосилни горива ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 12/2008 и 
22/2011), и Одлука за распределба на 
средствата остварени по основ на 
надоместок за производство на енергија од 
фосилни горива како наменски дотации на 
општините за 2020 година бр. 41-948/1 
("Службен весник на Република Северна 
Македонија" бр. 37/2022),  Советот на  
Општина Могила на седницата одржана  на 
ден  25.05.2022 година,  донесе: 

О Д Л У К А 

За дополнување на Програмата и предлог 
проекти  на Општина Могила за управување 

со животната средина бр.08-225/20 од 
15.03.2022 година 

Член 1 

Со оваа Одлука се врши дополнување 
на Програмата и предлог проекти на 
Општина Могила за управување со 
животната средина бр.08-225/20 од 
15.03.2022 година во член 2 и тоа: 

 Програмата опфаќа тампонирање на 
улици во населени места во Општина 
Могила, кои се во многу лоша состојба, 
ископании досега не се реконструирани, а се 
предвидени за санација во Програмата за 
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изградба, санација  и реконструкција на 
улици во Општина Могила за 2022 година. 
Тоа се краци на улици во следните населени 
места:  

 Алинци Крак 1 

 Беранци Крак1, Крак 2 и Крак 
3 

 Вашарејца Крак1, Крак 2 и 
Крак3 

 Долно Српци  Крак1, Крак 2, 
Крак 3 и Крак 4 

 Лознани Крак1,  

 Мусинци Крак1, 

 Радобор Крак1 и Крак 2 

 Свето Тодори Крак1 и Крак 2 

 Трновци Крак1, Крак 2 и Крак3 

 Добрушево Крак1, Крак 2,  
Крак3 и Крак 4 

 Ношпал Крак1, 

 Дедебалци Крак1, 

 Долна Чарлија Крак1,  

 Ивањевци Крак1,  

 Мојно Крак1, 

 Новоселани Крак1 

 Подино Крак1, 

 Путурус Крак1, 

 Трап Крак1 и Крак 2   

 Црничани Крак1, 

 Будаково Крак1, 

 Могила Крак1, Крак 2, Крак 3, 
Крак 4, Крак 5, Крак 6, Крак 7, 
Крак 8, Крак 9 

Член 2 

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

 

Бр. 08-390/9  Општина Могила 

25.05.2022 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, 05/2021 и 03/2022), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Правилник за користење на 
сопствено возило за службени цели 

 
 

1. Објавувам Правилник за користење на 
сопствено возило за службени цели, 
донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 25.05.2022 
година; 

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

 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-412/4                Општина Могила  

27.05.2022 година   Градоначалник 

                                        Драганчо Саботковски  

 

 

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 

од Законот за локална самоуправа ("Службен 

весник на Република Mакедонија" бр.5/02) 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, 

05/21 и 03/22), Советот на Општина Могила 

на седница одржана на ден 25.05.2022  

година, донесе: 

 

П Р А В И Л Н И К 

    ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СОПСТВЕНО ВОЗИЛО ЗА 

СЛУЖБЕНИ ЦЕЛИ 

 

1.ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Со овој правилник се определуваат 
условите, начинот и постапката за 
стекнување на право за користење на 
патничко моторно возило во лична 
сопственост за службени цели за 
Градоначалникот, Советот и вработените во 
општинската администрација во Општина 
Могила. 

Член 2 

Користењето на патничко моторно 
возило во лична сопственост за службени 
цели може да се користи по претходно 
издадено овластување од Градоначалникот 
на општината или лице овластено од него. 

Користењето на средствата за оваа 
намена потребно е да се користат наменски 
и рационално. 

 

2.ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА 
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Член 3 

Средствата за користење на патничко 
моторно возило во лична сопственост за 
службени цели за потребите на Општина 
Могила се обезбедуваат од Буџетот на 
Општина Могила Програма АО-совет на 
општина и ЕО-општинска администрација, 
расходна ствка 421 Комунални услуги, 
греење, комуникација и транспорт потставка 
421410 Горива и масла. 

 

3. УСЛОВИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРАВО НА 
КОРИСТЕЊЕ НА ПАТНИЧКО МОТОРНО 
ВОЗИЛО ВО ЛИЧНА СОПСТВЕНОСТ ЗА 
СЛУЖБЕНИ ЦЕЛИ 

Член 4 

Патничко моторно возило во лична 
сопственост може да се користи за службени 
цели односно за потребите на Општина 
Могила и тоа: 

- кога службените возила сопственост 
на општината не се слободни 
односно истите се користат за други 
службени цели во земјата и 
странство; 

- кога службените возила на општината 
не се во исправна состојба, а 
потребата од службено патување е 
неодложна; 

- кога лицето задолжено за 
управување со службеното возило 
(возач) е отсутен од работа (годишен 
одмор, боледување итн.); 

- кога нема на располагање службено 
возило, а постои неодложна потреба 
од извршување на одредена 
активност која е поврзана со 
патување; 

- кога службеното патување е поврзано 
со ноќевање, а не е обезбедено 
ноќевање на службеното лице за 
управување со возилото (возачот),  

- недоволен број на службени возила и 
- други околности. 

 

4.ОВЛАСТУВАЊЕ И НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ 

Член 5 

За користење на патничко моторно 
возило во лична сопственост за службени 
цели одлучува Градоначалникот на Општина 
Могила или лице овластено од него. 

Користењето на патничкото моторно 
возило во лична сопственост за службени 
цели започнува по претходно обезбедено 
овластување.  

Член 6 

Надоместувањето на користењето на 
патничко моторно возило во лична 
сопственост за службени цели односно за 
потребите на Општина Могила се врши во 
висина на направените реални трошоци на 
нафтените деривати за конкретно службено 
патување но истите не може да бидат 
повисоки од 10% (проценти) од цената на 
нафтениот дериват кој го користи возилото 
по изминат километар изразено во денари. 

Врз основа на вака извршената 
пресметка за лицата кои го стекнале правото 
на користење на патничко моторно возило во 
лична сопственост за службени цели, 
Градоначалникот на општината или лице 
овластено од него донесува Решение за 
утврдување на висината на средствата за 
надоместување на користењето на 
патничкото моторно возило во лична 
сопственост за службени цели. 

Исплатата се врши преку 
задолжување на верна картичка за набавка 
на нафтени деривати од носителот на 
набавката со кој има склучено договор 
Општина Могила. 
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При исплата на овој вид на 

надоместок соодветно се применуваа 
одредбите на Законот за персонален данок 
на доход. 

 

Член 7 

При секое користење на патничко 
моторно возило во лична сопственост за 
службени цели, сопственикот на возилото 
потребно е да води патен налог со јасно 
наведување на: 

- име и презиме на корисник на 
возилото; 

- регистарски број на возилото; 
- марка на автомобилот; 
- број на поминати километри; 

 

Член 8 

При раздолжување овластеното лице за 
користење на приватното моторно возило 
кое било користено за службени цели 
потребно е да приложи: 

- патен налог наведен во член 7 од овој 
правилник; 

- фискална сметка која ја авторизира; 
- сметкопотврда/испратница со 

внесени податоци за возилото во кое 
се наточени нафтени деривати, 
количина, цена(регистарски број, 
марка, вид итн.). 

Член 9 

Лицата задолжени за водење на 
благајната и деловните книги постапуваат во 
согласност со одредбите на Правилникот за 
начинот и постапката на набавка, 
задолжување, користење и раздолжување со 
верна картичка во Општина Могила, притоа 
изготвувајќи ги потребните извештаи и 
евидентирајќи ги потребните промени и 
трансакции во деловните книги. 

 

5.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 10 

Овој правилник влегува на сила со 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
,,Службен гласник на Општина Могила". 

 

Бр.08-390/10     
   Општина Могила 
25.05.2022 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, 05/2021 и 03/2022), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Одлука за давање Согласност 
за издавање под закуп на деловни 

простории во сопственост на Општина 
Могила 

 
 

1. Објавувам Одлука за давање Согласност 
за издавање под закуп на деловни 
простории во сопственост на Општина 
Могила, донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 25.05.2022 
година; 

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

 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-412/5      Општина Могила  

27.05.2022 година        Градоначалник 

                                           Драганчо Саботковски 
    

 

 

Врз основа на член 3, 4, 37, 38 и 39 од 

Законот за користење и располагање со 

стварите во државна сопственост и со 

стварите во општинска сопственост 

("Службен весник на Република Македонија" 

бр.78/2015, 106/2015, 153/2015, 190/2016, 

21/2018 и "Службен весник на Република 

Северна Македонија" бр. 101/2019, 275/2019 

и 122/2021), член 36 став 1 точка 10 од 

Законот за Локална самоуправа (“Службен 

весник на Република Македонија” 5/2002), и 

член 22 – а став  1 точка 36 од Статутот на 

Општина Могила (“Службен гласник на 

Општина Могила” бр.05/2006, 12/2011, 

08/2013, 05/2021 и 03/2022), Советот на 

Општина Могила на седницата одржана на 

ден 25.05.2022 година, донесе:   

О Д Л У К А 

За давање Согласност за издавање под 

закуп на деловни простории во сопственост 

на Општина Могила 

Член 1 

Да се дадe во закуп недвижнa ствар, 

по пат на електронско јавно наддавање 

согласно одредбите од Законот за користење 

и располагање со стварите во државна 

сопственост и со стварите во општинска 

сопственост ("Службен весник на Република 

Македонија" бр.78/2015, 106/2015, 153/2015, 

190/2016, 21/2018 и "Службен весник на 

Република Северна Македонија" бр. 

101/2019, 275/2019 и 122/2021) и тоа:  

- Зграда број 1, намена на зграда – 

деловна просторија, влез 1,  број 2 кат – 

Приземје, со вкупна внатрешна површина од 

128 м2, на КП.бр.2933/2 КО Могила, запишан 

на Имотен лист број 1526  издаден од 
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Агенција за катастар на недвижности  од 

26.04.2022 година. 

 - Зграда број 1, намена на зграда – 

згради во останато стопанство, влез 1,  кат – 

Приземје, со вкупна внатрешна површина од 

53 м2, на КП бр. 1092/2 КО Лознани, 

запишана во ИЛ бр. 26 издаден од Агенција 

за катастар на недвижности од 26.04.2022 

година. 

 - Зграда број 1, намена на зграда – 

згради во останато стопанство, влез 1,  кат – 

Приземје, со вкупна внатрешна површина од 

26+8 м2, на КП бр. 1813 КО Добрушево 

запишана во ИЛ бр. 10965 издаден од 

Агенција за катастар на недвижности. 

 - Зграда број 1, намена на зграда – 

згради во останато стопанство, влез 1,  кат – 

Приземје, со вкупна внатрешна површина од 

18+8 м2, на КП бр. 1813 КО Добрушево, 

запишана во ИЛ бр. 10965 издаден од 

Агенција за катастар на недвижности.  

Член 2 

Објавата за издавање во закуп на 

недвижната ствар од член 1 на оваа Одлука 

треба да ги содржи следните податоци:  

 недвижната ствар која е предмет на 

закуп (површина и број на 

катастарска парцела каде се наоѓа, 

кататстарска општина и број на 

имотен лист, број на зграда, намена 

на зграда, број на влез, број на 

посебен дел од зграда); 

 урбанистичко - планска 

документација за земјиштето на кое 

се наоѓа недвижната ствар која е 

предмет на закуп;  

 почетната цена за недвижната ствар 

која е предмет на закуп; 

 рокот за поднесување и начинот на 

поднесување на пријавите за учество 

на јавното наддавање;  

 време на започнување на јавното 

наддавање;  

 услови за учество на јавно наддавање 

за странските физички и правни лица; 

 услови за учество на јавно наддавање 

за домашни физички и правни лица;  

 банкарска гаранција за сериозност на 

понудата во висина од 2% од 

проценетата вредност на недвижната 

ствар;  

 обврска на најповолниот понудувач 

да ги уплати средствата во рок од 15 

дена од денот на приемот на 

писменото известување за избор, во 

спротивно нема да се пристапи кон 

склучување на договор, а банкарската 

гаранција за сериозност на понудата 

ќе биде активирана а понудувачот во 

период од една година нема да може 

да учествува на секое идно јавно 

наддавање за предметните 

недвижни ствари;   

 начинот и постапката за 

спроведување на наддавањето 

(начин на легитимирање на 

учесниците на јавно наддавање, 

потребен број на учесници согласно 

закон, дефинирање на почетокот на 

јавното наддавање, рокот за уплата 

на најповолната понуда, обврска за 

трошоци за солемнизација на 

договорот и право на приговор) и 

 интернет страницата на која ќе се 

врши јавното наддавање.  

Член 3 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.7 14 

 
Објектите од член 1 на оваа Одлука 

се даваат во закуп за период од 4 години.  

Член 4 

Закупецот недвижната ствар од член 

1 на оваа Одлука не може да ја дава во под 

закуп.  

Член 5 

Со најповолниот понудувач во 

постапката на електронското јавно 

наддавање Градоначалникот склучува 

Договор заверен кај нотар.  

Член 6 

Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето и истата ќе се објави во 

Службен гласник на Општина Могила . 

 

 

Бр.08-390/11     

   Општина Могила 

25.05.2022 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, 05/2021 и 03/2022), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување 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 
 
 

1. Објавувам 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, 
донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 25.05.2022 
година; 

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

 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 

Бр.09-412/6  Општина Могила  

27.05.2022 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), а во согласност со член 143 став 1 

од Законот за заштита и спасување  

("Службен весник на Република Македонија" 

бр. 36/2004; 49/2004; 86/2008; 85/2009; 

114/2009; 124/2010; 18/2011; 93/2012; 

41/2014; 129/2015; 71/2016; 106/2016 и 

83/2018) и член 22-а  став 1 точка 42 од 

Статутот  на Општина  Могила ("Службен 

гласник на Општина Могила" бр.05/2006; 

12/2011; 08/2013;  05/2021 и 03/2022). 

Советот на Општина Могила на седницата 

одржана на ден 25.05.2022 година, донесе: 

 О Д Л У К А 

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 

Член 1 

Со оваа Одлука се врши 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, во член 1 со дополнување 

на Комисијата со нови членови и тоа: 

- Марија Простиженовска – 

Дипломиран информатичар 

- Белинда Малаковска – 

Дипломиран професор 

- Николина Марковска – Техничар 

за земјоделска техника 

- Андријана Ивановска 

Андреевска – Дипломиран 

правник 
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Член 2 

Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето и истата да се објави во 

“Службен  гласник на Општина Могила”. 

 

Бр.08-390/12                         Општина Могила                                                                                           

25.05.2022 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, 05/2021 и 03/2022), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување 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 
 
 

1. Објавувам 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, донесено на седница на 
Совет на Општина Могила, одржана на 
25.05.2022 година; 

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

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-412/7  Општина Могила  

27.05.2022 година   Градоначалник 

                                       Драганчо Саботковски 
   

 

Согласно член 22 став 1 точка 1 и член 
36 став 1 точка 15 од Законот за Локална 
самоуправа ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.5/02) член 51 став 1 од 
Законот за урбанистичко планирање 
(“Службен весник на Република Северна 
Македонија" бр.32/20),  како и врз основа на 
добиената согласност со број 21-1472/4, од  
27.04.2022 година, од Министерството за 
транспорт и врски –Сектор за уредување на 
просторот.  Советот на Општина Могила на 
седницата одржана на ден 25.05.2022 
година, донесе:    

 

ОДЛУКА 

За донесување на 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 во м.в.”Ложиште”, К.О. 
Вашарејца, Општина Могила за плански 

период 2021-2026 година 
 

Член 1 

Со оваа одлука се врши донесување 
на  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 во 
м.в.”Ложиште”, К.О. Вашарејца, Општина 
Могила за плански период 2021-2026 
година, со плански опфат (2,0ха) 

   
Член 2 

Границите на планираниот опфат од 
Урбанистичкиот план вон населено место, 
дадени се    во табеларен приказ по х и у 
координати за секоја проектирана точка 
означена со редни броеви од Т 1 до Т 49 
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Опфатот на урбанистички план вон 
нселено место изнесува  2,00 ха 

Член 3 

Урбанистичкиот 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 
во м.в.”Ложиште”, К.О. Вашарејца, Општина 
Могила за плански период 2021-2026 
година, содржи планска документација со 
текстуален и графички дел. 
 

Член 4 

Составен дел на оваа Одлука е и 
извештајот од втора ЈА со бр.10-19од 
09.09.2021 год. 

Член 5 

                 Целокупната документација за 
Урбанистичкиот 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 во 
м.в.”Ложиште”, К.О. Вашарејца, Општина 
Могила за плански период 2021-2026 година, 
е составен дел на оваа одлука  а за негова 
реализација се грижи Одделението за 
урбанизам, комунални работи, заштита на 
животната средина и ЛЕР на Општина Могила 

Член 6 

                Оваа Одлука стапува на сила со денот 
на донесувањето, а ќе се објави во Службен 
гласник на Општина Могила 

 

Бр.08-390/13 Општина Могила                                                                                        Општина Могила 

25.05.2022 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, 05/2021 и 03/2022), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Одлука за ослободување од 
надоместок за уредување на градежно 

земјиште за изградба на линиска 
инфраструктурна градба – Доводен 

цевковод за водоснабдување на 
индустриската зона Петилеп 

 
 

1. Објавувам Одлука за ослободување од 
надоместок за уредување на градежно 
земјиште за изградба на линиска 
инфраструктурна градба – Доводен 
цевковод за водоснабдување на 
индустриската зона Петилеп, донесено на 
седница на Совет на Општина Могила, 
одржана на 25.05.2022 година; 

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

 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-412/8    Општина Могила  

27.05.2022 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), член 85 од Законот за 
уредување на градежно земјиште (“Службен 
весник на Република Македонија”  бр.15/15, 
98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16, 190/16 и 
"Службен весник на Република Северна 
Македонија"бр.275/19 и 101/21), член 59 
став 12 и 13 од Законот за градење 
(“Службен весник на Република Македонија” 
бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 
144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 
28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 
129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 
71/36, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18 и 
"Службен весник на Република Северна 
Македонија" бр. 244/19, 18/20, 279/20 и 
96/2021) а во согласност со член 22-а став 1 
точка 47 од Статутот на општина Могила 
(“Службен гласник на општина Могила” 
05/06, 12/11, 08/13, 05/21 и 03/22). Советот 
на Општина Могила на седницата одржана 
на ден 25.05.2022 година, донесе: 

О Д Л У К А 

За ослободување од надоместок за 
уредување на градежно земјиште за  

ИЗГРАДБА НА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРНА 
ГРАДБА  -  ДОВОДЕН ЦЕВКОВОД ЗА 

ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ИНДУСТРИСКАТА 
ЗОНА „ПЕТИЛЕП“ 

Член 1 

  Општина Могила се ослободува од 
плаќање на надоместок за уредување на 
градежно земјиште за ИЗГРАДБА НА 
ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА - 
ДОВОДЕН ЦЕВКОВОД ЗА 
ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ИНДУСТРИСКАТА 
ЗОНА „ПЕТИЛЕП“. 
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Член 2 

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

 

 

Бр.08-390/14                      Општина Могила                                                                                                 

25.05.2022 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, 05/2021 и 03/2022), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување 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 
 

1. Објавувам 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, 
донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 25.05.2022 
година; 

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

 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 

Бр.09-412/9  Општина Могила  

27.05.2022 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 
), член 40 од  Законот за урбанистичко 
планирање ("Службен весник на Република 
Северна Македонија" бр. 32/2020) 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, 05/2021 и 03/2022). 
Советот на општина Могила на седницата 
одржана на ден 25.05.2022 година, донесе: 

О Д Л У К А 

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   

Член 1 

Со оваа Одлука се врши 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, со 
Урбанистички План вон населено место за 
изградба на објекти со класи на намени Г2.1 
– база за производство на асфалт и бетон и 
Е1.13 – фотоволтаична електрана лоцирани 
на КП 96, КО Долно Српци, Општина Могила 
и изградба на инфраструктура со класа на 
намена Е1.1 – Сообраќајни патни 
инфраструктури - пристапен пат од 
регионален пат Р2335 до КП 96, КО Долно 
Српци, лоциран на КП 115, 113, 112, КО 
Долно Српци, Општина Могила. 

Член 2 

Изработката на урбанистичкиот план 
вон населено место е финансирана од страна 
на правно лице ВЕ Група ДООЕЛ Радовиш, 
кое со иницијативата приложи и изјава за 
подготвеност за финансирање на 
изработката на урбанистичкиот план, како и 
финансирање на сите дополнителни 
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трошоци кои ќе произлезат во постапката за 
донесување.  

Член 3 

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

 

 

Бр.08-390/15     

                             Општина Могила 

25.05.2022 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, 05/2021 и 03/2022), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Одлука за утврдување на 
предлог за воспоставување на 

меѓуопштинска соработка помеѓу Општина 
Могила и Општина Битола 

 
1. Објавувам Одлука за утврдување на 

предлог за воспоставување на 
меѓуопштинска соработка помеѓу 
Општина Могила и Општина Битола, 
донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 25.05.2022 
година; 

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

 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-412/10  Општина Могила  

27.05.2022 година   Градоначалник 

                                       Драганчо Саботковски 
    

 

 

Врз основа на член 6 став 1 и став 3 

од Законот за меѓуопштинска соработка 

("Службен Весник на Република Македонија" 

бр. 79/2009), член 14 и член 36 став 1 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, 05/2021 и 03/2022), 

Советот на Општина Могила на седницата 

одржана на ден 25.05.2022 година,  донесе: 

ОДЛУКА  

За утврдување на предлог за 

воспоставување на меѓуопштинска 

соработка помеѓу Општина Могила и 

Општина Битола 

 

 

Член 1 

Советот на Општина Могила утврдува 

предлог за воспоставување на 

меѓуопштинска соработка помеѓу Општина 

Могила и Општина Битола. 

Предлогот за воспоставување на 

меѓуопштинска соработка е покренат од 

Градоначалникот на Општина Могила. 

Член 2 

Меѓуопштинска соработка ќе се 

остварува со вршење на определени работи 

од страна на Општина Битола за Општина 

Могила.  

Член 3 

Меѓуопштинската соработка опфаќа 

здружување на финансиски, материјални и 

други средства, од надлежност на заштита на 

децата-детска градинка т.е. отварање на 
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клон на детска градинка од Општина Битола  

во Општина Могила.  

Член 4 

Меѓуопштинската соработка ќе се 

остварува преку склучување на Договор за 

здружување на финансиски, материјални и 

други средства, врз основа на член 9 став 2 

алинеа 1 од Законот за меѓуопштинска 

соработка. 

 

Член 5 

Оваа Одлука влегува во сила со денот 

на донесување, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Могила“. 

 

Бр.08-390/16     

         Општина Могила 

25.05.2022 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, 05/2021 и 03/2022), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Одлука за доделување 
еднократна финансиска помош на ФК 

"Хајдук" од с.Лознани 
 

1. Објавувам Одлука за доделување 
еднократна финансиска помош на ФК 
"Хајдук" од с.Лознани, донесено на 
седница на Совет на Општина Могила, 
одржана на 25.05.2022 година; 

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

 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-412/11  Општина Могила  

27.05.2022 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.03-401/1 од 23.05.2022 година за 
еднократна финансиска помош, Советот на 
Општина Могила на седницата одржана на 
ден 25.05.2022 година ја донесе следната: 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на ФК "Хајдук" од с.Лознани 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-401/1 од 23.05.2022 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на ФК 
"Хајдук" од с.Лознани кој му се 
потребни за организирање на втор 
меморијален турнир во чест на 
Атанасовски Николче. 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 
Трансакциска сметка: 
300060000155815 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.08-390/17                      Општина Могила                                                                    
25.05.2022 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, 05/2021 и 03/2022), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Одлука за доделување 
еднократна финансиска помош на 

Иницијативен одбор од с.Долна Чарлија 
 

1. Објавувам Одлука за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Иницијативен одбор од с.Долна Чарлија, 
донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 25.05.2022 
година; 

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

 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

Бр.09-412/12  Општина Могила  

27.05.2022 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.03-402/1 од 23.05.2022 година за 
еднократна финансиска помош, Советот на 
Општина Могила на седницата одржана на 
ден 25.05.2022 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на Иницијативен одбор од с.Долна 

Чарлија 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-402/1 од 23.05.2022 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Иницијативен одбор од с.Долна 
Чарлија кој му е потребна за изградба 
на црквата. 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 
Трансакциска сметка: 
210501709513305 НЛБ Банка. 

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

Бр.08-390/18                        Општина Могила                                                                       
25.05.2022 година          Претседател на Совет 

                                                Маргарита Груевска  
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СОДРЖИНА 

БРОЈ 7/2022 

1. Заклучок за објавување 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; 

Стр.2 

2. Заклучок за објавување Одлука за измена на распоредот на средствата на 
Буџетот на Општина Могила за 2022 година; 

Стр.6 

3. Заклучок за објавување 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; 

Стр.7 

4. Заклучок за објавување Правилник за користење на сопствено возило за 
службени цели; 

Стр.9 

5. Заклучок за објавување Одлука за давање Согласност за издавање под 
закуп на деловни простории во сопственост на Општина Могила; 

Стр.12 

6. Заклучок за објавување 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; 

Стр.15 

7. Заклучок за објавување 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; 

Стр.17 

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

Стр.19 

9. Заклучок за објавување 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; 

Стр.21 

10. Заклучок за објавување Одлука за утврдување на предлог за 
воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Могила и 
Општина Битола; 

Стр.23 

11. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на ФК "Хајдук" од с.Лознани; 

Стр.25 

12. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на Иницијативен одбор од с.Долна Чарлија; 

Стр.26 


