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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 (14) - та седница на 
Советот на Општина Могила што ќе се одржи на ден 27.06.2022 (Понеделник) 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  12-та седница на Советот на Општина Могила одржана 
на ден 25.05.2022 година и усвојување на записникот од последната 13-та 
ВОНДРЕДНА седница на Советот на Општина Могила одржана на ден 13.06.2022 
година. 

 
 

1. Предлог – Одлука за Согласност за кофинансирање за реализација на Проект за Јавни 
работи за 2022 година; 

2. Предлог – Одлука за Согласност за кофинансирање за реализација на Проект за ОКР 
за 2022/2023 година; 

3. Предлог – Одлука за приоритетност на Проектот за санација и рехабилитација на 
улици во н.м Могила и Вашарејца; 

4. Предлог – Согласност за намена на инвестиција и за обезбедени средства за 
реализација на Проектот за санација и рехабилитација на улици во н.м Могила и 
Вашарејца; 

5. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен план за вработување на ОУ. "Гоце 
Делчев" с.Могила за 2023 година; 

6. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен план за вработување на ОУ. "Кочо Рацин" 
с.Ивањевци за 2023 година; 

7. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен план за вработување на ОУ. "Браќа 
Миладиновци" с.Добрушево за 2023 година; 

8. Предлог – Одлука за утврдување на предлог за воспоставување на меѓуопштинска 
соработка помеѓу Општина Могила и Општина Новаци; 

9. Разгледување на барања; 
 
 
Молам за ваше присуство на седницата. 
 
20.06.2022 година                                                                                      Претседател на Совет 

                                                                                                              Општина Могила 
                                                                                                            Маргарита Груевска 

https://mogila.gov.mk/

