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Врз основа на член 86 од Изборниот законик (“Службен весник на РМ бр.40/06”), 

Советот на општина Могила на 8-та вондредна седница одржана на 12.02.2018 година, 

донесе: 

О д л у к а 

За одобрување средства на организаторите на изборна кампања за изборни трошоци 

направени за Локалните избори 2017 

Член 1 

На организаторите на изборната кампања од чии листи на кандидати се избрани членови 

на Советот на општина Могила и Градоначалник на општина Могила на локалните избори 

одржани во 2017 година кој во со Закон утврден рок поднеле финансиски извештај за 

изборната кампања им се утврдува надоместок на трошоците за избори во износ од 15 

денари за секој добиен глас. 

Член 2 

Надоместоците ќе бидат исплатени од Буџетот на општина Могила на жиро сметките на 

организаторите на кампањите наведени во нивните извештаи. 

  Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и истата да се објави во “Службен 

гласник на општина Могила”. 

 

 

 

 

 

Бр.08-190/3                                                                               Претседател на   Совет 

12.02.2018 година                                                                                    на  општина Могила 

                                                                                                        Александар Јанкуловски с.р 
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Врз основа на член 6 став (1) и (3) од Законот за меѓуопштинска соработка 

(“Службен весник на РМ” бр. 79/09), и член 14 u 36 став 1 m.15 од Законот за локална 

самоуправа  на РМ (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) а по претходно направена 

проценка за потреба од воспоставување на меѓуопштинска соработка, Советот на 

Општина Могила, на седница одржана на ден 26.02.2018 година,донесе: 

 О Д Л У К А 

за прифаќање на Предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу 

општина Битола и општина Могила 

Член 1 

СЕ ПРИФАЌА    Предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу 

општина Битола и општина Могила бр.09-03/24 од 30.01.2018 година утврден од Советот 

на општина Битола за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина 

Битола и општина Могила за вршење противпожарна заштита што ја врши ТППЕ Битола 

со покривање на подрачјето на општина Могила како и задолжително учество во 

финансирањето од страна на општина Могила на противпожарната единица која го 

покрива нејзиното подрачје со вработување на 4 (четири) пожарникари се во согласно 

Законот за пожарникарство. 

Член 2 

Утврдениот предлог од член 1 од оваа Одлука се доставува до општината Битола заради 

усвојување. 

Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на општина 

Могила”. 

 

Бр.08-220/3                                                                              Совет на општина Могила 

26.02.2018 година                                                                              Претседател 

                                                                                                  Александар Јанкуловски с.р 
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Врз  основа на член 8 од Законот за меѓуопштинска соработка  (“ Службен весник 

на РМ ” бр. 79/09), и член 14 u 36 став 1 m.15 од Законот за локална самоуправа на РМ 

(“Службен весник на РМ” бр.5/2002) Советот на општина Могила на седница одржана на 

ден 26.02.2018 година, донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

За именување на членови во заедничката комисија за подготовка на предлог актот за 

воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Битола и општина Могила 

 

 

1.За членови на заедничката комисија за подготовка на предлог актот за 

воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Битола и општина Могила 

од општина Могила се именуваат: 

- Николина Глигуровска, дипломиран правник и  

-Кире Николовски, референт за административни работи 

 

2.Оваа Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на општина Могила.” 

 

 

 

Бр .08-220/3                                                                                    Совет на општина Могила 

26.02.2018 година                                                                                      Претседател 

                                                                                                        Александар Јанкуловски с.р 
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Vrz osnova na чlen 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalna samouprava 

(‘’Slu`ben vesnik na RМ’’br. 5/2002 ), Sovetot na Op{tina Mogila na Sednica 

odr`ana na den  26.02.2018 godina donese 

 

     

Z A K L U ^ O K 

 

    Za usvojuvawe na Izve{tajot za izvr{eniot redoven godi{en popis vo Op{tina   

Mogila so sostojba 31.12.2017 godina od Centralna popisna komisija 

 

 

1. Se usvojuva Izve{tajot za izvr{eniot redoven godi{en popis vo 
Op{tina Mogila so sostojba na 31.12.2017 godina od Centralnata popisna 
komisija. 

2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo  Slu`ben 
glasnik na Mogila. 

 

 

 

 

Br. 08-220/4                                                                                             Pretsedatel na sovet             

26.02.2018 god.                                                                                             Opшtina Mogila 

                                                                                                         Aleksandar Jankulovski s.r                                            
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Врз основа на член 29 и член 30 од Правилникот за сметководството за буџетите и 

буџетските корисници („Службен весник на РМ„ бр. 28/2003 и 62/2006,8/2009), 

Централната пописна комисија за вршење на годишен попис за 2017 година го поднесува 

следниот  

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

за извршениот годишен попис во Општина Могила  со состојба на 31.12.2017 година 

 

 

1. Централната пописна комисија за редовниот годишен попис во состав: 

- Кире Николовски,- претседател 

- Анета Сакурмовска-член 

- Весна Ристевска-член 

- Јасмина Колтоска-член 

- Гордана Л.Стефановска-член 

 

Комисијата  е формирана со решение од одговорното лице под бр.                                      

,08-119/1 од 23.01.2014 год.врз основа на кое извршија редовен годишен попис на 

средствата и изворите на средствата, паричните средства и хартии од вредност со 

состојба на ден 31.12.2017 година. 

 

2. Со пописот се утврди фактичката состојба на основните средства и ситниот 

инвентар, побарувањата и обврските во сметководствената документација и во 

благајната  во Општина  Могила  со состојба на 31.12.2017 година.  

За извршениот попис Комисијата  достави посебни извештаи кои се составен дел 

на овој извештаj. 
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3. Пописот на основните средства и на ситниот инвентар е извршен во 

просториите на седиштето на Општина Могила . 

4.Пописот на основните средства и на ситниот инвентар е извршен во просториите 

на седиштето на административна зграда Добрушево . 

. 

Комисијата за попис на основни средства и ситен инвентар во текот на 

извршувањето на пописот работеше во полн состав. 

  

 

Со пописот на основните средства не се воочени поголеми отстапувања на 

фактичката од книговодствената состојба во просториите на седиштето на Општина 

Могила, во просториите на седиштето на административна зграда Добрушево . 

 

5. На ден 31.12. 2017 година Комисијата за вршење на годишен попис на 

побарувањата и обврските според сметководствената евиденција и во благајната на 

Општина Могила за извршениот попис достави извештај при што ја констатира следната 

состојба: 

 

           При попис на Благајна констатирано е дека салдо на истата е 0,00. 

Вкупните побарувања  по разни основи на сметка 747014007063013 на Буџет на Општина Могила  

заклучно со 31.12.2017 година изнесуваат 4479239,00 денари.Прилог кон Записникот од Пописната 

комисија има аналитичка евиденција на сите побарувања. 

 

Салдото со состојба на 31.12.2017 година на жиро сметка 747014007063013 на Буџет на општина 

Могила изнесува 1.506.108,00 д е на р и . 

  

Салдото со состојба на 31.12.2017 година на жиро сметка 747014007090315 Наменска сметка за 

блок дотации изнесува 255.960,00 денари.  

 

Салдото со состојба на 31.12.2017 година на жиро сметка 747014007078952Наменска сметка за 

солидарност изнесува 13.381,00 денари. 



 
7                           Службен гласник на општина Могила бр.2/2018                            стр. 

 

 

Салдото со состојба на 31.12.2017 година на жиро сметка 747014007078929-Агенција за државни 

патишта изнесува  0,00 денари. 

 

Салдото со состојба на 31.12.2017 година на жиро сметка 747014007078581 – Европа за граѓаните 

изнесува  17.336,00  денари. 

 

Салдото со состојба на 31.12.2017 година на жиро сметка 747014007078505 –Договор Грант од ЕУ 

изнесува 52.214,00 денари. 

 

Салдото со состојба на 31.12.2017 година на жиро сметка 7470140070785B0 –Форуми во 

заедницата изнесува 0,00 денари. 

 

Салдото со состојба на 31.12.2017 година на жиро сметка 747014007078986 –Општинско корисна 

работа изнесува 74.400,00 денари. 

 

Салдото со состојба на 31.12.2017 година на жиро сметка 747014007078632 Договор со МБПР 

изнесува 919.350,00 денари. 

 

Салдото со состојба на 31.12.2017 година на жиро сметка 7470140070785А5 – Договор 

МСИП/ИПА/08 изнесува 0,00 денари. 

Салдото со состојба на 31.12.2017 година на жиро сметка 7470140070789 –Елементарни непогоди  

изнесува 15786,00 денари. 

 

Сметка за редовно работење 747014007063719 буџетска сметка-редовна сметка  на 

Општина Могила  : 

                                                                                     Износ во денари 

Салдо на сметката (извод од 31.12.2017) 0,00 

Побарувања 1595,50 
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Обврска за Нето плата на вработени   357924,00 

 

Обврски за Персонален данок од плата    27777,00 

Обврски за Придонеси од плата за вработени 142654,00 

Обврски од фактури –кон добавувачи 23810355,00 

Обврски кон советници –надоместок за седница 100976,00 

 Обврски за Персонален данок  за надоместок за сов. 11221,00 

Обврски за други даноци и придонеси 1179,00 

Краткорочни финансиски обврски 872,50 

Обврски кон физички лица- персонален данок 3877,00 

 

-По предлог на Комисијата за попис на побарувањата и обврските во сметководствената 

евиденција, парични средства и хартии од вредност 

 

Во прилог се доставуваат: 

1) Извештај од Комисијата за вршење на годишен попис на основните средства и 

ситен инвентар во зграда на Општина Могила  и  административна зграда во Добрушево. 

2) Извештај од Комисијата за вршење на годишен попис на побарувањата и 

обврските според сметководствената документација и во благајната. 

 

ЦЕНТРАЛНА ПОПИСНА КОМИСИЈА, 

 

 -Кире Николовски,- претседател         _______________________ 

- Анета Сакурмовска-член _______________________ 

- Весна Ристевска-член                          _______________________ 

- Јасмина Колтоска-член   _______________________ 

- Гордана Л.Стефановска-член             _______________________ 
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Врз основа на член 21 од Законот за сметководство на буџети и буџетските 

корисници(Службен весник на РМ бр.61/02, 98/02 и81/05) членовите од 29 до 35 од 

Правилникот за сметководтво на буџетите и буџетските корисници (службен весник на 

РМ бр.28/03) и член 50, став 1, точка 14 и 15 од Законот на Локална самоуправа (Службен 

весник на РМ бр.5/02), на ден 31.12.2017 година, Комисијата за вршење на годишен 

попис на побарувањата и обврските, парични средства, активни и пасивни 

временски разграничувања на с-ките 198 и 298 , го доставува следниот:   

 

ИЗВЕШТАЈ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПОПИС НА ПОБАРУВАЊАТА ОБВРСКИТЕ И 

ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА  ВО БЛАГАЈНАТА НА ОПШТИНА МОГИЛА 

 

На ден 31.12.2017 година Комисијата за вршење на годишен попис на 

побарувањата и обврските според сметководствената евиденција и во благајната на 

Општина Mогила  , за извршениот попис достави извештај при што ја констатира следната 

состојба :  

Сметка за редовно 747014007063719 редовна сметка: 

Салдо на сметката (извод од 31.12.2017) 0,00 

Побарувања 1595,50 

Обврска за Нето плата на вработени   357924,00 

 

Обврски за Персонален данок од плата    27777,00 

Обврски за Придонеси од плата за вработени 142654,00 

Обврски од фактури –кон добавувачи 23810355,00 

Обврски кон советници –надоместок за седница 100976,00 

 Обврски за Персонален данок  за надоместок за сов. 11221,00 

Обврски за други даноци и придонеси 1179,00 

Краткорочни финансиски обврски 872,50 

Обврски кон физички лица- персонален данок 3877,00 
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Комисијата констатира дека се усогласени сметките на 1980 -Активни временски 

разграничувања со салдо во вкупен износ од 23810355,00, со сметката 220 - Обврски 

спрема добавувачи за истиот износ од 23810355,00. 

За периодот 01.01.2017 до 30.11.2017 уредно се исплатени сите обврски за плати, 

придонеси од плата и персонален данок. Сметката 1980 - Активни временски 

разграничувања за плати е задолжена за износ од 528355 ,00 денари, од кои за нето плата е 

задолжена за износ 357924,00 денари а за придонеси од плата 142654,00 денари. Платата 

за Декември 2017 година е исплатена на 10.01.2018 година. 

    

    При попис на благајна Комисијата констатира дека нема останато салдо и 

средства за пренос во наредната година согласно законските одредби за буџет и буџетски 

корисници и состојбата на благајната е 0,00 денари. . 

Салдото со состојба на 31.12.2017 година на жиро сметка 747014007063013 на Буџет на 

општина Могила изнесува 1.506.108,00 денари. 

  

Салдото со состојба на 31.12.2017 година на жиро сметка 747014007090315 Наменска 

сметка за блок дотации изнесува 255.960,00 денари.  

 

Салдото со состојба на 31.12.2017 година на жиро сметка 747014007078952Наменска 

сметка за солидарност изнесува 13.381,00 денари. 

 

Салдото со состојба на 31.12.2017 година на жиро сметка 747014007078929-Агенција за 

државни патишта изнесува  0,00 денари. 

 

Салдото со состојба на 31.12.2017 година на жиро сметка 747014007078581 – Европа за 

граѓаните изнесува  17.336,00  денари. 
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Салдото со состојба на 31.12.2017 година на жиро сметка 747014007078505 –Договор 

Грант од ЕУ изнесува 52.214,00 денари. 

 

Салдото со состојба на 31.12.2017 година на жиро сметка 7470140070785B0 –Форуми во 

заедницата изнесува 0,00 денари. 

 

Салдото со состојба на 31.12.2017 година на жиро сметка 747014007078986 –Општинско 

корисна работа изнесува 74.400,00 денари. 

 

Салдото со состојба на 31.12.2017 година на жиро сметка 747014007078632 Договор со 

МБПР изнесува 919.350,00 денари. 

 

Салдото со состојба на 31.12.2017 година на жиро сметка 7470140070785А5 – Договор 

МСИП/ИПА/08 изнесува 0,00 денари. 

Салдото со состојба на 31.12.2017 година на жиро сметка 7470140070789 –Елементарни 

непогоди  изнесува 15786,00 денари. 

 

 

Сметка за редовно работење 747014007063719 буџетска сметка- редовна сметка  на 

Општина Могила  : 

 

Вкупните побарувања по разни основи  на сметка  747014007063013 на Буџет на Општина 

Могила  изнесуваат  4479239.00 денари. (Прилог кон записникот има аналитичка 

евиденција на сите побарувања). 

Побарувањата на  општина Могила  се од повеќе видови а тоа се со следните описи и 

износи како што следува : 

 

    Буџет на општинаМогила   747014007063013 
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Опис на побарувањето Износ 

1220 - Побарувања по основ на договори од 

општински имот  

137842,00 

1220   -    Побарувања од граѓани- данок на имот  778663,00 

1280-Други побарувања Фирмарина)-правни лица 3562734,00 

ВКУПНО ПОБАРУВАЊА 4479239,00 

 

 

Во прилог се доставуваат: 

 

1. Извештај на пописната комисија за попис на обврските на Општина Могила. 

2. Извештај на пописната комисија за попис на побарувањата на Општина Могила. 

3. Извештај на пописната комисија за попис на паричните средства во благајната на 

Општина Могила. 

Пописна комисија : 

 

      - Кире Николовски,- претседател  ___________________ 

      - Анета Сакурмовска-член _____________________ 

      - Весна Ристевска-член               _____________________ 

      - Јасмина Колтоска-член ______________________ 

                 - Гордана Л.Стефановска-член   _____________________ 
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Врз основа на член 36 став 1  точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен 

весник на Р.Македонија бр.5/2002 година), а во согласност со членот 22-а точка 47 од 

Статутот на општина Могила (Службен гласник на општина Могила бр. 5/06) Советот на 

општина Могила на седница одржана на ден 26.02.2018 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

За доделување на таблети 

  

 

 Член 1 

           Советот на општина Могила донесе одлука по повод верскиот празник “Водици” на 

лицата кој што ќе го извадат крстот од населените места: Могила, Ивањевци и Добрушево 

да им се подари по 1(еден) таблет во вредност од 4.466.00 денари. 

Член 2 

          Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и истата  да се објави во 

“Службен гласник на општина Могила”. 

 

 

 

 

Бр.08-220/5 

26.02.2018 година                                                                              Преседател на Совет 

                                                                                                              на општина Могила 

                                                                                                        Александар Јанкуловски с.р 
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Врз основа на член 36 точка 15 од Законот за локална самоуправа на РМ (“Службен 

весник на РМ бр.5/2002 година”), а врз основа на поднесено барање бр.УП 09-521/1 од 

01.09.2011 година за бесправно изграден објект – Трем, Советот на општина Могила на 

седницата одржана на ден 26.02.2018 година  ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За согласност 

 

Член 1 

МПЦ Св.Архангел Михаил -  Могила има поднесено барање бр.09-521 од 

01.09.2011  година за легализација на диво изграден објект-Трем , кој што е изграден во 

дворното место на црквата односно на КП 2681 во КО  Могила, но делови од овој објект 

излегуваат од горе споменатата парцела и навлегуваат во КП  5335/1 односно улица која е 

сопственост на Р.Македонија. 

Член 2 

Со оглед  дека  локалните улици се под надлежност на Општина Могила Советот  

даде согласност овие објекти да бидат вклопени во идната урбанистичка документација. 

Член 3 

Постапката за легализација  на гореспоменатиот објект-Трем ќе се спроведе по 

изработката на урбанистичкиот план со проширен опфат. 

Член 4 

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и истата да се објави во 

“Службен гласник  на општина Могила”. 

  

                                                                                                      

Бр.08-220/6                                                                                        Претседател на Совет 

26.02.2018 година                                                                                општина Могила 

                                                                                                        Александар Јанкуловски с.р 
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Врз основа член 22, став 1, точка 1, и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (''Сл. весник на РМ'' бр. 5/02), а во согласност со член 17 од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање (''Сл. весник на РМ'' бр. 51/05, 137/08, 91/2009, 

124/2010, 18/2011, 53/2011, 144/2012, 70/2012, 55/ 2013, 163/2013, 42/2014, 199/2014, 

44/2015, 193/2015 и 31/2016.) член 8 од Правилникот за поблиска содржина, размер и 

начин на графичка обработка на урбанистичките планови (''Службен весник на РМ'' бр. 

78/06), Советот на Општина Могила на седницата на ден 26.02.2018 година донесе:  

П Р О Г Р А М А 

За изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Могила 

за 2018година 

 

1. ВОВЕД 

Програмата за изработка на урбанистички планови и локални урбанистички плански  

документации, за неселени места и надвор од населени места во Општина Могила, е 

годишна Програма и претставува основа за планирање на просторот на Општина Могила. 

Планирањето е основа за создавање на единствена реална функционална целина, 

преку која се овозможува и отворање на нови локации за: домување, комерцијални и 

деловни намени, јавни институции, производство, дистрибуција и сервиси и зеленило и 

рекреација. 

Планирањето се овозможува преку: 

- Изработка на Урбанистички планови за село 

- Изработка на Урбанистички планови вон населено место 

- Локална урбанистичка планска документација 

 

2. ПЛАНИРАЊЕ 

Врз основа на годишната програма за изработка на плановите, општината 

(нарачателот на планот) склучува договор со овластена организација за изработка на 

урбанистички планови. Со договорот се утврдува содржината на планот (програма), 

роковите за изработка, начинот на плаќање и други права и обврски на нарачателот и 

изработувачот на планот. 

Финансирањето на урбанистичките планови се планира да се обезбеди со: 

- Средства од надомест за уредување на градежно земјиште 

- Средства од надомест за уредување на градежно земјиште и од самофинансирање 

на од заинтересирани правни и физички лица 

- Самофинансирање од правни и физички лица 

- Буџет на Општина Могила 

 

За 2018 година се предлага изработка на следните планови: 

 

 

 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛА 
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Р.бр. Опфат  

1 

Урбанистички план за село Могила, Општина 

Могила, во согласност со член 12 од Законот за  

просторно и урбанистичко планирање и во 

согласност со член 8 став 2 од Правилникот за 

поблиската содржина, размер и начин на графичка 

обработка на урбанистилките планови, во Размер= 

1:1000 со површина на плански опфат од 159,03ха. 

(се пренесува од 2017 г.) 

       Финансирање од 

страна на општината, со 

средства обезбедени од 

АФП- Скопје 

2 

        Урбанистички план за село Добрушево, 

Општина Могила, во согласност со член 12 од 

Законот за  просторно и урбанистичко планирање и 

во согласност со член 8 став 2 од Правилникот за 

поблиската содржина, размер и начин на графичка 

обработка на урбанистилките планови, во Размер= 

1:1000 со површина на плански опфат од 66,77ха. 

 

(се пренесува од 2017 г.) 

         Финансирање од 

страна на општината, со 

средства обезбедени од 

АФП- Скопје 

3 

Урбанистички план за село Ивањевци, Општина 

Могила, во согласност со член 12 од Законот за  

просторно и урбанистичко планирање и во 

согласност со член 8 став 2 од Правилникот за 

поблиската содржина, размер и начин на графичка 

обработка на урбанистилките планови, во Размер= 

1:1000 со површина на плански опфат од 47,14ха. 

(се пренесува од 2017 г.) 

            Финансирање од 

страна на општината, со 

средства обезбедени од 

АФП- Скопје 

4 

        Урбанистички план за село Ношпал, Општина 

Могила, во согласност со член 12 од Законот за  

просторно и урбанистичко планирање и во 

согласност со член 8 став ѝ2 од Правилникот за 

поблиската содржина, размер и начин на графичка 

обработка на урбанистилките планови, во Размер= 

             Финансирање од 

страна на општината, со 

средства обезбедени од 

АФП- Скопје 
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1:1000 со површина на плански опфат од 54,37ха. 

(се пренесува од 2017 г.) 

5 

        Урбанистички план за село Дедебалци, 

Општина Могила, во согласност со член 12 од 

Законот за  просторно и урбанистичко планирање и 

во согласност со член 8 став 2 од Правилникот за 

поблиската содржина, размер и начин на графичка 

обработка на урбанистилките планови, во Размер= 

1:1000 со површина на плански опфат од 35,34ха. 

(се пренесува од 2017 г.) 

            Финансирање од 

страна на општината,со 

средства обезбедени од 

АФП- Скопје 

6 

Урбанистички план за село Долно Српци, Општина 

Могила, во согласност со член 12 од Законот за  

просторно и урбанистичко планирање и во 

согласност со член 8 став 2 од Правилникот за 

поблиската содржина, размер и начин на графичка 

обработка на урбанистилките планови, во Размер= 

1:1000 со површина на плански опфат од 52,70ха. 

(се пренесува од 2017 г.) 

            Финансирање од 

страна на општината, со 

средства обезбедени од 

АФП- Скопје 

7 

Урбанистички план за село Беранци, Општина 

Могила, во согласност со член 12 од Законот за  

просторно и урбанистичко планирање и во 

согласност со член 8 став 2 од Правилникот за 

поблиската содржина, размер и начин на графичка 

обработка на урбанистилките планови, во Размер= 

1:1000 со површина на плански опфат од 61,60ха. 

(се пренесува од 2017 г.) 

             Финансирање од 

страна на општината, со 

средства обезбедени од 

АФП- Скопје 

8 

        Урбанистички план за село Радобор, Општина 

Могила, во согласност со член 12 од Законот за  

просторно и урбанистичко планирање и во 

согласност со член 8 став 2 од Правилникот за 

поблиската содржина, размер и начин на графичка 

обработка на урбанистилките планови, во Размер= 

1:1000 со површина на плански опфат од 45,05ха. 

            Финансирање од 

страна на општината, со 

средства обезбедени од 

АФП- Скопје 
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(се пренесува од 2017 г.) 

 

9 

         Урбанистички план за село Будаково, 

Општина Могила, во согласност со член 12 од 

Законот за  просторно и урбанистичко планирање и 

во согласност со член 8 став 2 од Правилникот за 

поблиската содржина, размер и начин на графичка 

обработка на урбанистилките планови, во Размер= 

1:1000 со површина на плански опфат од 24,52ха. 

(се пренесува од 2017 г.) 

            Финансирање од 

страна на општината, со 

средства обезбедени од 

АФП- Скопје 

10 

       Урбанистички план за село Трап, Општина 

Могила, во согласност со член 12 од Законот за  

просторно и урбанистичко планирање и во 

согласност со член 8 став 2 од Правилникот за 

поблиската содржина, размер и начин на графичка 

обработка на урбанистилките планови, во Размер= 

1:1000 со површина на плански опфат од 25,98ха. 

(се пренесува од 2017 г.) 

             Финансирање од 

страна на општината, со 

средства обезбедени од 

АФП- Скопје 

11 

       Урбанистички план за село Чарлија, Општина 

Могила, во согласност со член 12 од Законот за  

просторно и урбанистичко планирање и во 

согласност со член 8 став 2 од Правилникот за 

поблиската содржина, размер и начин на графичка 

обработка на урбанистилките планови, во Размер= 

1:1000 со површина на плански опфат од 35,15ха. 

(се пренесува од 2017 г.) 

            Финансирање од 

страна на општината, со 

средства обезбедени од 

АФП- Скопје 

12 

       Урбанистички план за село Алинци, Општина 

Могила, во согласност со член 12 од Законот за  

просторно и урбанистичко планирање и во 

согласност со член 8 став 2 од Правилникот за 

поблиската содржина, размер и начин на графичка 

обработка на урбанистилките планови, во Размер= 

1:1000 со површина на плански опфат од 18,30ха. 

             Финансирање од 

страна на општината, со 

средства обезбедени од 

АФП- Скопје 
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(се пренесува од 2017 г.) 

13 

       Урбанистички план за село Вашарејца, 

Општина Могила, во согласност со член 12 од 

Законот за  просторно и урбанистичко планирање и 

во согласност со член 8 став 2 од Правилникот за 

поблиската содржина, размер и начин на графичка 

обработка на урбанистилките планови, во Размер= 

1:1000 со површина на плански опфат од 17,60ха. 

(се пренесува од 2017 г.) 

            Финансирање од 

страна на општината, со 

средства обезбедени од 

АФП- Скопје 

14 

       Урбанистички план за село Лознани, Општина 

Могила, во согласност со член 12 од Законот за  

просторно и урбанистичко планирање и во 

согласност со член 8 став 2 од Правилникот за 

поблиската содржина, размер и начин на графичка 

обработка на урбанистилките планови, во Размер= 

1:1000 со површина на плански опфат од 45,26ха. 

(се пренесува од 2017 г.) 

            Финансирање од 

страна на општината, со 

средства обезбедени од 

АФП- Скопје 

15 

       Урбанистички план за село Трновци, Општина 

Могила, во согласност со член 12 од Законот за  

просторно и урбанистичко планирање и во 

согласност со член 8 став 2 од Правилникот за 

поблиската содржина, размер и начин на графичка 

обработка на урбанистилките планови, во Размер= 

1:1000 со површина на плански опфат од 38,43ха. 

(се пренесува од 2017 г.) 

            Финансирање од 

страна на општината, со 

средства обезбедени од 

АФП- Скопје 

16 

       Урбанистички план за село Свето Тодори, 

Општина Могила, во согласност со член 12 од 

Законот за  просторно и урбанистичко планирање и 

во согласност со член 8 став 2 од Правилникот за 

поблиската содржина, размер и начин на графичка 

обработка на урбанистилките планови, во Размер= 

1:1000 со површина на плански опфат од 27,76ха. 

(се пренесува од 2017 г.) 

          Финансирање од 

страна на општината, со 

средства обезбедени од 

АФП- Скопје 
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17 

Урбанистички план за село Мусинци, Општина 

Могила, во согласност со член 12 од Законот за  

просторно и урбанистичко планирање и во 

согласност со член 8 став 2 од Правилникот за 

поблиската содржина, размер и начин на графичка 

обработка на урбанистилките планови, во Размер= 

1:1000 со површина на плански опфат од 34,32ха. 

(се пренесува од 2017 г.) 

           Финансирање од 

страна на општината, со 

средства обезбедени од 

АФП- Скопје 

 

 

 

18 

Урбанистички план за село Мојно, Општина 

Могила, во согласност со член 12 од Законот за  

просторно и урбанистичко планирање и во 

согласност со член 8 став 2 од Правилникот за 

поблиската содржина, размер и начин на графичка 

обработка на урбанистилките планови, во Размер= 

1:1000 со површина на плански опфат од 14,02ха. 

(не се пренесува од 2017 г.) 

 Финансирање од страна 

на општина Могила и др. 

19 

Урбанистички план за село Путурус, Општина 

Могила, во согласност со член 12 од Законот за  

просторно и урбанистичко планирање и во 

согласност со член 8 став 2 од Правилникот за 

поблиската содржина, размер и начин на графичка 

обработка на урбанистилките планови, во Размер= 

1:1000 со површина на плански опфат од 22,21ха. 

(не се пренесува од 2017 г.) 

Финансирање од страна 

на општина Могила и др. 

20 

Урбанистички план за село Црничани, Општина 

Могила, во согласност со член 12 од Законот за  

просторно и урбанистичко планирање и во 

согласност со член 8 став 2 од Правилникот за 

поблиската содржина, размер и начин на графичка 

обработка на урбанистилките планови, во Размер= 

1:1000 со површина на плански опфат од 12,62ха. 

(не се пренесува од 2017 г.) 

Финансирање од страна 

на општина Могила и др. 

21 Урбанистички план за село Подино, Општина 

Могила, во согласност со член 12 од Законот за  

Финансирање од страна 
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просторно и урбанистичко планирање и во 

согласност со член 8 став 2 од Правилникот за 

поблиската содржина, размер и начин на графичка 

обработка на урбанистилките планови, во Размер= 

1:1000 со површина на плански опфат од 10,77ха. 

(не се пренесува од 2017 г.) 

на општина Могила и др. 
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Урбанистички план за село Ново Селани, Општина 

Могила, во согласност со член 12 од Законот за  

просторно и урбанистичко планирање и во 

согласност со член 8 став 2 од Правилникот за 

поблиската содржина, размер и начин на графичка 

обработка на урбанистилките планови, во Размер= 

1:1000 со површина на плански опфат од 19,95ха. 

(не се пренесува од 2017 г.) 

Финансирање од страна 

на општина Могила и др. 

 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО 

 

1. УПВНМ за изградба на стопански комплекс во с. Добрушево 

2. УПВНМ за изградба на стопански комплекс во с. Ивањевци 

 

ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

1. ЛУПД за изградба на фотоволтаични централи,  

 

 

3. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Пред склучување на договорот со изготвувачот на планот, потребно е да му се 

достави Проектна програма која ќе ги содржи сите програмски насоки, потреби и 

функции, кои планот треба да ги содржи. Ова е со цел да се добијат квалитетни планови, 

истовремено и планови кои несметано ќе се реализираат. 

Цената на плановите се пресметува по хектар од испланираната површина, по договор со 

правниот субјект – фирмата регистрирана за изработка на урбанистички планови, по пат 

на јавна набавка, согласно Законот за јавни набавки. 

 

Во зависност од потребите, оваа програма може да се изменува и дополнува, со 

претходна согласност на Советот на Општина Могила. 

 

Оваа програма влегува во сила осмиот од објавувањето во Службен гласник на Општина 

Могила.  
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Бр.08-220/ 7                                                                 

 

26.02.2018 година        

                                                                                                Претседател на Совет 

                                                                                                  општина Могила 

                                                                                            Александар Јанкуловски с.р 
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Врз основа на член 36 т.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 РМ бр.36/04, 129/2015) и член 22-а  т.42 од 

Статутот  на општина  Могила (Службен гласник бр.8/13), Советот на општина Могила на 

седницата одржана на ден 26.02.2018 година, донесе: 

О Д Л У К А 

За формирање Комисија за процена на штета од елементарни непогоди 

 

Член 1 

Се формира Комисија за утврдување и проценка на штета на граѓани што претрпеле штета 

од настанато штетно дејствие на подрачјето на општина Могила, во состав: 

Претседател: Петар Трајковски – Агенција за развој и подршка на земјоделието Битола 

Членови: 

1. Тасевски Ацо – Дип.градежен инжинер 

2. Бошевски Даниел – Дипломиран правник 

3. Ничевски Перо – Здружение на тутунопроизводители с.Трап 

4. Николина Марковска – Дипломиран инжинер фармер 

 

Член 2 

Комисијата за процена на штета има за цел и задача да ја процени и утврди видот и 

големината на штетата како бројчано и со вредносни показатели , да се утврди бројот на 

домаќинствата и лица зафатени со елементарната непогода. 

 

Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и истата да се објави во “Службен  

гласник на општина Могила” 

 

Бр.08-220/8                                                                                  Претседател на Совет 

26.02.2018 година                                                                        Општина Могила 

                                                                                                  Александар Јанкуловски с.р 
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Врз основа на член 22 став 1 точка 13 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.05/2002) а во согласност со  член 22-а став 45 од Статутот на Општина Могила (“Службен Гласник на 

Општина Могила ” бр.5/2006 и бр.08/2013)  и член 37-а од  Статутарната Одлука за измена на Статутот на 

Општина Могила (Службен гласник на Општина Могила бр.26/2014), Советот на Општина Могила на 

седницата одржана на ден 26.02.2018 година донесе: 

О Д Л У К А 

За формирање на Совет на млади 

Член 1 

Се формира Совет на млади во Општина Могила кој согласно член 37-в од Статутарната одлука за измена на 

Статутот на Општина Могила бр.07-1125/3 од 05.11.2014 година, Советот на млади во општината кој ќе ги  

врши следните работи: 

- расправа на седници на Советот на млади за прашања значајни за нивната работа; 

- предлага на Советот на општината Одлуки, Програми и други акти од значење за младите од 

општината; 

- му предлага на Советот на општината да расправа за прашања кои се од значење за унапредување на 

положбата на младите и решавање на нивните проблеми; 

- му дава мислење на Советот на општината за конкретните одлуки кој треба да ги донесе; 

- соработува во изработката и го следи спроведувањето на локалните акти за млади, донесени од 

страна на Општината; 

- организира работилници, предавања, трибини, кампањи, манифестации и други активности во врска 

со младинските прашања; 

- информира и промовира за активностите на Советот на млади; 

- ја потикнува меѓусебната општинска соработка и размена на искуства со младите од другите 

општини; 

- врши други работи од интерес за младите; 

Член 2 

Советот на млади  има 5 (пет) членови, кој ги бира Советот на општина Могила по пат на јавен повик. 

 

Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и истата да се објави во “Службен гласник на општина 

Могила”. 

 

 

Бр.08-220/ 9                                                                                                         Претседател на Совет 

26.02.2018 година                                                                                                  Општина Могила 

                                                                                                                          Александар Јанкуловски  с.р 
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Врз основа на член 22 став 1 точка 13 од Законот за локална самоуправа  

(“Службен весник на РМ ” бр. 05/2002), член 22- а став 45 од Статутот на општина Могила  

(“Службен гласник на општина Могила” бр. 05/2006 и 08/2013) а во согласност со 

Одлуката за основање Совет на млади на општина Могила  07-1125/3 од 05.11.2014 

година, Советот на општина Могила на седница одржана на ден 26.02.2018 година, 

донесе: 

Р Е Ш Е Н И Е 

За избор на членови 

 на Совет на млади на Општина Могила 

Член 1 

Со оваа Решение се врши избор на членови на Совет на млади на Општина Могила. 

 

Член 2 

За членови на Совет на млади на Општина Могила , се избираат: 

1. Илче Шурбевски 

2. Александар Ристевски 

3. Мартин Бошевски 

4. Марија Мартиновска 

5. Мартин Мрмачовски 

Член 3 

Мандатот на членовите на Совет на млади на Општина Могила трае 4 (четири) години. 

Член 4 

Решението влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на 

Општина Могила”. 

 

Бр.08-220/9                                                                                  Претседател на Совет 

26.02.2018 година                                                                        Општина Могила 

                                                                                                 Александар Јанкуловски с.р 
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Врз основа на член 36 точка 15 од Законот за Локална Самоуправа на РМ (Службен 

весник на РМ бр.5/2002) на седница одржана на ден 26.02.2018 година, Советот на 

Општина Могила  ја даде следната: 

 

 

Одлука за 

 Согласност за кофинансирање 

 

1. За реализација на Пакет Проекти за изработка на техничка документација. Основен 

проект за изградба на канализација со пречистителна станица  н.место Добрушево 

и Ревизија на Основен Проект за изградба на канализација со пречистителна 

станица н.место Добрушево и  

 

Основен Проект за изградба на канализација со пречистителна станица н.место 

Ивањевци и Ревизија на Основен Проект за изградба на канализација со 

пречистителна станица н.место Ивањевци. 

 

2. Општина Могила ќе кофинансира 20% во вкупен износ од 160.000 денари. 

Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на општина Могила за 2018 година од 

ставката 482910 ЕО – Подготвување на проекти , вклучувајќи и дизајн на други 

објекти. 

 

Проектот се поднесува до Бирото за Регионален развој за користење на средства од  

Програмата за Регионален Развој за 2018 година, За Проекти  за развој на 

подрачјата со специфични развојни потреби. 

 

3. Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето. 

 

 

Бр.08-220/10                                                                  Претседател на Совет на 

26.02.2018 година                                                             Општина Могила 

                                                                                         Александар Јанкуловски с.р 
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Врз основа на член 36 точка 15 од Законот за Локална Самоуправа на РМ (Службен 

Весник на РМ бр.5/2002) на седница одржана на ден 26.02.2018 година, Советот на 

Општина Могила ја даде следната: 

 

Одлука за 

Согласност за кофинансирање 

 

1. За реализација на Проект  за одржување и употреба на улици во населено место 

Могила, во Општина Могила. 

 

2. Општина Могила ќе кофинансира 20,35% во износ од 520.000 денари. Средствата 

ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Могила за 2018 година од ставката 

482120 ЈД – Изградба и реконструкција на улици и патишта и ставката 482130 ЈД – 

Изградба и реконструкција на улици и патишта. 

 

Проектот се поднесува до Бирото за Регионален развој за користење на средства од 

Програмата за Регионален Развој за 2018 година, за Проекти за развој на подрачјата 

со специфични развојни потреби. 

 

3. Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето. 

 

 

 

 

Бр.08-220/10                                                                                 Претседател на Совет    

26.02.2018 година                                                                          на Општина Могила             

                                                                                                    Александар Јанкуловски  с.р                               

 

 

 



 
28 

 

                         Службен гласник на општина Могила бр.2/2018                               стр. 

 

Врз основа на член 36 точка 15 од Законот за локална самоуправа на РМ (Службен 

весник на РМ бр.5/2002 година) а врз основа на поднесено барање бр.03-249/1 од 

23.02.2018 година за еднократна парична помош за лекување (хирушки зафат) во 

странство, Советот на општина Могила на седницата одржана на ден 26.02.2018 година ја 

донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување парични средства (донација) за лекување во странство 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 03-249/1 од 23.02.2018 година и писмо со 

молба за донирање парични средства кои се неопходни за операција во Германија 

на 18 годишно момче Крстев Живко, Советот на општина Могила донесе Одлука за 

доделување парични средства како еднократна финансиска помош  (донација ) во 

износ од 6.000 (шест илјади денари ). 

 

2. Паричните средства во износ од 6.000,00 денари да се донираат на жиро сметка: 

300-081-000-0018-41 Комерцијална банка А.Д. Скопје. 

 

3. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и истата да се објави во 

Службен гласник на општина Могила. 

 

 

 

 

 

 

 

Бр.08-220/11                                                               Претседател на Совет 

26.02.2018 година                                                        Општина Могила 

                                                                                Александар Јанкуловски с.р 
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