
  

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за локална самоуправа (Службен 
весник на РМ бр. 5/2002), Статутот на Општина Могила (Службен гласник на 
Општина Могила бр. 5/2006), Советот на Општина Могила на седницата одржана 
на ден 12.12.2018 година, ја донесе следната: 

 
ПРОГРАМА  

ЗА  

ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА ОПШТИНА MОГИЛА за 2019 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 

донесување на водовод и електрификација на зоната.   

 Проект за водоснабдување внатре во зоната 9.600.000 ден 

Површина на зоната 18 ха, на која се предвидени 18 парцели со 

големина од 1-2,5 ха. 

 

2. Изградба на објект во Могила – Мултинаменски објект со изложбен простор 

и библиотека во Могила: 

 Мултифункционална сала за изложба  и поставување на паноа, скулптури 

итн. Простор опремен за склопување бракови 

 Библиотека 

 Канцеларија на матична служба 

 2 простории за работа на невладин сектор  

 

Износ на средства за реализација 7.218.283 ден 



3. Изградба на објект – Мултинаменски објект и центар за ран детски развој во 

нас. место Ивањевци – 5.300.000 ден 

 

4. Организирање работилници, едукативни средби, состаноци и презентации 

за поддршка и поттикнување на развојот на мали и средни претпријатија  - 

30.000 ден 

 

 

5. Едукација, кампања за здрави и активни граѓани -124.000 денари 

 

6. Едукација на угостители и локално население за можностите за развој на 

рурален туризам во неколку нас, 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 ден 

 

7. Издавање под закуп на Објект со површина 200 м2во нас.место  Добрушево, 

изграден 2002 . Можност за користење за производство на лесна и 

незагадувачка индустрија, преработка на земјоделски производи или 

магацински простор  

Вкупен износ на програмата – 22.022.283,00 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 објавувањето во ''Службен 

гласник на Општина Могила'', а ќе започне да се применува од 01.01.2017 

година. 

 

 

Бр.08-______/         општина Могила 

12.12.2018 година                                                      Претседател на Совет 

                                                                                  Александар Јанкуловски 


