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ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА 

Предмет на оваа Програма е располагањето и управувањето со градежното земјиште сопственост 

на Република Македонија на територијата на Општина Могила што од своја страна вклучува 

отуѓување на градежно земјиште со јавно наддавање и непосредна спогодба, давање на 

земјиштето на долготраен и краткотраен закуп и размена на земјиштето. Програмата за работа во 

областа на располагањето со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија на 

подрачјето на општина Могила ги третира териториите односно опфатите на урбанистичките 

планови каде што земјиштето е во сопственост на Република Македонија и каде што согласно 

Законот за Градежно земјиште може да се оствари промет на градежното земјише во рамки и на 

начин определен со Законот за градежно земјиште. Општина Могила има Комисија за 

располагање со градежно земјиште и има поднесено барање до Министерство за транспорт и 

врски да ги врши работите на располагање со градежно земјиште, да остварува промет со 

градежно земјиште и приходи по тој основ. 

Просторен опфат 

Со ова Програма се дефинира менаџирање со градежното земјиште во сопственост на Република 

Македонија што се наоѓа на територијата на Општина Могила  дефинирана според 

територијалната организација на Република Македонија, за време на календарска 2019 година. Во 

текот на годишната Програмата се предвидува предмет на менаџирање со градежното земјиште 

во сопственост на Република Македонија да бидат градежните парцели што се наоѓаат на 

териториите на: 

Урбанистички План вон Населено место  Могила за стопански комплекс, локалитет Петилеп 

општина Могила донесен со Одлука на Совет на општина Могила бр.08-376/5 од 25.03.2018 

година. 



 

Законски основ за изработка на Програмата 

Законски основ на Програмата за управување со градежното земјиште се: Закон за локалната 

самоуправа (Сл. Весник на РМ 5/2002), Закон за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр. 15/15, 

44/15, 98/15, 193/15, 226/15, 30/16, 31/16, 142/16 и 190/16), чл.22-а став 1 точка 47 од Статутот на 

Општина Могила (Сл. Гласник бр.05/2006 и 08/2013) и Уредба за висината на цената на 

градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за 

спроведување на постапките за отуѓување и давање под закуп. 

Цели на Програмата 

Обезбедување на услови за социо-економски развој на општината преку обезбедување просторни 

услови за развој што ќе им овозможат на заинтересираните правни и физички лица изградба на 

сопствени простории за обавување на одредена дејност, а со тоа и да придонесат за развојот на 

општина Могила на начин што ќе обезбедат вработување на невработени лица и обезбедување 

на подобри услови за живеење од една страна, а од друга страна и давање на можност за 

користење на расположивите ресурси. 

Динамика на реализацијата на Програмата 

Програмата за 2019 год. се планира да се реализира континуирано во календарската 2019 година. 

 

Лица надлежни за реализацијата на Програмата 

За реализација на оваа Програма надлежна е Комисијата за спроведување на постапките за јавно 

наддавање на градежно земјиште сопственост на Република Македонија составена од 3 лица од 

кои сите се со овластување за располагање со градежното земјиште. 

 

Проценка на финансискиот прилив по основ на реализација на Програмата  

Се очекува прилив на средства по оваа Програма 



• од продажба на парцели за производство, дистрибуција и сервиси Г 2,3,4 

Проценка на финансиските средства потребни за реализација на Програмата 

Потребни средства за реализација на Програмата односно само за огласување на парцелите во 

јавните гласила без нивно ракламирање изнесува: 30.000,00 ден. 

Програмата ја усвојува Советот на општината.  

Програмата може да се изменува и дополнува на начин и постапка иста по која и се донесува.  

За спроведувањето на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на општината.  

Програмата влегува во сила со денот на објавувањето во Службениот гласник на Општина Могила. 
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