
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.) и 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 

12.12.2018 година донесе:  

П Р О Г Р А М А 
За изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Могила 

за 2019 година 
 

 
1. ВОВЕД 

Програмата за изработка на урбанистички планови и локални урбанистички 
плански  документации, за населени 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 2019 година се предлага изработка на следните планови: 
 
 
 

 



УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛА 
 

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 2018 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 2018 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 2018 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 2 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 



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

(се пренесува од 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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. 

(се пренесува од 2018 г.) 

            Финансирање од 

страна на општината, со 

средства обезбедени од 

АФП- Скопје 



 

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 2018 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 2018 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 2018 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. 

(се пренесува од 2018 г.) 

             Финансирање од 

страна на општината, со 

средства обезбедени од 

АФП- Скопје 

13        Урбанистички план за село Вашарејца, Општина 

Могила, во согласност со член 12 од Законот за  

            Финансирање од 

страна на општината, со 



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 2018 г.) 

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 2018 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 2018 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 2018 г.) 

          Финансирање од 

страна на општината, со 

средства обезбедени од 

АФП- Скопје 

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 

           Финансирање од 

страна на општината, со 

средства обезбедени од 

АФП- Скопје 



обработка на урбанистилките планови, во Размер= 

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

(се пренесува од 2018 г.) 

 

 

 

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 2018 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 2018 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 2018 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  

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. 

Финансирање од страна 

на општина Могила и др. 



(не се пренесува од 2018 г.) 

 

22 

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 2018 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 со денот на донесувањето и истата ќе се објави во 
Службен гласник на Општина Могила.  
 
 
Бр.08-_____/                                                                                       општина Могила 
12.12.2018 година                                                                          Претседател на Совет 
                                                                                                        Александар Јанкуловски 


