
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник 

на Република Македонија” бр.05/2002) а во согласност со член 22-а став 1 точка 3 од Статутот на 

општина Могила (“Службен гласник на општина Могила” бр.05/2006 и 08/2013). Советот на 

општина Могила на седницата одржана на ден 12.12.2018 година, донесе: 

 

 П Р О Г Р А М А 

За работа на Советот на општина Могила за 2019 година 

 

ВОВЕДЕН ДЕЛ 

Надлежностите на Единиците на локалната самоуправа, утврдени во Законот за локална 

самоуправа, Статутот и Деловникот на Советот претставуваат основа за донесување на Програмата 

за работа на Советот на општина Могила за 2019 година. 

Советот на општина Могила, со цел да обезбеди услови за остварување на надлежностите и 

извршување на својата функција, како и обезбедување на пристап на сите заинтересирани 

субјекти, ја програмира својата работа, при тоа на транспарентен начин презентирајќи ги 

основните насоки по кои ќе се раководи во текот на 2019 година. 

Програмта во текот на целата година ќе биди отворена за секој нов предлог и истиот ќе биде 

добредојден, ако тоа значи збогатување и подобрување на нејзиниот квалитет. 

ПОСЕБЕН ДЕЛ 

ЈАНУАРИ-ФЕБРУАРИ-МАРТ 

- Завршна сметка на Буџетот на општина Могила за 2018 година 

Изработува: Oдделение за финансиски прашања 

Разгледува: Комисија за финансии и ЛЕР 

Усвојува: Совет на општина Могила 

- Годишен извештај на општина Могила за 2018 година 

Изработува: Oдделение за финансиски прашања 

Разгледува: Комисија за финансии и ЛЕР 

Усвојува: Совет на општина Могила 

- Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Могила за периодот  

ОКТОМВРИ-ДЕКЕМВРИ 2018 година 

Изработува: Oдделение за финансиски прашања 

Разгледува: Комисија за финансии и ЛЕР 

Усвојува: Совет на општина Могила 



- Извештај за извршениот редовен годишен попис во општина Могила заклучно со 

31.12.2018 година 

Изработува: Општина Могила 

Усвојува: Совет на општина Могила 

- Усвојување на Годишен план за вработување за 2020 година на ОУ.Гоце Делчев с.Могила 

Изработува: ОУ. Гоце Делчев с.Могила 

Усвојува: Совет на општина Могила 

- Усвојување на Годишен план за вработување за 2020 година на ОУ.Кочо Рацин 

с.Ивањевци 

Изработува: ОУ. Кочо Рацин с.Ивањевци 

Усвојува: Совет на општина Могила 

- Усвојување на Годишен план за вработување за 2020 година на ОУ.Браќа Миладиновци 

с.Добрушево 

Изработува: ОУ. Браќа Миладиновци с.Добрушево 

Усвојува: Совет на општина Могила 

- Усвојување на Завршна сметка за 2018 година на ОУ. Гоце Делчев с.Могила 

Изработува: ОУ. Гоце Делчев с.Могила 

Разгледува: Комисија за финансии и ЛЕР 

Усвојува: Совет на општина Могила 

- Усвојување на Завршна сметка за 2018 година на ОУ. Кочо Рацин с.Ивањевци 

Изработува: ОУ. Кочо Рацин с.Ивањевци 

Разгледува: Комисија за финансии и ЛЕР 

Усвојува: Совет на општина Могила 

- Усвојување на Завршна сметка за 2018 година на ОУ. Браќа Миладиновци с.Добрушево 

Изработува:ОУ. Браќа Миладиновци с.Добрушево 

Разгледува: Комисија за финансии и ЛЕР 

Усвојува: Совет на општина Могила 

- Усвојување на Завршна сметка за 2018 година на ЈКП ПЕЛА Хигиена – Могила 

Изработува: ЈКП ПЕЛА Хигиена – Могила  

Разгледува: Комисија за финансии и ЛЕР 

Усвојува: Совет на општина Могила 

- Советнички прашања 

 

АПРИЛ-МАЈ-ЈУНИ 

- Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Могила за периодот 

ЈАНУАРИ-МАРТ 2019 година 

Изработува: Oдделение за финансиски прашања 

Разгледува: Комисија за финансии и ЛЕР 

Усвојува: Совет на општина Могила 



- Измени и дополнување на разни нормативни акти кои ќе произлезат од измени на 

законите на Република Македонија. 

- Советнички прашања 

ЈУЛИ-АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 

- Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Могила за периодот АПРИЛ-

ЈУНИ  2019 година 

Изработува: Oдделение за финансиски прашања 

Разгледува: Комисија за финансии и ЛЕР 

Усвојува: Совет на општина Могила 

- Одбележување на празникот на општина Могила за 2019 година 

Изработува: Oпштина Могила 

Разгледува: Комисија за јавни дејности 

Усвојува: Совет на општина Могила 

- Усвојување на Годишниот извештај за работа на ОУ. Гоце Делчев с.Могила за учебната 

2018/2019 година 

Изработува: ОУ. Гоце Делчев с.Могила 

Усвојува: Совет на општина Могила 

- Усвојување на Годишниот извештај за работа на ОУ. Кочо Рацин с.Ивањевци за учебната 

2018/2019 година 

Изработува: ОУ. Кочо Рацин с.Ивањевци 

Усвојува: Совет на општина Могила 

- Усвојување на Годишниот извештај за работа на ОУ. Браќа Миладиновци с.Добрушево 

за учебната 2018/2019 година 

Изработува: ОУ. Браќа Миладиновци с.Добрушево 

Усвојува: Совет на општина Могила 

- Усвојување Годишна програма за работа на ОУ. Гоце Делчев с.Могила за учебната 

2019/2020 година. 

Изработува: ОУ. Гоце Делчев с.Могила 

Усвојува: Совет на општина Могила 

- Усвојување Годишна програма за работа на ОУ. Кочо Рацин с.Ивањевци за учебната 

2019/2020 година. 

Изработува: ОУ. Кочо Рацин с.Ивањевци 

Усвојува: Совет на општина Могила 

- Усвојување Годишна програма за работа на ОУ.Браќа Миладиновци с.Добрушево за 

учебната 2019/2020 година. 

Изработува: ОУ. Браќа Миладиновци с.Добрушево 

Усвојува: Совет на општина Могила 

- Советнички прашања 

 

 



ОКТОМВРИ-НОЕМВРИ-ДЕКЕМВРИ 

- Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Могила за периодот ЈУЛИ-

СЕПТЕМВРИ  2019 година 

Изработува: Oдделение за финансиски прашања 

Разгледува: Комисија за финансии и ЛЕР 

Усвојува: Совет на општина Могила 

- План на Програми за развој на општина Могила за 2020 година 

Изработува: Општина Могила 

Разгледува: Комисија за финансии и ЛЕР 

Усвојува: Совет на општина Могила 

- Буџет на општина Могила за 2020 година 

Изработува: Oдделение за финансиски прашања 

Разгледува: Комисија за финансии и ЛЕР 

Усвојува: Совет на општина Могила 

- Одлука за извршување на Буџетот на општина Могила за 2020 година 

Изработува: Oдделение за финансиски прашања 

Разгледува: Комисија за финансии и ЛЕР 

Усвојува: Совет на општина Могила 

- Програма за работа на Советот на општина Могила за 2020 година 

Изработува: Претседател на Совет на општина Могила 

Усвојува: Совет на општина Могила 

- Програма за зимско одржување на локални патишта и улици на територијата на 

општина Могила за сезоната 2019/2020 

Изработува: Oпштина Могила 

Разгледува: Комисија за комунални работи и сообраќај 

Усвојува: Совет на општина Могила 

- Програма за волонтери и практиканти во општина Могила за 2020 година 

Изработува: Oпштина Могила 

Усвојува: Совет на општина Могила 

- Програма за животна средина на општина Могила за 2020 

Изработува: Oпштина Могила 

Разгледува: Комисија за планирање и уредување на просторот и заштита на животната 

средина и природата 

Усвојува: Совет на општина Могила 

- Програма за изградба, реконструкција, рехабилитација и одржување на локалните 

патишта и улици на територијата на општина Могила за 2020 година 

Изработува: Oпштина Могила 

Разгледува: Комисија за комунални работи и сообраќај 

Усвојува: Совет на општина Могила 

- Програма за мерки и заштита на населението од заразни болести ЕЛС- Могила за 2020 

година. 



Изработува: Oпштина Могила 

Разгледува: Комисија за планирање и уредување на просторот и заштита на животната 

средина и природата. 

Усвојува: Совет на општина Могила 

- Програма за уредување на градежно земјиште на општина Могила за 2020 година. 

Изработува: Oпштина Могила 

Разгледува: Комисија за планирање и уредување на просторот и заштита на животната 

средина и природата. 

Усвојува: Совет на општина Могила 

- Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост 

на Република Македонија на подрачјето на Општина Могила за 2020 година. 

Изработува: Oпштина Могила 

Разгледува: Комисија за планирање и уредување на просторот и заштита на животната 

средина и природата. 

Усвојува: Совет на општина Могила 

- Програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Могила за 

2020 година. 

Изработува: Oпштина Могила 

Разгледува: Комисија за планирање и уредување на просторот и заштита на животната 

средина и природата. 

Усвојува: Совет на општина Могила 

- Програма за одржување на јавна чистота на територијата на општина Могила за 2020 

година. 

Изработува: Општина Могила и ЈКП ПЕЛА Хигиена – Могила  

Разгледува: Комисија за комунални работи и сообраќај 

Усвојува: Совет на општина Могила 

- Програма за водовод во општина Могила за 2020 година. 

Изработува: Општина Могила  

Разгледува: Комисија за комунални работи и сообраќај 

Усвојува: Совет на општина Могила 

- Програма за изградба и одржување на канализациона мрежа во општина Могила за 

2020 година. 

Изработува: Општина Могила  

Разгледува: Комисија за комунални работи и сообраќај 

Усвојува: Совет на општина Могила 

- Програма за комунални дејности на подрачјето на општина Могила за 2020 година. 

Изработува: Општина Могила  

Разгледува: Комисија за комунални работи и сообраќај 

Усвојува: Совет на општина Могила 

- Програма за Локален економски развој на општина Могила за 2020 година 

Изработува: Општина Могила  

Разгледува: Комисија за финансии и локален економски развој 



Усвојува: Совет на општина Могила 

- Програма за социјална заштита во општина Могила за 2020 година 

Изработува: Општина Могила  

Разгледува: Комисија за јавни дејности 

Усвојува: Совет на општина Могила 

- Програма за спорт и култура на општина Могила за 2020 година 

Изработува: Општина Могила  

Разгледува: Комисија за јавни дејности 

Усвојува: Совет на општина Могила 

- Програма за изградба, реконструкција и одржување на уличното осветлување во 

општина Могила за 2020 година. 

Изработува: Општина Могила  

Разгледува: Комисија за комунални работи и сообраќај 

Усвојува: Совет на општина Могила 

- Програма за заштита и благосостојба на животните – третман на бездомни кучиња, 

односно нерегистрирани и регистрирани кучиња, затекнати на јавни површини без 

присуство на сопственикот за 2020 година. 

Изработува: Општина Могила  

Разгледува: Комисија за планирање и уредување на просторот и заштита на животната 

средина и природата. 

Усвојува: Совет на општина Могила 

- Програма за енергетска ефикасност на општина Могила за 2020 година 

Изработува: Општина Могила  

Разгледува: Комисија за планирање и уредување на просторот и заштита на животната 

средина и природата 

Усвојува: Совет на општина Могила 

- Програма за работа на Комисијата за еднакви можности на мажите и жените во општина 

Могила за 2020 година 

Изработува: Општина Могила  

Разгледува: Комисија за родова еднаквост 

Усвојува: Совет на општина Могила 

- Советнички прашања 

 

НОРМАТИВЕН ДЕЛ 

Нормативниот дел од Програмата за работа на Советот на општина Могила ја регулира 

нормативната дејност на Советот во 2019 година, односно донесувањето на нормативните акти од 

негова страна и нивното  усогласување со нивните прописи што ќе бидат донесени во текот на 

2019 година. 

 



 

ЗАВРШЕН ДЕЛ 

За извршување на Програмата се задолжуваат изготвувачите, предлагачите и сите останати 

учесници да се придржуваат на роковите утврдени во истата. 

Во текот на 2019 година Советот на општина Могила ќе ги разгледува и сите дополнителни 

прашања што ќе произлезат од редовното работење. 

Поради поголема транспарентност на работењето на Советот на општина Могила ќе се води видео 

снимање на седниците на Советот на општина Могила, потребните средства ќе бидат обезбедени 

од Буџетот на општина Могила. 

Програмата влегува во сила со денот на нејзиното донесување и истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Могила. 

 

 

Бр.08-_____/                                                                                                                       општина Могила 

12.12.2018 година                                                                                                          Претседател на Совет 

                                                                                                                                           Александар Јанкуловски 


