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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 

од Законот за локална самоуправа (“Службен 

весник на РМ” бр.5/02) и член 23-а став 1 

точка 3 од Статутот на Општина Могила 

(“Службен гласник на Општина Могила” 

бр.05/06 и 08/13), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Одлука за прифаќање на 

физибилити студија за примена на мерки на 

енергетска ефикасност во системот за јавно 

осветлување по ЕСКО модел на Јавно 

приватно партнерство 

 
 

1. Објавувам Одлука за прифаќање на 

физибилити студија за примена на 

мерки на енергетска ефикасност во 

системот за јавно осветлување по 

ЕСКО модел на Јавно приватно 

партнерство, донесено на седница на 

Совет на Општина Могила, одржана 

на 05.04.2021 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

Бр.09-298/1                            Општина Могила                                                                                  

06.04.2021 година                   Градоначалник 

         Јасмина Гулевска                                                                                 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за локална самоуправа                         
("Службен весник на Република Македонија" 
бр.05/02) и член 22-a став  1 точка 47 од 
Статутот на Општина Могила ("Службен 
гласник на Општина Могила" бр. 05/06, 
12/11, 08/13 и 26/14), а согласно член 16 и 17 
од Законот за концесии и јавно приватно 
партнерство ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15, 
215/15, 153/19 и 261/19). Советот на 
Општина Могила на  седницата одржана на 
ден 05.04.2021 година ја донесе следната:  

 

ОДЛУКА 

За прифаќање на физибилити студијата за 
примена на мерки на енергетска 
ефикасност во системот за јавно 

осветлување по ЕСКО модел на Јавно 
приватно партнерство 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се прифаќа 
физибилити студијата за примена на мерки 
на енергетска ефикасност во системот за 
јавно осветлување по ЕСКО модел на Јавно 
приватно партнерство. 

Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила со денот 
на донесувањето и истата ќе се објави во 
Службен гласник на Општина Могила.  

 

Бр.08-278/3         Општина Могила  

05.04.2021 година          Претседател на Совет 

                                       Александар Јанкуловски 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 

од Законот за локална самоуправа (“Службен 

весник на РМ” бр.5/02) и член 23-а став 1 

точка 3 од Статутот на Општина Могила 

(“Службен гласник на Општина Могила” 

бр.05/06 и 08/13), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Одлука за усвојување на 

референтната годишна потрошувачка на 

електрична енергија во Општина Могила 

 

 

1. Објавувам Одлука за усвојување на 

референтна годишна потрошувачка на 

електрична енергија во Општина Могила, 

донесено на седница на Совет на 

Општина Могила, одржана на 05.04.2021 

година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

Бр.09-298/2                          Општина Могила                                                                                    

06.04.2021 година                     Градоначлник 

                                                     Јасмина Гулевска                                                                                       

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за локална самоуправа                         
("Службен весник на Република Македонија" 
бр.05/02) и член 22-a став  1 точка 47 од 
Статутот на Општина Могила ("Службен 
гласник на Општина Могила" бр. 05/06, 
12/11, 08/13 и 26/14),а согласно член 16 и 17 
од Законот за концесии и јавно приватно 
партнерство ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15, 
215/15, 153/19 и 261/19). Советот на 
Општина Могила на  седницата одржана на 
ден 05.04.2021 година ја донесе следната:  

 

ОДЛУКА 

за усвојување на референтната годишна 
потрошувачка на електрична енергија во 

Општина Могила 

 

Член 1 

 Со оваа Одлука се утврдуваат 
следните референтни вредности за 
инсталирана снага на јавно улично 
осветлување од 116 KW и 1.065 светилки: 

 Референтна годишна 
потрошувачка за електрична 
енергија за јавно осветлување 
во вкупен износ од 519.755,00 
KW/год. 

 Референтни годишни 
трошоци за електрична 
енергија на јавното 
осветлување во вкупен износ 
од 3.102.940,00 МКД/год. без 
вклучен ДДВ. 

 Референтни годишни 
трошоци за одржување на 
јавното осветлување во 
вкупен износ од 222.043,00 
МКД/год. без вклучен ДДВ. 
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 Референтни месечни трошоци 
за електрична енергија на 
јавното осветлување во 
вкупен износ од 258.579,00 
МКД/мес. без вклучен ДДВ. 

 Рефернтни месечни трошоци 
за одржување на јавното 
осветлување во вкупен износ 
од 18.504,00 МКД/мес. без 
вклучен ДДВ. 

Член 2 

Утврдените референтни вредности ќе 
бидат појдовна основа за изработка на 
понудите од страна на ЕСКО компаниите по 
ЕСКО модел за јавно приватно партнерство. 

Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето и истата ќе се објави во 
Службен гласник на Општина Могила. 

 

 

 

Бр.08-278/4       Општина Могила  

05.04.2021 година Претседател на Совет 

                                       Александар Јанкуловски 
                                                

 

 

 

 

 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/02) и член 23-а став 1 
точка 3 од Статутот на Општина Могила 
(“Службен гласник на Општина Могила” 
бр.05/06 и 08/13), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Одлука за започнување на 
постапка за доделување на договор за 

воспоставување на јавно приватно 
партнерство за реконструкција на јавното 
осветлување во Општина Могила преку 

воведување мерки за енергетска 
ефикасност според ЕСКО Модел 

 
 

1. Објавувам Одлука за започнување на 
постапка за доделување на договор за 
воспоставување на јавно приватно 
партнерство за реконструкција на јавното 
осветлување во Општина Могила преку 
воведување мерки за енергетска 
ефикасност според ЕСКО Модел, 
донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 05.04.2021 
година; 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина 
Могила”. 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-298/3                       Општина Могила                                                                                      
06.04.2021 година                    Градоначалник 

                                                     Јасмина Гулевска                                                                                    
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 

од Законот за локална самоуправа                         

("Службен весник на Република Македонија" 

бр.05/02) и член 22-a став  1 точка 47 од 

Статутот на Општина Могила ("Службен 

гласник на Општина Могила" бр. 05/06, 

12/11, 08/13 и 26/14), а согласно член 17 став 

4 од Законот за концесии и јавно приватно 

партнерство ("Службен весник на Република 

Македонија" бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15, 

215/15, 153/19 и 261/19). Советот на 

Општина Могила на  седницата одржана на 

ден 05.04.2021 година ја донесе следната:  

 

 ОДЛУКА 

За започнување на постапка за доделување 

на договор за воспоставување на јавно 

приватно партнерство за реконструкција на 

јавното осветлување во Општина Могила 

преку воведување мерки за енергетска 

ефикасност според ЕСКО Модел 

 

Член 1 

Со оваа одлука Општина Могила започнува 

постапка за доделување на договор за 

воспоставување на јавно приватно 

партнерство за реконструкција на јавното 

осветлување во Општина Могила преку 

воведување мерки за енергетска ефикасност 

според ЕСКО Модел (во натамошниот текст: 

договор за воспоставување на јавно 

приватно партнерство). Оправданоста од 

доделување на договор за воспоставување 

на јавно приватно партнерство произлегува 

од потребата за воведување мерки за 

енергетска ефикасност во Општината и 

реконструкција на постоечкиот систем за 

јавно осветлување со што значително ќе се 

подобри квалитетот на јавното осветлување 

и ќе се остварат енергетски заштеди кои ќе 

донесат финансиски бенефит за Општината, а 

ќе придонесат и кон намалување на штетни 

емисии во атмосферата. Договорот за 

воспоставување на јавно приватно 

партнерство ќе се реализира според 

моделот: проектирање– изградба-

финансирање–стопанисување - трансфер 

(DFBOT).  

Член 2 

Договорот за воспоставување на јавно 

приватно партнерство ќе се воспостави како 

јавна набавка на услуга кој се потпишува со 

Приватниот партнер кој ќе биде избран како 

понудувач со најдобра понуда утврден со 

одлука за избор.  

Член 3 

Цели кои треба да се остварат со 

доделувањето на договорот за ЈПП се:  

- реконструкција на јавното осветлување;  

- воведување мерки за енергетска 

ефикасност;  

- унапредување на заштитата на животната 

средина;  

Член 4 

Предмет на договор за воспоставување на 

јавно приватно партнерство е: 

Имплементација на мерки за енергетска 

ефикасност (МЕЕ) за подобрување на 

ефикасното користење на енергијата, како и 

во согласност со намалување на 

испуштањето на CO2 штетни емисии 

(стакленички гасови), а со тоа и намалување 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.4    6 

 
на оперативните трошоци во/на 

предметниот објект на договорот.  

Член 5 

Проценета вредност на Договорот за 

воспоставување на јавно приватно 

партнерство е 23.967.485,00 денари (дваесет 

и три милиони, деветстотини шеесет и седум 

илјади и четиристотини осумдесет и пет 

денари) без вклучен ДДВ. 

Член 6 

Договорот за воспоставување на јавно 

приватно партнерство ќе се додели за 

период од најмногу 8 години при што рокот 

почнува да тече од датумот на склучување на 

Договорот. Пред истекот на рокот од ставот 1 

на овој член, приватниот партнер е должен 

да го предаде во владение на Општината 

системот за јавно осветлување со сите 

додатоци и подобрувања.  

Член 7 

Договорот за воспоставување на јавно 

приватно партнерство се доделува по пат на 

отворена постапка, со објавување на оглас, а 

согласно одредбите од Законот за јавните 

набавки.  

Член 8 

Постапката за доделување на Договор за 

воспоставување на јавно приватно 

партнерство ќе ја спроведе Комисија за 

спроведување на постапката за доделување 

на договор за воспоставување на јавно 

приватно партнерство која ќе биде 

формирана од страна на Градоначалникот на 

Општина Могила во рок од пет дена од денот 

на влегување во сила на оваа одлука. 

Комисијата ќе ја подготви тендерската 

документација во рок од 10 дена од денот на 

влегувањето во сила на оваа одлука.  

Член 9 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето и истата ќе се објави во 

Службен гласник на Општина Могила. 

 

 

Бр.08-278/5       Општина Могила  

05.04.2021 година Претседател на Совет 

                                       Александар Јанкуловски 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 

од Законот за локална самоуправа (“Службен 

весник на РМ” бр.5/02) и член 23-а став 1 

точка 3 од Статутот на Општина Могила 

(“Службен гласник на Општина Могила” 

бр.05/06 и 08/13), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Одлука за Согласност за 

кофинансирање на Проект за јавни работи 

за 2021 година 

 
 

1. Објавувам Одлука за Согласност за 

кофинансирање на Проект за јавни 

работи за 2021 година, донесено на 

седница на Совет на Општина Могила, 

одржана на 05.04.2021 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

Бр.09-298/4                        Општина Могила                                                                                           

06.04.2021 година            Градоначалник 

                                             Јасмина Гулевска                                                                                        

 
 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за Локална Самоуправа 
("Службен Весник на Република Македонија" 
бр.5/2002) а во согласност со член 22-а став 1 
точка 47 од Статутот на Општина Могила 
("Службен гласник на Општина Могила" 
бр.05/06, 12/11, 08/13 и 26/14). Советот на 
Општина Могила на седницата одржана на 
ден 05.04.2021 година, донесе : 

ОДЛУКА 

За Согласност  за кофинансирање на Проект 
за јавни работи за 2021 година 

 

1. За реализација на  Проект за Јавни 
Работи  за 2021 година , како дел од 
Активните Мерки на Владата за 
намалување на невработеноста за 
ангажирање на 5 лица , кои ќе бидат 
ангажирани 22 работни дена , со 
надоместок од бруто износ од 8.880 
денари . 

 
2.  Општина Могила  за ангажирање на 

лицата ќе  кофинансира 20 %  во 
вкупен  максимален износ  од 8.800 
денари.   Средствата ќе бидат 
обезбедени од Буџетот на Општина 
Могила за 2021 година. 

            Проектот е поднесен до АВРМ и 
добиена е согласност за ангажирање на 5 
лица  
            активни баратели на работа кои тешко 
се вклучуваат на пазарот на труд .  
 

3.  Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето и истата ќе се објави во 
Службен гласник на Општина Могила. 

 

Бр.08-278/6  Општина Могила  

05.04.2021 година      Претседател на Совет 

                                      Александар Јанкуловски 
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СОДРЖИНА 

БРОЈ 4/2021 

1. Заклучок за објавување  Одлука за прифаќање на физибилити студијата за 

примена на мерки на енергетска ефикасност во системот за јавно 

осветлување во ЕСКО модел на Јавно приватно партнерство; 

Стр.2 

2. Заклучок за објавување  Одлука за усвојување на референтната годишна 

потрошувачка на електрична енергија во Општина Могила; 

Стр.3 

3. Заклучок за објавување  Одлука за започнување на постапка за доделување 

на Договор за воспоставување на Јавно приватно партнерство за 

реконструкција на јавното осветлување во Општина Могила преку 

воведување мерки за енергетска ефикасност според ЕСКО модел; 

Стр.4 

4. Заклучок за објавување  Одлука за Согласност за кофинансирање на Проект 

за Јавни работи за 2021 година; 

Стр.7 


