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Р Е Ш Е Н И Е 
За свикување седница на Совет на Општина Могила 

 
 

Согласно со член 39 од Законот за локална самоуправа на Република Македонија 
("Службен Весник на Република Македонија" бр.5/2002) СВИКУВАМ (65) - та  седница на Советот 
на општина Могила што ќе се одржи на ден 26.04.2021 (Понеделник) со почеток во 11 (единаесет) 
часот во Могила - сала за состаноци  во општината. За работа на седницата го предлагам 
следниот: 
 
 

ДНЕВЕН РЕД 
 
-Усвојување на записникот од последната 64-та седница на Советот на Општина Могила одржана 
на ден 05.04.2021 година. 
 

1. Предлог – Одлука за основање на заедничко јавно претпријатие; 

2. Предлог – Одлука за именување на  член во Управен одбор во Меѓуопштинско јавно 
претпријатие "ПЕЛАЛИНК" – Битола; 

3. Предлог – Одлука за именување на  член во Надзорен одбор во Меѓуопштинско јавно 

претпријатие "ПЕЛАЛИНК" – Битола; 

4. Предлог – Одлука за измена и дополнение на Годишниот план за јавни набавки за 2021 

година на Општина Могила; 

5. Предлог – Програма и  предлог проекти  на Општина Могила за управување со животната 
средина; 

6. Предлог – Одлука за усвојување на Одлуката на ЈКП "Пела Хигиена" – општина Могила за 

усвојување на Ценовник на ЈКП "Пела Хигиена" за зимско одржување на локални патишта 

и улици на територијата на Општина Могила за 2020 - 2021 година; 

7. Предлог – Одлука за прифаќање на иницијативата за измена и дополнување на Статутот на 

Општина Могила; 

8. Предлог – Статутарна Одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Могила; 

9. Предлог – Одлука за измена и дополнување на Програмата бр.08-872/11 од 17.12.2020 
година  за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Могила за 
2021 година; 

 

 
Молам за ваше присуство на седницата. 
 
 
 
16.04.2021 година                                                                                            Претседател на Совет 

                                                                                                                         Општина Могила 
                                                                                                                   Александар Јанкуловски 


