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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 (66) - та  седница на Советот 
на Општина Могила што ќе се одржи на ден 31.05.2021 (Пoнеделник) со почеток во 10 (десет) 
часот во Могила - сала за состаноци  во општината. За работа на седницата го предлагам 
следниот: 
 

ДНЕВЕН РЕД 
 
-Усвојување на записникот од последната 65-та седница на Советот на Општина Могила одржана 
на ден 26.04.2021 година. 
 

1. Предлог – Одлука за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот за 
Општина Могила за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2021 година 
до 31.03.2021 година; 

2. 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; 

3. Предлог – Одлука за намера за реализација на проект со заем од  Проектот за енергетска 
ефикасност во јавниот сектор (ПСЕЕП) и овластување за потпишување на Иницијален 
договор; 

4. Предлог – Одлука за Согласност за кофинансирање; 
5. Предлог – Одлука за ставање вон сила на Одлуката бр. 08-426/5 од 27.05.2020 година за 

формирање на Комисија за спроведување на постапка за Јавно приватно партнерство за 
модернизација на уличното осветлување на територија на Општина Могила; 

6. Предлог – Одлука за измена и дополнение на Годишниот план за јавни набавки за 2021 
година на Општина Могила; 

7. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен план за вработување на ОУ. "Гоце Делчев" 
с.Могила за 2022 година; 

8. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен план за вработување на ОУ. "Кочо Рацин" 
с.Ивањевци за 2022 година; 

9. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен план за вработување на ОУ. "Браќа 
Миладиновци" с.Добрушево за 2022 година; 

10. Разгледување на барања; 
 
 
Молам за ваше присуство на седницата. 
 
 
21.05.2021 година                                                                                            Претседател на Совет 

                                                                                                                         Општина Могила 
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