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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.8 2 

 
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 
измена на Годишен план за вработување за 

2021 година на Општина Могила 
 

1. Објавувам Одлука за усвојување на 
измена на Годишен план за 
вработување за 2021 година на 
Општина Могила, донесено на 
седница на Совет на Општина 
Могила, одржана на 16.06.2021 
година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на донесувањето, а ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина 
Могила”. 
 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-478/1            Општина Могила 

21.06.2021 година              Градоначалник 

                                                     Јасмина Гулевска  

 

 

 

 

Врз основа на член 20-а и 20-б од 
Законот за вработените во Јавниот сектор 
(Службен весник на Република Македонија 
бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и 
Службен весник на Република Северна 
Македонија бр.143/19 и 14/20), член 32 од 
Законот за административни службеници 
("Службен весник на Република Македонија" 
бр.05/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 
11/18 и Службен весник на Република 
Северна Македонија бр.275/19 и 14/20 ) 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, 26/14 и 05/21). Советот на Општина 
Могила на седницата одржана на ден 
16.06.2021 година, донесе:  

О Д Л У К А 

за усвојување на измена и дополнување на 
Годишниот план за вработување на 

Општина Могила за 2021 година 

Член 1 

Советот на Општина Могила донесе 
Одлука за Усвојување на измена и 
дополнување на Годишниот план за 
вработување на Општина Могила за 2021 
година, бр.04-472/1 од 16.06.2021 година. 

Прилог: Изменет и дополнет 
Годишен план за вработување за 2021 
година. 

Член 2 

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

 

Бр.08-451/3                              Општина Могила                                                              
16.06.2021 година          Претседател на Совет       

                                       Александар Јанкуловски      



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.8 3 

 

      

 

       

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.8 4 

 

    

 

 

   

 

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.8 5 

 

  

 

 

 

           

 

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.8 6 

 

    

 

 

 

 

      

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.8 7 

 

    

             

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.8 8 

 
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 
измена и дополнение на Годишниот план за 

јавни набавки за 2021 година на Општина 
Могила 

 
1. Објавувам Одлука за усвојување на 

измена и дополнение на Годишниот план 
за јавни набавки за 2021 година на 
Општина Могила, донесено на седница 
на Совет на Општина Могила, одржана на 
16.06.2021 година; 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-478/2            Општина Могила 

21.06.2021 година              Градоначалник 

                                                     Јасмина Гулевска 
      

 

 

 

Врз основа на член 62 од Законот за 
локална самоуправа (“Службен весник на 
Република Македонија” бр.5/2002), член 75 
став 4 од Законот за јавни набавки (“Службен 
весник на Република Македонија” 
бр.24/2019). Советот на Општина Могила на 
седницата одржана на ден 16.06.2021 
година, донесе: 

 О Д Л У К А  

За Измена и дополнение на Годишниот план 
за јавни набавки за 2021 година на Општина 

Могила 

 

1. Се менува и дополнува годишен План 
за јавни набавки на стоки на Општина 
Могила за 2021 година, усвоен со 
Одлука на Советот на Општина 
Могила бр.08-66/3 од 29.01.2021 
година, со нова  постапка за јавна 
набавка на стоки и тоа: 

 Во делот II Договори и рамковни 
спогодби за јавни набавки на стоки после 
точката 18 се додава новa точкa 19 (јавнa 
набавкa), која гласи: 

 Доделување договор за 
Набавка на опрема за 
Мултифункционални 
објекти 

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

 

 

Бр.08-451/4                             Општина Могила                                                                       
16.06.2021 година          Претседател на Совет 

                                       Александар Јанкуловски      

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.8 9 

 
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 
Годишен извештај за работењето на 
Центарот за развој на Пелагонискиот 

плански регион за 2020 година 
 

1. Објавувам Одлука за усвојување на 
Годишен извештај за работењето на 
Центарот за развој на Пелагонискиот 
плански регион за 2020 година, донесено 
на седница на Совет на Општина Могила, 
одржана на 16.06.2021 година; 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-478/3            Општина Могила 

21.06.2021 година             Градоначалник 

                                                     Јасмина Гулевска  

 

 

 

 

Врз основа на член 14 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.05/2006, 
12/2011, 08/2013, 26/2014 и 05/2021). 
Советот на Општина Могила на седницата 
одржана на ден 16.06.2021 година, донесе: 

 

О Д Л У К А 

За усвојување на Годишен Извештај за 
работењето на Центарот за развој на 

Пелагонискиот плански регион за 2020 
година 

 

Член 1 

СЕ УСВОЈУВА Годишниот Извештај за 
работењето на Центарот за развој на 
Пелагонискиот плански регион за 2020 
година. 

Член 2 

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

 

 

 

Бр.08-451/5          Општина Могила 

16.06.2021 година  Претседател на Совет 

                                       Александар Јанкуловски 
     

     

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.8 10 

 
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 
Годишен извештај за спроведување на 
Програмата за развој на Пелагонискиот 

плански регион од страна на Центарот за 
развој на Пелагонискиот плански регион за 

2020 година 
 

1. Објавувам Одлука за усвојување на 
Годишен извештај за спроведување на 
Програмата за развој на Пелагонискиот 
плански регион од страна на Центарот за 
развој на Пелагонискиот плански регион 
за 2020 година, донесено на седница на 
Совет на Општина Могила, одржана на 
16.06.2021 година; 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-478/4            Општина Могила  

21.06.2021 година              Градоначачник 

                                                     Јасмина Гулевска  

 

 

 

Врз основа на член 14 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.05/2006, 
12/2011, 08/2013, 26/2014 и 05/2021). 
Советот на Општина Могила на седницата 
одржана на ден 16.06.2021 година, донесе: 

 О Д Л У К А 

За усвојување на Годишен Извештај за 
спроведување на Програмата за развој на 

Пелагонискиот плански регион од страна на 
Центарот за развој на Пелагонискиот 

плански регион во 2020 година 

Член 1 

СЕ УСВОЈУВА Годишниот Извештај за 
спроведување на Програмата за развој на 
Пелагонискиот плански регион од страна на 
Центарот за развој на Пелагонискиот плански 
регион во 2020 година 

Член 2 

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

 

Бр.08-451/6      Општина Могила 

16.06.2021 година  Претседател на Совет 
                         Александар Јанкуловски         

      

 

 

 

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.8 11 

 
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 измена на 

Одлуката бр. 08-334/12 од 26.04.2021 година 

за именување членови на Општински совет 

за превенција од малолетничко 

престапништво на Општина Могила 

 

1. Објавувам Одлука за измена на Одлуката 

бр. 08-334/12 од 26.04.2021 година за 

именување членови на Општински совет 

за превенција од малолетничко 

престапништво на Општина Могила, 

донесено на седница на Совет на 

Општина Могила, одржана на 16.06.2021 

година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-478/5                         Општина Могила 

21.06.2021 година             Градоначалник 

                                                     Јасмина Гулевска 

 

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од 
Законот за локална самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија” бр.05/2002), член 22-а, 
став 1 точка 47 од Статутот на Општина 
Могила(„Службен гласник на Општина Могила” 
бр.05/06, 12/11, 08/13, 26/14 и 05/21), а во врска 
со член 147 став 1 од Законот за малолетничка 
правда ('Службен весник на Република 
Македонија" бр.87/07). Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 16.06.2021 
година, ја донесе следната: 

О Д Л У К А 

За измена на Одлуката бр. 08-334/13 од 
26.04.2021 година за именување членови на 

Општински совет за превенција од 
малолетничко престапништво на Општина 

Могила 

Член 1 

Со оваа Одлука се врши измена на Одлуката 
бр.08-334/13 од 26.04.2021 година за именување 
членови на Општинскиот совет за превенција од 
малолетничко престпаништво на Општина 
Могила.  

Член 2 

Се разрешува членот Мери Радевска од Основен 
Суд Битола. 

Член 3 

  На нејзино место се именува Татјана 
Петровска од Основен Суд Битола. 

Член 4 

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

Бр.08-451/7          Општина Могила  

16.06.2021 година   Претседател на Совет 

                                               Александар Јанкуловски 
     

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.8 12 

 
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 измена и 

дополнување на Програмата бр.08-872/18 

од 17.12.2020 година за Локален економски 

развој на Општина Могила за 2021 година 

 

1. Објавувам Одлука за измена и 

дополнување на Програмата бр.08-

872/18 од 17.12.2020 година за Локален 

економски развој на Општина Могила за 

2021 година, донесено на седница на 

Совет на Општина Могила, одржана на 

16.06.2021 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-478/6            Општина Могила  

21.06.2021 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 
) и член 22-а став 1 точка 47 од Статутот на 
општина Могила ("Службен гласник на 
Општина Могила" бр.05/2006, 12/2011, 
08/2013, 26/2014 И 05/2021). Советот на 
Oпштина Могила на седницата одржана на 
ден 16.06.2021 година, донесе: 

 О Д Л У К А 

За измена на Програмата бр.08-872/18 од 
17.12.2020 година  за Локален економски 
развој  на Општина Могила за 2021 година 

Член 1 

Со оваа Одлука се врши измена на 
Програмата бр.08-872/18 од 17.12.2020 
година за Локален економски развој на 
Општина Могила за 2021 година, после точка 
12 се додава нова точка 13 и тоа: 

Издавање под закуп на Објект 
(Месна заедница) во населено место 
Трновци, КП бр.2566 и површина од 108м2.  
Можност за користење за производство на 
лесна и незагадувачка индустрија, 
преработка на земјоделски производи или 
магацински простор. (Целосно 
ослободување од закупнина за возврат 
ставање во функција на објектот). 

Член 2 

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

 

Бр.08-451/8      Општина Могила  

16.06.2021 година Претседател на Совет 

                                       Александар Јанкуловски 
                

       



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.8 13 

 
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 

Статутот на Меѓуопштинското претпријатие 

"ПЕЛАЛИНК" – Битола 

 

 

1. Објавувам Одлука за усвојување на 

Статутот на Меѓуопштинското 

претпријатие "ПЕЛАЛИНК" – Битола, 

донесено на седница на Совет на 

Општина Могила, одржана на 16.06.2021 

година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-478/7            Општина Могила  

21.06.2021 година             Градоначалник 

                                                     Јасмина Гулевска 

      

 

Врз основа на член 14  од Законот за 
локална самоуправа ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 05/2002), член 18 
и 22 од Законот за меѓуопштинска соработка 
("Службен весник на Република Македонија" 
бр.79/2009) а во согласност со член 22-а став 
1 точка 47 од Статутот на Општина Могила 
("Службен гласник на Општина Могила" 
бр.05/2006, 12/2011, 08/2013, 26/2014 и 
05/2021). Советот на Општина Могила на 
седницата одржана на ден 16.06.2021 
година, донесе:  

ОДЛУКА 

За усвојување на Статутот на 
Меѓуопштинското претпријатие 

"ПЕЛАЛИНК" – Битола 

Член 1 

Советот на Општина Могила донесе 
Одлука за усвојување на Статутот на 
Меѓуопштинското претпријатие "ПЕЛАЛИНК" 
– Битола, бр.01-14/1 од 03.06.2021 година. 

 

Прилог: Статут на Меѓуопштинското 
претпријатие "ПЕЛАЛИНК" – Битола. 

Член 2 

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

 

 

Бр.08-451/9           Општина Могила  

16.06.2021 година Претседател на Совет 

                                      Александар Јанкуловски 
             

 

Меѓуопштинско јавно претпријатие 
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       ПЕЛАЛИНК Битола 
                Бр. 01-14/1 
                03.06.2021 год. 
      Б и т о л а 
 

Врз основа на член 19 став 2 точка 1 од 
Законот за јавните претпријатија („Службен 
весник на РМ“ бр. 38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 
22/07, 83/09, 97/10, 06/12, 119/13 , 41/14, 
138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и 
„Службен весник на РСМ“ бр. 275/19) и член 
11 од Одлуката за основање на заедничко 
јавно претпријатие за превоз на патници 
(„Службен гласник на Општина Битола“ бр. 
5/21, „Службен гласник на Општина Могила“ 
бр. 5/21 и „Службен гласник на Општина 
Новаци“ бр. 7/21), Управниот одбор на 
Меѓуопштинското јавно претпријатие 
ПЕЛАЛИНК Битола, на седницата одржана на 
ден 03.06.2021 година донесе  

 

С Т А Т У Т 

на Меѓуопштинското јавно претпријатие 

ПЕЛАЛИНК Битола 

 

1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ  

 

Член 1 

Со статутот на Меѓуопштинското јавно 
претпријатие ПЕЛАЛИНК Битола поблиску се 
уредуваат организацијата и начинот на 
вршење на дејноста, управувањето и 
раководењето со Меѓуопштинското јавно 
претпријатие, општите акти и постапката за 
нивно донесување и други прашања од 
значење за извршување на дејноста и 
работењето на Меѓуопштинското јавно 
претпријатие.   

 

Член 2 

Општините Битола, Могила и Новаци се 
основачи на Меѓуопштинското јавно 
претпријатие и ги имаат сите права и обврски 
кои произлегуваат од закон и другите 
прописи.   

Член З 

Меѓуопштинското јавно претпријатие 
ПЕЛАЛИНК Битола (во натамошниот текст: 
„претпријатието“) се основа заради вршење 
на дејност од јавен интерес.   

Член 4 

Претпријатието е основано со Одлука бр. 09-
32/31 од 05.04.2021 година на Советот на 
Општина Битола, Одлука бр. 08-334/3 од 
26.04.2021 година на Советот на Општина 
Могила и Одлука бр. 14-370/6 од 06.04.2021 
година на Советот на Општина Новаци.   

2. ФИРМА И СЕДИШТЕ   

Члeн 5 

Називот на фирмата на претпријатието гласи:   

Меѓуопштинско јавно претпријатие 
ПЕЛАЛИНК Битола. 

Скратениот назив на фирмата на 
претпријатието гласи: 

МЈП ПЕЛАЛИНК Битола.  

Член 6 

Седиштето на претпријатието е во Битола, на 
ул. „Булевар 1-ви Мај“ бр.61.  

За промена на називот на фирмата и 
седиштето на претпријатието одлучува 
Управниот одбор на претпријатието, по 
претходно добиена согласност од 
Основачите.   
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3. ПЕЧАТ И ШТЕМБИЛ   

Член 7 

Во своето работење претпријатието 
употребува печат и штембил.   

Печатот има форма на круг, со пречник од 40 
мм, во кој е впишан текстот: Меѓуошштинско 
јавно претпријатие ПЕЛАЛИНК Битола. 

Секој печат содржи реден број под кој е 
издаден.   

Член 8 

Претпријатието има штембил во правоаголна 
форма со димензии 60 мм должина и 30 мм 
ширина и на него е впишан текстот:   

Меѓуопштинско јавно претпријатие 

ПЕЛАЛИНК Битола 

број ____________ 

датум __________ 

Член 9 

Начинот на употребата, ракувањето и 
чувањето на печатот и штембилот на 
претпријатието се регулира со акт донесен 
од директорот согласно закон.   

Член 10 

Претпријатието може да има амблем со кој 
се создава визуелен идентитет на 
претпријатието, кој ја симболизира неговата 
дејност.  

4. ЗАСТАПУВАЊЕ И ПРЕТСТАВУВАЊЕ   

 

 

 

Член 11 

Во рамките на своите овластувања, 
претпријатието го застапува и претставува 
директорот на претпријатието.  

Директорот на претпријатието може преку 
писмено полномошно да овласти друго лице 
да го застапува и претставува претпријатието.   

Содржината и обемот на овластувањето од 
претходниот став го определува директорот 
на претпријатието.   

5. ДЕЈНОСТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

Член 12 

Претпријатието е правно лице кое врши 
дејност од јавен интерес од областа на 
јавниот превоз на патници. 

Член 13 

Во правниот промет и во односите со трети 
лица, претпријатието настапува во свое име 
и за своја сметка, само во рамките на 
дејноста која е запишана во регистарот. 

За обврските кон трети лица преземени во 
свое име и за своја сметка, претпријатието 
одговара со целиот имот. 

Член 14 

Основна дејност на претпријатието е: 

49.31 Градски и приградски патнички копнен 
транспорт. 

Покрај основната дејност, претпријатието 
врши и други дејности во согласност со 
закон, и тоа: 

45.20 Одржување и поправка на моторни 
возила, 

49.39 Друг патнички копнен транспорт, 
неспомнат на друго место, 

49.52 Такси служба, 
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52.21 Услужни дејности поврзани со 
копнениот превоз, 

52.29 Останати придружни дејности во 
превозот, 

63.11 Обработка на податоци, хостирање и 
слични дејности, 

68.20 Издавање и управување со сопствен 
недвижен имот со надомест или врз база на 
договор, 

69.10 Правни работи, 

69.20 Сметководствени, книговодствени и 
ревизорски работи, даночно советување, 

73.11 Агенција за маркетинг, 

77.1 Изнајмување и давање под закуп 
(лизинг) на моторни возила. 

Претпријатието може да врши и други 
споредни дејности според НКД. 

Член  15 

За остварување на својата дејност 
претпријатието ги врши следните активности: 

- инвестиционо и тековно одржување на 
автобуси и други моторни возила, 

- планирање, изработка и следење на 
реализација на возните редови во 
општинскиот линиски превоз на патници во 
општините Битола, Могила и Новаци, 

- развој на општински линиски превоз на 
патници во општините Битола, Могила и 
Новаци, 

- изработка, печатење, продажба и 
дистрибуција на билети, 

- следење и контрола на одвивањето на 
јавниот превоз во општините Битола, Могила 
и Новаци; 

- контрола на возниот персонал и патници, 

- одржување на автобуските стојалишта во 
општините Битола, Могила и Новаци. 

Член 16 

Претпријатието дејноста од јавен интерес ја 
врши континуирано и без прекин и неговата 
работа е јавна и транспарентна, во 
согласност со закон, овој статут и другите 
прописи со кои се уредуваат условите и 
начинот на вршење на дејноста од јавен 
интерес. 

Претпријатието е должно да обезбеди 
техничко-технолошко единство на јавниот 
општински и меѓуопштински превоз на 
патници во и помеѓу општините Битола, 
Могила и Новаци и јавност и транспарентност 
во финансиските односи во своето 
материјално–финансиско работење, 
согласно закон, овој статут и меѓународните 
финансиски стандарди за јавниот сектор. 

  6. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

Член 15 

Јавното претпријатие се организира така што 
дејноста ја врши на начин со кој се 
обезбедува:  

- техничко-технолошко и економско единство 
на системот;  

- ефикасност и транспарентност во 
работењето;  

- развој и усогласеност на сопствениот развој 
со стопанскиот и вкупниот развој на 
подрачјето на општините Битола, Могила и 
Новаци;  

- заштита и унапредување на добрата од 
општ интерес;  

- трајно, уредно и квалитетно задоволување 
на потребите на корисниците.  

  



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.8 17 

 
Организациони единици 

Член 16 

Во вршењето на дејноста од јавен интерес, 
претпријатието се организира на начин со кој 
се обезбедува единственост, ефикасност и 
максимален успех во процесот на работење.   

Дејноста на претпријатието се организира во 
рамките на организациони единици-оддели.   

Член 17 

Организационите единици на претпријатието 
претставуваат и дејствуваат како единствена 
целина во рамките на истото и немаат 
својство на правни лица.   

Со организационите единици раководи 
директорот.    

Член 18 

Организацијата на претпријатието подетално 
се уредува со актите за внатрешна 
организација и систематизација на работните 
места на истото. 

7. ОРГАНИ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

Член 19 

Органи на претпријатието се:   

- Управен одбор,   

- Директор и  

- Надзорен одбор за контрола на 
материјално-финансиското работење.   

    

УПРАВЕН ОДБОР 

Член 20 

Орган на управување на претпријатието е 
Управниот одбор.   

Управниот одбор се состои од 5 (пет) 
членови.  

Членовите на Управниот одбор ги именуваат, 
односно разрешуваат Основачите, при што 
тројца членови именува, односно разрешува 
Советот на Општина Битола и по еден член 
именуваат, односно разрешуваат советите на 
општините Могила и Новаци.  

За членови на Управниот одбор можат да 
бидат именувани лица кои ги исполнуваат 
условите утврдени во Законот за јавните 
претпријатија.  

Мандатот на членовите на Управниот одбор 
не може да биде подолг од четири години.   

Член 21 

Членот на Управниот одбор на 
претпријатието не може да има лично, преку 
трето лице или по било која основа интереси 
во друго претпријатие или трговско друштво 
кое е во деловни односи со претпријатието, 
кои можат да имаат било какво влијание на 
неговата независност во одлучувањето во 
претпријатието.   

Секој член на Управниот одбор, односно 
директорот на претпријатието се должни да 
ги предупредат Основачите за постоењето на 
ваков интерес кај еден или повеќе членови 
на Управниот одбор.   

При именувањето или во текот на мандатот 
на членовите на Управниот одбор треба да се 
почитува начелото за неспоивост на 
функциите.   

Претходните ставови од овој член се 
применуваат и во однос на Надзорниот 
одбор за контрола на материјално-
финансиското работење и директорот.  

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.8 18 

 
Член 22 

Членовите на Управниот одбор од своите 
редови избираат претседател на Управниот 
одбор.   

Претседателот на Управниот одбор: 

- го претставува Управниот одбор, 

- ги свикува и раководи со седниците на 
Управниот одбор, 

- ги потпишува актите на Управниот одбор, 

- се грижи за извршување на актите на 
Управнот одбор, 

- врши и други работи определени со закон, 
овој статут и деловникот за работа на 
Управниот одбор.  

Член 23 

Управниот одбор на претпријатието ги има 
следните овластувања:   

- го донесува статутот и статутарните одлуки, 

- ја усвојува програмата за работа и развој, 

- ја донесува годишната инвестициона 
програма, 

- ја утврдува деловната политика, 

- ги усвојува тримесечниот извештај, 
годишната сметка и извештајот за работата, 

- одлучува за употребата на средствата 
остварени со работењето и покривањето на 
загубите, 

- ги донесува одлуките за инвестиции, 

- ги утврдува цените на услугите, 

- одлучува, односно дава согласност актите 
за внатрешна организација и 
систематизација на работни места, 

- го донесува актот за утврдување на 
висината на вредноста на бодот за 
пресметување на платите на вработените, 

- одлучува за службени патувања на 
директорот во странство, 

- донесува деловник за работа, 

- склучува колективни договори, 

- донесува одлуки и мерки за заштита на 
животна средина, 

- одлучува по жалби и приговори, 

- утврдува начин за утврдување на основната 
плата и додатоците на плата на вработените 
во претпријатието, 

- формира комисии и други помошни тела, 

- врши и други работи утврдени со закон, 
одлуките на основачите, овој статут и 
општите акти на претпријатието. 

На актите од претходниот став, во случај кога 
е предвидено со закон, согласност даваат 
Основачите или друг надлежн орган согласно 
закон.    

Член 24 

Управниот одбор полноправно работи и 
одлучува доколку на седницата 
присуствуваат повеќе од половината од 
вкупниот број на членови.   

Одлуките на Управниот одбор се сметаат за 
донесени ако за нив гласале повеќе од 
половината од вкупниот број на членови.   

Секој член на Управниот одбор има еден 
глас.   

Работата и начинот на одлучувањето на 
Управниот одбор се уредува со деловник.  

  

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.8 19 

 
Член 25 

Членовите на Управниот одбор во 
донесувањето на одлуките со кои се 
нанесува штета на претпријатието одговараат 
неограничено и солидарно за штетата 
настаната со донесувањето на таквите 
одлуки.   

Одговорноста на Управниот одбор се 
утврдува согласно одредбите од Законот за 
трговски друштва кои се однесуваат на 
органите на управување.     

Член 26 

Претпријатието не може на претседателот 
или на било кој друг член на Управниот 
одбор, на претседателот и на член на 
Надзорниот одбор за контрола на 
материјално-финансиското работење или на 
директорот на претпријатието да им дава 
заеми или гаранции на заеми кои тие ги 
склучиле со трети лица.     

ДИРЕКТОР 

Член 27 

Орган на раководење на претпријатието е 
директорот.   

Директорот на претпријатието го избира, 
односно го разрешува градоначалникот на 
Општина Битола. Изборот се врши врз основа 
на јавен оглас во три дневни весници, кои се 
издаваат на целата територија на Република 
Северна Македонија, од кои во еден од 
весниците што се издаваат на јазикот што го 
зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои 
зборуваат службен јазик различен од 
македонскиот јазик. 

Директорот се избира со мандат од четири 
години.  

За директор може да биде избрано лице кое 
ги исполнува условите утвредени во Законот 
за јавните претпријатија. 

 

Член 28 

Директорот на претпријатието во рамките на 
своите права и должности:   

- ја предлага и учествува во спроведувањето 
на основите на деловната политика, 
програмата за работа и развој на 
претпријатието;   

- донесува акти и дава налози и упатства за 
извршување на работите од неговиот 
делокруг, за спроведување на основите на 
програмата за работа и развој и дава 
предлози за изменување и дополнување на 
истата;   

- предлага акти за внатрешна организација и 
донесува правилник за систематизација на 
работните места во претпријатието;   

- ги именува и разрешува раководните 
работници во јавното претпријатие;   

- поднесува извештај до Управниот одбор и 
Основачите за резултатите од работењето на 
претпријатието по периодична и годишна 
сметка;   

- на секои шест месеци доставува извештај за 
работата на претпријатието до Управниот 
одбор и градоначалникот на Општина 
Битола, со податоци за извршени работи и 
податоци за финансиското работење, 

- го објавува тримесечниот извештај за 
финансиското работење, годишната сметка и 
извештајот за работењето на јавното 
претпријатие на веб страната 

- го следи и анализира извршувањето на 
плановите и договорните обврски и презема 
мерки за нивно остварување;   

- донесува одлука за работното време на 
работниците и одмор во текот на работата;   
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- донесува правила за работен ред и 
дисциплина;   

- донесува годишен план за вработување во 
претпријатието; 

- донесува одлука за потреба за засновање 
работен однос, распоредување и престанок 
на работниот однос во согласност со закон и   

- врши и други работи во согласност со закон, 
овој статут и другите акти на претпријатието.   

Член 29 

Директорот на претпријатието склучува 
договор со градоначалникот на Општина 
Битола за уредување на односите со 
претпријатието, во кој поединечно се 
утврдуваат правата, обврските и 
овластувањата согласно законот.   

Директорот е одговорен за резултатите од 
своето работењето пред градоначалникот на 
Општина Битола.   

Директорот во извршувањето на одлуките со 
кои се нанесува штета на претпријатието 
одговара неограничено за штетата настаната 
со извршување на таквите одлуки.   

Одговорноста на директорот се утврдува 
согласно одредбите од Законот за трговски 
друштва кои се однесуваат на органите на 
управување.   

Член 30 

Директорот на претпријатието може да биде 
разрешен и пред истекот на мандатот за кој е 
избран во следниве случаи:  

- на негово барање,  

- ако настане некоја од причините, поради 
кои според прописите за работни односи му 
престанува работниот однос согласно со 
закон,  

- ако не работи и постапува според закон, 
статут и актите на претпријатието или  

неоправдано не ги спроведува одлуките на 
Управниот одбор или постапува во 
спротивност со нив,  

- ако со својата несовесна и неправилна 
работа предизвика штета на претпријатието,  

- ако ги занемарува или не ги извршува 
обврските и со тоа ќе настанат нарушувања 
во вршењето на дејноста од јавен интерес на 
претпријатието, како и други случаи 
утврдени во законот за јавни претпријатија,  

- ако секои шест месеци не доставува 
извештаи за работа на претпријатието, 

- ако и по истек на рокот од шест месеци не 
ги отстрани недостатоците утврдени во 
извештаите за работа или во тој рок 
повторно има недостатоци или загуби во 
финансиското работење. 

Член 31 

Во случај на престанок на мандатот на 
директорот по било кој основ, до избор на 
нов директор, градоначалникот на Општина 
Битола именува вршител на должност 
директор на претпријатието, за период не 
подолг од шест месеци.    

Член 32 

Директорот може да определи вработен во 
претпријатието кој го заменува во негово 
отсуство или спреченост да ја врши 
функцијата, со права и обврски за кои ќе го 
овласти директорот, согласно закон и овој 
статут.   

НАДЗОРЕН ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА  

МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ 
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Член 33 

Орган за вршење на контрола на 
материјално-финансиското работење на 
претпријатието е Надзорниот одбор за 
контрола на материјално-финансиското 
работење (во понатамошниот текст: 
Надзорен одбор).   

Надзорниот одбор е составен од 5 (пет) 
членови кои ги именуваат, односно 
разрешуваат Основачите, и тоа тројца 
членови именува, односно разрешува 
Советот на Општина Битола, еден член 
именува, односно разрешува Советот на 
Општина Могила и еден член именува, 
односно разрешува Советот на Општина 
Новаци. 

Член 34 

За членови на Надзорниот одбор можат да 
бидат именувани лица кои ги исполнуваат 
условите утврдени со Законот за јавните 
претпријатија.  

Времетраењето на мандатот на членовите на 
Надзорниот одбор не може да биде подолг 
од четири години.   

Член 35 

Надзорниот одбор својата работа ја врши 
согласно надлежностите утврдени со законот 
и овој статут.   

Надзорниот одбор задолжително се 
состанува најмалку четири пати годишно.   

За резултатите од извршената контрола, 
Надзорниот одбор писмено ги известува 
Управниот одбор, Основачите и 
Министерството за финансии.   

Член 36 

Членовите на Надзорниот одбор можат да 
присуствуваат на седници на Управниот 
одбор.  

На членовите на Надзорниот одбор им се 
доставува покана од сите материјали како на 
членовите на Управниот одбор, кога на 
дневен ред се прашања од надлежност на 
Надзорниот одбор.  

Надзорниот одбор задолжително ги 
прегледува годишните сметки и извештајот 
за работа на претпријатието и по 
прегледувањето му дава мислење на 
Управниот одбор.  

Управниот одбор не може да ги усвои 
годишните сметки и извештајот за 
работењето на претпријатието ако претходно 
не добие позитивно мислење од Надзорниот 
одбор.  

Член 37 

Членовите на Надзорниот одбор во 
вршењето на своите надлежности со кои се 
нанесува штета на претпријатието одговараат 
неограничено и солидарно за штетата 
настаната со извршување на таквите одлуки.   

Одговорноста на членовите на надзорниот 
одбор се утврдува согласно одредбите од 
Законот за трговски друштва кои се 
однесуваат на органите на управување.   

8. ВРАБОТЕНИ ВО ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

Член 38 

Правата на вработените во претпријатието се 
остваруваат врз основа на закон, 
колективните договори и општите акти на 
претпријатието.   

9. ПОМОШНИ ОРГАНИ И ТЕЛА   

Член 39 

За успешно функционирање и подобрување 
на работата на претпријатието, како и за 
остварување на одредени права, обврски и 
одговорности на вработените во 
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претпријатието може да се формираат 
комисии. 

Мандатот на комисиите трае колку и 
мандатот на Управниот одбор.   

Во претпријатието по потреба може да се 
формираат и други постојани и повремени 
комисии и работни тела.   

Комисиите и работните тела ги формира 
Управниот одбор и директорот на 
претпријатието, секој во доменот на своите 
надлежности и овластувања.   

Надлежноста, начинот на работа и други 
прашања во врска со комисиите и работните 
тела се уредуваат со општ акт на 
претпријатието.   

10. ОПШТИ АКТИ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

Член 40 

Општи акти на претпријатието се:   

1. Статут на претпријатието;   

2. Правилник за внатрешна организација на 
претпријатието;   

3. Правилник за систематизација на 
работните места во претпријатието;   

4. Колективен договор за уредување на 
правата, обврските и одговорностите од 
работниот однос на работниците во 
претпријатието;   

5. Правилник за работен ред и дисциплина;   

6. Правилник за деловна тајна;   

7. Правилник за заштита при работа и   

8. Други акти во согласност со закон.   

Општите акти мора да бидат во согласност со 
законските прописи и со овој статут.   

Општите акти влегуваат во сила со денот 
наведен во самиот акт, а доколку е потребна 
согласност од основачот, општиот акт ќе се 
применува по добивањето на согласноста. 

Општите акти се објавуваат на огласната 
табла на претпријатието. 

Член 41 

Постапката за донесување, измена и/или 
дополнување на општите акти започнува по 
иницијатива на директорот или на Управниот 
одбор.   

Основаноста на иницијативата од 
предходниот став на овој член ја цени 
директорот на претпријатието кој одлучува 
дали ќе се спроведе постапка за донесување, 
изменување и/или дополнување на 
определен општ акт. 

Член 42 

Овој статут е основниот акт на препријатието.   

Другите акти мора да бидат во согласност со 
овој статут.   

Одредбите на другите акти кои што се во 
спротивност со овој статут или со некоја 
законска одредба не може да се 
применуваат.  

11. РАБОТЕЊЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

Имот и средства на претпријатието 

Член 43 

Имотот на претпријатието го сочинуваат сите 
објекти, средства, пари и права.  

Претпријатието работи со онолку жиро 
сметки колку што му се потребни за 
остварување на неговите функции.   
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Член 44 

Средствата за работа на претпријатието се 
обезбедуваат од:   

- приходи кои ги остварува претпријатието;   

- буџетите на општините Битола, Могила и 
Новаци;   

- кредитни средства,  

- донации и  

- други извори на средства во согласност со 
закон.   

Член 45 

Претпријатието има обврска да доставува 
тромесечни извештаи до Основачите кои ќе 
содржат показатели за финансиското 
работење.   

Програма за работа и развој на 
претпријатието 

Член 46 

За позитивно работење и развој на 
претпријатието, односно за обезбедување на 
трајно и континуирано вршење на дејноста, 
квалитетот на услугите и зголемување на 
успешноста во работењето, Управниот одбор 
донесува годишна програма за работа и 
развој на претпријатието, на предлог на 
директорот.   

За реализација на програмата за работа и 
развој на претпријатието одговорен е 
директорот на претпријатието.   

12. ЈАВНОСТ ВО РАБОТЕЊЕТО   

Член 47 

Претпријатието го остварува и развива 
системот на информирање на корисниците 
на услугите, како битна претпоставка за 
успешно извршување на својата функција.   

Актите што се од значење за корисниците на 
услугите на претпријатието се објавуваат во 
службените гласила на општините Битола, 
Могила и Новаци.  

Претпријатието е должно за својата работа и 
развојните програми редовно да ја 
информира јавноста преку средствата за 
јавно информирање и на друг соодветен 
начин.   

Член 48 

Претпријатието е должно редовно, 
навремено, целосно и вистинито да ги 
информира вработените за сите прашања 
кои се битни за работата и развојот на 
претпријатието, како и за остварување на 
нивните права.   

Вработените во претпријатието се 
информираат преку веб страната на 
претпријатието, билтен, огласна табла и 
други форми на информирање.   

13. ДЕЛОВНА ТАЈНА  

Член 49 

За деловна тајна се сметаат податоците што 
надлежен орган ги прогласил за деловна 
тајна и што како доверливи, претпријатието 
ги соопштило на надлежниот орган. 

Податоците што се сметаат за деловна тајна 
можат да се соопштат на трети лица, само 
врз основа на одлука на управниот одбор на 
претпријатието. 

 Не се смета за повреда на деловна 
тајна, ако податоците или документите за 
деловна тајна се соопштат на органи, 
организации или лица на кои им се 
соопштува согласно законските прописи и на 
седница на управниот одбор, ако таквото 
соопштение е неопходно за вршење на 
дејноста.  
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Член 50 

Податоците што претставуваат деловна тајна 
се чуваат одвоено од останатата 
документација на претпријатието. 

Податоците што претставуваат деловна тајна, 
дозволено е да се користат од овластени 
лица само во просториите на претпријатието. 

Повредата на деловна тајна претставува 
потешка повреда на службената должност, 
работната дисциплина и угледот на 
претпријатието и истото повлекува кривична 
и дисциплинска одговорност за сторен 
дисциплински престап.     

14. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ    

Член 51 

Општите акти утврдени со овој Статут ќе се 
донесат во рок од шест месеци од денот на 
влегување во сила на Статутот.   

Член 52 

Овој Статут влегува во сила и ќе се 
применува од денот на добивањето на 
согласност од советите на општините Битола, 
Могила и Новаци.   
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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 изменување и 
дополнување на Одлуката за основање на 
заедничко јавно претпријатие за превоз на 

патници  
 
 

1. Објавувам Одлука за изменување и 
дополнување на Одлуката за основање 
на заедничко јавно претпријатие за 
превоз на патници, донесено на седница 
на Совет на Општина Могила, одржана на 
16.06.2021 година; 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-478/8        Општина Могила 

21.06.2021 година          Градоначалник 

                                                 Јасмина Гулевска  

 

 

      

Врз основа на член 14 став 2 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/2002), член 18 став 3 од Законот за 
меѓуопштинска соработка („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 79/2009) и 
член 9 од Законот за јавните претпријатија 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 9/97, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 
22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 
138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и 
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 275/19), како и член 22-а 
став 1 точка 47 од Статутот на Општина 
Могила („Службен гласник на Општина 
Могила" бр. 05/2006, 12/2011, 08/2013, 
26/2014 и 05/2021). Советот на Општина 
Могила на седницата одржана на ден 
16.06.2021 година, донесе: 

 
 
 

О Д Л У К А 
за изменување и дополнување на Одлуката 

за основање на заедничко јавно 
претпријатие за превоз на патници 

 
Член 1 

Во Одлуката за основање на 
заедничко јавно претпријатие за превоз на 
патници („Службен гласник на Општина 
Битола“ бр. 5/21), во член 3 став 1 износот 
„350.000,00“ се заменува со „2.250.000,00“. 
 

Член 2 
Во членот 9 се додава нов став кој 

гласи:  
„Во случаи на спреченост или 

отсуство на лицето од ставот 1 на овој член, 
работите на ЗЈП до неговото конституирање 
ќе ги врши Кире Ѓорѓиевски, раководител на 
Одделението за човечки ресурси во Општина 
Битола.“ 
 

Член 3 
Во членот 11 зборовите „во рок од 30 

дена од денот на уписот во Централниот 
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регистар на РСМ“ се заменуваат со зборовите 
„на првата конституивна седница на 
Управниот одбор“. 
  

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Битола“. 
 
 
 
 
Бр. 08-451/10           Општина Могила 
16.06.2021 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 донесување на  
Конечен  урбанистички план за село Трап со 

разработка на   Блок 4,  КО Трап, Општина 
Могила за плански период 2018-2028 

 

 

1. Објавувам Одлука за донесување на 

Конечен урбанистички план за село Трап 

со разработка на Блок 4, КО Трап, 

Општина Могила за плански период 

2018-2028, донесено на седница на Совет 

на Општина Могила, одржана на 

16.06.2021 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

Бр.09-478/9            Општина Могила  

21.06.2021 година             Градоначалник 

                                                     Јасмина Гулевска 

   

 

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 и 
член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална 
самоуправа ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.5/2002) и член 39 од Законот 
за Просторно и урбанистичко планирање  
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/10, 
18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14), 
како и врз основа на добиената согласност 
од Министерството за транспорт и врски –
Сектор за уредување на просторот, со 
архивски бр. 24-3103/2 од 19.05.2021 година, 
Советот на Општина Могила на седницата 
одржана на ден 16.06.2021 година, донесе: 

ОДЛУКА 

За донесување на  на Конечен  
урбанистички план за село Трап со 

разработка на   Блок 4,  КО Трап, 
Општина Могила за плански период 

2018-2028 
 

Член 1 

Со оваа одлука се врши донесување 
на на Конечен  урбанистички план за село 
Трап со разработка на   Блок 4,  КО Трап, 
Општина Могила за плански период 2018-
2028,  со плански опфат (32,26ха) 
 

Член 2 

Границите на планираниот опфат за 
Блок 4 од Урбанистичкиот план за с.Трап 
дадени се    во табеларен приказ по х и у 
координати за секоја проектирана точка 
означена со редни броеви од Т1 до  Т212             

                           X                               Y                                        
X                          Y  

T1 7539760.75      4554132.31                
T107 7540174.14      4554849.93  

T2 7539766.12      4554132.80                
T108 7540184.74      4554849.40  
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T3 7539770.72      4554132.80                

T109 7540183.00      4554864.28  

T4 7539785.47       4554132.69               
T110 7540203.59      4554867.29  

T5 7539819.18       4554131.31               
T111 7540199.68      4554894.51  

T6 7539832.34       4554165.83               
T112 7540200.05      4554909.08  

T7 7539835.05        4554175.50              
T113 7540199.03      4554916.40  

T8 7539837.76        4554189.24              
T114 7540197.53       4554926.82  

T9 7539844.69        4554214.27              
T115 7540194.92       4554926.60  

T10 7539845.14      4554223.57              
T116 7540181.82      4554925.51  

T11 7539846.63      4554235.44              
T117 7540173.49      4554924.58  

T12 7539844.45      4554276.96              
T118 7540162.89      4554924.07  

T13 7539900.75      4554276.18              
T119 7540157.78      4554923.83  

T14 7539902.82      4554273.18              
T120 7540154.53      4554918.29  

T15 7539900.19       4554269.08            
T121 7540152.73       4554915.09  

T16 7539899.88       4554257.27            
T122 7540142.46     4554910.84  

T17 7539901.54       4554245.83            
T123 7540134.58     4554907.58  

T18 7539904.07       4554226.93            
T124 7540131.85     4554906.83  

T19 7539906.03       4554203.91            
T125 7540118.72     4554903.24  

T20 7539907.94       4554178.89            
T126 7540113.48     4554900.32  

T21 7539921.19       4554179.05            
T127 7540109.00     4554902.01  

T22 7539959.88       4554176.81            
T128 7540105.00     4554916.56  

T23 7539960.57       4554199.84            
T129 7540094.31     4554918.04  

T24 7539965.48       4554199.95            
T130 7540080.03     4554919.05  

T25 7539966.36       4554225.93            
T131 7540058.86     4554915.30  

T26 7539960.64       4554226.04            
T132 7540037.87     4554911.54  

T27 7539960.22       4554271.67            
T133 7540027.94     4554911.83  

T28 7539974.47      4554272.40             
T134 7540009.65     4554908.55  

T29 7539987.10      4554272.46             
T135 7540000.54     4554904.94  

T30 7540010.37      4554271.58             
T136 7539998.46    4554905.14  

T31 7540047.92      4554273.99             
T137 7539981.64    4554904.53  

T32 7540074.40      4554275.15             
T138 7539964.06    4554906.58  

T33 7540079.50      4554275.08             
T139 7539944.98    4554911.34  

T34 7540081.46      4554221.77             
T140 7539926.42    4554909.34  

T35 7540081.46      4554215.76             
T141 7539904.69    4554900.06  

T36 7540081.18      4554208.13             
T142 7539882.52    4554892.69  
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T37 7540081.69      4554197.21             

T143 7539877.37    4554892.56  

T38 7540082.51      4554179.80             
T144 7539873.81    4554894.38  

T39 7540100.54      4554180.99             
T145 7539867.74    4554898.99  

T40 7540125.05      4554179.66             
T146 7539864.57    4554902.42  

T41 7540125.98      4554161.49             
T147 7539878.49    4554917.64  

T42 7540141.41      4554163.00             
T148 7539883.38    4554930.03  

T43 7540151.61      4554162.43             
T149 7539884.25    4554933.64  

T44 7540151.18      4554191.05             
T150 7539888.81    4554946.39  

T45 7540151.29      4554218.91             
T151 7539892.45    4554956.79  

T46 7540151.57      4554237.08              
T152 7539897.35   4554972.23  

T47 7540152.39       4554253.73             
T153 7539898.13      4554975.06  

T48 7540167.72      4554252.15              
T154 7539901.87      4554974.22  

T49 7540167.74       4554246.72             
T155 7539911.11      4555000.05  

T50 7540181.95       4554246.52             
T156 7539908.15     4555001.15  

T51 7540180.97       4554222.36             
T157 7539899.26     4555000.40  

T52 7540192.26       4554222.07             
T158 7539894.55      4555001.40  

T53 7540195.09       4554231.54             
T159 7539881.52      4555001.60  

T54 7540209.79       4554231.01             
T160 7539878.34      4554983.68  

T55 7540209.89       4554244.81             
T161 7539877.48      4554978.36  

T56 7540210.53       4554258.06             
T162 7539871.74      4554979.28  

T57 7540210.39       4554263.72             
T163 7539845.74      4554980.65  

T58 7540210.25       4554272.25             
T164 7539841.36      4554956.02  

T59 7540210.22      4554275.60              
T165 7539826.28      4554957.57  

T60 7540240.84      4554272.93              
T166 7539811.71      4554899.89  

T61 7540274.94      4554270.76              
T167 7539801.44      4554864.36  

T62 7540287.11       4554270.02             
T168 7539820.93      4554859.55  

T63 7540288.13      4554296.93              
T169 7539823.70      4554857.72  

T64 7540288.67      4554317.51              
T170 7539812.39      4554840.40  

T65 7540284.10      4554321.64              
T171 7539801.48      4554823.74  

T66 7540272.49      4554321.73              
T172 7539797.92      4554816.80  

T67 7540246.14      4554321.82              
T173 7539786.28      4554800.88  

T68 7540245.54      4554313.93              
T174 7539775.32       4554784.90  

T69 7540220.03      4554313.24              
T175 7539763.97      4554766.91  

T70 7540219.20      4554343.94              
T176 7539752.93      4554748.46  
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T71 7540217.06      4554374.69              

T177 7539743.94      4554729.08  

T72 7540201.04      4554372.28              
T178 7539747.90      4554728.73  

T73 7540193.62      4554371.70              
T179 7539747.40      4554724.87  

T74 7540182.99      4554373.02              
T180 7539734.57     4554724.20  

T75 7540171.20      4554372.77              
T181 7539711.79     4554729.59  

T76 7540170.76      4554356.97              
T182 7539709.81     4554696.72  

T77 7540155.37      4554356.03              
T183 7539707.14      4554662.82  

T78 7540147.56      4554355.66               
T184 7539704.62      4554660.94  

T79 7540146.98      4554371.73               
T185 7539732.55      4554572.93  

T80 7540166.15      4554373.14               
T186 7539715.54      4554520.91  

T81 7540166.00      4554412.66               
T187 7539705.95      4554495.63  

T82 7540160.91      4554485.93               
T188 7539700.83      4554483.17  

T83 7540196.82      4554489.02               
T189 7539698.89      4554474.58  

T84 7540201.70      4554493.30               
T190 7539698.06      4554461.06  

T85 7540198.53      4554528.19               
T191 7539693.77      4554444.35  

T86 7540200.07      4554543.90               
T192 7539690.54      4554429.98  

T87 7540200.92      4554552.42               
T193 7539691.45      4554422.49  

T88 7540203.54      4554591.46               
T194 7539700.51      4554411.66  

T89 7540201.94      4554603.01               
T195 7539708.13      4554407.90  

T90 7540202.19      4554609.44               
T196 7539732.26      4554409.40  

T91 7540198.40      4554633.11               
T197 7539737.71      4554386.71  

T92 7540197.72      4554637.34               
T198 7539737.79      4554374.48  

T93 7540193.75      4554664.58               
T199 7539735.45      4554362.99  

T94 7540190.59      4554683.44               
T200 7539728.45      4554353.72  

T95 7540165.89      4554677.97               
T201 7539723.45      4554354.86  

T96 7540152.35      4554672.50               
T202 7539721.68      4554343.22  

T97 7540150.13       4554689.06              
T203 7539720.56     4554334.61  

T98 7540149.72       4554695.58              
T204 7539722.78      4554310.22  

T99 7540149.00       4554706.91              
T205 7539725.61      4554299.97  

T100 7540146.67     4554722.56              
T206 7539725.57      4554296.51  

T101 7540141.60     4554747.05              
T207 7539729.70      4554227.98  

T102 7540161.01     4554750.09              
T208 7539731.02      4554209.28  

T103 7540170.59     4554751.59              
T209 7539735.10      4554185.24  

T104 7540180.15     4554753.09              
T210 7539735.74      4554172.07  



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.8 31 

 
T105 7540168.72     4554820.36              

T211 7539737.45      4554137.61  

T106 7540163.77     4554850.46              
T212 7539738.40      4554130.27  

Опфатот на Блок бр. 4 изнесува  7.85 ха 

 

Член 3 

Конечниот  урбанистички план за 
село Трап со разработка на   Блок 4,  КО 
Трап, Општина Могила за (плански период 
2018-2028), со плански опфат (32,26) е 
изработен од ДООЕЛ „НИМАЕР“- Струга д.е. 
Скопје со тех. Бр. 03-447/16 од февруари 
2021 година и содржи планска 
документација со текстуален и графички дел. 

Член 4 

Составен дел на оваа Одлука е и 
извештајот од втора ЈА со бр.10-26 од 
04.10.2019 год. 

Член 5 

               Целокупната документација за 
Конечниот Урбанистички план за село Трап со 
разработка на   Блок 4,  КО Трап, Општина 
Могила е составен дел на оваа одлука  а за 
негова реализација се грижи одделението за 
Одделението за урбанизам, комунални 
работи, заштита на животната средина и ЛЕР 
на Општина Могила. 

Член 6 

                Оваа одлука стапува на сила со денот 
на донесувањето, а ќе се објави во Службен 
гласник на Општина Могила. 

Бр. 08-451/11       Општина Могила             Општина Могила 

16.06.2021 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 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 

 
 

1. Објавувам 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, 
донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 16.06.2021 
година; 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 

Бр.09-478/10       Општина Могила  

21.06.2021 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 ), член 17 од 
Законот за просторно и урбанистичко планирање 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/14, 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 90/17 
64/18 и 168/18) а во согласност со член 22-а став 1 
точка 47 од Статутот на Oпштина Могила 
("Службен гласник на Општина Могила" 
бр.05/2006, 12/2011, 08/2013, 26/2014 и 5/2021). 
Советот на Oпштина Могила на седницата 
одржана на ден 16.06.2021 година, донесе: 

О Д Л У К А 

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 

Член 1 

Со оваа Одлука се врши 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, во Урбанистички проект вон опфат 
на урбанистички план: Изградба на нов 10(20) KV 
кабелски вод на КП 1016, КП 911, КП 1006, КП 
881, КП 656, КП 654, КП 653, КП 1003, КП 556, КП 
543, КП 1013, КП 416, КП 1022, КП 1004, КП 
1015/1, КО Подино, КП 1197, КП 1670, КП 1654,КП 
1136/1, КП 1669, КП1661, КП631, КО Свето 
Тодори,  
КП 3227, КП 3256, КП 3526, КП 3538, КП 3351, КП 
3353, КП 2532, КП 2531/1 КО Трновци, Општина 
Могила. 

Член 2 

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

 

Бр.08-451/12  Општина Могила 

16.06.2021 година        Претседател на Совет 

                                         Александар Јанкуловски 
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СОДРЖИНА 

БРОЈ 8/2021 

1. Заклучок за објавување Одлука за усвојување на измена на Годишен план 

за вработување за 2021 година на Општина Могила; 

Стр.2 

2. Заклучок за објавување Одлука за измена и дополнение на Годишниот 
план за јавни набавки за 2021 година на Општина Могила; 

Стр.8 

3. Заклучок за објавување Одлука за усвојување на Годишен извештај за 
работењето на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за 
2020 година; 

Стр.9 

4. Заклучок за објавување Одлука за усвојување на Годишен извештај за 
спроведување на Програмата за развој на Пелагонискиот плански регион 
од страна на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион во 2020 
година; 

Стр.10 

5. Заклучок за објавување Одлука за измена на Одлуката бр. 08-334/13 од 
26.04.2021 година за именување членови на Општински совет за 
превенција од малолетничко престапништво на Општина Могила; 

Стр.11 

6. Заклучок за објавување Одлука за измена и дополнување на Програмата 
бр.08-872/18 од 17.12.2020 година за Локален економски развој на 
Општина Могила за 2021 година; 

Стр.12 

7. Заклучок за објавување Одлука за усвојување на Статутот на 

Меѓуопштинското претпријатие "ПЕЛАЛИНК" – Битола; 

Стр.13 

8. Заклучок за објавување Одлука за изменување и дополнување на Одлуката 
за основање на заедничко јавно претпријатие за превоз на патници; 

Стр.25 

9. Заклучок за објавување Одлука За донесување на Конечен  урбанистички 
план за село Трап со разработка на   Блок 4,  КО Трап, Општина Могила за 
плански период 2018-2028; 

Стр.27 

10. Заклучок за објавување 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; 

Стр.32 


