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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 

измена и дополнување на Годишен план за 

вработување за 2020 година на Општина 

Могила 

 

1. Објавувам Одлука за усвојување на 

измена и дополнување на Годишен 

план за вработување за 2020 година 

на Општина Могила, донесено на 

седница на Совет на Општина 

Могила, одржана на 07.02.2020 

година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-190/1                              Општина Могила                                                                          

10.02.2020 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 и 35/18), член 32 од 
Законот за административни службеници 
("Службен весник на Република Македонија" 
бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 
и 11/18) а во согласност со член 22-а став 1 
точка 47 од Статутот на Општина Могила 
("Службен гласник на Општина Могила" 
бр.05/06 и 08/13), Советот на Општина 
Могила на седницата одржана на ден 
07.02.2020 година, донесе: 

О Д Л У К А 

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

Општина Могила за 2020 година 

Член 1 

Советот на Општина Могила донесе 
Одлука за Усвојување на измена и 
дополнување на Годишниот план за 
вработување на Општина Могила за 2020 
година, бр. 04-137/1 од 31.01.2020 година. 

Прилог: Изменет и дополнет 
Годишен план за вработување за 2020 
година 

Член 2 

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

 

 
Бр.08-133/3                       Општина Могила                                                               
07.02.2020 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 усвојување на Извештајот за извршениот 

редовен годишен попис во Општина Могила 

со состојба 31.12.2019 година од Централна 

пописна комисија 

1. Објавувам Заклучок за усвојување на 

Извештајот за извршениот редовен 

годишен попис во Општина Могила 

со состојба 31.12.2019 година од 

Централна пописна комисија, 

донесено на седница на Совет на 

Општина Могила, одржана на 

07.02.2020 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

Бр.09-190/2                              Општина Могила                                                                          

10.02.2020 година                     Градоначалник 

                                                     Јасмина Гулевска                                                                                 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за Локална самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" 
бр.05/2002), член 21 од Законот за 
сметководство за буџетите и буџетските 
корисници ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.61/2002, 98/2002, 81/2005, 
24/2011, 145/2015 и 170/2017) а во 
согласност со член 29 и 35 од Правилникот за 
сметководството за буџетите и буџетските 
корисници ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 28/2003, 62/2006, 08/2009, 
175/2011 и 101/2013) 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 и 26/2014). Советот на 
Општина Могила на седницата одржана на 
ден 07.02.2020 година, донесе: 

ЗАКЛУЧОК 

За усвојување на Извештајот за извршениот 
редовен годишен попис во Општина Могила 
со состојба 31.12.2019 година од Централна 

пописна комисија 

Член 1 

Се усвојува Извештајот за извршениот 
редовен годишен попис во Општина Могила 
со состојба на 31.12.2019 година од 
Централната пописна комисија. 

Член 2 

Овој Заклучок влегува во сила со денот на 
објавувањето во "Службен гласник на 
Општина Могила". 

 

 

Бр.08-133/4        Општина Могила 

07.02.2020 година          Претседател на Совет 

                                       Александар Јанкуловски 
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Врз основа на член 29 и член 30 од 

Правилникот за  сметководство на 
непрофитните организации („Службен 
весник на РМ„ 
бр.42/03,8/09,12/09,175/11,101/13), 
Централната пописна комисија за вршење на 
годишен попис за 2019 година го поднесува 
следниот  

И З В Е Ш Т А Ј 

за извршениот годишен попис во Општина 
Могила  со состојба на 31.12.2019 годинa 

1. Централната пописна комисија за 
редовниот годишен попис во состав: 

- Кире Николовски,- претседател 

- Весна Ристевска-член 

- Јасмина Колтоска-член 

- Сашо Лулевски-член 

-Николче Шурбевски-член 

Комисијата  е формирана со решение 
од одговорното лице под бр.                                      
09-108/1 од 27.01.2020 год.врз основа на кое 
извршија редовен годишен попис на 
средствата и изворите на средствата, 
паричните средства и хартии од вредност со 
состојба на ден 31.12.2019 година. 

2. Со пописот се утврди фактичката 
состојба на основните средства и ситниот 
инвентар, побарувањата и обврските во 
сметководствената документација и во 
благајната  во Општина  Могила  со состојба 
на 31.12.2019 година.  

За извршениот попис Комисијата  
достави посебни извештаи кои се составен 
дел на овој извештаj. 

3. Пописот на основните средства и 
на ситниот инвентар е извршен во 
просториите на седиштето на Општина 
Могила . 

4.Пописот на основните средства и на 
ситниот инвентар е извршен во просториите 
на седиштето на административна зграда 
Добрушево . 

Комисијата за попис на основни 
средства и ситен инвентар во текот на 
извршувањето на пописот работеше во полн 
состав. 

Со пописот на основните средства не 
се воочени поголеми отстапувања на 
фактичката од книговодствената состојба во 
просториите на седиштето на Општина 
Могила, во просториите на седиштето на 
административна зграда Добрушево . 

5. На ден 31.12.2019 година 
Комисијата за вршење на годишен попис на 
побарувањата и обврските според 
сметководствената евиденција и во 
благајната на Општина Могила за 
извршениот попис достави извештај при што 
ја констатира следната состојба: 

Вкупните побарувања  по разни основи на 
сметка 747014007063013 на Буџет на 
Општина Могила  заклучно со 31.12.2019 
година изнесуваат 5.902.566,00 
денари.Прилог кон Записникот од Пописната 
комисија има аналитичка евиденција на сите 
побарувања. 

Салдото со состојба на 31.12.2019 година на 
жиро сметка 747014007063013 на Буџет на 
општина Могила изнесува 4.661.052,00 
денари.  

Салдото со состојба на 31.12.2019 година на 
жиро сметка 747014007090315 Наменска 
сметка за блок дотации изнесува 123.769,00 
денари.  

Салдото со состојба на 31.12.2019 година на 
жиро сметка 747014007078952Наменска 
сметка за солидарност изнесува 13.381,00 
денари. 
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Салдото со состојба на 31.12.2019 година на 
жиро сметка 747014007078929-Агенција за 
државни патишта изнесува  0,00 денари. 

Салдото со состојба на 31.12.2019 година на 
жиро сметка 747014007078581 – Европа за 
граѓаните изнесува  43.597,00  денари. 

Салдото со состојба на 31.12.2019 година на 
жиро сметка 747014007078505 –Договор 
Грант од ЕУ изнесува  0,00 денари. 

Салдото со состојба на 31.12.2019 година на 
жиро сметка 747014007078986 –Општинско 
корисна работа изнесува 145,00 денари. 

Салдото со состојба на 31.12.2019 година на 
жиро сметка 7470140070789  –Елементарни 
непогоди  изнесува 15786,00 денари. 

Салдото со состојба на 31.12.2019 година на 
жиро сметка 747014007078990  –Финансиска 
подршка на ЕЛС  изнесува 0,00 денари. 

Салдото со состојба на 31.12.2019 година на 
жиро сметка 7470140070785Д9  –Неповратна  
финансиска помош од Република Бугарија 
изнесува 0,00 денари. 

Салдото со состојба на 31.12.2019 година на 
жиро сметка 7470140070785Е3  –Креирање 
можности за работа  изнесува 16.200,00 ден 

Сметка за редовно работење 
747014007063719 буџетска сметка-редовна 
сметка  на Општина Могила  : 

                                                                                     
Износ во денари 

Салдо на сметката (извод 
од 31.12.2019) 

0,00 

Побарувања 1595,50 

Обврска за Нето плата на 
вработени 

410.647
,00 

 

Обврски за Персонален 
данок од плата  

  
30.518,00 

Обврски за Придонеси од 
плата за вработени 

167.339
,00 

Обврски од фактури –кон 
добавувачи 

         
11.332.244,00 

Обврски кон советници –
надоместок за седница 

109.723
,00 

Обврски за Персонален 
данок  за надоместок за 
сов. 

12.192,
00 

Краткорочни финансиски 
обврски 

872,50 

Обврски кон физички 
лица- персонален данок 

3877,00 

 

-По предлог на Комисијата за попис на 
побарувањата и обврските во 
сметководствената евиденција, парични 
средства  

Во прилог се доставуваат: 

1) Извештај од Комисијата за вршење 
на годишен попис на основните средства и 
ситен инвентар во зграда на Општина Могила  
и  административна зграда во Добрушево. 

2) Извештај од Комисијата за вршење 
на годишен попис на побарувањата и 
обврските според сметководствената 
документација и во благајната. 

ЦЕНТР
АЛНА ПОПИСНА КОМИСИЈА, 

 

 - Кире Николовски,- претседател ------
-------------------------- 
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-  Весна Ристевска-член                ---------

------------------------ 

-  Јасмина Колтоска-член            ----------
------------------------- 

-  Сашо Лулевски-член                 ---------
-------------------------- 

-  Николче Шурбевски-член          -------
----------------------------- 

 

 

    - 
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Врз основа на член 21 од Законот за 
сметководство на буџети и буџетските 
корисници(Службен весник на РМ бр.61/02, 
98/02 и81/05) членовите од 29 до 35 од 
Правилникот за сметководтво на буџетите и 
буџетските корисници (службен весник на 
РМ бр.28/03) и член 50, став 1, точка 14 и 15 
од Законот на Локална самоуправа (Службен 
весник на РМ бр.5/02), на ден 31.12.2019 
година, Комисијата за вршење на годишен 
попис на побарувањата и обврските, 
парични средства, активни и пасивни 
временски разграничувања на с-ките 198 и 
298 , го доставува следниот:   

ИЗВЕШТАЈ НА КОМИСИЈАТА ЗА 
ПОПИС НА ПОБАРУВАЊАТА 

ОБВРСКИТЕ И ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА  
ВО БЛАГАЈНАТА НА ОПШТИНА 

МОГИЛА 

На ден 31.12.2019 година Комисијата 
за вршење на годишен попис на 
побарувањата и обврските според 
сметководствената евиденција и во 
благајната на Општина Mогила  , за 
извршениот попис достави извештај при што 
ја констатира следната состојба :  

Сметка за редовно 747014007063719 
редовна сметка: 

 

 Салдо на сметката (извод од 31.12.2019) 0,00 

 Побарувања 1595,50 

 Обврска за Нето плата на вработени 410.647,00 

 

 Обврски за Персонален данок од плата    30.518,00 

 Обврски за Придонеси од плата за вработени 167.339,00 

 Обврски од фактури –кон добавувачи          11.332.244,00 

 Обврски кон советници –надоместок за седница 109.723,00 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.2    12 

 

 Обврски за Персонален данок  за надоместок за сов. 12.192,00 

 Краткорочни финансиски обврски 872,50 

 Обврски кон физички лица- персонален данок 3877,00 

 

Комисијата констатира дека се 
усогласени сметките на 1980 -Активни 
временски разграничувања со салдо во 
вкупен износ од 11.332.244.00, со сметката 
220 - Обврски спрема добавувачи за истиот 
износ од 11.332.244,00. 

За периодот 01.01.2019 до 30.11.2019 уредно 
се исплатени сите обврски за плати, 
придонеси од плата и персонален данок. 
Сметката 1980 - Активни временски 
разграничувања за плати е задолжена за 
износ од 608.504 ,00 денари, од кои за нето 
плата е задолжена за износ 410.647,00 
денари а за придонеси од плата 167.339,00 
денари. Платата за Декември 2019 година е 
исплатена на 09.01.2020 година.  

Салдото со состојба на 31.12.2019 година на 
жиро сметка 747014007063013 на Буџет на 
општина Могила изнесува 4.661.052,00 
денари.  

Салдото со состојба на 31.12.2019 година на 
жиро сметка 747014007090315 Наменска 
сметка за блок дотации изнесува 123.769,00 
денари.  

Салдото со состојба на 31.12.2019 година на 
жиро сметка 747014007078952Наменска 
сметка за солидарност изнесува 13.381,00 
денари. 

Салдото со состојба на 31.12.2019 година на 
жиро сметка 747014007078929-Агенција за 
државни патишта изнесува  0,00 денари. 

 

Салдото со состојба на 31.12.2019 година на 
жиро сметка 747014007078581 – Европа за 
граѓаните изнесува  43597,00  денари. 

Салдото со состојба на 31.12.2019 година на 
жиро сметка 747014007078505 –Договор 
Грант од ЕУ изнесува  0,00 денари. 

Салдото со состојба на 31.12.2019 година на 
жиро сметка 747014007078986 –Општинско 
корисна работа изнесува 145,00 денари. 

Салдото со состојба на 31.12.2019 година на 
жиро сметка 7470140070789  –Елементарни 
непогоди  изнесува 15786,00 денари. 

Салдото со состојба на 31.12.2019 година на 
жиро сметка 747014007078990  –Финансиска 
подршка на ЕЛС  изнесува 0,00 денари. 

Салдото со состојба на 31.12.2019 година на 
жиро сметка 7470140070785Д9  –Неповратна  
финансиска помош од Република Бугарија 
изнесува 0,00 денари. 

Салдото со состојба на 31.12.2019 година на 
жиро сметка 7470140070785Е3  –Креирање 
можности за работа  изнесува 16.200,00 ден 

Сметка за редовно работење 
747014007063719 буџетска сметка- редовна 
сметка  на Општина Могила  : 

Вкупните побарувања по разни основи  на 
сметка  747014007063013 на Буџет на 
Општина Могила  изнесуваат  5.902.566.00 
денари. (Прилог кон записникот има 
аналитичка евиденција на сите побарувања). 

Побарувањата на  општина Могила  се од 
повеќе видови а тоа се со следните описи и 
износи како што следува : 

    Буџет на општина Могила   
747014007063013 

 

Опис на побарувањето Износ 
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1220 - Побарувања по основ на договори од општински имот
  

342.792 

1220   -    Побарувања од граѓани- данок на имот  1.362.590 

1280-Други побарувања Фирмарина)-правни лица 4.197.184 

ВКУПНО ПОБАРУВАЊА 5.902.566 

 

Во прилог се доставуваат: 

1. Извештај на пописната комисија за попис 
на обврските на Општина Могила. 

2. Извештај на пописната комисија за попис 
на побарувањата на Општина Могила. 

Пописна комисија : 

 

-Кире Николовски,- претседател -------
------------------------- 

         -  Весна Ристевска-член                -------------
-------------------- 

         -  Јасмина Колтоска-член            --------------
--------------------- 

         -  Сашо Лулевски-член                 -------------
---------------------- 

         -  Николче Шурбевски-член          -----------
------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

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 продолжување на 
воспоставената меѓуопштинска соработка 
помеѓу општините Битола, Ресен, Демир 

Хисар, Могила и Новаци за учество во 
финансирањето на Регионалниот ресурсен 

центар за слепи лица и лица со оштетен вид 
за општините Битола, Ресен, Демир Хисар, 

Могила и Новаци 

 

1. Објавувам Одлука за продолжување 
на воспоставената меѓуопштинска 
соработка помеѓу општините Битола, 
Ресен, Демир Хисар, Могила и 
Новаци за учество во финансирањето 
на Регионалниот ресурсен центар за 
слепи лица и лица со оштетен вид за 
општините Битола, Ресен, Демир 
Хисар, Могила и Новаци, донесено на 
седница на Совет на Општина 
Могила, одржана на 07.02.2020 
година; 

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

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-190/3                       Општина Могила                                                                                    
10.02.2020 година                   Градоначалник 

                                                     Јасмина Гулевска                                                                                
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Врз основа на член 4 став 3 од 

Законот за меѓуопштинска соработка 
("Службен весник на Република Македонија" 
бр.79/2009), член 14 став 1 и член 36 став 1 
точка 15 од Законот за локалната самоуправа 
("Службен весник на Република Македонија" 
бр.05/2002) 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 и 26/2014). Советот на 
Општина Могила на седницата одржана на 
ден 07.02.2019 година, донесе: 

ОДЛУКА 

За продолжување на воспоставената 
меѓуопштинска соработка помеѓу 

општините Битола, Ресен, Демир Хисар, 
Могила и Новаци за учество во 

финансирањето на Регионалниот ресурсен 
центар за слепи лица и лица со оштетен вид 
за општините Битола, Ресен, Демир Хисар, 

Новаци и Могила 

Член 1 

Се продолжува меѓуопштинска соработка 
помеѓу општините Битола, Ресен, Демир 
Хисар, Новаци и Могила за учество во 
финансирањето на Регионалниот ресурсен 
центар за слепи лица и лица со оштетен вид 
за општините Битола, Ресен, Демир Хисар, 
Новаци и Могила воспоставена со Одлука за 
воспоставување на меѓуопштинска соработка 
помеѓу општините Битола, Ресен, Демир 
Хисар, Новаци и Могила за учество во 
финансирањето на Регионалниот ресурсен 
центар за слепи лица и лица со оштетен вид 
за општините Битола, Ресен, Демир Хисар, 
Новаци и Могила бр.08-567/7 од 08.06.2018 
година и склучен Договор бр.03-842/2 – 2018 
од 07.02.2019 година заклучно со 31.12.2020 
година. 

Член 2 

За продолжувањето на воспоставената 
меѓуопштинска соработка од член 1 на оваа 

Одлука општините ќе склучуваат меѓусебен 
Анекс договор. 

Член 3 

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

 

 

Бр.08-133/5          Општина Могила  

07.02.2020 година  Претседател на Совет 

                                       Александар Јанкуловски 
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СОДРЖИНА 
БРОЈ 2/2020 

1. Заклучок за објавување Одлука за усвојување на  измена и дополнување на 
Годишен план за вработување за 2020 година на Општина Могила; 

Стр.2 

2. Заклучок за усвојување на Извештајот за извршениот редовен годишен  

попис во Општина Могила со состојба 31.12.2019 година од Централна 

пописна комисија; 

Стр.8 

3. Заклучок за Одлука за продолжување на воспоставената меѓуопштинска 

соработка помеѓу Општините Битола, Ресен, Демир Хисар, Могила и 

Новаци за учество во финансирањето на Регионалниот ресурсен центар за 

слепи лица и лица со оштетен вид за општините Битола, Ресен, Демир 

Хисар, Новаци  и Могила; 

Стр.14 


