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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  приоритетност и 
намена на средствата од Грантот за 

успешност за Проектот за Набавка на 
специјализирано возило за собирање на 

цврст отпад со капацитет од 5,5 м3 

 

1. Објавувам Одлука за приоритетност и 
намена на средствата од Грантот за 
успешност за Проектот за Набавка на 
специјализирано возило за собирање 
на цврст отпад со капацитет од 5,5 м3, 
донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 
29.06.2020 година; 

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

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-516/1                              Општина Могила                                                                            
01.07.2020 година                    Градоначалник 

                                                     Јасмина Гулевска                                                                              

к
и 

 

 

                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 и 26/2014), Советот на 
Општина Могила на седницата одржана на 
ден 29.06.2020 година, донесе: 

О Д Л У К А 
за 

Прироритетност и  намена на средствата од 
Грантот за успешност за 

Проектот за Набавка на специјализирано 
возило за собирање на цврст отпад 

со капацитет од 5,5 м3 

 

         Инвестицијата се однесува на Набавка 
на специјализирано возило за собирање на 
цврст отпад со капацитет од 5,5 м 3 

  за 
потребите на ЈКП Пела Хигиена како дел од 
планот за подобрување на услугите кон 
граѓаните со акцент на депривираните села 
во кои не е воспоставена услугата за 
собирање на цврст отпад од домаќинствата и 
правните субјекти.  

     Инвестицијата е во вкупна проектирана 
вредност од 2.550.000 денари со вклучен 
ДДВ.   

Општина Могила како Грант за Успешниост 
од Проектот за подобрување на општинските 
услуги МСИП, финансиран од Светска Банка 
доби  грант во вредност од 1.780.480 денари. 

       

Бр. 08-498/3    Општина Могила 

29.06.2020 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 објавување Согласност за 
кофинансирање и обезбедени средства за 

реализација на  Проектот за Набавка на 
специјализирано возило за собирање на 

цврст отпад со капацитет од 5,5 м3 

 

1. Објавувам Согласност за 
кофинансирање и обезбедени 
средства за реализација на Проектот 
за Набавка на специјализирано 
возило за собирање на цврст отпад со 
капацитет од 5,5 м3, донесено на 
седница на Совет на Општина 
Могила, одржана на 29.06.2020 
година; 

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

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-516/2                              Општина Могила                                                                             
01.07.2020 година                   Градоначалник 

                                                     Јасмина Гулевска                                                                                

                 

           Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за Локална Самоуправа ("Службен 
Весник на Република Македонија" бр.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 и 26/2014), Советот 
на Општина Могила на седницата одржана на ден 
29.06.2020 година, донесе: 

СОГЛАСНОСТ 
за 

Кофинансирање и обезбедени средства за 
реализација на  Проектот за Набавка на 

специјализирано возило за собирање на цврст 
отпад 

со капацитет од 5,5 м3 

 

         Инвестицијата се однесува на Набавка на 
специјализирано возило за собирање на цврст 
отпад со капацитет од 5,5 м 3 

  за потребите на ЈКП 
Пела Хигиена како дел од планот за подобрување 
на услугите кон граѓаните со акцент на 
депривираните села во кои не е воспоставена 
услугата за собирање на цврст отпад од 
домаќинствата и правните субјекти.  

     Инвестицијата е во вкупна проектирана 
вредност од 2.550.000 денари со вклучен ДДВ.   

Општина Могила како Грант за Успешниост од 
Проектот за подобрување на општинските услуги 
МСИП, финансиран од Светска Банка доби  грант 
во вредност од 1.780.480 денари. 

      Сумата која ќе ја надмине сумата од  1.780.480 
денари  која Општината  ја обезбеди со 
добивањето на Грант за успешност , по 
спроведената јавна набавка ќе биде обезбеденa  
од Буџетот на Општината Могила  за 2020 во 
вкупна вредност до  100% , според принципот на 
завршена јавна набавка од страна на корисникот 
Општина Могила .  

   

 Бр.08-498/4  Општина Могила  

29.06.2020 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 објавување Одлука за измена и 

дополнение на Годишниот план за јавни 

набавки на Општина Могила за 2020 година 

 

1. Објавувам Одлука за измена и 

дополнение на Годишниот план за 

јавни набавки на Општина Могила за 

2020 година, донесено на седница на 

Совет на Општина Могила, одржана 

на 29.06.2020 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-516/3                            Општина Могила                                                                                

01.07.2020 година                     Градоначалник 

                                                     Јасмина Гулевска                                                                                 

 

 

                                                                                                                                                                                               

Врз основа на член 62 од Законот за 

локална самоуправа (“Службен весник на 

Република Македонија” бр.5/2002 година ) и 

член 75 став 4 од Законот за јавни набавки 

(“Службен весник на РМ” бр.24/2019),  

Советот на општина Могила на седницата 

одржана на ден 29.06.2020 година, донесе: 

О Д Л У К А 

За Измена и дополнение на Годишниот план 

за јавни набавки за 2020 година на општина 

Могила 

1. Се менува и дополнува годишен План 

за јавни набавки на општина Могила 

за 2020 година, усвоен со Одлука на 

Советот на Општина Могила бр.08-

67/3 од 27.01.2020 година, со нова  

постапка за јавна набавка на стоки и 

тоа: 

 Во делот I Договори и рамковни спогодби 

за јавни набавки на стоки, после точката 

17 се додаваат: 

 Набавка на контејнери и канти за 
отпадоци (групна набавка) 

 Набавка на гориво за потребите на ЈКП 
Пела Хигиена (групна набавка) 

 Набавка на резервни делови, масла и 
мазива за потребите на ЈКП „Пела 
Хигиена„ (групна набавка) 

 Набавка и монтажа на гуми за камион 
на ЈКП „Пела Хигиена“ ( групна 
набавка) 
 

Набавката бр.13  - Набавка на електрична 

енергија за потребите на Општина Могила, се 

менува и гласи: Набавка на електрична 

енергија за потребите на Општина Могила, 

ЈКП Пела Хигиена и  основните училишта 

(групна набавка) 
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 Во делот II Договори и рамковни 

спогодби за јавни набавки на услуги: 

Набавката бр. 13 - Ангажирање работници за 

вршење привремени работи во Општина 

Могила се менува и гласи:  Ангажирање 

работници за вршење привремени работи 

во Општина Могила и ЈКП „Пела Хигиена“ 

(групна набавка) 

Набавката бр.18 - Поправка, сервисирање и 

тековно одржување на возилата во 

сопственост на Општина Могила се менува и 

гласи: Поправка, сервисирање и тековно 

одржување на возилата во сопственост на 

Општина Могила и ЈКП Пела Хигиена 

(групна набавка)  

2. Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето и истата да се објави 

во Службен гласник на општина 

Могила. 

ПРИЛОГ: Изменет и дополнет План за јавни 

набавки за 2020 година. 

 

Бр.08-498/5                 Општина Могила                                                                                                 
29.06.2020 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 објавување Одлука за не прогласување 

на природна непогода – суша на 

територијата на Општина Могила 

1. Објавувам Одлука за не 

прогласување на природна непогода 

– суша на територијата на Општина 

Могила, донесено на седница на 

Совет на Општина Могила, одржана 

на 29.06.2020 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

Бр.09-516/4                           Општина Могила                                                                                  

01.07.2020 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.05/2002), член 11 од Законот за заштита и 
спасување (Службен весник на Република 
Македонија бр.36/2004, 49/2004, 86/2008, 
124/2010, 18/2011, 41/2014, 129/2015, 
71/2016, 106/2016 и 83/2018) 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) а врз 
основа на Записникот од Комисијата за 
процена на штети од природна непогода – 
суша бр.03-461/6 од 16.06.2020, Советот на 
општина Могила на седницата одржана на 
ден 29.06.2020 година, донесе: 

 

ОДЛУКА 

За не прогласување на природна непогода – 
суша на територијата на Општина Могила 

 

Член 1 

Комисијата за процена на штети од 

природна непогода – суша формирана од 

страна на општина Могила со архивски број 

09-461/5 од 12.06.2020 година, а 

постапувајќи по барање на жители од село 

Алинци на ден 15.06.2020 година излезе на 

увид и ја утврди фактичката состојба.  

Комисијата смета дека не станува 

збор за штета од поголем обем и му 

предложи на Советот на Општина Могила да 

не прогласува природна непогода – суша. 

Член 2 

Советот на Општина Могила по 

доставениот предлог од Комисијата за 

процена на штети од природна непогода – 

суша  донесе Одлука за не прогласување на 

природна непогода – суша на територијата 

на Општина Могила. 

Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето и истата ќе се објави во 

Службен гласник на Општина Могила. 

 

 

Бр.08-498/6     Општина Могила  

29.06.2020 година Претседател на Совет 

                                       Александар Јанкуловски 
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СОДРЖИНА 
БРОЈ 6/2020 

1. Заклучок за објавување Одлука за приоритетност и намена на 
средствата од Грантот за успешност за Проектот за Набавка на 
специјализирано возило за собирање на цврст отпад со капацитет од 
5,5 м3; 

Стр.2 

2. Заклучок за објавување Согласност за кофинансирање и обезбедени 
средства за реализација на Проектот за Набавка на специјализирано 
возило за собирање на цврст отпад со капацитет од 5,5 м3; 

Стр.3 

3. Заклучок за објавување Oдлука за измена и дополнение на Годишниот 
план за јавни набавки  на Општина Могила за 2020 година; 

Стр.4 

4. Заклучок за објавување Одлука за не прогласување на природна 
непогода – суша на територијата на Општина Могила; 

Стр.9 


