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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 Заклучок за усвојување на 
Извештајот за извршениот редовен годишен 

попис во Општина Могила со состојба 
31.12.2020 година од Централна пописна 

комисија 
 

1. Објавувам Заклучок за усвојување на 
Извештајот за извршениот редовен 
годишен попис во Општина Могила 
со состојба 31.12.2020 година од 
Централна пописна комисија, 
донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 
19.02.2021 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-169/1                           Општина Могила                                                                                    

22.02.2021 година                  Градоначалник 

                                                    Јасмина Гулевска                                                                                        

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 

од Законот за локална самоуправа ("Службен 

весник на Република Македонија" 

бр.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 19.02.2021 година, донесе: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За усвојување на Извештајот за извршениот 

редовен годишен попис во Општина Могила 

со состојба 31.12.2020 година од Централна 

пописна комисија 

 

1. Се усвојува Извештајот за извршениот 

редовен годишен попис во Општина 

Могила со состојба на 31.12.2020 

година од Централната пописна 

комисија. 

2. Овој Заклучок влегува во сила со 

денот на донесувањето и истиот ќе се 

објави во Службен гласник на 

Општина Могила. 

 

 

Бр.08-141/3     Општина Могила  

19.02.2021 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 Согласност за 
кофинансирање на Проект за Изградба на 

канализација Крак К, населено место 
Добрушево 

 
1. Објавувам Одлука за Согласност за 

кофинансирање на Проект за 
Изградба на канализација Крак К, 
населено место Добрушево, 
донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 
19.02.2021 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-169/2                     Општина Могила                                                                                         

22.02.2021 година                    Градоначалник 

                                                     Јасмина Гулевска                                                                                   

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" 
бр.05/2002) 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 и 26/2014), 
Советот на Општина Могила на седницата 
одржана на ден 19.02.2021 година, донесе: 

О Д Л У К А 

За Согласност  за кофинансирање на Проект 
за Изградба на канализација Крак К, 

населено место Добрушево 

Член 1 

За реализација на  Проект  за Изградба на 
канализација Крак К , населено  место 
Добрушево во вредност од  10.626.722 
денари. 

Општина Могила ќе кофинансира 15%  во 
вкупен  максимален износ  од 1.594.008  
денари.   Средствата ќе бидат обезбедени од 
Буџетот на Општина Могила за 2021 година. 
Изградбата опфаќа комплетна Изградба на 
Крак К  со 1197  метри со  ревизиони шахти 
по должината на кракот. 

Член 2 
            Проектот се поднесува до 
Министерството за Животна Средина и 
просторно    
            планирање  за искористување на 
средства од Програмата за инвестирање во     
            животната средина за 2021 . 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето и истата ќе се објави во 
Службен гласник на Општина Могила . 

Бр.08-141/4    Општина Могила  

19.02.2021 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 воспоставување на 
меѓуопштинска соработка помеѓу 

општините Битола, Могила и Новаци за 
основање на заедничко јавно претпријатие 

за вршење на превоз на патници 
 

1. Објавувам Одлука за воспоставување 
на меѓуопштинска соработка помеѓу 
општините Битола, Могила и Новаци 
за основање на заедничко јавно 
претпријатие за вршење на превоз на 
патници, донесено на седница на 
Совет на Општина Могила, одржана 
на 19.02.2021 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-169/3                          Општина Могила                                                                                    

22.02.2021 година                     Градоначалник 

                                                     Јасмина Гулевска                                                                               

 

 

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 
(2),  член 36 став (1) точка 4 и  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 
Општината Могила, на  седницата одржана 
на ден 19.02.2021 година, донесе: 

О  Д  Л  У  К  А  

за воспоставување  на меѓуопштинска 
соработка помеѓу општините Битола, 

Могила и Новаци за основање на заедничко 
јавно претпријатие за вршење 

на превоз на патници 

Член 1 

Се воспоставува меѓуопштинска соработка 
помеѓу општините Битола, Могила и Новаци 
за основање на заедничко јавно 
претпријатие за вршење на превоз на 
патници. 

Член 2 

Меѓуопштинската соработка од член 1 на 
оваа одлука ќе се остварува преку основање 
на заедничко јавно претпријатие. 

Член 3 

Ова одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавување во ,,Службен гласник на 
општината Могила.  

Бр.08-141/5                  Општина Могила                                  
19.02.2021 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  доделување 

еднократна финансиска помош на лицето 

Драге Бошевски од Горно Оризари, Битола 

 
1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 
лицето Драге Бошевски од Горно 
Оризари, Битола, донесено на 
седница на Совет на Општина 
Могила, одржана на 19.02.2021 
година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-169/4                           Општина Могила                                                                                   

22.02.2021 година                     Градоначалник 

                                                     Јасмина Гулевска                                                                               

 

 

 

Врз основа на член 36 точка 15 од 
Законот за локална самоуправа на РМ 
(Службен весник на РМ бр.5/2002 година), а 
врз основа на поднесено барање бр.03-153/1 
од 12.02.2021 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
19.02.2021 година ја донесе следната: 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Драге Бошевски од Горно 

Оризари, Битола 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-153/1 од 12.02.2021 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
лицето Драге Бошевски од Горно 
Оризари, Битола која му е потребна 
за изградба на штала, која што беше 
опожарена на ден 27.01.2021 година, 
Советот на општина Могила донесе 
Одлука за доделување парични 
средства како еднократна 
финансиска помош  во износ од 
30.000 (триесет илјади денари ). 

2. Паричните средства во износ од 
30.000,00 денари да се исплатат на 
Жиро сметка 200001948716024 
Стопанска Банка АД Скопје. 

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

Бр.08-141/6                    Општина Могила                                                       
19.02.2021 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  доделување 

еднократна финансиска помош на лицето 

Весна Стевановска од с.Трновци 

 
1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 
лицето Весна Стевановска од 
с.Трновици, донесено на седница на 
Совет на Општина Могила, одржана 
на 19.02.2021 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-169/5                        Општина Могила                                                                                       

22.02.2021 година            Градоначалник 

    Јасмина Гулевска                                                                                        

 
 

 

 

Врз основа на член 36 точка 15 од 
Законот за локална самоуправа на РМ 
(Службен весник на РМ бр.5/2002 година), а 
врз основа на поднесено барање бр.03-842/1 
од 19.11.2020 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
19.02.2021 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Весна Стевановска од 

с.Трновци 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-842/1 од 19.11.2020 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
лицето Весна Стевановска од 
с.Трновци која и е потребна поради 
лошата финансиска состојба во која 
што се наоѓа, Советот на општина 
Могила донесе Одлука за 
доделување парични средства како 
еднократна финансиска помош  во 
износ од 10.000 (десет илјади денари 
). 

2. Паричните средства во износ од 
10.000,00 денари да се исплатат на 
Жиро сметка 210501600563875 НЛБ 
Банка. 

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

Бр.08-141/7                       Општина Могила                                                          
19.02.2021 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  доделување 

еднократна финансиска помош на лицето 

Вишко Симовски од Битола 

 
1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 
лицето Вишко Симовски од Битола, 
донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 
19.02.2021 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

Бр.09-169/6                   Општина Могила                                                                                         

22.02.2021 година                     Градоначалник 

                                                     Јасмина Гулевска                                                                                   

 

 

 

 

 

Врз основа на член 36 точка 15 од 
Законот за локална самоуправа на РМ 
(Службен весник на РМ бр.5/2002 година), а 
врз основа на поднесено барање бр.03-332/1 
од 24.02.2020 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
19.02.2021 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Вишко Симовски  од       

Битола 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-332/1 од 24.02.2020 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Вишко Симовски од Битола која му е 
потребна поради претрпената штета 
настаната од пожар што го зафати 
с.Путурус, Советот на општина 
Могила донесе Одлука за 
доделување парични средства како 
еднократна финансиска помош  во 
износ од 6.000 (шест илјади денари ). 
 

2. Паричните средства во износ од 
6.000,00 денари да се исплатат на 
жиро сметка 500600000015517 
Стопанска Банка АД Битола. 
 

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

Бр.08-141/8                     Општина Могила                                                            
19.02.2021 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  доделување 

еднократна финансиска помош на лицето 

Марија Ризановска од с.Дедебалци 

 
1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 
лицето Марија Ризановска од 
с.Дедебалци, донесено на седница на 
Совет на Општина Могила, одржана 
на 19.02.2021 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

 

 

Бр.09-169/7                          Општина Могила                                                                                    

22.02.2021 година                   Градоначалник 

                                                     Јасмина Гулевска                                                                                 

 
 

Врз основа на член 36 точка 15 од 
Законот за локална самоуправа на РМ 
(Службен весник на РМ бр.5/2002 година), а 
врз основа на поднесено барање бр.03-165/1 
од 18.02.2021 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
19.02.2021 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Марија Ризановска од 

с.Дедебалци 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-165/1 од 18.02.2021 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
лицето Марија Ризановска од 
с.Дедебалци која и е потребна 
поради лошата финансиска состојба 
во која што се наоѓа, Советот на 
општина Могила донесе Одлука за 
доделување парични средства како 
еднократна финансиска помош  во 
износ од 3.000 (три илјади денари ). 

2. Паричните средства во износ од 
3.000,00 денари да се исплатат на 
Жиро сметка 500800017429820 
Стопанска Банка АД Битола. 

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

Бр.08-141/9                        Општина Могила                                                         
19.02.2021 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  доделување 

еднократна финансиска помош на 

Здружение на граѓани  "Обнова Глобал" од 

Струмица  

 

 
1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 
Здружение на граѓани "Обнова 
Глобал" од Струмица, донесено на 
седница на Совет на Општина 
Могила, одржана на 19.02.2021 
година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-169/8                    Општина Могила                                                                                          

22.02.2021 година                  Градоначалник 

                                                     Јасмина Гулевска                                                                                  

 

 

Врз основа на член 36 точка 15 од 
Законот за локална самоуправа на РМ 
(Службен весник на РМ бр.5/2002 година), а 
врз основа на поднесено барање бр.03-143/1 
од 10.02.2021 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
19.02.2021 година ја донесе следната: 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на Здружение на граѓани         

"Обнова Глобал" од Струмица  

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-143/1 од 10.02.2021 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Здружение на граѓани "Обнова 
Глобал" од Струмица која им е 
потребна за санирање на 
последиците, обновата и 
реконструкцијата на ГТЦ Глобал 
Струмица кој беше опожарен на ден 
02.01.2021 година, Советот на 
општина Могила донесе Одлука за 
доделување парични средства како 
еднократна финансиска помош  во 
износ од 50.000 (педесет илјади 
денари ). 

2. Паричните средства во износ од 
50.000,00 денари да се исплатат на 
Жиро сметка 270074779880184 Халк 
Банка АД Скопје. 

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

Бр.08-141/10               Општина Могила                                                                    
19.02.2021 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  доделување 

еднократна финансиска помош на Правна 

клиника на Правниот факултет при 

Универзитет "Св. Климент Охридски" - 

Битола 

 

 
1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 
Правна клиника на Правниот 
факултет при Универзитет "Св. 
Климент Охридски" - Битола, 
донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 
19.02.2021 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-169/9                            Општина Могила                                                                                  

22.02.2021 година                     Градоначалник 

                                                     Јасмина Гулевска                                                                                     

 
 

Врз основа на член 36 точка 15 од 
Законот за локална самоуправа на РМ (Службен 
весник на РМ бр.5/2002 година), а врз основа на 
поднесено барање бр.03-917/1 од 22.12.2020 
година за еднократна финансиска помош, Советот 
на општина Могила на седницата одржана на ден 
19.02.2021 година ја донесе следната: 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска помош 
на Правна клиника на Правниот факултет при 
Универзитет "Св. Климент Охридски" - Битола 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 03-
917/1 од 22.12.2020 година и писмо со 
молба за доделување еднократна 
финансиска помош на Правна клиника на 
Правниот факултет при Универзитет "Св. 
Климент Охридски"  - Битола која им е 
потребна за организирање на 
хуманитарна акција наменета за ученици 
од Заводот за рехабилитација за деца со 
оштетен слух, говор, глас и други 
проблеми во развојот – Кочо Рацин, 
Битола, Советот на општина Могила 
донесе Одлука за доделување парични 
средства како еднократна финансиска 
помош  во износ од 5.000 (пет илјади 
денари ). 
 

2. Паричните средства во износ од 5.000,00 
денари да се исплатат на Трезорска 
сметка 100000000063095, Сметка на 
Буџетски корисник 160016126378812, 
Приходна шифра 725939, Програма 42,  
Народна Банка на Република Северна 
Македонија. 

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

Бр.08-141/11                     Општина Могила                                                        
19.02.2021 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  доделување 

еднократна финансиска помош на лицето 

Христина Цветковска од с.Дедебалци 

 

 

 
1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 
лицето Христина Цветковска од 
с.Дедебалци, донесено на седница на 
Совет на Општина Могила, одржана 
на 19.02.2021 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-169/10                    Општина Могила                                                                                          

22.02.2021 година                     Градоначалник 

                                                     Јасмина Гулевска                                                                                     

 
 

 

Врз основа на член 36 точка 15 од 
Законот за локална самоуправа на РМ 
(Службен весник на РМ бр.5/2002 година), а 
врз основа на поднесено барање бр.03-75/1 
од 25.01.2021 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
19.02.2021 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Христина Цветковска од 

с.Дедебалци 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-75/1 од 25.01.2021 година и писмо 
со молба за доделување еднократна 
финансиска помош на лицето 
Христина Цветковска од с.Дедебалци 
која и е потребна за покривање на 
трошоците за погребалните услуги на 
нејзиниот чичко Злате Грујовски од 
с.Дедебалци, Советот на општина 
Могила донесе Одлука за 
доделување парични средства како 
еднократна финансиска помош  во 
износ од 6.000 (шест илјади денари ). 

2. Паричните средства во износ од 
6.000,00 денари да се исплатат на 
Жиро сметка 290500017305214 ТТК 
Банка. 

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

Бр.08-141/12                            Општина Могила                                                     
19.02.2021 година          Претседател на Совет 

           Александар Јанкуловски 
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СОДРЖИНА 

БРОЈ 2/2021 

1. Заклучок за објавување   Заклучок за усвојување на Извештајот за 

извршениот редовен годишен попис во Општина Могила со состојба 

31.12.2020 година од Централна пописна комисија; 

Стр.2 

2. Заклучок за објавување   Одлука за Согласност  за кофинансирање на 

Проект за Изградба на канализација Крак К, населено место Добрушево; 

Стр.6 

3. Заклучок за објавување Одлука за  за воспоставување  на меѓуопштинска 
соработка помеѓу општините Битола, Могила и Новаци за основање на 
заедничко јавно претпријатие за вршење на превоз на патници; 

Стр.7 

4. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 

помош на лицето Драге Бошевски од Битола;  

Стр.8 

5. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Весна Стевановска од с.Трновци; 

Стр.9 

6. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Вишко Симовски од Битола; 

Стр.10 

7. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Марија Ризановска од с.Дедебалци; 

Стр.11 

8. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 

помош на Здружение на граѓани "Обнова Глобал" од Струмица; 
Стр.12 

9. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 

помош на Правна клиника на Правниот факултет при Универзитет "Св. 
Климент Охридски" - Битола; 

Стр.13 

10. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Христина Цветковска од с.Дедебалци; 

Стр.14 


