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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 основање на 

заедничко јавно претпријатие 

 
 

1. ОбјавувамОдлуказаосновање на 

заедничко јавно 

претпријатие,донесено на седница на 

Совет на Општина Могила, одржана 

на 26.04.2021 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

 

 

Бр.09-365/1            Општина Могила 

27.04.2021година       Градоначалник                 

           Јасмина Гулевска  

 

 

Врз основа на член 14 став (2) од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“, бр. 5/2002), член 18 став (3) 
од Законот за меѓуопштинска соработка 
(„Службен весник на РМ“, бр. 79/2009) и член 
9 од Законот за јавните претпријатија 
(„Службен весник на РМ“ 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 РСМ“ бр. 275/19), какои член22-а 
став 1 точка 47од Статутот на Општина 
Могила („Службен гласник на Општината 
Могила" бр. 05/06, 12/11, 08/13 и 26/14). 
Советотна Општина Могила на седницата 
одржана на ден 26.04.2021 година, донесе 
 
 

О   Д   Л   У   К   А 
за основање на заедничко јавно 

претпријатие 
 

Член 1 
Се основа заедничко јавно 

претпријатие со општините Битола и Новаци 
за вршење превоз на патници. 
 

Член 2 
Заедничкото јавно претпријатие (во 

натамошниот текст: ЗЈП) е со назив 
Меѓуопштинско јавнопретпријатие 
ПЕЛАЛИНК, со седиште во општина Битола. 
 

Член 3 
Износот на средствата за основање 
на ЗЈП изнесува 350.000,00денари.  
Средствата од ставот 1 на овој член ги 
обезбедуваат основачите во сооднос 
и тоа: 
- Општина Битола во висина од 60% 
- Општина Могила во висина од 20% и 
- Општина Новаци во висина од 20%. 

 
Член 4 

Средствата за основање на ЗЈП се 
обезбедуваат на следниот начин: 
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- Општина Битола од Буџетот на 

Општина Битола, 
- Општина Могила од Буџетот на 

Општина Могила и 
- Општина Новаци од Буџетот на 

Општина Новаци. 
 

Член 5 
ЗЈП се организира на начин што ќе 

обезбеди: 
- техничко-технолошко и економско 

единство на системот; 
- ефикасност и транспарентност во 

работењето; 
- развој и усогласеност на 

сопствениот развој со вкупниот стопански 
развој; 

- заштита и унапредување на добрата 
од општ интерес; 

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

- самостојност и еднаквост во 
рамките на системот и функционална 
поврзаност со другите системи во земјата и 
светот. 

Член 6 
ЗЈП се организира како единствено 

јавно претпријатие. 
 

Член 7 
Одлуките на органите на заедничкото 

јавно претпријатие ќе се спроведуваат на 
единствен начин за основачите. 

 
Член 8 

Заедничкото јавно претпријатие за 
обврските во правниот промет со трети лица, 
одговора со целиот свој имот. 
 

Член 9 
За   лице   кое   ќе   ги   врши   

работите   на   ЗЈП   до   неговото   
конституирање   се   именуваИгор Талевски, 
помошник раководител на Секторот за 
правно-нормативни, административни и 
општи работи во Општина Битола. 

 
Член 10 

Органите на ЗЈП се Управен одбор, 
Надзорен одбор за контрола на материјално-
финасиското работење иДиректор. 

Управниот одбор се состои од пет 
членови. 

Во Управниот одбор, Општина Битола 
именува три членови, а Општина Могила и 
Општина Новаци именуваат по еден член. 

Надзорниот одбор за контрола на 
материјално-финасиското работење се 
состои од пет членовиод кои Општина 
Битола именува три членови, а Општина 
Могила и Општина Новаци именуваат по 
еден член. 

Директорот го избира 
градоначалникот на Општина Битола, на чие 
подрачје е седиштето на ЗЈП, во постапка 
утврдена со закон. 
 

Член 11 
Статутот на заедничкото јавно 

претпријатие се донесува во рок од 30 дена 
од денот на уписот воЦентралниот регистар 
на РСМ. 
 
 
 
Бр.08-334/3  Општина  Могила  
26.04.2021 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 именување на 

член во Управен одбор во Меѓуопштинско 

јавно претпријатие "ПЕЛАЛИНК" - Битола 

 
 

1. ОбјавувамОдлуказаименување на член 

во Управен одбор во Меѓуопштинско 

јавно претпријатие "ПЕЛАЛИНК" - 

Битола,донесено на седница на Совет на 

Општина Могила, одржана на 26.04.2021 

година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

Бр.09-365/2  Општина Могила 

27.04.2021година             Градоначаник 

                                          Јасмина Гулевска 

 

 

  Врз основа на член 36 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 5/02), член 17 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 
38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 
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 РСМ“ бр. 275/19) и член 22-а став 1 
точка 47 од Статутот на Општина Могила 
(„Службен гласник на Општина Могила“ бр. 
05/06, 12/11, 08/13 и 26/14), Советот на 
Општина Могила на седницата одржана на 
ден 26.04.2021 година, донесе: 

 

ОДЛУКА 

за именување на член во Управен одбор во 
Меѓуопштинско јавно претпријатие 

"ПЕЛАЛИНК" – Битола 

Член 1 

За член на Управен одбор на 
Меѓуопштинското јавно претпријатие 
“ПЕЛАЛИНК” - Битола, од Општина Могила се 
именува:  

 Христијан Бечвиновски - 
Гимназиско образование, од 
с.Могила;  

 

Член 2 

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

 

Бр.08-334/4      Општина Могила  

26.04.2021 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 именување на 

член во Надзорен одбор во Меѓуопштинско 

јавно претпријатие "ПЕЛАЛИНК" - Битола 

 
 

1. ОбјавувамОдлуказаименување на член 

во Надзорен одбор во Меѓуопштинско 

јавно претпријатие "ПЕЛАЛИНК" - 

Битола,донесено на седница на Совет на 

Општина Могила, одржана на 26.04.2021 

година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-365/3           Општина Могила  

27.04.2021 година                  Градоначалник 

                     Јасмина Гулевска 

 

 

 

Врз основа на член 36 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 5/02), член 17 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 
38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 
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 РСМ“ бр. 275/19) и член 22-а став 1 
точка 47 од Статутот на Општина Могила 
(„Службен гласник на Општина Могила“ бр. 
05/06, 12/11, 08/13 и 26/14), Советот на 
Општина Могила на седницата одржана на 
ден 26.04.2021 година, донесе: 

ОДЛУКА 

за именување на член во Надзорен одбор 
во Меѓуопштинско јавно претпријатие 

"ПЕЛАЛИНК" – Битола 

Член 1 

За член на Надзорен одбор на 
Меѓуопштинското јавно претпријатие 
“ПЕЛАЛИНК” - Битола, од Општина Могила се 
именува:  

 Маја Стојчевска – Економски 
факултeт, од с.Могила; 

 

Член 2 

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

 

Бр.08-334/5    Општина Могила  

26.04.2021 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 Програма и предлог проекти 

на Општина Могила за управување со 

животната средина 

 
 

1. ОбјавувамПрограма и предлог проекти 

на Општина Могила за управување со 

животна средина,донесено на седница 

на Совет на Општина Могила, одржана на 

26.04.2021 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

Бр.09-365/4  Општина Могила  

27.04.2021 година         Градоначалник 

Јасмина Гулевска      

 

 

 

Согласно Законот за животна средина 
("Службен весник на Република Македонија" 
бр.53/05, 81/05, 24/07 и 159/08), член 185-а, 
како и врз основа на член 36, став 3 од 
Законот за Влада на Република Македонија 
("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,19/08 и 
82/08 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 
142/16 и 140/18), а во врска со член 2 од 
Уредбата за Методологија за распределба на 
средствата остварени како приход од 
надоместокот за производство на енергија на 
фосилни горива ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 12/08 и 22/11), и 
Одлука за распределба на средствата 
остварени по основ на надоместок за 
производство на енергија од фосилни горива 
како наменски дотации на општините за 2019 
година бр. 45-2519/1-19 ("Службен весник на 
Република Северна Македонија" бр. 
73/2021),  Советот на  Општина Могила на 
Седницата одржана  на ден  26.04.2021 
година, донесе: 

 

П Р О Г Р А М А 

и предлог проекти  на Општина 
Могила за управување со животната средина 

Член 1 

Програмата и предлог проектите за 
општина Могила за управување со животната 
средина е донесена врз основа на Одлуката 
за распределба на средства по основ на 
надоместокот за производство на енергија 
од фосилни горива, како наменски дотации 
на општините за 2019 год а согласно член 
185-а став 6 од Законот за животна средина 
("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 53/05, 81/05, 24/07 и 159/08) кој за 
Општина Могила изнесува 2.454.567,00 
денари. 
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Член 2 

Средствата од член 1 на оваа на оваа 
Програма ќе се користат за инвестирање во 
проекти и активности од областа на 
животната средина за 2019 година и се 
распределуваат за следните намени: 

1. Тампониање на полски патишта во 
населени места: Могила, Трновци, 
Ношпал, Ивањевци, Добрушево и 
Мусинци во вкупна вредност од 
3.105.642,00 денари 
 

 

 

Бр.08-334/6      Општина Могила  

26.04.2021 година Претседател на Совет 

          Александар Јанкуловски 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
Одлуката на ЈКП "ПЕЛА ХИГИЕНА" – општина 

Могила за усвојување на Ценовник на ЈКП 
"ПЕЛА ХИГИЕНА" за зимско одржување на 

локални патишта и улици на територијата на 
Општина Могила за 2020-2021 година 

 
1. ОбјавувамОдлука за усвојување на 

Одлуката на ЈКП "ПЕЛА ХИГИЕНА" – 
општина Могила за усвојување на 
Ценовник на ЈКП "ПЕЛА ХИГИЕНА" за 
зимско одржување на локални патишта и 
улици на територијата на Општина 
Могила за 2020-2021 година,донесено на 
седница на Совет на Општина Могила, 
одржана на 26.04.2021 година; 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-365/5  Општина Могила 

27.04.2021 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.5/2002), член 11 
став 1 од Законот за јавни претпријатија 
("Службен весник на Република Македонија" 
бр.40/03, 49/06, 22/07, 93/09, 97/10, 6/12, 119/13, 
41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 35/19) 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 
26.04.2021 година, донесе: 

ОДЛУКА 

За усвојување на Одлуката на ЈКП "Пела 
Хигиена" – општина Могила за усвојување на 

Ценовник на ЈКП "Пела Хигиена" за зимско 
одржување на локални патишта и улици на 

територијата на Општина Могила за 2020 – 2021 
година 

Член 1 

Се усвојува Одлуката на ЈКП "Пела 
Хигиена" – општина Могила за усвојување на 
Ценовник на ЈКП "Пела Хигиена" – општина 
Могила за усвојување на Ценовник на ЈКП "Пела 
Хигиена" за зимско одржување на локални 
патишта и улици на територијата на Општина 
Могила за 2020 – 2021 година, донесена на 
Управен одбор на ЈКП "Пела Хигиена" – општина 
Могила со архивски бр. 02-40/4 од 16.04.2021 
година. 

Член 2 

Одлуката да се достави до Архива на 
ЈКП"Пела Хигиена" – општина Могила. 

Член 3 

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

Бр.08-334/7      Општина Могила 

26.04.2021година 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 прифаќање на 

иницијативата за измена и дополнување на 

Статутот на Општина Могила 

 
1. ОбјавувамОдлука за прифаќање на 

иницијативата за измена и дополнување 

на Статутот на Општина Могила,донесено 

на седница на Совет на Општина Могила, 

одржана на 26.04.2021 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-365/6  Општина Могила  

27.04.2021 година   Градоначалник 

                                            Јасмина Гулевска 

    

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 и 

член 62 од Законот за локална самоуправа 

("Службен весник на Република Македонија" 

бр. 5/2002), член 22-а став 1 точка 1 од 

Статутот на Општина Могила ("Службен 

гласник на општина Могила" бр. 5/2006, 

12/2011, 08/2013 и 26/2014), а согласно со 

Амандманите XXXIII,XXXIV,XXXV и XXXVI 

("Службен Весник на Република Македонија" 

бр. 6/19 и Уставниот закон за спроведување 

на амандманите од XXXIII до XXXVI ("Службен 

Весник на Република Македонија" бр. 6/19) и 

Иницијативата на Градоначалникот на 

Општина Могила за измена и дополнување 

на Статутот на Општината, Советот на 

Општина Могила на седница одржана на ден 

26.04.2021 година,  донесе: 

 

О Д Л У К А 

За прифаќање на иницијативата за измена и 

дополнување на Статутот на Општина 

Могила 

Член 1 

Се прифаќа Иницијативата поднесена 

од Градоначалникот на Општина Могила за 

отпочнување на постапка за измена и 

дополнување на Статутот на општината.  

Член 2 

Се задолжува Градоначалникот на 

Општина Могила, да изготви 

предлогСтатутарна одлука за изменување и 

дополнување на Статутот на општината, во 

која треба да се предвиди измена и 

дополнување на член 1  од Статутот на 

Општина Могила ("Службен Гласник на 

Општина Могила" бр. 5/2006, 12/2011, 
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08/2013 и 26/2014) на начин што помеѓу 

зборовите „Република и Македонија“ треба 

да се додаде зборот „Северна“ и измена и 

дополнување на член 6 од Статутот на 

Општина Могила ("Службен гласник на 

Општина Могила" бр. 5/2006, 12/2011, 

08/2013 и 26/2014), се додава нов член 6-а 

кој гласи: 

Општината има печат со тркалезна 

форма во чија средина се наоѓа грбот на 

Општина Могила и по рабовите е испишан 

текстот  „Република Северна Македонија - 

Општина Могила". 

Печатот што го употребува Советот на 

Општина Могила во вториот ред има натпис 

„Совет на Општина". 

Печатот што го употребува 

Градоначалникот на Општина Могила во 

вториот ред има натпис „Градоначалник". 

Текстот на печатот се впишува на 
македонски јазик и неговото кирилско 
писмо. 

 
Печатот има облик на круг. 
 
Доколку има потреба од повеќе 

примероци од печатот, тие се истоветни по 
содржина и големина и секој од нив се 
обележува со реден број испишан со римски 
број. Потребата од повеќе примероци од 
печатот ја утврдува Градоначалникот на 
Општина Могила. 

 
Печатите служат за потврдување на 

автентичноста на актите што ги донесуваат 

или упатуваат Советот на Општина Могила и 

Градоначалникот на Општина Могила. 

 

 

Постојните печати ќе се користат до 

денот на влегување во сила на оваа 

Статутарна одлука , а потоа ќе се стават вон 

употреба и ќе се уништат комисиски од 

страна на Комисија од три члена формирана 

од страна на Градоначалникот на Општина 

Могила. 

За уништувањето на печатите 

Комисијата од претходниот став е должна да 

состави записник кој ќе го достави до Советот 

на Општина Могила и до Градоначалникот на 

Општина Могила. 

Член 3 

Одлуката стапува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

Гласник на Општина Могила“.  

 

Бр.08-334/8      Општина Могила  

26.04.2021 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 Статутарна Одлука за измена 

и дополнување на Статутот на Општина 

Могила  

 
1. ОбјавувамСтатутарна Одлука за измена и 

дополнување на Статутот на Општина 

Могила,донесено на седница на Совет на 

Општина Могила, одржана на 26.04.2021 

година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

 

 

Бр.09-365/7   Општина Могила  

27.04.2021 година  Градоначалник 

                                            Јасмина Гулевска  

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 и 

член 62 од Законот за локална самоуправа 

("Службен весник на Република Македонија" 

бр.05/2002), член 22-а став 1 точка 1 од 

Статутот на Општина Могила ("Службен 

гласник на Општина Могила" бр.5/2006, 

12/2011, 08/2013 и 26/2014 ), а согласно со 

Амандманите XXXIII,XXXIV,XXXV и XXXVI 

("Службен Весник на Република Македонија" 

бр. 6/2019 и Уставниот закон за 

спроведување на амандманите од XXXIII до 

XXXVI ("Службен Весник на Република 

Македонија" бр. 6/2019) и Иницијативата на 

Градоначалникот на Општина Могила за 

измена и дополнување на Статутот на 

Општината,  Советот на Општина Могила на 

седницата одржана на ден 26.04.2021 

година, донесе: 

 

СТАТУТАРНА ОДЛУКА 

за измена и дополнување на Статутот на 

Општина Могила 

 

Член 1 

Во Статутот на Општина 

Могила("Службен гласник на Општина 

Могила" бр.5/2006, 12/2011, 08/2013 и 

26/2014 ), 

Глава I – ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Во член 1 се менуваат зборовитe 

,,Република Македонија’’ со зборовите 

,,Република Северна Македонија’’ и гласи: ,, 

Општина Могила е основана и нејзиното 

подрачје е утврдено со Законот за 

територијална организација на локалната 
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самоуправа во Република Северна 

Македонија ‘’  

Член 2 

По член 6 се додава нов член 6-а кој 

гласи: 

Член 6-а 

Општината има печат со тркалезна 

форма во чија средина се наоѓа грбот на 

Општина Могила и по рабовите е испишан 

текстот  „Република Северна Македонија - 

Општина Могила". 

 Печатот што го употребува Советот 

на Општина Могила во вториот ред има 

натпис „Совет на Општина". 

Печатот што го употребува 

Градоначалникот на Општина Могила во 

вториот ред има натпис „Градоначалник". 

Текстот на печатот се впишува на 
македонски јазик и неговото кирилско 
писмо. 

 
Печатот има облик на круг. 
 
Доколку има потреба од повеќе 

примероци од печатот, тие се истоветни по 
содржина и големина и секој од нив се 
обележува со реден број испишан со римски 
број. Потребата од повеќе примероци од 
печатот ја утврдува Градоначалникот на 
Општина Могила. 

 
Печатите служат за потврдување на 

автентичноста на актите што ги донесуваат 

или упатуваат Советот на Општина Могила и 

Градоначалникот на Општина Могила. 

 

 

Постојните печати ќе се користат до 

денот на влегување во сила на оваа 

Статутарна одлука , а потоа ќе се стават вон 

употреба и ќе се уништат комисиски од 

страна на Комисија од три члена формирана 

од страна на Градоначалникот на Општина 

Могила. 

За уништувањето на печатите 

Комисијата од претходниот став е должна да 

состави записник кој ќе го достави до Советот 

на Општина Могила и до Градоначалникот на 

Општина Могила. 

Член 3 

Оваа Статутарна одлука влегува во 

сила осмиот ден од денот на објавувањето 

во "Службен гласник на Општина Могила". 

 

Бр. 08-334/9  Општина Могила  

26.04.2021 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. ОбјавувамОдлука 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 26.04.2021 
година; 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 

Бр.09-365/8  Општина Могила  

27.04.2021 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 и 26/2014). 
Советот на Oпштина Могила на седницата 
одржана на ден 26.04.2021година, донесе: 

О Д Л У К А 

За измена и дополнување на Програмата 
бр.08-872/11 од 17.12.2020година  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 
17.12.2020година за изработка на 
урбанистички планови на територијата на 
Општина Могила за 2021 година, во 

Урбанистички проект вон опфат на 
урбанистички план, за изградба на E1-
Нов 10(20) kV кабелски вод на 
K.П.бр.1756/1, K.П.бр.1764, K.П.бр.1770, 
K.П.бр.1782, K.П.бр.664, K.П.бр.722 и 
K.П.бр.742 во с.Лознани, К.О.Лознани - 
Општина Могила. 

Член 2 

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

Бр.08-334/10      Општина Могила  

26.04.2021 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 

 

1. Објавувам Одлука за Согласност за 

кофинансирање, донесено на седница на 

Совет на Општина Могила, одржана на 

26.04.2021 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

 

 

Бр.09-365/9  Општина Могила 

27.04.2021 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) на 

седница одржана на ден 26.04.2021 година, 

Советот на Општина Могила  ја даде 

следната : 

О Д Л У К А 

за Согласност за кофинансирање 

1. За реализација на Проектот за 
Докомплетирање и опремување на 
Мултифункционален објект во н.м. 
Могила во вредност од денари  
4.000.349 денари. 

 

2. Општина Могила ќе кофинансира 10 % 
до вкупен  максимален износ од 
400.035 денари,  Средствата ќе бидат 
обезбедени од Буџетот на Општина 
Могила за 2021 година . 

 

           Проектот се поднесува до Бирото за 

Регионален развој за користење на средства 

од    

           Програмата за Регионален Развој за 

2021 година ,  за Проекти за развој на селата. 

 

3.  Одлуката стапува на сила со денот на 
донесувањето . 

 

 

Бр.08-334/11                        Општина Могила                                         

26.04.2021 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 

 

1. Објавувам Одлука за Согласност за 

кофинансирање, донесено на седница на 

Совет на Општина Могила, одржана на 

26.04.2021 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

 

 

Бр.09-365/10  Општина Могила  

27.04.2021 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) на 

седница одржана на ден 26.04.2021 година, 

Советот на Општина Могила  ја даде 

следната: 

О Д Л У К А 

за Согласност за кофинансирање  

1. За реализација на Проектот за  
Реконструкција на објект во село 
Добрушево, Средсело во вредност од 
денари  3.759.252 денари. 

 

2. Општина Могила ќе кофинансира  15 
%  до вкупен  максимален износ  од 
563.888  денари,  Средствата ќе бидат 

обезбедени од Буџетот на Општина 

Могила     

           за 2021 година . 

 

           Проектот се поднесува до Бирото за 

Регионален развој за користење на средства 

од    

           Програмата за Регионален Развој за 

2021 година ,  за Проекти за развој на 

подрачја со     

            специфични развојни потреби. 

 

3.  Одлуката стапува на сила со денот на 
донесувањето . 

 

 

Бр.08-334/12                      Општина Могила                                                                     

26.04.2021 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 именување 

членови на општински совет за превенција 

од малолетничко престапништво на 

Општина Могила 

 

1. Објавувам Одлука за именување членови 

на општински совет за првенција од 

малолетничко престапништво на 

Општина Могила, донесено на седница 

на Совет на Општина Могила, одржана на 

26.04.2021 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-365/11  Општина Могила  

27.04.2021 година   Градоначалник 

                                             Јасмина Гулевска 

      

 

 

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 
од Законот за локална самоуправа 
(„Сл.весник на РМ” бр.05/2002), член 22-а, 
став 1 точка 47 од Статутот на Општина 
Могила(„Сл.гласник на Општина Могила” 
бр.05/06, 12/11, 08/13 и 26/14), а во врска со 
член 147 став 1 од Законот за малолетничка 
правда (Сл. весник на Република Македонија 
бр.87/07 од 12.07.2007 год.), Советот на 
општина Могила на седницата одржана на 
ден 26.04.2021 година, ја донесе следната: 

О Д Л У К А 

за именување членови на Општински совет 
за превенција од малолетничко 

престапништво на општина Могила 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се именуваат членовите на 
Општинскиот совет за превенција од 
малолетничкопрестпаништво на општина 
Могила. 

Член 2 

За членови на општинскиот совет се 
именуваат претставници од подрачните 
единици и тоа:   

- Зоран БоцевскиСВР Битола-ПС од ОН, 
Министерството за внатрешни 
работи, 

- Мери Радевска од Основен суд 
Битола, 

- Констандина Иванова од Јавна 
установа меѓуопштински центар за 
социјална работа Битола, 

- Кирил Мантевски од Советот на 
родители во основното училиште 
,,Гоче Делчев" Могила, 

- Кирил Илиевски од Советот на 
родители во основното училиште 
,,Браќа Миладиновци" Добрушево,  
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- Драган Ацевски од Советот на 

родители во основното училиште 
,,Кочо Рацин" Ивањевци,   

- Жулиета Карова Бошевска јавен 
обвинител кој работи на областа на 
малолетничката деликвенција. 
 

Член 3 

Членовите се именуваат за време од пет 
години, со право на повторен избор.  

Член 4 

Општинскиот совет:  

- донесува годишна програма за својата 
работа што ја усвојува Советот на општината ,  

- деловник за својата работа, на подрачјето 
на општината, 

- врши работи за следење на состојбите,  

- покренува иницијативи за нивното 
подобрување, и  

- развива програми за вклучување на 
локалната заедница во превенција на 
малолетничкотопрестапништво и третманот 
на малолетните сторители на кривични дела 
и прекршоци.  

Член 5 

За својата работа Општинскиот совет 
најмалку еднаш годишно го известува 
Советот на општината и Државниот совет за 
превенција на 
малолетничкотопрестапништво.  

Член 6 

Програмата на општинскиот совет за 
превенција од малолетничкопрестапништво 
се финансира врз основа на финансиски план 
од буџетот на општината, и од други 
средства.  

 

 

Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето и истата ќе се објави во 
,,Службен гласник на општина Могила". 

 

 

 Бр.08-334/13   Општина Могила 

26.04.2021 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 избор на 
претседател на општински совет за 

превенција од малолетничко 
престапништво на Општина Могила 

 
1. Објавувам Одлука за избор на 

претседател на општински совет за 
првенција од малолетничко 
престапништво на Општина Могила, 
донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 26.04.2021 
година; 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-365/12  Општина Могила  

27.04.2021 година   Градоначалник 

                                           Јасмина Гулевска 

 

 

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 
од Законот за локална самоуправа 
(„Сл.весник на РМ” бр.05/2002), член 22-а, 
став 1 точка 47 од Статутот на Општина 
Могила („Сл.гласник на Општина Могила” 
бр.05/06, 12/11, 08/13 и 26/14), а во врска со 
член 147 став 5 од Законот за малолетничка 
правда (Сл. весник на Република Македонија 
бр.87/07 од 12.07.2007 год.), Советот на 
општина Могила на седницата одржана на 
ден 26.04.2021 година, ја донесе следната: 

О Д Л У К А 

за избор на претседател на Општинскиот 
совет за превенција од малолетничко 

престапништво на општина Могила 

Член 1 

Со оваа одлука се избира Констандина 
Иванова за претседател на Општинскиот 
совет за превенција од малолетничко 
престапништво на Општина Могила, со 
мандат од две години.  

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето и истата ќе се објави во 
,,Службен гласник на општина Могила". 

 

                                                                                     
Бр.08-334/14      Општина Могила  

26.04.2021 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 

Благоја Простиженовски од с.Могила 

 
1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 
лицето Благоја Простиженовски од 
с.Могила, донесено на седница на 
Совет на Општина Могила, одржана 
на 26.04.2021 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

Бр.09-365/13                      Општина Могила                                                                                        

22.02.2021                            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.03-346/1 од 21.04.2021 

година за еднократна финансиска помош, Советот 

на општина Могила на седницата одржана на ден 

26.04.2021 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска помош 

на лицето Благоја Простиженовски од с.Могила 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 03-

346/1 од 21.04.2021 година и писмо со 

молба за доделување еднократна 

финансиска помош на лицето Благоја 

Простиженовски од с.Могила 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 25.000 (дваесет и пет илјади денари). 

2. Паричните средства во износ од 

25.000,00 денари да се исплатат на Жиро 

сметка 500600011401668 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.08-334/15                                Општина Могила                                                                          

26.04.2021 година                   Претседател на Совет                                                        

                                  Александа Јанкуловски                                                                 
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СОДРЖИНА 

БРОЈ 5/2021 

1. Заклучок за објавување Одлука за основање на заедничко јавно 

претпријатие; 

Стр.2 

2. Заклучок за објавување Одлука за именување на  член во Управен одбор во 

Меѓуопштинско јавно претпријатие "ПЕЛАЛИНК" – Битола; 

Стр.4 

3. Заклучок за објавување Одлука за именување на  член во Надзорен одбор 

во Меѓуопштинско јавно претпријатие "ПЕЛАЛИНК" – Битола ; 

Стр.5 

4. Заклучок за објавување  Програма и  предлог проекти  на Општина Могила 

за управување со животната средина; 

Стр.6 

5. Заклучок за објавување Одлука за усвојување на Одлуката на ЈКП "Пела 
Хигиена" – општина Могила за усвојување на Ценовник на ЈКП "Пела 
Хигиена" за зимско одржување на локални патишта и улици на 
територијата на Општина Могила за 2020 - 2021 година; 

Стр.7 

6. Заклучок за објавување   Одлука за прифаќање на иницијативата за измена 
и дополнување на Статутот на Општина Могила; 

Стр.9 

7. Заклучок за објавување Статутарна Одлука за измена и дополнување на 
Статутот на Општина Могила; 

Стр.11 

8. 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.13 

9. Заклучок за објавување Одлука за Согласност за кофнансирање; 
 

Стр.14 

10. Заклучок за објавување Одлука за Согласнот за кофинансирање; Стр.15 

11. Заклучок за објавување  Одлука за именување членови на општински совет 
за превенција од малолетничко престапништво на Општина Могила; 

Стр.16 

12. Заклучок за објавување Одлука за избор на претседател на општински 
совет за превенција од малолетничко престапништво на Општина Могила; 

Стр.18 

13. Заклучок за објавување Одлука за  доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Благоја Простиженовски од с.Могила 
 

Стр.19 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.5 21 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ј

а
м
и
н 

 
а

 
Г
у
л
е
в

с
к
а 

 
 

 

 

 

 

Ј 


