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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 Годишниот план 

за вработување на Општина Могила за 2019 

година 

 

1. Објавувам Одлука за усвојување на 

измена и дополнување на Годишниот 

план за вработување на Општина 

Могила за 2019 година, донесено на 

седница на Совет на Општина 

Могила, одржана на 29.07.2019 

година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-723/1                          Општина Могила                                                                                  

01.08.2019 година               Градоначалник 

                                                 Јасмина Гулевска                                                                                           

                                                                                                                     

Врз основа на член 20а и 20б 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 
29.07.2019 година, донесе:  

О Д Л У К А 

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

Општина Могила за 2019 година 

Член 1 

Советот на Општина Могила донесе 
Одлука за Усвојување на измена и 
дополнување на Годишниот план за 
вработување на Општина Могила за 2019 
година, бр.09-483/1 од 04.05.2018 година. 

Прилог: Изменет и дополнет 
Годишен план за вработување за 2019 
година 

Член 2 

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

 

Бр.08-684/3         Општина Могила                                                    
29.07.2019 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 усвојување на 

Квартален извештај за извршување на 

Буџетот на Општина Могила за 

извештајниот период (кумулативно) за 

квартал од 01.01.2019 до 30.06.2019 година 

 

1. Објавувам Одлука за усвојување на 

Квартален извештај за извршување 

на Буџетот на Општина Могила за 

извештајниот период (кумулативно) 

за квартал од 01.01.2019 до 

30.06.2019 година, донесено на 

седница на Совет на Општина 

Могила, одржана на 29.07.2019 

година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

Бр.09-723/2                        Општина Могила 

01.08.2019 година              Градоначалник 

                                               Јасмина Гулевска    

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 
од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” број 5/02), 
член 23 став 5 од Законот за финансирање на 
единиците на локална самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” број 61/04 
и 96/04) и член 22-а став 4 од Статутот на 
општина Могила (“Службен Гласник на 
Општина Могила” број 05/06 и 08/13), 
Советот на општина Могила на седница 
одржана на ден 29.07.2019 година, донесе: 

О Д Л У К А 

За Усвојување на Квартален извештај 
за извршување на Буџетот на Општина 

Могила за извештајниот период 
(кумулативно) за квартал од 01.01.2019 до 

30.06.2019 година 

Член 1 

Советот на Општина Могила донесе 
Одлука со која го усвои Квартален извештај 
за извршување на Буџетот на Општина 
Могила за извештајниот период 
(кумулативно) за квартал од 01.01.2019 до 
30.06.2019 година. 

Прилог: Квартален извештај за 
извршување на Буџетот на Општина Могила 
за извештајниот период (кумулативно) за 
квартал од  01.01.2019 до  30.06.2019 година 

Член 2 

Одлуката влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување  и истата да се објави 
во “Службен Гласник на Општина Могила”. 

 

Бр.08-684/4                  Општина Могила                                                       
29.07.2019 год                 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 разрешување и 

именување на член во Управен одбор во 

Јавното комунално претпријатие "ПЕЛА 

ХИГИЕНА" Општина Могила 

 

1. Објавувам Одлука за разрешување и 

именување на член во Управен одбор 

во Јавното комунално претпријатие 

"ПЕЛА ХИГИЕНА" Општина Могила, 

донесено на седница на Совет на 

Општина Могила, одржана на 

29.07.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

Бр.09-723/3                         Општина Могила                                                                                   

01.08.2019 година               Градоначалник       

                                                Јасмина Гулевска                                                                                     

 

 

Врз основа на член 36  став 1 точка 5 
од Законот за локална самоуправа (’’Службен 
весник на РМ’’ бр.5/02), член 17 од Законот 
за јавните претпријатија (“Службен весник на 
РМ” бр.38/96, 9/97, 6/02,19/02, 40/03, 49/06 
и 22/07) а во согласност со член 22-а став 1 
точка 32 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 
29.07.2019 година донесе: 

О Д Л У К А 

За разрешување и именување на  член во 
Управен одбор во Јавното комунално 

претпријатие ’’ПЕЛА ХИГИЕНА’’ Општина 
Могила. 

Член 1 

Советот на Општина Могила донесе 
Одлука за разрешување и именување на 
член на Управен Одбор во “ЈКП ПЕЛА 
ХИГИЕНА’’ – Општина Могила. 

Се разрешува членот: 

 Александар Черговски од с.Могила 

На негово место се именува: 

 Илче Велевски с.Могила 

Член 2 

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

 

Бр.08-684/5                          Општина Могила                                                                        

29.07.2019 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 

легализација на бесправен објект на дел од 

улица од уличен систем на с.Долно Српци 

 

1. Објавувам Одлука за Согласност за 

легализација на бесправен објект на 

дел од улица од уличен систем на 

с.Долно Српци, донесено на седница 

на Совет на Општина Могила, 

одржана на 29.07.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-723/4                             Општина Могила                                                                             

01.08.2019 година                  Градоначалник 

                                                   Јасмина Гулевска                                                                                       

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за локална самоуправа на 
Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр.5/2002 година) а 
врз основа на поднесено барање УП. Бр.10-
71 од 24.12.2018 година за легализација на 
бесправно изграден објект од лицето Љубе 
Зајаковски од с.Долно Српци, Советот на 
општина Могила на седницата одржана на 
ден 29.07.2019 година, донесе: 

О Д Л У К А 

За Согласност за легализација на бесправен 
објект на дел од улица од уличен систем на 

с.Долно Српци 

Член 1 

Лицето Љубе Зајаковски од с.Долно 
Српци, Општина Могила има поднесено 
барање бр.10-71 од 24.12.2018  година за 
легализација на бесправен објект, кој што е 
изграден на дел од улица од уличен систем 
на с.Долно Српци односно на КП 1244 во КО 
Долно Српци, но делови од објектот со бр.2 
излегуваат од горе споменатата парцела и 
навлегуваат во КП 3777 односно улица која е 
сопственост на РСМ. 

Член 2 

Со оглед  дека  локалните улици се 
под надлежност на Општина Могила Советот  
ДАДЕ СОГЛАСНОСТ овај објект да биде 
вклопен во идната урбанистичка 
документација. 

Член 3 

Постапката за легализација  на 
гореспоменатиот објект ќе се спроведе по 
изработката на урбанистичкиот план со 
проширен опфат. 
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Член 4 

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

  

                                                                                                     
Бр.08-684/6                           Општина Могила                                                  
29.07.2019 год.                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 доделување 

еднократна финансиска помош на лицето 

Вeско Белевски од с.Дедебалци 

 

1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 

лицето Вeско Белевски од 

с.Дедебалци, донесено на седница на 

Совет на Општина Могила, одржана 

на 29.07.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-723/5                     Општина Могила                                                                          

01.08.2019 година                    Градоначалник 

                                                     Јасмина Гулевска                                                                                  
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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.03-632/1 
од 09.07.2019 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
29.07.2019 година ја донесе следната: 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Веско Белевски од 

с.Дедебалци 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-632/1 од 09.07.2019 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Веско Белевски од с.Дедебалци која 
му е потребна поради лошата 
здравствена состојба во која што се 
наоѓа, за понатамошно лекување, 
Советот на општина Могила донесе 
Одлука за доделување парични 
средства како еднократна 
финансиска помош  во износ од 
15.000 (петнаесет илјади денари ). 
 

2. Паричните средства во износ од 
15.000,00 денари да се исплатат на 
жиро сметка: 270700020241424 Халк 
Банка А.Д. Скопје. 
 

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

Бр.08-684/7                          Општина Могила                                                         

29.07.2019 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 доделување 

еднократна финансиска помош на лицето 

Виктор Атанасовски од с.Лознани 

 

1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 

лицето Виктор Атанасовски од 

с.Лознани, донесено на седница на 

Совет на Општина Могила, одржана 

на 29.07.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-723/6                             Општина Могила                                                                              

01.08.2019 година                     Градоначалник 

                                                     Јасмина Гулевска                                                                                   
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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.08-525/1 
од 11.06.2019 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
29.07.2019 година ја донесе следната: 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Виктор Атанасовски од 

с.Лознани 

1. Врз основа на поднесено барање број 
08-525/1 од 11.06.2019 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Виктор Атанасовски од с.Лознани која 
му е потребна за плаќање на 
долговите кон погребалното 
претпријатие за погребот на неговиот 
син Атанасовски Николче, Советот на 
општина Могила донесе Одлука за 
доделување парични средства како 
еднократна финансиска помош  во 
износ од 20.000 (дваесет илјади 
денари ). 
 

2. Паричните средства во износ од 
20.000,00 денари да се исплатат на 
жиро сметка: 210501584663053 НЛБ 
Банка А.Д. Скопје. 
 

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

Бр.08-684/8                           Општина Могила                                                          

29.07.2019 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 доделување 

еднократна финансиска помош на црквата 

Св. Петка од с.Ивањевци 

 

1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 

црквата Св.Петка од с.Ивањевци, 

донесено на седница на Совет на 

Општина Могила, одржана на 

29.07.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-723/7                              Општина Могила                                                                           

01.08.2019 година                   Градоначалник 

                                                    Јасмина Гулевска                                                                                  

 

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.13    16 

 
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.03-678/1 

од 22.07.2019 година за еднократна 

финансиска помош, Советот на општина 

Могила на седницата одржана на ден 

29.07.2019 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 

помош за црквата Св. Петка од с.Ивањевци 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 

03-678/1 од 22.07.2019 година и 

писмо со молба за доделување 

еднократна финансиска помош за 

црквата Св. Петка од с.Ивањевци, 

Советот на општина Могила донесе 

Одлука да се исплати според 

Годишната Програма за спорт и 

култура на Општина Могила за 2019 

година. 

 

2. Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето и истата да се објави 

во Службен гласник на општина 

Могила. 

 

 

Бр.08-684/9                        Општина Могила                                                             

29.07.2019 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 доделување 
еднократна финансиска помош на 

лицето Борис Нешковски од с.Беранци 

 

1. Објавувам Одлука за доделување 
еднократна финансиска помош на 
лицето Борис Нешковски од 
с.Беранци, донесено на седница 
на Совет на Општина Могила, 
одржана на 29.07.2019 година; 

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

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-723/8                      Општина Могила                                                                                     
01.08.2019 година              Градоначалник 

                                              Јасмина Гулевска                                                                                          

 

 

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.13    17 

 
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.03-509/1 
од 05.06.2019 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
29.07.2019 година ја донесе следната: 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Борис Нешковски од 

с.Беранци 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-509/1 од 05.06.2019 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Борис Нешковски од с.Беранци која 
му 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 5.000 
(пет илјади денари ). 
 

2. Паричните средства во износ од 
5.000,00 денари да се исплатат на 
жиро сметка: 210501580119476 НЛБ 
Тутунска Банка А.Д. Скопје. 
 

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

Бр.08-684/10                      Општина Могила                                                               

29.07.2019 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 доделување 

еднократна финансиска помош на црквата 

Св. Петка од с.Мусинци 

 

1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 

црквата Св.Петка од с.Мусинци, 

донесено на седница на Совет на 

Општина Могила, одржана на 

29.07.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-723/9                      Општина Могила                                                                              

01.08.2019 год                         Градоначалник 

                                                    Јасмина Гулевска                                                                                      

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.13    18 

 
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.03-692/1 

од 24.07.2019 година за еднократна 

финансиска помош, Советот на општина 

Могила на седницата одржана на ден 

29.07.2019 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 

помош за црквата Св. Петка од с.Мусинци 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 

03-692/1 од 24.07.2019 година и 

писмо со молба за доделување 

еднократна финансиска помош за 

црквата Св. Петка од с.Мусинци, 

Советот на општина Могила донесе 

Одлука да се исплати според 

Годишната Програма за спорт и 

култура на Општина Могила за 2019 

година. 

 

2. Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето и истата да се објави 

во Службен гласник на општина 

Могила. 

 

 

Бр.08-684/11                        Општина Могила                                                            

29.07.2019 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 доделување 

еднократна финансиска помош на лицето 

Тони Тодоровски од с.Могила 

 

1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 

лицето Тони Тодоровски од с.Могила, 

донесено на седница на Совет на 

Општина Могила, одржана на 

29.07.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-723/10                      Општина Могила                                                                                   

01.08.2019 година                    Градоначалник 

                                                     Јасмина Гулевска                                                                                       

                                                                                                                     

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.13    19 

 
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.08-517/1 
од 07.06.2019 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
29.07.2019 година ја донесе следната: 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Тони Тодоровски од 

с.Могила 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
08-517/1 од 07.06.2019 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Тони Тодоровски од с.Могила која му 
е потребна поради лошата 
здравствена состојба во која што се 
наоѓа, за понатамошно лекување, 
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 
жиро сметка: 210501579270823 НЛБ 
Банка А.Д. Скопје. 
 

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

Бр.08-684/12                   Општина Могила                                                                  

29.07.2019 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 доделување 

еднократна финансиска помош на 

Интернационален музички фестивал ТРА ЛА 

ЛА 

 

1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 

Интернационален музички фестивал 

ТРА ЛА ЛА, донесено на седница на 

Совет на Општина Могила, одржана 

на 29.07.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-723/11                  Општина Могила                                                                                          

01.08.2019 година         Градоначалник 

                                         Јасмина Гулевска                                                                                          

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.13    20 

 
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.03-491/1 
од 29.05.2019 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
29.07.2019 година ја донесе следната: 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на Интернационален музички 

фестивал ТРА ЛА ЛА 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-491/1 од 29.05.2019 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
интернационалниот музички 
фестивал ТРА ЛА ЛА за 
одбележување на својот 20-ти 
јубилеј, 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: 290000001760892 
Тетекс Кредитна Банка. 
 

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

Бр.08-684/13                     Општина Могила                                                                

29.07.2019 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 доделување 

еднократна финансиска помош на лицето 

Цвета Долевска од с.Ивањевци 

 

1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 

лицето Цвета Долевска од 

с.Ивањевци, донесено на седница на 

Совет на Општина Могила, одржана 

на 29.07.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-723/12                          Општина Могила                                                                                  

01.08.2019 година                 Градоначалник 

                                                   Јасмина Гулевска                                                                                    

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.13    21 

 
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.03-534/1 
од 12.06.2019 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
29.07.2019 година ја донесе следната: 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Цвета Долевска од 

с.Ивањевци 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-534/1 од 12.06.2019 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Цвета Долевска од с.Ивањевци 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:  
 

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

Бр.08-684/14                         Општина Могила                                                           
29.07.2019 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 доделување 

еднократна финансиска помош на ФК 

Стрела с.Могила 

 

1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на ФК 

Стрела с.Могила, донесено на 

седница на Совет на Општина 

Могила, одржана на 29.07.2019 

година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-723/13                           Општина Могила                                                                      

01.08.2019 година                    Градоначалник     

          Јасмина Гулевска 

                                                                                   

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.13    22 

 
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.03-701/1 
од 29.07.2019 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
29.07.2019 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на Ф.К "Стрела" с.Могила 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-701/1 од 29.07.2019 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Ф.К "Стрела" од с.Могила за 
натпреварување во III лига, Советот 
на општина Могила донесе Одлука за 
доделување парични средства како 
еднократна финансиска помош  во 
износ од 150.000 (сто и педесет 
илјади денари ). 
 

2. Паричните средства во износ од 
150.000,00 денари да се исплатат на 
жиро сметка: 500 00000 1268592  

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

Бр.08-684/15                    Општина Могила                                                                 

29.07.2019 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 доделување 

еднократна финансиска помош на лицето 

Панде Ристевски с.Дедебалци 

 

1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 

лицето Панде Ристевски с.Дедебалци, 

донесено на седница на Совет на 

Општина Могила, одржана на 

29.07.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-723/14                         Општина Могила                                                                                  

01.08.2019 година                    Градоначалник 

                                                     Јасмина Гулевска                                                                                

 

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.13    23 

 
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.03-601/1 
од 02.07.2019 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
29.07.2019 година ја донесе следната: 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Панде Ристевски од 

с.Дедебалци 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-601/1 од 02.07.2019 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Панде Ристевски од с.Дедебалци која 
му 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: 200003264986818 
Стопанска Банка А.Д. Скопје. 
 

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

Бр.08-684/16                        Општина Могила                                                             

29.07.2019 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 доделување 

материјална помош на ОУ. Браќа 

Миладиновци с.Добрушево  

 

1. Објавувам Одлука за доделување 

материјална помош на ОУ. Браќа 

Миладиновци с.Добрушево, 

донесено на седница на Совет на 

Општина Могила, одржана на 

29.07.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-723/15                         Општина Могила                                                                                   

01.08.2019 година                Градоначалник 

                                                Јасмина Гулевска                                                                                       

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.13    24 

 
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.15-674/2 
од 18.07.2019 година за доделување 
материјална помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
29.07.2019 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување материјална помош на ОУ. 
Браќа Миладиновци с.Добрушево 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
бр.15-674/2 од 18.07.2019 година за 
доделување материјална помош која 
е потребна за циментирање на подот 
од библиотеката на ОУ. "Браќа 
Миладиновци" с.Добрушево, Советот 
на општина Могила донесе Одлука да 
се помогне со градежен материјал во 
износ до 20.000,00 денари, кој ќе 
биде набавен преку општина Могила 
од фирмата ДИ КОМ – Битола со која 
општината има склучено договор за 
набавка на градежен материјал, врз 
основа на јавна набавка. 
 

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

 

Бр.08-684/17                         Општина Могила                                                              

29.07.2019 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 доделување 

материјална помош на ОУ. Гоце Делчев 

с.Могила 

 

1. Објавувам Одлука за доделување 

материјална помош на ОУ. Гоце 

Делчев с.Могила, донесено на 

седница на Совет на Општина 

Могила, одржана на 29.07.2019 

година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-723/16                      Општина Могила                                                                                     

01.08.2019 година                   Градоначалник 

                                                     Јасмина Гулевска                                                                                          

 

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.13    25 

 
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.15-580/1 
од 25.06.2019 година за доделување 
материјална помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
29.07.2019 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување материјална помош на ОУ. 
Гоце Делчев с.Могила 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
бр.15-580/1 од 25.06.2019 година за 
доделување материјална помош која 
е потребна за бојадисување на 
внатрешните простории во 
училишната зграда на првиот кат од 
ОУ. Гоце Делчев с.Могила, Советот на 
општина Могила донесе Одлука да се 
помогне со градежен материјал во 
износ до 20.000,00 денари, кој ќе 
биде набавен преку општина Могила 
од фирмата ДИ КОМ – Битола со која 
општината има склучено договор за 
набавка на градежен материјал, врз 
основа на јавна набавка. 
 

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

 

Бр.08-684/18                        Општина Могила                                                               

29.07.2019 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 доделување 

материјална помош на ОУ. Кочо Рацин 

с.Ивањевци 

 

1. Објавувам Одлука за доделување 

материјална помош на ОУ. Кочо 

Рацин с.Ивањевци, донесено на 

седница на Совет на Општина 

Могила, одржана на 29.07.2019 

година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-723/17                            Општина Могила                                                                                

01.08.2019 година                    Градоначалник 

                                                    Јасмина Гулевска                                                                                   

 

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.13    26 

 
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.03-384/2 
од 02.05.2019 година за доделување 
материјална помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
29.07.2019 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување материјална помош на ОУ. 
Кочо Рацин с.Ивањевци 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
бр.03-384/2 од 02.05.2019 година за 
доделување материјална помош која 
е потребна за санирање на оџаци во 
ПУ с.Лознани, Советот на општина 
Могила донесе Одлука да се помогне 
со градежен материјал во износ до 
10.000,00 денари, кој ќе биде 
набавен преку општина Могила од 
фирмата ДИ КОМ – Битола со која 
општината има склучено договор за 
набавка на градежен материјал, врз 
основа на јавна набавка. 
 

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

 

Бр.08-684/19                      Општина Могила                                                                 

29.07.2019 година         Претседател на Совет 

                                       Александар Јанкуловски                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.13    27 

 
  

 

 

СОДРЖИНА 
БРОЈ 13/2019 

1. Заклучок за објавување Одлука за усвојување на измена и дополнување на 
Годишниот план за вработување на Општина Могила за 2019 година; 

Стр.2 

2. Заклучок за објавување Одлука за усвојување на Квартален извештај за 
извршување на Буџетот на Општина Могила за извештајниот период 
(кумулативно) за квартал од 01.01.2019 до 30.06.2019 година; 

Стр.8 

3. Заклучок за објавување Одлука за разрешување и именување на член во 
Управен одбор во Јавното комунално претпријатие "Пела Хигиена" 
Општина Могила; 

Стр.11 

4. Заклучок за објавување Одлука за Согласност за легализација на бесправен 
објект на дел од улица од уличен систем на с.Долно Српци; 

Стр.12 

5. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Веско Белевски од с.Дедебалци; 

Стр.13 

6. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Виктор Атанасовски од с.Лознани; 

Стр.14 

7. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на црквата Св.Петка од с.Ивањевци; 

Стр.15 

8. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Борис Нешковски од с.Беранци; 

Стр.16 

9. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на црквата Св. Петка од с.Мусинци; 

Стр.17 

10. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Тони Тодоровски од с.Могила; 

Стр.18 

11. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на Интернационален музички фестивал ТРА ЛА ЛА; 

Стр.19 

12. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Цвета Долевска од с.Ивањевци; 

Стр.20 

13. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на ФК. Стрела  од с.Могила; 

Стр.21 

14. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Панде Ристевски од с.Дедебалци; 

Стр.22 

15. Заклучок за објавување Одлука за доделување материјална помош на ОУ. 
Браќа Миладиновци с.Добрушево; 

Стр.23 

16. Заклучок за објавување Одлука за доделување материјална помош на ОУ. 
Гоце Делчев с.Могила; 

Стр.24 

17. Заклучок за објавување Одлука за доделување материјална помош на ОУ. 
Кочо Рацин с.Ивањевци; 

Стр.25 



   

 

 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 

НА ОПШТИНА МОГИЛА БР. 14/2019 

 

Службен гласник на општина 

Могила 

Бр.14/2019 

МОГИЛА 

29.08.2019 год. 

Излегува по потреба 

 ж.с-ка 

747014007063013 

Д.Б 

4002004169937 

 

 

 

 

 

 

  



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.14    2 

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 

од Законот за локална самоуправа (“Службен 

весник на РМ” бр.5/02) и член 23-а став 1 

точка 3 од Статутот на Општина Могила 

(“Службен гласник на Општина Могила” 

бр.05/06 и 08/13), донесувам: 

 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Одлука за формирање на 

Локален Совет за превенција 

 

1. Објавувам Одлука за формирање на 

Локален Совет за превенција, 

донесено на седница на Совет на 

Општина Могила, одржана на 

23.08.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-782/1                             Општина Могила                                                                             

29.08.2019 година                    Градоначалник    

            Јасмина Гулевска                                                                            

 

 

 

Врз основа на член 36, став 1, точка 

15 и член 62, став 1 од Законот за локална 

самоуправа (,,Службен весник на РМ,, бр. 

5/02), а во врска со член 11, став 3 и член 25, 

став 3 од Законот за полиција (,,Службен 

весник на РМ,, бр. 114/06, 6/09, 145/12, 

41/14, 33/15, 31/16, 106/16, 120/16, 21/18, 

61/18) 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 23.08.2019 година, 

донесе: 

 

О Д Л У К А 

За формирање на Локален Совет за 

Превенција 

 

Член 1 

 Се формира Локален Совет за 

превенција како советодавно и 

координативно тело, заради остварување на 

соработка и зацврстување на влијанието на 

јавноста во работата на полицијата. 

Член 2 

Целта на Локалниот Совет за 

Превенција се состои во изградба на 

заеднички препораки за подобрување на 

јавната безбедност на подрачјето на општина 

Могила како и градење на доверба и 

партнерски односи во превенирањето на 

појавите што влијаат на јавната безбедност. 
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Член 3 

Локалниот Совет за Превенција е 

составен од претставници на локалната и 

централната власт како и други владини и 

невладини организации во следниот состав: 

 

- Јасмина Гулевска (Градоначалник на 

општина Могила) 

- Љиљана Папалевска (вработена во 

Основното јавно обвинителство 

Битола) 

- Зоран Боцевски (вработен во СВР 

Битола- ПС) 

- Александар Јанкуловски 

(Претседател на Совет на општина 

Могила)  

- Александар Черговски (в.д. Директор 

на ЈКП ,,Пела Хигиена,, - Општина 

Могила) 

- Македонка Соклевска (Директор на 

ОУ ,,Браќа Миладиновци,, - 

Добрушево) 

- Наташа Бошковска (Директор на ОУ 

,,Гоце Делчев,, -Могила) 

- Весела Богдановиќ (в.д. Директор на 

ОУ ,,Кочо Рацин,, - Ивањевци ) 

- Живко Јосифовски (вработен во 

подружница ШС ,,Кајмакчалан'' – 

Битола) 

- Претставници на невладини 

организации 

- Претставници на МЗ 

- Претставници на бизнис секторот 

- Претставници од религиозните 

заедници 

 

Член 4 

 Со локалниот Совет за Превенција 

заседава Градоначалникот на општина 

Могила – Јасмина Гулевска, а негов заменик 

е Претседателот на Совет на општина Могила 

– Александар Јанкуловски. 

Член 5 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот 

ден од денот на објавување во ,,Службен 

гласник на општина Могила''. 

 

 

Бр.08-729/3            Општина Могила 

23.08.2019 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 Правилник за изменување и 
дополнување на Правилникот бр.08-280/13 
од 12.03.2018 година за начинот на вршење 

видео надзор во и околу општинската 
зграда на Општина Могила 

 

1. Објавувам Правилник за изменување 
и дополнување на Правилникот 
бр.08-280/13 од 12.03.2018 година за 
начинот на вршење видео надзор во 
и околу општинската зграда на 
Општина Могила, донесено на 
седница на Совет на Општина 
Могила, одржана на 23.08.2019 
година; 

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

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-782/2                     Општина Могила 

29.08.2019 година           Градоначалник 

   Јасмина Гулевска                                                                                       

 
 

 

Врз основа на член 36, став 1 од 
Законот за локална самоуправа (‘’Службен 
весник на Република Македонија’’ број 
05/02) и член 9-а, 9-б, 9-в од Законот за 
заштита на личните податоци (‘’Службен 
весник на Република Македонија’’ број 
07/05, 103/08, 124/10 и 135/11, 43/14, 153/15, 
99/16, и 64/18), Советот на Општина Могила 
на седница одржана на ден 23.08.2019 
година, донесе 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ БР.08-

280/13 ОД 12.03.2018 ГОДИНА ЗА НАЧИНОТ 
НА ВРШЕЊЕ ВИДЕО НАДЗОР  ВО И ОКОЛУ 

ОПШТИНСКАТА ЗГРАДА НА  ОПШТИНА 
МОГИЛА 

 

Член 1 

 Во Правилникот за начинот на 
вршење видео надзор во и околу 
општинската зграда на општина Могила 
(,,Службен гласник на општина 
Могила,,бр.03/18) во членот 3 по ставот 4 се 
додаваaт два нови става 5 и 6 кои гласат: 

,,Анализата на целите за поставување 
на системот за спроведување на видео 
надзор во општина Могила (Прилог 1) е 
составен дел на овој Правилник. 

 Анализата од став 5 на овој член ги 
содржи причините за поставување на 
системот за спроведување на видео надзор 
со образложение на потребите за 
исполнување на целта, односно на целите во 
смисла на одредбите од член 9-б, став 1 од 
Законот за заштита на личните податоци, 
како и опис на неподвижните и на 
подвижните предмети кои ќе се штитат со 
поставувањето на видео надзорот." 
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Член 2 

Во членот 6 по точката 7 се додава 
нова точка 8 која гласи: 

,,Лозинките треба автоматски да се 
менуваат по изминат временски период што 
не може да биде подолг од три месеци.'' 

 
Член 3 

 
Во членот 8 по став 1, се додава нов 

став 2 кој гласи: 
,,Образецот на Евиденцијата од став 1 од овој 
член е составен дел на овој Правилник 
(Образец број 4). 
 

Член 4 
 

 Во членот 9 став 3 алинеите 4 и 6 се 
бришат. 
 

Член 5 

Во Членот 13 по став 1 се додава нов 
став 2 кој гласи:  

,, Планот од став 1 од овој член е составен 
дел на овој Правилник (Прилог 2).'' 

Член 6 

Овој правилник влегува во сила со 
денот на донесувањето и ќе се објави во 
,,Службен гласник на Општина Могила,,. 

 

 

Бр.08-729/4  Општина Могила 

23.08.2019 година      Претседател на Совет 
            Александар Јанкуловски                            
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СОДРЖИНА 

БРОЈ 14/2019 

1. Заклучок за објавување Одлука за формирање на Локален Совет за 

превенција; 

Стр.2 

2. Заклучок за објавување Правилник за изменување и дополнување на 

Правилникот бр.08-280/13 од 12.03.2018 година за начинот на вршење 

видео надзор во и околу општинската зграда на Општина Могила; 

Стр.4 


