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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 Буџетот  на Општина 

Могила за 2019 година 

 

1. Објавувам Одлука за измена и 

дополнување на Буџетот на Општина 

Могила за 2019 година, донесено на 

седница на Совет на Општина 

Могила, одржана на 14.10.2019 

година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-903/1                         Општина Могила                                                                                 

17.10.2019 година                    Градоначалник 

                                                     Јасмина Гулевска                                                                               

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 
2 од Законот за локална самоуправа 
("Службен весник на Република 
Макеоднија" бр.5/2002), член 29 став 1 
од Законот за финансирање на 
единиците на локалната самоуправа 
("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 61/2004, 96/2004, 
67/2007,156/09,47/11,192/15  и 209/18 
год.) и  член 36 од Законот за буџети 
(„Службен весник на Република 
Македонија“ 
бр.54/05,04/08,103/08,156/09,95/10,180/
11,171/12,192/15и167/16). Советот на 
Општината Могила на  седница одржана 
нa ден  14.10.2019 година донесе: 

 

 
Одлука  

За Измена и дополнување на  
Буџетот 

на Општината Могила  за 2019  
година 

 
Општ дел 

Член 1 
 
Измена и дополнување на  Буџетот на 
Општината  Могила  за 2019 година се 
состои од: 
 
I.Вкупни приходи               БУЏЕТ                           
РЕБАЛАНС    

                                                 119.193.657                              
122.953.318 
 
                                                                         

Даночни 
приходи 

   8.210.000     8.060.305 

Неданочни 
приходи 

   1.323.000     1.472.695 
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Капитални 
приходи 

 13.456.595   13.456.595 

Приходи од 
дотации 

 41.230.000   41.230.000 

Приходи од 
трансфери 

 38.058.830   41.113.491 

Приходи од 
донации 

 16.915.232   17.620.232 

                            
II.  Вкупни расходи          135.242.389                    
139.039.806 
____________________________________
________________________                                                                         
Од утврдени намени          134.892.389                   
138.889.806                
Расходи од резерви                 350.000                           
150.000                 
 
III.Дефицит                        -16.048.732                      
-16.086.488 
----------------------------------------------------------
------------------------------------------- 
 
IV.Финансирање                  16.048.732                    
16.086.488 
----------------------------------------------------------
-------------------------------------------Прилив                                  
18.048.732                    18.048.732 
Домашни задолжувања          6.000.000                      
6.000.000 
Депозит                                  12.048.732                    
12.048.732 
Одлив                                      2.000.000                     
1.962.244 
Отплата на главница              2.000.000                      
1.962.244 
 

Член 2 
 
 Приходите по извори и видови на 
приходи и расходите по основни намени 
и програми се утврдени во 

консолидираниот биланс на приходите и 
расходите, билансот на тековно-
оперативни расходи и билансот на 
капитални расходи на Општината Могила  
за 2019 година, а чиј составен дел се и 
Прегледот на развојните програми и тоа 
како што следува: 
                                                                         
Член 3 

 
Приходите и расходите  во износ 

од  141.002.050 денари  искажани по 
основни намени во Билансот на приходи 
и расходи во буџетот на Единицата на 
локална самоуправа за 2019 година, се 
распоредени по корисници и поблиски 
намени во посебниот дел 

Член 4 
 

Одлуката за измена и 
дополнување на Буџетот на Општина 
Могила  влегува во сила  со денот на 
донесувањето и ќе се објави во Службен 
гласник на Општината Могила 
 
 
 

 
Бр.08-871/3                       Општина Могила                                                              
14.10.2019 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 усвојување на 

Елаборат за проценка на штета настаната од 

природна непогода (град) на територијата 

на Општина Могила на ден 17.06.2019, 

24.06.2019 и 03.07.2019 година 

 

1. Објавувам Одлука за усвојување на 

Елаборат за проценка на штета 

настаната од природна непогода 

(град) на територијата на Општина 

Могила на ден 17.06.2019, 24.06.2019 

и 03.07.2019 година, донесено на 

седница на Совет на Општина 

Могила, одржана на 14.10.2019 

година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-903/2                      Општина Могила                                                                               

17.10.2019 година                     Градоначалник 

                                                     Јасмина Гулевска                                                                                  

Врз основа на член 11 и 143 од 

Законот за заштита и спасување (“Службен 

весник на РМ” бр.36/2004, 49/2004, 86/2008, 

124/2010, 18/2011, 41/2014, 129/15, 71/2016, 

106/2016 и 83/2018), член 36 став 1 точка 15 

од Законот за локална самоуправа (“Службен 

весник на РМ” бр.05/02) 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 опшина Могила на седницата 

одржана на  ден 14.10.2019 година, донесе: 

О Д Л У К А 

За усвојување на ЕЛАБОРАТ за проценка на 

штета настаната од природна непогода 

(град) на територијата на општина Могила 

Член 1 

Советот на општина Могила го усвои и 

потврди доставениот Елаборат за проценка 

на штета настаната од природна непогода 

(град) на територијата на општина Могила на 

ден 17.06.2019, 24.06.2019 и 03.07.2019 

година доставен од Комисијата за проценка 

на штети. 

Член 2 

Проценетата вредност на штетите од 

природната непогода (град) на територијата 

на општина Могила на ден 17.06.2019, 

24.06.2019 и 03.07.2019 година изнесува 

27.248.858,00 денари. 

 

ПРИЛОГ: Елаборат од Комисијата бр.08-

871/4 од 14.10.2019 година и Извештај за 

проценетата штета бр.08-871/4  од 

14.10.2019 година. 
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Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето и истата ќе се објави во 

“Службен гласник на општина Могила”. 

 

Бр.08-871/4                       Општина Могила                                                                                          

14.10.2019 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 усвојување на 

Елаборат за проценка на штета настаната од 

природна непогода (град) на територијата 

на Општина Могила на ден 04.07.2019 

година 

 

1. Објавувам Одлука за усвојување на 

Елаборат за проценка на штета 

настаната од природна непогода 

(град) на територијата на Општина 

Могила на ден 04.07.2019 година, 

донесено на седница на Совет на 

Општина Могила, одржана на 

14.10.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-903/3                              Општина Могила                                                                          

17.10.2019 година                   Градоначалник 

                                                     Јасмина Гулевска                                                                              
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Врз основа на член 11 и 143 од 

Законот за заштита и спасување (“Службен 

весник на РМ” бр.36/2004, 49/2004, 86/2008, 

124/2010, 18/2011, 41/2014, 129/15, 71/2016, 

106/2016 и 83/2018), член 36 став 1 точка 15 

од Законот за локална самоуправа (“Службен 

весник на РМ” бр.05/02) 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 опшина Могила на седницата 

одржана на  ден 14.10.2019 година, донесе: 

 

О Д Л У К А 

За усвојување на ЕЛАБОРАТ за проценка на 

штета настаната од природна непогода 

(град) на територијата на општина Могила 

 

Член 1 

Советот на општина Могила го усвои и 

потврди доставениот Елаборат за проценка 

на штета настаната од природна непогода 

(град) на територијата на општина Могила на 

ден 04.07.2019, година доставен од 

Комисијата за проценка на штети. 

Член 2 

Проценетата вредност на штетите од 

природната непогода (град) на територијата 

на општина Могила на ден  04.07.2019 

година изнесува 2.768.513,00 денари. 

 

ПРИЛОГ: Елаборат од Комисијата бр.08-

871/5 од 14.10.2019 година и Извештај за 

проценетата штета бр.08-871/5  од 

14.10.2019 година. 

Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето и истата ќе се објави во 

“Службен гласник на општина Могила”. 

 

Бр.08-871/5                            Општина Могила                                                                                     

14.10.2019 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 измена и 

дополнување на Одлуката бр.08-756/9 од 

29.08.2019 година за избор на претставник 

во училишен одбор во ОУ."Браќа 

Миладиновци" с.Добрушево 

 

1. Објавувам Одлука за измена и 

дополнување на Одлуката бр.08-

756/9 од 29.08.2019 година за избор 

на претставник во училишен одбор во 

ОУ."Браќа Миладиновци" 

с.Добрушево, донесено на седница 

на Совет на Општина Могила, 

одржана на 14.10.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-903/4                              Општина Могила                                                                            

17.10.2019 година                    Градоначалник 

                                                    Јасмина Гулевска                                                                                        

                                                                                                                     

Врз основа на член 106, 107 и 108 од 
Законот за основно образование (Службен 
весник на РСМ бр.161/2019), во согласност со 
член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02) 
и член 22-а став 1 точка 32 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 седница одржана на ден 
14.10.2019 година, донесе: 

ОДЛУКА 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСТАВНИК ВО УЧИЛИШЕН 
ОДБОР ВО ОУ “Браќа Миладиновци” 

с.Добрушево 

Член 1 

Врз основа на поднесена оставка од 
претставник во Училишниот одбор во ОУ. 
“Браќа Миладиновци” с.Добрушево бр.08-
812/1 од 05.09.2019 година, Советот на 
Општина Могила донесе Одлука за избор на 
претставник во Училишен одбор на ОУ. 
“Браќа Миладиновци” с.Добрушево. 

Член 2 

За претставник во УО на ОУ “Браќа 
Миладиновци” с.Добрушево се именува: 

 Марија Талевска од с.Добрушево 

Член 3 

Мандатот на членовите трае 3 (три) години 
од денот на именувањето. 

Член 4 

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

Бр. 08-871/6                            Општина Могила                                                                           
14.10.2019 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 Решение за измена и 

дополнување на Решението бр.08-741/ од 

13.11.2017 година за формирање на 

Комисија за статут и прописи 

 

1. Објавувам Решение за измена и 

дополнување на Решението бр.08-

741/ од 13.11.2017 година за 

формирање на Комисија за статут и 

прописи, донесено на седница на 

Совет на Општина Могила, одржана 

на 14.10.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-903/5                             Општина Могила                                                                          

17.10.2019 година                    Градоначалник 

                                                    Јасмина Гулевска                                                                                 

 

 

 

Врз основа на член 36 точка 15 од 
Законот за локална самоуправа на Република 
Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.5/2002) а во врска со член 
22-а став 1 точка 42 и член 43 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 
14.10.2019 година го донесе следното:  

РЕШЕНИЕ 

За измена и дополнување на Решението 
бр.08-741 од 13.11.2017 година за 

формирање на Комисија за статут и прописи 

Член 1 

Советот на Општина Могила донесе 
Решение за измена и дополнување на 
Решението бр.08-741 од 13.11.2017 година за 
формирање на Комисија за статут и прописи 
односно за разрешување и именување на 
член во Комисијата за статут и прописи. 

Се разрешува членот: 

 Александар Јанкуловски од 
с.Мусинци 

На негово место се именува: 

 Љубе Шемовски 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.08-871/7                           Општина Могила                                                                      
14.10.2019 година          Претседател на Совет 

                                       Александар Јанкуловски 

                                                                                  



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.16    9 

 
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 

Годишниот план за вработување на ЈКП 

"Пела Хигиена" – Општина Могила  за 2020 

година 

 

1. Објавувам Одлука за усвојување на 

Годишниот план за вработување на 

ЈКП "Пела Хигиена" – Општина 

Могила за 2020 година, донесено на 

седница на Совет на Општина 

Могила, одржана на 14.10.2019 

година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

Бр.09-903/6                           Општина Могила                                                                               

17.10.2019 година                     Градоначалник 

                                                     Јасмина Гулевска                                                                                      

 

 

Врз основа на член 37-з од Законот за 
јавните претпријатија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр.6/2002, 40/2003, 
49/2006, 22/2007, 83/2009, 6/2012, 119/13, 
41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015 и 
39/2016) член 5 став 2, член 20-а и член 20-б 
од Законот за вработените во Јавниот сектор 
(Службен весник на Република Македонија 
бр.27/2014, 199/2014, 27/2016 и 35/2018), 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 14.10.2019 година, донесе:  

О Д Л У К А 

за Усвојување на Годишниот план за 
вработување на ЈКП "Пела Хигиена" – 

Општина Могила  за 2020 година 

Член 1 

Советот на Општина Могила донесе 
Одлука за Усвојување на Годишниот план за 
вработување на ЈКП "Пела Хигиена" – 
Општина Могила за 2020 година, бр.04-74/1 
од 12.08.2019 година. 

Прилог: Годишен план за 
вработување за 2020 година 

Член 2 

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

 

Бр.08-871/8                     Општина Могила                                                        

14.10.2019 година    Претседател на Совет 

                                   Александар Јанкуловски                                                                  
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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.16    15 

 
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 

прогласување на јавен некатегоризиран пат 

во локален пат 

 

1. Објавувам Одлука за Согласност за 

прогласување на јавен 

некатегоризиран пат во локален пат, 

донесено на седница на Совет на 

Општина Могила, одржана на 

14.10.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-903/7                          Општина Могила                                                                                

17.10.2019 година                    Градоначалник 

                                                     Јасмина Гулевска                                                                                  

 

 

 

 

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 
од Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр.5/2002) 
а во согласност со член  9 став 2, 3 и 4 од 
Законот за јавни патишта ("Службен весник 
на Република Македонија" бр.84/2008, 
52/2009, 114/2009, 124/2010, 23/2011, 
53/2011, 44/2012, 168/2012, 163/2013, 
187/2013, 39/2014, 42/2014, 166/2014, 
44/2015, 116/2015, 150/2015, 31/2016, 
71/2016 и 163/2016) 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 14.10.2019 година, донесе: 

 
ОДЛУКА 

За Согласност за прогласување на јавен 
некатегоризиран пат во  локален пат 

 
Член 1 

Советот на Општина Могила  ДАДЕ 
СОГЛАСНОСТ за прогласување на јавен не 
категоризиран пат во локален пат за 
поврзување на населеното место Добрушево 
во Општина Могила и населеното место 
Канатларци во Општина Прилеп. 

 
Член 2 

Патот ќе биде градба од II Категорија – 
општински локален пат за поврзување на 
населеното место Добрушево во Општина 
Могила и населеното место Канатларци во 
Општина Прилеп и во атарот на Општина 
Могила ќе ги опфати КП 4261/2 и КО 153 во 
КО Добрушево ВОН гр. реон. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето и истата ќе се објави во 
Службен гласник на Општина Могила. 
 
Бр.08-871/9  Општина Могила  
14.10.2019 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 доделување 

еднократна финансиска помош на Благоја 

Трифуновски од с.Долно Чарлија 

 

1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 

Благоја Трифуновски од с.Долно 

Чарлија, донесено на седница на 

Совет на Општина Могила, одржана 

на 14.10.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

Бр.09-903/8                     Општина Могила                                                                                          

17.10.2019 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.03-175/1 

од 12.02.2019 година за еднократна 

финансиска помош, Советот на општина 

Могила на седницата одржана на ден 

14.10.2019 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 

помош на лицето Благоја Трифуновски  од             

с. Долно Чарлија 

1. Врз основа на поднесено барање број 

03-175/1 од 11.02.2019 година и 

писмо со молба за доделување 

еднократна финансиска помош на 

Благоја Трифуновски од с. Долно 

Чарлија 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 15.000 (петнаесет илјади 

денари ). 

 

2. Паричните средства во износ од 

15.000,00 денари да се исплатат на 

жиро сметка: 210501562508253 НЛБ 

Банка. 

 

3. Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето и истата да се објави 

во Службен гласник на општина 

Могила. 

 

 

Бр.08-871/10                          Општина Могила                                                           

14.10.2019 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 доделување 

еднократна финансиска помош на Трајан 

Чачоровски од с.Долно Српци 

 

1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 

Трајан Чачоровски од с.Долно Српци, 

донесено на седница на Совет на 

Општина Могила, одржана на 

14.10.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

 

 

Бр.09-903/9                   Општина Могила                                                                                           

17.10.2019 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.03-805/1 
од 04.09.2019 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
14.10.2019 година ја донесе следната: 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Чачоровски Трајан  од        

с. Долно Српци 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-805/1 од 04.09.2019 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Чачоровски Трајан од с. Долно Српци 
која му е потребна поради 
претрпената штета настаната од 
пожар, 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: 500800013249896 
Стопанска Банка А.Д. Битола. 
 

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

Бр.08-871/11                         Општина Могила                                                            

14.10.2019 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 доделување 
еднократна финансиска помош на Стевче 

Стојчевски од с.Далбеговци 

 

1. Објавувам Одлука за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Стевче Стојчевски од с.Далбеговци, 
донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 
14.10.2019 година; 

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

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-903/10                  Општина Могила                                                                                            
17.10.2019 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.03-818/1 
од 10.09.2019 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
14.10.2019 година ја донесе следната: 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Стојчевски Стевче  од         

с. Далбеговци 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-818/1 од 10.09.2019 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Стојчевски Стевче од  с. Далбеговци 
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: 500800004419016 
Стопанска Банка А.Д. Битола. 
 

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

Бр.08-871/12                          Општина Могила                                                      

14.10.2019 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 доделување 

еднократна финансиска помош на Мунир 

Махмуд од Битола 

 

1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 

Мунир Махмуд од Битола, донесено 

на седница на Совет на Општина 

Могила, одржана на 14.10.2019 

година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

Бр.09-903/11                            Општина Могила                                                                               

17.10.2019 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.03-877/1 
од 03.10.2019 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
14.10.2019 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Мунир Махмуд од Битола 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-877/1 од 03.10.2019 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Мунир Махмуд од Битола која му е 
потребна поради лошата здравствена 
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: 500700001584875 
Стопанска Банка А.Д. Битола. 
 

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

Бр.08-871/13                            Општина Могила                                                    

14.10.2019 година          Претседател на Совет  

                                       Александар Јанкуловски                                                                

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.16    20 

 
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 Флоре 

Груевски од с.Могила 

 

1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 

Флоре Груевски од с.Могила, 

донесено на седница на Совет на 

Општина Могила, одржана на 

14.10.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

Бр.09-903/12                        Општина Могила                                                                                      

17.10.2019 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.03-879/1 
од 03.10.2019 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
14.10.2019 година ја донесе следната: 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Флоре Груевски  од              

с. Могила 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-879/1 од 03.10.2019 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Флоре Груевски од      с. Могила која 
му е потребна поради претрпената 
штета, загуба на шест крави. 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: 300067075030459 
Комерцијална 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.08-871/14                         Општина Могила                                                                      

14.10.2019 година         Претседател на Совет 

                                       Александар Јанкуловски                                                                    

                                                                                                         



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.16    21 

 
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 Љубе 

Тодорчески од с.Добромири 

 

1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 

Љубе Тодорчески од с.Добромири, 

донесено на седница на Совет на 

Општина Могила, одржана на 

14.10.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-903/13                   Општина Могила                                                                                           

17.10.2019 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.03-753/1 
од 20.08.2019 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
14.10.2019 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Љубе Тодорчески од 

с.Добромири 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-753/1 од 20.08.2019 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Љубе Тодорчески од с.Добромири 
која му е потребна поради лошата 
здравствена 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: 500800004261885 
Стопанска Банка А.Д. Битола. 
 

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

Бр.08-871/15                    Општина Могила                                                                
14.10.2019 година          Претседател на Совет 

                                       Александар Јанкуловски                                                                  

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.16    22 

 
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 Методија 

Сакурмовски од с.Могила 

 

1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 

Методија Сакурмовски од с.Могила, 

донесено на седница на Совет на 

Општина Могила, одржана на 

14.10.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-903/14                        Општина Могила                                                                                      

17.10.2019 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.03-659/1 
од 15.07.2019 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
14.10.2019 година ја донесе следната: 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Методија Сакурмовски од 

с.Могила 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-659/1 од 15.07.2019 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Методија Сакурмовски од с.Могила 
која му е потребна поради лошата 
здравствена 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: 0400600070329 
Стопанска Банка А.Д. Битола. 
 

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

Бр.08-871/16                           Општина Могила                                                         
14.10.2019 година         Претседател на Совет 

                                       Александар Јанкуловски       

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.16    23 

 
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 Зоран 

Тарашовски од с.Лознани 

 

1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 

Зоран Тарашовски од с.Лознани, 

донесено на седница на Совет на 

Општина Могила, одржана на 

14.10.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

Бр.09-903/15                      Општина Могила                                                                                        

17.10.2019 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.03-846/1 
од 24.09.2019 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
14.10.2019 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Зоран Тарашовски  од        

с. Лознани 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-846/1 од 24.09.2019 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Зоран Тарашовски од с. Лознани која 
му е потребна поради претрпената 
штета од пожар што го зафати 
с.Лознани, Советот на општина 
Могила донесе Одлука за 
доделување парични средства како 
еднократна финансиска помош  во 
износ од 15.000 (десет илјади денари 
). 
 

2. Паричните средства во износ од 
15.000,00 денари да се исплатат на 
жиро сметка: 210501614998445 НЛБ 
Банка. 
 

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

 

Бр.08-871/17                          Општина Могила                                                         
14.10.2019 година          Претседател на Совет 

                                       Александар Јанкуловски 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.16    24 

 
 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 Томе 

Димовски од с.Вашарејца 

 

1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 

Томе Димовски од с.Вашарејца, 

донесено на седница на Совет на 

Општина Могила, одржана на 

14.10.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-903/16                          Општина Могила                                                                                    

17.10.2019 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.03-880/1 
од 04.10.2019 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
14.10.2019 година ја донесе следната: 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Томе Димовски  од             

с. Вашарејца 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-880/1 од 04.10.2019 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Томе Димовски од      с. Вашарејца 
која му е потребна поради 
претрпената штета од пожар што го 
зафати неговиот помошен објект, 
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: 290500008305748 ТТК 
Банка. 
 

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

Бр.08-871/18                         Општина Могила                                                           
14.10.2019 година       Претседател на Совет 

                                       Александар Јанкуловски  



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.16    25 

 
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 Центар за 

едукација и негување на традицијата и 

фолклорот ЕТНО – ИЛИНДЕН  

 

1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 

Центар за едукација и негување на 

традицијата и фолклорот ЕТНО – 

ИЛИНДЕН, донесено на седница на 

Совет на Општина Могила, одржана 

на 14.10.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-903/17                         Општина Могила                                                                                     

17.10.2019 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.08-722/2 
од 01.08.2019 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
14.10.2019 година ја донесе следната: 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на Центар за едукација и негување 

на традицијата и фолклорот ЕТНО – 
ИЛИНДЕН  

1. Врз основа на поднесено барање број 
08-722/2 од 01.08.2019 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Центар за едукација и негување на 
традицијата и фолклорот ЕТНО – 
ИЛИНДЕН која му е потребна за 
покривање на патните трошоци  за 
патување во Петровац – Република 
Црна Гора, 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 
превозникот Транскоп АД Битола на 
жиро сметка: 530040100124544 
Охридска 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.08-871/19                         Општина Могила                                                           
14.10.2019 година          Претседател на Совет 

                                      Александар Јанкуловски                                                                   



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.16    26 

 
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 Ф.К 

Стрела с.Могила 

 

1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 

Ф.К Стрела с.Могила, донесено на 

седница на Совет на Општина 

Могила, одржана на 14.10.2019 

година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-903/18                      Општина Могила                                                                                    

17.10.2019 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.03-701/1 
од 29.07.2019 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
14.10.2019 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.08-871/20                            Општина Могила                                                        
14.10.2019 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 доделување 

еднократна финансиска помош на ОУ. Браќа 

Миладиновци с.Добрушево 

 

1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на ОУ. 

Браќа Миладиновци с.Добрушево, 

донесено на седница на Совет на 

Општина Могила, одржана на 

14.10.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-903/19                   Општина Могила                                                                                           

17.10.2019 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.15-852/1 
од 25.09.2019 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
14.10.2019 година ја донесе следната: 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на ОУ. Браќа Миладиновци 

с.Добрушево 

1. Врз основа на поднесено барање број 
15-852/1 од 25.09.2019 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на ОУ. 
Браќа Миладиновци с.Добрушево 
која му е потребна за набавка на 
антифриз за потребите на парното 
греење во ОУ. Браќа Миладиновци 
с.Добрушево, 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 по 
фактура доставена од страна на 
добавувачот по извршена набавка од 
страна на Општина Могила за 
потребите на  ОУ. Браќа 
Миладиновци с.Добрушево. 
 

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

Бр.08-871/21                          Општина Могила                                                          
14.10.2019 година         Претседател на Совет 

                                      Александар Јанкуловски                                                                   
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СОДРЖИНА 
БРОЈ 16/2019 

1. Заклучок за објавување Одлука за измена и дополнување на Буџетот на 
Општина Могила за 2019 година; 

Стр.2 

2. Заклучок за објавување Одлука за усвојување на Елаборат за проценка на 
штета настаната од природна непогода (град) на територијата на Општина 
Могила на ден 17.06.2019, 24.06.2019 и 03.07.2019 година; 

Стр.4 

3. Заклучок за објавување Одлука за усвојување на Елаборат за проценка на 
штета настаната од природна непогода (град) на територијата на Општина 
Могила на ден 04.07.2019 година; 

Стр.5 

4. Заклучок за објавување Одлука за измена и дополнување на Одлуката 
бр.08-756/9 од 29.08.2019 година за избор на претставник во училишен 
одбор во ОУ. Браќа Миладиновци с.Добрушево; 

Стр.7 

5. Заклучок за објавување Решение за измена и дополнување на Решението 
бр.08-741/ од 13.11.2017 година за формирање на Комисија за статут и 
прописи; 

Стр.8 

6. Заклучок за објавување Одлука за усвојување на Годишниот план за 
вработување на ЈКП Пела Хигиена – Општина Могила за 2020 година; 

Стр.9 

7. Заклучок за објавување Одлука за Согласност за прогласување на јавен 
некатегоризиран пат во локален пат; 

Стр.15 

8. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Благоја Трифуновски од с.Долно Чарлија; 

Стр.16 

9. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Трајан Чачоровски од с.Долно Српци; 

Стр.17 

10. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Стевче Стојчевски од с.Далбеговци; 

Стр.18 

11. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Мунир Махмуд од Битола; 

Стр.19 

12. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Флоре Груевски од с.Могила; 

Стр.20 

13. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Љубе Тодорчески од с.Добромири; 

Стр.21 

14. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Методија Сакурмовски од с.Могила; 

Стр.22 
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15. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна 
финансиска помош на лицето Зоран Тарашовски од с.Лознани; 

Стр.23 

16. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна 
финансиска помош на лицето Томе Димовски од с.Вашарејца; 

Стр.24 

17. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна 
финансиска помош на Центар за едукација и негување на традицијата 
и фолклорот ЕТНО – ИЛИНДЕН; 

Стр.25 

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

Стр.26 

19. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна 
финансиска помош на ОУ. Браќа Миладиновци с.Добрушево; 

Стр.27 
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	Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Република Макеоднија" бр.5/2002), член 29 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 61/...
	Одлука
	За Измена и дополнување на  Буџетот
	на Општината Могила  за 2019  година
	Општ дел
	Член 1
	Измена и дополнување на  Буџетот на Општината  Могила  за 2019 година се состои од:
	I.Вкупни приходи               БУЏЕТ                           РЕБАЛАНС
	II.  Вкупни расходи          135.242.389                    139.039.806
	____________________________________________________________

	Од утврдени намени          134.892.389                   138.889.806
	Расходи од резерви                 350.000                           150.000
	III.Дефицит                        -16.048.732                      -16.086.488
	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
	IV.Финансирање                  16.048.732                    16.086.488
	-----------------------------------------------------------------------------------------------------Прилив                                  18.048.732                    18.048.732
	Домашни задолжувања          6.000.000                      6.000.000
	Депозит                                  12.048.732                    12.048.732
	Одлив                                      2.000.000                     1.962.244
	Отплата на главница              2.000.000                      1.962.244
	Член 2
	Приходите по извори и видови на приходи и расходите по основни намени и програми се утврдени во консолидираниот биланс на приходите и расходите, билансот на тековно-оперативни расходи и билансот на капитални расходи на Општината Могила  за 2019 годин...
	Член 3
	Приходите и расходите  во износ од  141.002.050 денари  искажани по основни намени во Билансот на приходи и расходи во буџетот на Единицата на локална самоуправа за 2019 година, се распоредени по корисници и поблиски намени во посебниот дел
	Член 4
	Одлуката за измена и дополнување на Буџетот на Општина Могила  влегува во сила  со денот на донесувањето и ќе се објави во Службен гласник на Општината Могила
	Бр.08-871/3                       Општина Могила                                                              14.10.2019 год          Претседател на Совет
	Александар Јанкуловски

