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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 30.09.2019 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 

30.09.2019 година, донесено на 

седница на Совет на Општина 

Могила, одржана на 15.11.2019 

година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-1005/1                   Општина Могила                                                                                       

19.11.2019 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 05/06,12/11, 08/13 и 
26/14), Советот на општина Могила на 
седница одржана на ден 15.11.2019 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 

30.09.2019 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 
30.09.2019 година. 

Прилог: Квартален извештај за 
извршување на Буџетот на Општина Могила 
за извештајниот период (кумулативно) за 
квартал од  01.01.2019 до  30.09.2019 година 

Член 2 

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

 

Бр.08-958/3                          Општина Могила                                                                     
15.11.2019 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.08-1114/4 од 

27.12.2018 година за извршување на 

Буџетот на Општина Могила за 2019 година 

 

1. Објавувам Одлука за измена и 

дополнување на Одлуката бр.08-

1114/4 од 27.12.2018 година за 

извршување на Буџетот на Општина 

Могила за 2019 година, донесено на 

седница на Совет на Општина 

Могила, одржана на 15.11.2019 

година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-1005/2                            Општина Могила                                                                        

19.11.2019 година                     Градоначалник 

                                                     Јасмина Гулевска                                                                                    

 

Врз основа на член 36 став 1  точка 2  
од Законот за локална самоуправа („ 
Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 23 
став 8 од Законот за финансирање на 
единиците на локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија” 
бр. 61/2004, 96/2004, 156/09, 47/11 и 209/18), 
како и измените и дополнувањето на Законот 
за плата и другите надоместоци за 
пратениците  во Собранието на РМ и другите 
избрани и именувани лица („Службен весник 
на РМ” бр.36/90, 38/91, 23/97,121/07, 161/08, 
92/09, 42/10, 97/10 и 145/12) со кој закон се 
регулирани платите и надоместоците од 
плати и на Градоначалниците на општините, 
Советот на Општина Могила на седницата 
одржана на ден 15.11.2019 година,  донесе: 

 
О Д Л У К А 

 
за измена и дополнување на Одлуката 
бр.08-1114/4 од 27.12.2018 година  за 

извршување на  Буџетот на Општината 
Могила  за 2019 година 

Член 1 
 

 Во Одлуката за извршување на 
Буџетот на Општина Могила за 2019 година 
("Службен гласник на Општина Могила" 
бр.18/2018), се врши измена и дополнување 
во членот 13 став 3 во делот вредноста на 
бодот на вработените во Општина Могила 
кои немаат статус на административни 
службеници, се брише делот "вредноста на 
бодот изнесува 73,03 денари", а се додава 
делот "вредноста на бодот се зголемува за 
5% односно вредноста на бодот изнесува 
76,68 денари". 

Член 2 
 
 Одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето и истата ќе се објави во 
,,Службен гласник на Општината Могила". 
 
Бр.08-958/4                          Општина Могила                                                                                                
15.11.2019 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 План на Програми за развој 

на Општина Могила за 2020 година 

 

1. Објавувам План на Програми за 

развој на Општина Могила за 2020 

година, донесено на седница на 

Совет на Општина Могила, одржана 

на 15.11.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-1005/3                      Општина Могила                                                                                    

19.11.2019 година                    Градоначалник 

                                                     Јасмина Гулевска                                                                                        

 

 

 

  Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” 
бр.05/2002), член 21-б од Законот за 
буџетите (“Службен весник на Република 
Македонија” бр.64/05, 04/08, 103/08, 156/09, 
95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 167/16) 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 15.11.2019 година, донесе: 

П Л А Н 

На Програми за развој на општина Могила 
за 2020 година 

 

Член 1 

Планот на Програмите за развој на општина 
Могила за 2020 година претставува 
среднорочен приказ на програми кои се 
наменети за развојни инвестиции за 
периодот од 2020 до 2021 година. 

Член 2 

Планот на Програмите за развој на општина 
Могила за 2020 година е преглед на 
среднорочните проекции на одобрени 
средства во Општина Могила, по одделни 
буџетски програми и потпрограми, како и 
годините во кои истите ќе се реализираат и 
изворите за нивно финансирање. 

 

ПРИЛОГ:  План на програми за развој на 
општина Могила за 2020 година. 

- Развојна потпрограма - Гасификација 
на Општина Могила  

- Развојна потпрограма - 
Електрификација на земјоделски 
површини во делот на општина 
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Могила кој не е опфатен со систем за 
наводнување 

- Развојна потпрограма - Изградба на 
индустриска зона ПЕТИЛЕП 

 

Член 3 

Планот на програми за развој станува 
составен дел на Предлог - Буџетот на 
Општина Могла за 2020 година. 

Член 4 

Планот влегува во сила со денот на 
донесувањето и истиот ќе се објави во 
Службен гласник на општина Могила. 

 

Бр.08-958/5                       Општина Могила                                                                                        
15.11.2019 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 Програма за зимско 

одржување на локални патишта и улици на 

територијата на Општина Могила, за 

сезоната 2019/2020 година 

 

1. Објавувам Програма за зимско 

одржување на локални патишта и 

улици на територијата на Општина 

Могила, за сезоната 2019.2020 

година, донесено на седница на 

Совет на Општина Могила, одржана 

на 15.11.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-1005/4                    Општина Могила                                                                                      

19.11.2019 година                   Градоначалник 

                                                   Јасмина Гулевска                                                                                     
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Врз основа на член 36 став 1 точка 6 

од Законот за локална 

самоуправа(``Сл.весник на РМ``бр.5/02), член 

14 став 8 од Законот за јавни 

патишта(``Сл.весник на РМ``бр.84/08) и член 

8  точка 4 од Статутот на општина Могила 

(``Сл.гласник на општина Могила``),  и член 

22-а точка 47 од Статутарната одлука, 

Советот на општина Могила на седницата 

одржана на ден  15.11.2019 год. донесе 

П Р О Г Р А М А 

за зимско одржување на локални патишта и 

улици на територијата на општина Могила, 

за сезоната 2019/2020 година  

 

1. Цел на Програмата 

2. Обем, динамика и ниво на одржување 

3. Организациска поставеност на службата за 

зимско одржување и обврски 

на учесниците 

3.1 Претпријатие на кое ќе му биде доверена 

работата 

3.2 Советот на општина Могила 

3.3 Единицата на локална самоуправа 

3.4 Надзорен орган 

3.5 Други учесници 

4. Прилози:  

4.1 Преглед на приоритетното чистење на 

локалните патишта и улици 

ВОВЕД 

Зимското одржување на локалните патишта и 

улици на територијата на општина Могила е 

од големо значење за жителите од сите 

населени места, бидејќи со истото се 

овозможува непречен проток на сообраќајот 

во зимски услови, а тоа е неопходно за 

нормално функционирање на сите области 

од животот на жителите од општината. 

Временските непогоди во зимскиот период 

од годината се најчеста причина за 

нарушување на нормалниот проток на 

сообраќај, особено при несоодветна 

подготовка на надлежните органи.  За 

реализација на оваа Програма неопходно е 

да се обезбеди одговорен однос од сите 

надлежни органи, а особено од општината, 

со што ќе се овозможат поприфатливи 

услови за сообраќајот и рационално и 

економично извршување на Програмата. А 

особено е значајно тоа што ќе се создадат 

потребните услови за непречено одвивање 

на стопанските и други дејности.   

 

 

1. Цел на Програмата 

Програмата има за цел да предвиди услови 

за ефикасно спроведување на зимското 

одржување на локалните патишта и улици на 

територијата на општина Могила преку:  

 одредување на обемот на работа и нивото 

на чистење на снегот и голомразиците од 

коловозните површини;  

 дефинирање на работите и задолженијата 

на учесниците во реализацијата на оваа 

Програма; 2 
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 дефинирање на обврските на сите учесници 

во реализација на Програмата.  

2. Обем, динамика и ниво на одржување 

2.1. Обем на одржување 

Тргнувајќи од основната цел на Програмата, 

физичкиот обем на работите е утврден 

согласно приоритетот за оспособување на 

коловозите за функционирање на 

сообраќајот и тоа:  

- локални патишта и улици по соодветен 

приоритет, по тип на коловоз по кој се 

одвива сообраќајот, витални локални 

патишта и улици (од локален пат или улица 

до објектот) до објекти чие функционирање е 

од витално значење за општината.  

2.2. Ниво и динамика на одржување 

Расчистување на коловозните површини се 

врши по следниот приоритет:  

- локални патишта и улици од прв приоритет, 

по кој се одвива сообраќајот по асфалтиран 

коловоз и кон објекти кои се од витално 

значење за општината;  

- локални патишта и улици од втор 

приоритет, по кој се одвива сообраќајот по 

тампониран или земјен коловоз.  

Одстранувањето на подмрзнатиците во 

услови кога нема врнежи се врши по 

приоритетот на локалниот пат или улица по 

кој се одвива сообраќајот.  

Дежурствоте се обезбедува континуирано во 

зимскиот период. Одговорните дежурни 

работници одржуваат контакти со сите 

субјекти, ја спроведуваат Програмата и 

даваат потребни информации на надлежните 

субјекти и граѓани.  Дежурството го 

спроведуваат вработените од 

претпријатиjата на кое ќе му бидат доверени 

работите, со својата ангажирана 

механизација и работна сила, и тоа според 

приоритетноста одредена со оваа Програма.  

Локалните патишта и улици од прв приоритет 

ќе бидат оспособени за функционирање на 

сообраќајот во зимски услови најдоцна до 

06,30 часот или за најмногу од 5 (пет) часа по 

престанокот на врнежите од снег.  Локалните 

патишта и улици од втор приоритет ќе се 

оспособуваат за 12-24 часа по 

оспособувањето на локалните патишта и 

улици од прв приоритет.  Фирми  на кои му е 

доверена работата за зимско одржување на 

локалните патишта и улици на територијата 

на општина Могила се:  

1. ЈКП „Пела Хигиена„ – Могила и истото 

располага минимум со следната 

механизација и работна сила:  

 машина со нож за чистење на 

снегот СКИП  

 трактор  

 пет вработени (работници).  

2. Фирма изведувач на работите – 

избрана на тендер со јавна набавка, 

која располага со потребна 

механизација, материјали  и опрема 

за чистење на снег. 

Доколку е потребно да се вклучи и друга 

механизација, тоа го врши ЈКП „Пела 

Хигиена„, по предходна согласност од 

надзорниот орган, а по налог на нарачателот.  

3. Организациска поставеност на службата 

за зимско одржување и обврски на 

учесниците 
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На подрачјето на општина Могила, службата 

за зимско одржување ја организира 

Единицата на локална самоуправа – Могила, 

како носител на сите работи и активности кои 

се однесуваат на целокупното 

функционирање на истата. Извршител на 

работите за зимско одржување е 

комуналното претпријатие ЈКП „Пела 

Хигиена„ – Могила и фирма избрана на 

тендер за вршење на зимското одржување. 

Преку својот надзорен орган ја следи 

реализацијата на Програмата и издава 

налози за работа. Согласно Законот за јавни 

набавки се одредува претпријатие кое ќе ја 

спроведува Програмата и ќе остварува 

соработка со сите други субјекти задолжени 

за спроведување на истата.  

Функционирањето на службата за зимско 

одржување се остварува со следната 

организациска поставеност:  

3.1. Претпријатијата на кое ќе му бидат 

доверени работите формира тело за 

организирање и раководење на службата за 

зимско одржување. Телото ја следи 

реализацијата на оваа Програма и заедно со 

стручната служба одлучува за преземање на 

потребни активности за справување со 

проблемите предизвикани од временските 

неприлики. Претпријатијата ги имаат 

следните задолженија:  

- организираат непрекинато 24 часовно 

дежурство во текот на целиот зимски 

период;  

- со специјална машина, опрема и работна 

рака врши чистење на снегот и посипување 

на песок-ризла на коловозните површини;  

- машината и другата потребна опрема ја 

одржува во исправна состојба за дејствување 

во зимски услови;  

- води комплетна документација за работата 

на службата за зимско одржување;  

- редовно и навремено го информира 

нарачателот и надзорниот орган за работата 

на службата за зимско одржување;  

- секојдневно изготвува и доставува 

извештаи за извршената работа на службата 

за зимско одржување до нарачателот, РЦУК-

Битола, Дирекција за заштита и спасување – 

подрачно одделение Битола и подрачното 

одделение на Министерството за внатрешни 

работи;  

- организира редовно дежурство со потребна 

опрема и алат, резервни делови и стручен 

кадар со цел обезбедување исправност на 

механизацијата и успешно дејствување на 

службата за зимско одржување;  

- за сезоната 2019/2020 година во доволни 

количини да обезбеди песок-ризла за 

посипување на коловозните површини.  

 

 3.2. Советот на општина Могила 

 - ја усвојува оваа Програма; и 

 - го контролира извршувањето на оваа 

Програма.  

 3.3. Единицата на локална самоуправа 

- ги координира активностите на сите 

задолжени субјекти во извршувањето на 

задачите од Програмата;  
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- преку локалните средства за јавно 

информирање и месните заедници врши 

информирање за работата на службата за 

зимско одржување.  

 3.4. Надзорен орган 

Надзорниот орган го определува носителот 

на работите со решение со кое ги определува 

работните задачи при реализацијата на 

Програмата за организирање и 

функционирање на службата за зимско 

одржување на подрачјето на општина 

Могила за сезоната 2019/2020 година.  

Надзорниот орган ги врши следните работи:  

- ја следи работата на извршителот на 

работите и за тоа изготвува комплетна 

техничка документација;  

- врши координација со органите и телата на 

Советот на општина Могила, со РЦУК-Битола, 

Дирекција за заштита и спасување , 

подрачното одделение на Министерството за 

внатрешни работи и други учесници,  

претпријатија, заедници и граѓани;   

- дава налог за работа на претпријатието на 

кое му се доверени работите;  

- врши и други работи и работни задачи во 

врска со реализацијата на Програмата.  

 3.5. Други учесници 

 3.5.1. Подрачното одделение на 

Министерството за внатрешни работи го 

контролира и регулира сообраќајот во 

новонастанатите состојби на региналните и 

локалните патишта во општина Могила и 

секогаш ќе биде непосредна врска со сите 

задолжени субјекти како би се овозможило 

непречено чистење на истите.  

 3.5.2. Надлежниот општински орган за 

комунални работи се грижи за спроведување 

на Одлуката за одржување на комунален ред 

на подрачјето на општина Могила, во делот 

на отстранување на снегот и мразот, преку 

инспекциските служби.  

 3.5.3. Државниот хидрометеоролошки завод 

преку РЦУК-Битола доставува извештаи 

(дневни, тродневни, неделни и месечни) за 

временските услови до општина Могила 

претпријатието на кое му е доверена 

работата и надзорот.  

 3.5.4. Подрачното одделение на ``ЕСМ-

ЕВН``АД Скопје ги презема потребните мерки 

за чистење на снегот од надворешните 

електроинсталации.  

 3.5.5. Подрачното одделение на 

``Македонски телекомуникации``АД Скопје 

ги презема потребните мерки за чистење на 

снегот од надвозните ТТ уреди и инсталации.  

 3.5.6. Претпријатијата и заедниците чии 

отворени објекти и простории се користат од 

страна на граѓаните (училишта, амбуланти, 

железнички премини, бензиски пумпи, 

гробишта и слични објекти) преземаат 5 брзи 

и ефикасни мерки за отстранување на снегот 

и подмрзнатиците од овие објекти и 

простории.  

 3.5.7. Претпријатијата, заедниците и 

граѓаните-сопственици, односно корисници 

на деловни згради и деловни простории 

(стоковни куќи, дуќани,  продавници, 

ресторани и сл.објекти) преземаат мерки за 

отстранување на снегот и подмрзнатиците од 

пред овие објекти.  
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 3.5.8. Граѓаните го чистат снегот и 

подмрзнатицата од патеките и приодите 

пред своите домови.  

За сите оние кои нема да ги извршуваат 

потребните работи ќе се постапува според 

Одлуката за комунален ред.  

4. Преглед на приоритетното чистење на 

локалните патишта и улици 

Локални патишта и улици на територијата на 

општина Могила од прв приоритет и 

Зимското одржување на локланите патишта и 

улици на територијата на општина Могила 

кои не се предвидени со оваа Програма ќе се 

врши само во исклучителни случаеви и со 

посебен налог од нарачателот.  

4.1 Lokalni patiшta  

 

- od s.Radobor do  

s.^arlija                                                                          

- 2,5 km 

- od reg.pat R-106 do 

s.Beranci - s.D.Srpci do R-

106                                

-  6 km                                            

- od reg. pat R-106 do 

s.Loznani  s. Novoselani                                          

- 5,5 km 

- od regionalen pat R-119 

do s.Podino                                                       

-  1,5 km 

- od regionalen pat R-119 

do s.Sv. Todori- centar                                   

-  1,5 km 

- s.Dedebalci - s.Crni~ani                                                                          

-  4.5 km 

- s.Crni~ani - s.Puturus                                                                               

-  1,5 km 

- od regionalniot pat R-120 

do s.Alinci                                                   

-  2,5 km 

- s.Dobruшevo -s.Musinci - 

s.Mojno                                                              

-  8 km 

- дел од regionalen pat R-

1101  од трафостаница до  

Вашарејца         -  15 km 

               - дел од 

regionalen pat R-2335  од 

Вашарејца до  Трновци                   
-  12 km 

- regionalen pat R-29175 од 

Могила  до врска  со Р2340 

(Будаково)        -  10 km 

-  

     

  Вкупно                                  

70,5  км 

4.2.Ulici vo naseleniте 

mesta  

- Mogila                    

- 4 km                     

- Долна Чарлија   1 км 

- Dobruшevo           - 2 

km                       - 

Будаково           - 1 км 

- Ivawevci             - 

1,5 km                    - 

Дедебалци        - 1 км 
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- Trnovci                  

- 1 km                    - 

Ношпал              - 1,5 

км 

- Radobor                 - 

1 km                      - 

Мусинци            - 1 км 

- Trap                          

- 2 km                   - 

Беранци             - 1 км 

- Долно Српци      - 1 км                          

- Вашарејца         - 1 км 

-Лознани               - 1 

км                          

- Свето Тодори    - 1 км 

 Вкупно 22 км 

Mehanizacija: Зимското чистење 

ЈКП „Пела Хигиена„ – Могила ќе го 

извршува со возило СКИП кое е 

опремено со нож за чистење на снег. 

Фирмата со која ќе се склучи Договор 

за извршување на зимската служба 

располага со потребната 

механизација предвидена во 

техничката спецификација. 

Потребната работна сила кoja ќе биде 

ангажирана со погоренаведената 

механизација е минимум 5 

работници. 

ЈКП „Пела Хигиена“ – Могила, ќе го 

извршува зимското чистење само на: 

 дел од регионален пат Р-1101  

од Трафостаница до  

Вашарејца          

 Дел од регионалниот пат Р 

29175 , на потегот од Могила 

до Радобор  во должина од 5 

км 

 Локален пат од Радобор до 

Д. Чарлија во должина од 2.5 

км 

 улици во нас. место Могила 

во должина од 4 км 

 улици во нас. место Радобор 

во должина од 1 км 

 улици во нас. место Долна 

Чарлија во должина од 1 км 

Чистењето на другите локални 

патишта и улици, кои се предвидени 

во Програмата ќе го извршува 

фирмата која ќе биде избрана на 

тендер за извршување на зимско 

чистење и одржување на локални 

патишта и улици.          

Забелешка: Патиштата и улиците ќе 

се чистат во широчина на асфалтната 

коловозна лента, при што патиштата 

се чистат во двата правци, а улиците 

во еден од. 

  Чистењето ќе се врши 

редовно по паѓањето на снег и без 

претходно барање за интервенција 

од страна на општината. 

     Зимската служба 

започнува на  15,11,2019 година а ќe 

трае заклучно со 31.03.2020 година  

Оваа Програма влегува во сила со денот на 

нејзиното донесување и ќе се објави во 

``Службен гласник на општина Могила``.  
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Бр.08-958/6     Општина Могила 

15.11.2019 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 измена и 

дополнување на Одлуката бр.08-160/3 од 

15.02.2019 година за Согласност за 

кофинансирање на Проект за изградба на 

канализација со пречистителна станица во 

н.м Ивањевци 

1. Објавувам Одлука за измена и 

дополнување на Одлуката бр.08-

160/3 од 15.02.2019 година за 

Согласност за кофинансирање на 

Проект за изградба на канализација 

со пречистителна станица во н.м 

Ивањевци, донесено на седница на 

Совет на Општина Могила, одржана 

на 15.11.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-1005/5                    Општина Могила                                                                                      

19.11.2019 година                    Градоначалник 

                                                     Јасмина Гулевска                                                                                     

 

Врз основа на член 36 точка 15 од 

Законот за локална самоуправа ("Службен 

весник на Република Македонија" бр.5/2002) 

а во согласност со член 22-а став 1 точка 47 

од Статутот на Општина Могила ("Службен 

гласник на Општина Могила" бр. 05/2006, 

12/2011, 08/2013 и 26/2014). Советот на 

Општина Могила на  седница одржана на 

ден 15.11.2019 година, донесе: 

ОДЛУКА  

За измена и дополнување на Одлуката 

бр.08-160/3 од 15.02.2019 година за 

Согласност  за кофинансирање на Проект за 

изградба на канализација со пречистителна 

станица во нм Ивањевци 

1. За реализација на  Проект  за изградба 

на канализација со пречистителна 

станица н. м Ивањевци во вредност од 

5.101.822 денари. 
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2. Бирото за регионален развој ќе 

обезбеди средства во износ од 

3.054.661 денари. Со одлука за 

согласност за кофинансирање бр.08-

160/3 од 15.02.2019 година, Советот 

на Општина Могила обезбеди 

средства во износ од 1.425.617 

денари. Разликата на средствата за 

целосна реализација на проектот ќе ги 

обезбеди Општина Могила од Буџетот 

за 2020 година во износ од 

дополнителни 621.544 ден. 

Вкупните кофинансирачки средства од 

Буџетот на Општина Могила 

изнесуваат 2.047.161 денари. 

 

3. Изградбата опфаќа Изградба на 

пречистителна станица со ревизиона 

шахта и препумпна станица. 

 

4.  Одлуката стапува на сила со денот на 

донесувањето и истата ќе се објави во 

Службен гласник на Општина Могила. 

 

 

Бр.08-958/7                     Општина Могила                                                                                                                                                                                                                                            

15.11.2019 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 формирање 

Општински совет за социјална заштита 

 

1. Објавувам Одлука за формирање 

Општински совет за социјална 

заштита , донесено на седница на 

Совет на Општина Могила, одржана 

на 15.11.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

Бр.09-1005/6                  Општина Могила                                                                                        

19.11.2019 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 Република 
Македонија,, бр. 5/2002), а во врска со член 
11, 141 и 142 од Законот за социјална 
заштита (,,Службен весник на Република 
Северна Македонија,, бр. 104/19 и 146/19) и 
член 22-а став 1 точка 47 од Статутот на 
општина Могила (,,Службен гласник на 
општина Могила,, бр.05/06, 12/11, 08/13 и 
26/14), Советот на општина Могила на 
седницата одржана на 15.11.2019 година, 
донесе: 

О Д Л У К А 
За формирање на Општински совет за 

социјална заштита 
 

Член 1 

 За остварување на дејноста на 
социјалната заштита и развивање на 
социјалните услуги Советот на Општина 
Могила формира Општински совет за 
социјална заштита. 

Член 2 

Целта на Општинскиот совет за 
социјална заштита е мапирање на 
социјалните проблеми и ранливите групи во 
општината, анализа на капацитетите и 
расположливите социјални услуги, како и 
специфичните потреби за развој на 
социјални услуги во општината. 

Член 3 

Општинскиот совет за социјална 
заштита е составен од претставници на 
општинската администрација, центарот за 
социјална работа, здруженија, верски 
заедници, установи од областа на 
образованието, вработувањето, полиција и 
тоа во следниот состав: 

- Белинда Малаковска (вработена во 
општина Могила) 

- Гордана Л. Стефановска (вработена 
во општина Могила) 

- Денис Алилоски (вработен во ЈУ 
Меѓуопштински Центар за социјална 
работа - Битола) 

- Бети Бошкова (вработена во СВР – 
Битола) 

- Јешим Сефуловска  (вработена во 
АВРМ - Центар за вработување 
Битола) 

- Ризановски Игор  (МПЦ – ОА ПППЕ) 
- Александра Велјановска (ОУ.Браќа 

Миладиновци с.Добрушево) 
- Анета Николовска (ОУ. Кочо Рацин 

с.Ивањевци) 
- Маријана Чагорска (ОУ. Гоце Делчев 

с.Могила) 
- Жаклина Стојановска (Здружение на 

жени "Мајка Захарија Шумљанска 
Василева") 

Член 4 

Мандатот на членовите на Општинскиот 
совет за социјална заштита трае четири 
години. 
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Член 5 

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

 

 

Бр.08-958/8        Општина Могила  

15.11.2019 година Претседател на Совет 

                                       Александар Јанкуловски 
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СОДРЖИНА 
БРОЈ 17/2019 

1. 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 30.09.2019 година; 

Стр.2 

2. Заклучок за објавување Одлука за измена и дополнување на Одлуката 
бр.08-1114/4 од 27.12.2018 година за извршување на Буџетот на Општина 
Могила за 2019 година; 

Стр.5 

3. Заклучок за објавување План на Програми за развој на Општина Могила за 
2020; 

Стр.6 

4. Заклучок за објавување Програма; за зимско одржување на локални 
патишта и улици на територијата на Општина Могила за сезоната 2019/2020 
година; 

Стр.15 

5. Заклучок за објавување Одлука за измена и дополнување на Одлуката 
бр.08-160/3 од 15.02.2019 година за Согласност за кофинансирање на 
Проект за изградба на канализација со пречистителна станица во нм 
Ивањевци; 

Стр.22 

6. Заклучок за објавување Одлука за формирање општински Совет за 
социјална заштита; 

Стр.23 


