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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 

Нацрт – Буџетот на општина Могила за 2020 

година 

 

1. Објавувам Одлука за усвојување на 

Нацрт – Буџетот на општина Могила 

за 2020 година, донесено на седница 

на Совет на Општина Могила, 

одржана на 16.12.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

Бр.09-1120/1                        Општина Могила                                                                                   

20.12.2019 година                    Градоначалник 

                                                     Јасмина Гулевска                                                                                 

 

Врз основа на член  50 став 1 точка 7 
од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” 
бр.5/2002), член 14 став 3 од Законот за 
Буџетите (“Службен весник на Република 
Македонија” бр.64/2005, 04/2008, 103/2008, 
156/2009, 95/2010, 180/2011, 171/2012, 
192/2015 и 167/2016), член 27 став 5 алинеја 
3 од Законот за финансирање на единиците 
за локална самоуправа (“Службен весник на 
Република Македонија” бр.96/2001 и 
61/2004 ) и член 22-а став 1 точка 4 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 16.12.2019 година, донесе: 

О Д Л У К А 

За усвојување на Нацрт – Буџетот на 
општина Могила за 2020 година 

Член 1 

Советот на општина Могила донесе Одлука 
со која го усвои Нацрт – Буџетот на општина 
Могила за 2020 година. 

Член 2 

Составен дел на оваа Одлука е Нацрт – 
Буџетот на општина Могила за 2020 година. 

Член 3 

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

 

Бр.08-1080/3                            Општина Могила                                                                                                   
16.12.2019 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 одобрување 

Буџетски календар за 2020 година на 

Општина Могила 

 

1. Објавувам Одлука за одобрување на 

Буџетски календар за 2020 година на 

општина Могила, донесено на 

седница на Совет на Општина 

Могила, одржана на 16.12.2019 

година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-1120/2                     Општина Могила                                                                                      

20.12.2019 година                    Градоначалник 

                                                     Јасмина Гулевска                                                                                   

 

 

Врз основа на член 22, 27 и 28 од 

Законот за финансирање на единиците за 

локална самоуправа (“Службен весник на 

Република Македонија” бр. 61/2004, 96/04, 

67/07, 156/09, 47/11 и 192/15 ), член 21-б од 

Законот за буџетите ("Службен весник на 

Република Македонија" бр. 64/05, 4/08, 

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.05/06, 12/11, 08/13 и 26/14). Советот на 

општина Могила на седницата одржана на 

ден 16.12.2019 година, донесе: 

 

О Д Л У К А 

За одобрување Буџетски Календар за 

2020 година на Општина Могила 

 

Член 1 

Се одобрува Буџетски календар за 2020 

година на Општина Могила. 

Член 2 

Буџетскиот календар на Општина Могила за 

2020 година ги утврдува роковите и 

носителите на активностите за подготовка на 

Буџетот за 2020 година.  

Член 3 

Роковите и носителите на активностите за 

подготовка на Буџетот за 2020 година се 

утврдени со следната табела: 

 БУЏЕТСКИ АКТИВНОСТИ - ОДГОВОРНОСТ 
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а

п

р

и

л 

Министерот за финансии доставува до Владата на Република Македонија Фискална 

стратегија на РМ за наредните три години 

о

к

т

о

м

в

р

и 

Градоначалникот подготвува општински буџетски циркулар со образложение за потребните 

средства до општинските буџетски корисници 

н

о

е

м

в

р

и 

Општинските    буџетски    корисници    ги    доставуваат  предлог-пресметките      за      

наредната      година      со образложение за висината на износите по позиции 

н

о

е

м

в

р

и 

Одделот за буџет врши преговарање и анализирање на доставените предлог-пресметки и 

ги одредува приоритетите и одредбите за новиот Предлог-буџет 

н

о

е

м

в

р

и 

Разгледување на нови барања и предлози по кои одлучува и дава насоки Градоначалникот 

 1

5

 

о

к

т

о

м

в

р

и 

Министерот за финансии доставува буџетски циркулар со   насоки   за   изготвување   на   

Предлог-буџетот   за  наредната година 

н

о

е

м

в

р

и 

Советот на Општината разгледува развојни документи за наредната година 

д

е

к

е

м

в

р

и

  

Советот на Општината го донесува буџетскиот календар 

д

е

к

е

м

в

р

и 

Градоначалникот го разгледува и одобрува Предлог-буџетот подготвен од страна на 

финансискиот оддел на општината 

д

е

к

е

м

в

р

и 

а. Нацрт-буџетот се доставува до Советот на 

Општината 

б. Се објавува содржината на Предлог-буџетот и се дава 

достапност на јавноста 

 

д

е

к

е

м

в

р

и 

До Советот се доставува конечен Предлог-буџет од страна на Градоначалникот 

д

е

к

е

м

в

р

и 

Се води расправа во телата на Советот на Општината 

к

р

а

ј 

н

а

 

д

е

к

Седница на Советот на Општината за донесување на Буџетот за наредната буџетска 

година 

ј

а

н

у

а

р

и 

Започнува новата буџетска година 

 

 

Член 4 

Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето и истата ќе се објави во 

Службен гласник на 

општина Могила. 

 

 

Бр.08-1080/4                      Општина Могила                                                                                                      

16.12.2019 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 долгорочно 

домашно задолжување на општина Могила 

 

1. Објавувам Одлука за долгорочно 

домашно задолжување на општина 

Могила, донесено на седница на 

Совет на Општина Могила, одржана 

на 16.12.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

Бр.09-1120/3                    Општина Могила                                                                                       

20.12.2019 година                     Градоначалник 

                                                     Јасмина Гулевска                                                                                   

 

 

Врз основа на член 18 и 20 од Законот 
за финансирање на единиците на локалната 
самоуправа ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.61/04,96/04 и 67/07), член 4 
од Законот за јавен долг ("Службен весник на 
Република Македонија" бр.62/05) и член 36 
став 1 точка 15 од Законот за локална 
самоуправа ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.5/02). Советот на Општина 
Могила на седница одржана на 16.12.2019 
година, донесе: 

 

О Д Л У К А 

За долгорочно домашно задолжување на 
општина Могила 

 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

   Со оваа Одлука се уредува долгорочно 
домашно задолжување на Општина Могила, 
кое ќе се оствари преку потпишување на 
Договор за под-заем со Министерството за 
финансии, во рамки на средствата 
обезбедени со Проектот за подобрување на 
општинските услуги финансиран со заем од 
Меѓународната банка за обнова и развој-
Светска банка, а со цел финансирање на 
капитален инвестиционен проект и 
подобрени услуги за граѓаните . 

Член 2 

   Долгорочното задолжување на Општината 
е од општ јавен интерес, утврден по 
спроведена јавна расправа и има економска 
и финансиска оправданост. 

ВИД И ЦЕЛ НА ЗАДОЛЖУВАЊЕТО 
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Член 3 

   Видот и целта на задолжувањето е 
реализација на капитален општински проект  
за дејности од областа на Енергетска 
ефикасност и подобрени услуги за граѓаните, 
утврден по спроведена јавна расправа и тоа, 

- За Подобри услови за Граѓаните на Могила 
(Изградба на повеќенаменски објект во село 
Могила) 

НАЧИН НА ЗАДОЛЖУВАЊЕ 

Член 4 

    Задолжувањето ќе биде домашно 
долгорочно препозајмување преку Проектот 
за подобрување на општинските услуги, 
финансиран со заем од Меѓународната банка 
за обнова и развој-Светска банка, 
Компонента А: Општински инвестиции.  
Задолжувањето ќе биде изразено во 
домашна валута.  

ИЗНОС И НАЧИН НА ЗАДОЛЖУВАЊЕ  

Член 5 

Висината на задолжувањето, односно 
максималниот износ на главницата изнесува 
6.594.371,80 денари  

Висина на каматна стапка: шест месечен 
ЛИБОР за евро валута со вaријабилен распон. 

НАЧИН НА ОТПЛАТА 

Член 6 

     Вкупниот период на отплата на заемот ќе 
биде максимум 13 години, вклучувајќи 3  
години грејс период.  Последниот датум на 
отплата на заемот нема да биде подоцна од  
2035 година.  

Заемот ќе се отплаќа со еднакви 
полугодишни ануитети 

 

Член 7 

   Општината се обврзува во рок од 10 
работни дена по секоја исплата на ратата во 
врска со долгот, да го извести 
Министерството за финансии. 

За долгорочното задолжување Општината ќе 
изготви План за финансискиот капацитет и 
начинот на отплаќање, како и 
амортизационен план. 

СОГЛАСНОСТ И ИЗВЕСТИТЕЛНИ ОБВРСКИ 

Член 8 

   За долгорочно задолжување на Општината 
потребна е претходна согласност од Владата 
на Република Македонија, врз претходно 
позитивно мислење од Министерството за 
финансии. 

Член 9 

   По добивањето на писмената согласност од 
Владата на РМ, општината започнува 
постапка за задолжување, во исти услови и 
рамки под кои е одобрено и барањето на 
општината за долгорочно задолжување. 

Член 10 

     Општината е должна да потпише Договор 
за кредитирање и истиот да го достави во 
рок од 10 работни дена до Министерството 
за финансии. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 11 

    Советот на Општина Могила со 
донесувањето на оваа Одлука го одобрува 
долгорочното задолжување. 
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Член 12 

   Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во Службен гласник 
на Општина Могила, а ќе се применува по 
добивањето на писмена согласност од 
Владата на Република Македонија. 

 

 

Бр.08-1080/5                         Општина Могила                                                                                
16.12.2019 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 Согласност за намена на 

инвестицијата и за обезбедени средства за 

реализација на Проектот за изградба на 

повеќенаменски објект во село Могила 

 

1. Објавувам Согласност за намена на 

инвестицијата и за обезбедени 

средства за реализација на Проектот 

за изградба на повеќенаменски 

објект во село Могила, донесено на 

седница на Совет на Општина 

Могила, одржана на 16.12.2019 

година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-1120/4                            Општина Могила                                                                              

20.12.2019 година                  Градоначалник 

                                                     Јасмина Гулевска                                                                                      
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 

од Законот за Локална Самоуправа  
("Службен Весник на Република Македонија" 
бр.5/2002) а во согласност со член 22-а став 1 
точка 47 од Статутот на Општина Могила 
("Службен гласник на Општина Могила" 
бр.05/2006 и 08/2013). Советот на Општина 
Могила на седница  одржана на  ден  
16.12.2019 година ја даде следната: 

Согласност 

За намена на инвестицијата и за 
обезбедени средства за реализација на 

Проектот за Изградба на 
повеќенаменски објект во село Могила 

 

       Инвестицијата е во вкупна проектирана  
вредност од  8.812.654,80  денари со вклучен 
ДДВ.  Сумата која ќе ја надмине сумата од  
6.594.371,80  денари  која Општината 
планира да ја обезбеди со задолжување  од 
Светска Банка , по спроведената јавна 
набавка ќе  биде обезбеденa  од Буџетот на 
Општината Могила во вкупна вредност од  
100% , според принципот на завршени 
работи од страна на корисникот Општина 
Могила.  

      Потенцијалните средства за реализирање 
на оваа активност во износ од  можната сума 
за задолжување , по добиено позитивно 
мислење  од страна на Владата на Р. 
Македонија не повисока од 6.594.371,80 
денари .  Процедурата продолжува со 
потпишување на Договор за задолжување  и 
реализација на активноста .  

 

Бр.08-1080/6  Општина Могила   

16.12.2019 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 воспоставување 

меѓуопштинска соработка помеѓу Општина 

Могила и Општина Битола 

 

1. Објавувам Одлука за воспоставување 

на меѓуопштинска соработка помеѓу 

Општина Могила и Општина Битола, 

донесено на седница на Совет на 

Општина Могила, одржана на 

16.12.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-1120/5                        Општина Могила                                                                                   

20.12.2019 година                    Градоначалник 

                                                     Јасмина Гулевска                                                                                   

 

 

 

   



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.19    18 

 
Врз основа на член 4 став 3 од 

Законот за меѓуопштинска соработка 
(Службен весник на Република Македонија 
бр.79/09), член 14 став 1, член 36 став 1 точка 
15 од Законот за локална самоуправа 
(Службен весник на Република Македонија 
бр. 05/02) Советот на Општина Битола на 
седницата одржана на 16.12.2019 година ја 
донесе следната 
 

О Д Л У К А 
за продолжување на воспоставената 

меѓуопштинска соработка помеѓу Општина 
Битола и Општина Могила 

 
Член 1 

 
Се продолжува меѓопштинска 

соработка помеѓу Општина Битола и 
Општина Могила воспоставена со Одлука за 
воспоставување меѓуопштинска соработка и 
склучен Договор бр.03-198/5 од 05.04.2018 
година со Одлука за продолжување на 
воспоставената меѓуопштинска соработка 
помеѓу Општина Битола и Општина Могила 
бр.08-121/4 од 05.02.2019 година и Анекс 
Договор заклучно со 31.12.2019 година. 

 
Член 2 

 
За продолжувањето на 

воспоставената меѓуопштинска соработка од 
член 1 на оваа Одлука двете општини ќе 
склучат меѓусебен договор. 

 
Член 3 

 
Оваа Одлука влегува во сила со денот 

на објавување на ,,Службен гласник на 
општина Могила". 

 
      
  
Бр.08-1080/7  Општина Могила 
16.12.2019 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 Согласност за 

легализација на бесправен објект на дел од 

улица од уличен систем на с.Ивањевци 

 

1. Објавувам Одлука за Согласност за 

легализација на бесправен објект на 

дел од улица од уличен систем на 

с.Ивањевци, донесено на седница на 

Совет на Општина Могила, одржана 

на 16.12.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-1120/6                     Општина Могила                                                                                      

20.12.2019 година                    Градоначалник 

                                                     Јасмина Гулевска                                                                                       

 

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.19    19 

 
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-
366 од 29.08.2011 година за легализација на 
бесправно изграден објект од лицето Цебе 
Гроздановски од с.Ивањевци, Советот на 
општина Могила на седницата одржана на 
ден 16.12.2019 година, донесе: 

 

О Д Л У К А 

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

с.Ивањевци 

Член 1 

Лицето Цебе Гроздановски од 
с.Ивањевци, Општина Могила има 
поднесено барање бр.10-366 од 29.08.2011  
година за легализација на бесправен објект, 
кој што е изграден на дел од улица од уличен 
систем на с.Ивањевци односно на КП 3019/1 
во КО Ивањевци, но делови од објектот со 
бр.2 и бр.4 излегуваат од горе споменатата 
парцела и навлегуваат во КП 3019/1 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. 

 

Член 4 

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

  

                                                                                                      

Бр.08-1080/8                         Општина Могила                                                   
16.12.2019 година        Претседател на Совет 

                                       Александар Јанкуловски            
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СОДРЖИНА 
БРОЈ 19/2019 

1. Заклучок за објавување Одлука за усвојување на Нацрт – Буџет на општина 
Могила за 2020 година; 

Стр.2 

2. Заклучок за објавување  за одобрување Буџетски календар за 2020 година 
на Општина Могила; 

Стр.12 

3. Заклучок за објавување Одлука за долгорочно домашно задолжување 

на општина Могила; 

Стр.14 

4. Заклучок за објавување Согласност за намена на инвестицијата и за 
обезбедени средства за реализација на Проектот за Изградба на 
повеќенаменски објект во село Могила; 

Стр.16 

5. Заклучок за објавување Одлука за воспоставување меѓуопштинска 
соработка помеѓу Општина Могила и Општина Битола  ; 

Стр.17 

6. Заклучок за објавување  Одлука за Согласност за легализација на 
бесправен објект на дел од улица од уличен систем на с. Ивањевци; 

Стр.18 


