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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 

Буџет на Општина Могила за 2020 година 

 

1. Објавувам Одлука за усвојување на 

Буџет на Општина Могила за 2020 

година, донесено на седница на 

Совет на Општина Могила, одржана 

на 27.12.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

Бр.09-1156/1                        Општина Могила                                                                                  

31.12.2019 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 и 171/2012), 
член 27 став 5 алинеја 3 од Законот за 
финансирање на единиците за локална 
самоуправа (“Службен весник на Република 
Македонија” бр.61/2004, 96/2004, 67/2007, 
156/2009 и 47/2011 ) 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 27.12.2019 година, донесе: 

О Д Л У К А 

За усвојување на Буџет на општина 
Могила за 2020 година 

Член 1 

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

Член 2 

Составен дел на оваа Одлука е  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.08-1115/3                            Општина Могила                                                                                          
27.12.2019 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 извршување на 

буџетот на Општина Могила за 2020 година 

 

1. Објавувам Одлука за извршување на 

буџетот на Општина Могила за 2020 

година, донесено на седница на 

Совет на Општина Могила, одржана 

на 27.12.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-1156/2                            Општина Могила                                                                              

31.12.2019 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, 
67/07,156/09,47/11, 192/15 и 2019/18“),член 
31 од Законот за буџети(Службен весник на 
РМ број 
64/05,4/08,103/08,156/09,95/10,180/11,171/1
2,192/15,167/16), член 93 став 2 од 
Законот за административни 
службеници(Службен весник на РМ број 
27/14,199/14,48/15,154/15,5/16,80/16,127/16,
142/16,2/17,16/17,и 11/18) и член  22 –а став 
1 точка 4 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   27.12.2019  ја донесе следната: 
 

ОДЛУКА 
 

за извршување на  Буџетот на Општината 
Могила  за 2020 година 

 
Член 1 

 
 Буџетот на Општината Могила за 2020 
година, (во понатамошниот текст-Буџетот), се 
извршува според одредбите на оваа Одлука. 
 

Член 2 
 

Буџетот на Општината се состои од: 
Основен Буџет, Буџет на самофинансирачки 
активности; Буџет на донации, Буџет на 
дотации и Буџет на кредити. 

Член 3 
 

 Извршувањето на Буџетот опфаќа 
наплата и евидентирање на приходи и други 
приливи во согласност со Закон и Планот на 
приходите, како и извршување на плаќања 
во согласност со одобрени средства. 
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Член 4 

 
 Корисниците на средствата на 
Буџетот се должни утврдените средства во 
Буџетот да ги користат наменски, 
рационално, економично како и ефективно и 
ефикасно да ги исполнат целите на 
Буџетската Програма  преку транспарентни 
процедури. 
 

Член 5 
 

 Расходите утврдени со Буџетот се 
максимални износи над кои буџетските 
корисници не можат да преземаат обврски. 
 За да се преземат нови обврски до 
Советот на Општината мора да се  предложи 
нов извор на средства или да се предложи 
намалување на  другите расходи од 
сразмерен износ. 

 
Член 6 

 Градоначалникот на Општината ја 
следи реализацијата на Планот на приходите 
и другите приливи на основниот Буџет на 
Општината. 
 Доколку во текот на извршувањето на 
Буџетот градоначалникот на општината 
оцени дека се неопходни позначајни 
прераспределби на одобрените средства со 
буџетот или дека реализацијата на 
приходите и другите приливи значително 
отстапуваат од планот,  предлага на Советот 
на општината изменување и дополнување на 
буџетот. 
Советот на општината на предлог на 
Градоначалникот ги донесува измените и 
дополнувањата на Буџетот најдоцна до 15 
Ноември во тековната година. 

 
Член 7 

Пренамената во рамките на 
одобрените Буџети на буџетските корисници 
ја одобрува Советот на Општината.Во 
рамките на расходите утврдени во Буџетот на 
општината и буџетските корисници 
,корисникот може са врши прераспределба 

меѓу расходните ставки,програми,и 
потпрограми по претходно одобрено 
одобрување од Советот на општината и тоа 
во висина до 20%, а одобрените средства за 
плати и надоместоци на ниво на ставки во 
рамките на буџет не можат со 
прераспределба да се зголемат повеќе од 
10%. 
Проширувањето во рамките на одобрените 
Буџети на општината и локалните јавни 
установи ја одобрува Советот на општината и 
можи да се врши на сите сметки освен на 
Основниот Буџет. 
 

Член 8 
 

 Локалните јавни установи во услови 
кога во Буџетот на самофинансирачки 
активности; буџетот на донации и/или 
буџетот на дотации,и буџетот на кредити, 
планираните приходи и други приливи не се 
реализираат односно се реализираат над 
планираниот износ, доставуваат барање за 
намалување/зголемување на планот на 
приходите и другите приливи и планот на 
одобрените средства во овие буџети, кои 
Градоначалникот ги доставува до Советот на 
Општината на одобрување. 
 

Член 9 
 

 Локалните јавни установи по 
усвојувањето на буџетот изготвуваат годишен 
финансиски план по квартали за користење 
на одобрените средства. Користењето на 
средствата во даден квартал буџетскиот 
корисник го извршува врз основа на 
Финансиски план по месеци. 

Член 10 
 

 Општинските локалните јавни 
установи во рок од 15 дена по истекот на 
месецот за кој се однесува, до 
Градоначлникот доставуваат писмени 
месечни извештаи со образложение за 
извршувањето на нивните финансиски 
планови. 
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Член 11 

 
 Градоначалникот доставува до 
Советот на Општината писмени квартални 
извештаи со образложение за извршување 
на Буџетот во рок од 1(еден) месец  по 
завршување на кварталот. 

 
Член 12 

 
Месечниот надоместок на членовите 

на Советот на општина Могила за присуство 
на седниците на советот изнесува 40% од 
просечната месечна нето плата во 
Републиката, исплатена за претходната 
година. 

На Претседателот на Советот за 
раководење и организирање на работата на 
Советот му се определува надоместок 
зголемен за 30% од утврдениот надоместок 
од став 1 на овој член. 

Месечниот надоместок за присуство 
на седниците на советот се исплатува за 
присуство на сите седници на советот во 
тековниот месец. Месечниот надоместок за 
присуство на седниците на советот се 
намалува за 30% за секое отсуство од 
седница на советот. 

Месечниот надоместок за присуство 
на седниците на советот не се исплатува, 
доколку членот на советот не присуствувал 
на ниту една седница на советот во 
тековниот месец. 

Месечниот надоместок за присуство 
на седниците на советот не се исплатува, 
доколку советот во тековниот месец не 
одржал седница. 

 
Член 13 

Исплатата на платите на вработените 
ќе се извршува во рамките на  обезбедените 
средства во Буџетот, односно нето платите се 
утврдуваат за:  

- платата кај  избраните и 
именуваните лица ќе се исплатува согласно 
Законот на плата и други надоместоци на 
пратениците во Собранието на Република 

Македонија и другите избрани и именувани 
лица  во Републиката(Службен весник на РМ 
бр. 38/91, 23/97,37/2005, 84/05, 37/05, 
121/07 , 161/08 и 139/14 )вредноста на бодот 
изнесува 26,755 по коефициент од 2,70 . 
 - За останатите вработени во 
општинската администрација кои земаат 
плата согласно Закон и Колективен договор: 

-вредноста на бодот изнесува 77.26 
денари   
 помножено со содветен коефициент за 
оделни степени на сложеност согласно 
колективниот договор за 
административните,правосудните и органите 
на локална самоуправа на Република 
Македонија и Правилникот за определување 
на плата на вработените во општинската 
администрација на  општина Могила кои 
немаат статус на административни 
службеници. 

Вредноста на бодот се определува 
врз основа на најниската основица за 
пресметување и плаќање на придонеси 
поделено со најнискиот број на бодови по 
работник согласно Правилникот за 
определување на плата на вработените во 
општинската администрација на  општина 
Могила кои немаат статус на 
административни службеници. 
 -за вработените во локалните јавни 
установи согласно Закон и   Колективен 
договор 

Член 14 
 

 Исплатата на платите на локалните 
јавни установи ја контролира и одобрува 
Министерството за финансии. Општината е 
должна два дена пред исплатата на плати, до 
надлежното министерство и Министерството 
за финансии да достави барање за 
одобрување на средства за плати, кон кои ќе 
ги приложат обрасци ПДД-МП и МП-1, копија 
од рекапитулацијата за пресметани плати, 
образец  Ф-1 за бројот на вработените по име 
и презиме, плата како и други податоци во 
пишана и електронска верзија за односниот 
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месец за кој се однесува исплатата и образец 
6. 

Член 15 
Надоместокот за дневници за 

службено патување во Републиката , без 
трошоците за ноќевање, изнесува 800,00 
денари. 

Доколку патувањето траело повеќе 
од 12 часа се исплатува цела дневница. 

За патување во траење од 8 до 12 
часа се исплатува 50% од утврдениот износ 
во став 1 од овој член. 

Доколку во агендата стојат платени 
трошоци за храна, се исплатува 20% од 
дневницата. 

На вработените во Општинската 
администрација  им се исплатува надоместок 
за регрес за годишен одмор во висина од 
60% од просечната месечна нето плата по 
работник во Републиката објавена до денот 
на исплатата 

Член 16 
 

 Во случај на боледување подолго од 
шест месеци и во случај на потешки 
последици од елементарни непогоди во 
смисла на Законот за заштита од 
елементарни непогоди и други случаи, на 
работникот му се исплатува помош во висина 
од една последно исплатена просечна 
месечна плата во органот каде што е 
вработен. 

Член 17 
 

 Во случај на смрт на вработениот во 
општината и локалната јавна установа на 
неговото семејство му припаѓа парична 
помош во износ од две последни  просечни 
месечни нето плати во органот каде бил 
вработен работникот, но не повеќе од 
30.000,00 денари. 
 На вработениот во општината и 
локалната јавна устаанова во случај на смрт 
на член во потесното семејство  (родител, 
брачен другар, деца родени во брак или вон 
брак,  посиноците,  посвоените деца и децата 
земени на издржување), доколку живеел во 

заедница, му припаѓа парична помош во 
висина на една последно исплатена просечна 
месечна плата во органот каде што е 
вработен но не повеќе од 15.000,00 по 
семејство. 
 Живеењето во заедница подразбира 
вработениот во општината и локалната јавна 
установа и членот на потесното семејство да 
се со место на живеење на иста адреса што 
се докажува со документ за идентификација. 
Сите исплати на предните надоместоци се 
вршат врз основа на претходно оформена и 
комплетирана документација и донесено 
решение од страна на градоначалникот на 
општината. 
 Средствата за овие намени се 
планираат во Буџетот на општината во 
подпрограмата ДО градоначалник ставка 464  
Разни трансфери. 
 

Член 18  
 

 Отпремнината при заминување во 
пензиија на вработениот во општината и 
локалната јавна установа е во висина на 
двократен износ од платата исплатена во 
Републиката за соодветниот месец во кој 
работникот заминува во пензија. 
 Средствата за оваа намена се 
планираат во ставката 464940- Трансфери 
при пензионирање во подпрограмата ДО- 
Градоначалник. 
 

Член 19 
Користењето на средствата од 

Буџетот на Општината за вршење на 
функциите на локалните јавни установи се 
набавуваат со фактури во кои посебно се 
искажани расходите по поодделни ставки, 
почитувајќи ги одредбите од Законот за 
јавните набавки. 

Набавката на стоки и вршење на 
услуги може да се врши и со сметкопотврди 
во случај кога за расходите неможе да се 
издаде фактура и само во ограничени 
поединечни износи во противвредност од 
6.000,00 денари каде задолжително мора да 
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биде приложена фискална сметка, при што 
расходите треба да бидат искажани по 
класификација на соодветниот расход. 
 

Член 20 
 

 Буџетот на Општината може да 
планира Буџетска резерва за финансирање 
на непланирани расходи во износ, но не 
поголем износ од 3% од Буџетот.  

 
За средствата утврдени во Буџетот на 

Општината како буџетска резерва, одлучува 
Советот на Општината, а ги извршува 
Градоначалникот. За искористените средства 
 Градоначалникот е должен да 
поднесе годишен извештај за користењето на 
средствата од резервите до Советот. 

Член 21 
 
По барање за помош од физички и 

правни лица , Градоначалникот можи да 
врши исплата до износ од 10.000,00 
денари,од програма Д0. 
 

Член 22 
 

 Средствата утврдени во Буџетот и 
распоредени во поодделните програми и 
потпрограми ги извршува Градоначалникот 
на Општината. 
 

Член 23 
 

 Локалната јавна установа можат да 
вработуваат нови работници и да 
пополнуваат испразнети работни места само 
под услов, ако за тоа се  обезбедени средства 
во Буџетот на Општината за што,согласно 
член 51 став 3 и 4 од Законот за буџетите 
писмено известување ќе даде 
Градоначалникот на општината, по 
претходно дадено позитивно мислење од 
Министерството за информатичко општество 
и администрација. 

Локалните јавни установи кои се 
финансираат со блок дотации можат да 

вработуваат нови работници доколку се 
обезбедени средства од буџетот на 
Република Македонија за што писмено 
известување дава Министерството за 
финасии, врз основа на барање од 
градоначалникот на општината до 
надлежното министерство за потребата од 
вработување во локалните јавни установи, со 
соодветна попратна документација. 
 

Член 24 
 

Кога приходите што му припаѓаат на 
Буџетот се погрешно уплатени или се 
наплатени во износ поголем од утврдениот, 
погрешно или повеќе наплатениот износ се 
враќа првенствено на Товар на видот на 
приходите на кои се уплатени, а доколку 
такви приходи нема, тогаш на Товар на 
другите приходи на Буџетот. 
 
 Повратот на погрешно или на повеќе 
уплатени, односно  наплатени приходи се 
врши со решение на Градоначалникот, освен 
во случај каде надлежноста им припаѓа на 
други органи. 

Член 25 
 

 Буџетот  на Општината Могила се 
извршува од 01.01.2020 до 31.12.2020 
година.  

Член 26 
 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот 
на донесувањето и ќе се објави во ,,Службен 
гласник на Општината Могила. 
 
 
 
Бр.08-1115/4                         Општина Могила 
27.12.2019 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 утврдување на 

вредност на бодот за платите на државните 

службеници за 2020 година 

 

 

1. Објавувам Одлука за утврдување на 

вредност на бодот за платите на 

државните службеници за 2020 

година, донесено на седница на 

Совет на Општина Могила, одржана 

на 27.12.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

Бр.09-1156/3                         Општина Могила                                                                                  

31.12.2019 година                    Градоначалник 

                                                     Јасмина Гулевска                                                                                     

                                                                                                                       

Врз основа на член 88 став (2) од Законот за 
административни службеници („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.27/14, 
199/14, 48/15, 154/15  и  5/16,142/16 и 
11/18), Советот на општинa Могила, на 
седницата одржана на   27.12.2019 година, 
донесе 

ОДЛУКА 

за утврдување на вредност на бодот за 
платите на државните службеници за 2020 

година 

Член 1 
Вредноста на бодот за  пресметување 

на платите на државните службеници за 
периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020 година  
изнесува 81,10 денари. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
општина  Могила “, а ќе се применува со 
исплата на платата за јануари 2020 година. 

 

 

 

                                                                                               

Бр.08-1115/5         Општина Могила  

27.12.2019 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 определување на 

локација за привремено складирање на 

инертен отпад (градежен шут) на подрачјето 

на Општина Могила 

 

1. Објавувам Одлука за определување 

на локација за привремено 

складирање на инертен отпад 

(градежен шут) на подрачјето на 

Општина Могила, донесено на 

седница на Совет на Општина 

Могила, одржана на 27.12.2019 

година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

Бр.09-1156/4                         Општина Могила                                                                                  

31.12.2019 година                    Градоначалник 

                                                     Јасмина Гулевска                                                                                      

 

 

Врз основа на член 36 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија.“ бр. 05/02), член 54 став 1 
точка 5 од Законот за управување со отпад 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
68/04...63/16) и член 22-а став 1 точка 47 од 
Статутот на Општина Могила („Службен гласник 
на Општина Могила“ бр. 05/06, 12/11,08/13 и 
26/14), Советот на Општина Могила на седницата 
одржана на ден 27.12.2019 година, донесе  

О Д Л У К А 

За определување на локација за привремено 
складирање на инертен отпад (градежен шут) на 

подрачјето на општина Могила 

Член 1 

Советот на Општината донесе Одлука за 
определување на локација за третман и 
отстранување на инертен отпад (градежен шут) на 
подрачјето на општина Могила согласно  член 54 
став 1 точка 5 од Законот за управување со отпад.  

Член 2 

Локацијата за привремено  складирање на 
инертен отпад се наоѓа на КП бр.539 КО Могила, 
место викано Габабара во  с.Могила, со површина 
од 6.889 метри квадратни. Просторот ќе се огради 
со жична ограда со столбови во висина од 2 
метри. Додека депонијата Мегленци е 
определена како локација за трајно депонирање 
на инертниот отпад. 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во ,,Службен 
гласник на Општина Могила“.  

 

 

Бр.08-1115/6          Општина Могила  

27.12.2019 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 доделување на 
новогодишен подарок на секој ученик во 

трите централни и дванаесет подрачни 
училишта во Општина Могила (ОУ. "Гоце 

Делчев" с.Могила, ОУ. "Кочо Рацин" 
с.Ивањевци и ОУ. "Браќа Миладиновци" 

с.Добрушево) 
 

1. Објавувам Одлука за доделување на 
новогодишен подарок на секој 
ученик во трите централни и 
дванаесет подрачни училишта во 
Општина Могила (ОУ. "Гоце Делчев" 
с.Могила, ОУ. "Кочо Рацин" 
с.Ивањевци и ОУ. "Браќа 
Миладиновци" с.Добрушево), 
донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 
27.12.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

Бр.09-1156/5                         Општина Могила                                                                                  

31.12.2019 година                   Градоначалник 

                                                     Јасмина Гулевска                                                                                

                                                                                                                       

Врз основа на член 36, став 1, точка 
15 од Законот за локална самоуправа 
(Службен весник на Република Македонија 
бр.05/02) 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 27.12.2019 година, донесе: 

ОДЛУКА 

За доделување на новогодишен пoдарок на 
секој ученик во трите централни  и 

дванаесет подрачни училишта во општина 
Могила (ОУ.”Гоце Делчев” с.Могила, 

ОУ.”Кочо Рацин” с.Ивањевци и ОУ. “Браќа 
Миладиновци” с.Добрушево)  

Член 1 

Советот донесе Одлука да му се 
додели новогодишен подарок на секој 
ученик во трите централни и дванаесет 
подрачни училишта во општина Могила 
(ОУ.”Гоце Делчев” с.Могила, ОУ. “Кочо 
Рацин” с.Ивањевци и ОУ. “Браќа 
Миладиновци” с.Добрушево). 

Член 2 

Средствата од член 1 на оваа Одлука 
ќе се обезбедат од Буџетот на општина 
Могила за 2020 година во износ од 36.000,00 
денари. 

Член 3 

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

 

Бр.08-1115/7                         Општина Могила                                                                               

27.12.2019 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 ослободување од плаќање на 

надоместок за утврдување на правен статус 

на бесправно изградени објекти ( згради на 

општината, училишта и верски објекти) на 

територија на Општина Могила 

 

1. Објавувам Одлука за ослободување 

од плаќање на надоместок за 

утврдување на правен статус на 

бесправно изградени  објекти (згради 

на општината, училишта и верски 

објекти) на територија на Општина 

Могила, донесено на седница на 

Совет на Општина Могила, одржана 

на 27.12.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

Бр.09-1156/6                          Општина Могила                                                                                 

31.12.2019 година                    Градоначалник 

                                                     Јасмина Гулевска                                                                                      

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 
од Законот за локалната самоуправа 
(,,Службен Весник на Република 
Македонија,“ број 05/02) и член 22-а  став 1 
точка 36 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 27.12.2019 година, донесе: 

О Д Л У К А 

за ослободување од плаќање на 
надоместок за утврдување на правен статус 
на бесправно изградени објекти ( згради на 
општината, училишта и верски објекти) на 

територија на Општина Могила 

Член 1 

Со одлуката се ослободуваат од 
плаќање на надоместок за утврдување на 
правен статус на бесправно изградени 
објекти сите правни лица кои имаат 
поднесено барање за легализација на згради 
на општината, училиштата и верските објекти 
на територијата на Општина Могила.  

Член 2 

Надоместокот за кој се ослободуваат 
правните лица – згради на општината, 
училиштата и  верските објекти по прецизно 
ќе биде определен со актот за легализација 
на бесправно изградениот објект. 

Член 3 

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

 

Бр.08-1115/8         Општина Могила  

27.12.2019 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 доделување 

еднократна финансиска помош на Божидар 

Пецаковски од Битола 

 

1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 

Божидар Пецаковски од Битола, 

донесено на седница на Совет на 

Општина Могила, одржана на 

27.12.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-1156/7                        Општина Могила                                                                                      

31.12.2019 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.03-979/1 
од 08.11.2019 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
27.12.2019 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Божидар Пецаковски од 

Битола 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-979/1 од 08.11.2019 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Божидар Пецаковски од Битола која 
му е потребна за одржување на 
професионални натпревари во 
бодибилдинг, 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: 210501690383838 НЛБ 
Банка А.Д. Скопје. 
 

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

Бр.08-1115/9                     Општина Могила                                                            

27.12.2019 година       Претседател на Совет  

                                       Александар Јанкуловски                                                                                                                                                                                



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.20    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 Ружа 

Бозајковска од с.Могила 

 

1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 

Ружа Бозајковска од с.Могила, 

донесено на седница на Совет на 

Општина Могила, одржана на 

27.12.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-1156/8                            Општина Могила                                                                                  

31.12.2019 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.03-938/1 
од 29.10.2019 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
27.12.2019 година ја донесе следната: 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Ружа Бозајковска од 

с.Могила 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-938/1 од 29.10.2019 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Ружа Бозајковска од с.Могила која и 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: 370000023827981 Еуро 
Стандард 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.08-1115/10                  Општина Могила                                                             

27.12.2019 година       Претседател на Совет 

                                      Александар Јанкуловски                                                                          

                                                                                

                                                                                                                                                                     



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.20    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 

Валентина Стојковска од Битола 

 

1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 

Валентина Стојковска од Битола, 

донесено на седница на Совет на 

Општина Могила, одржана на 

27.12.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-1156/9                           Општина Могила                                                                                    

31.12.2019 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-
1035/1 од 27.11.2019 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
27.12.2019 година ја донесе следната: 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Валентина Стојкоска од 

Битола 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-1035/1 од 27.11.2019 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Валентина Стојкоска од Битола која и 
е потребна за одржување на 
работилница на тема "Превенција и 
едукација од злоупотреба на дрога", 
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 која дополнително ќе 
биде доставена во општинската 
администрација на Општина Могила. 
 

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

Бр.08-1115/11                          Општина Могила                                                 
27.12.2019 година         Претседател на Совет 

                                       Александар Јанкуловски                                                                    

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.20    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 Верка 

Кочевска од Битола 

 

1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 

Верка Кочевска од Битола, донесено 

на седница на Совет на Општина 

Могила, одржана на 27.12.2019 

година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-1156/10                       Општина Могила                                                                                       

31.12.2019 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.03-901/1 
од 16.10.2019 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
27.12.2019 година ја донесе следната: 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Верка Кочевска  од       

Битола 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-901/1 од 16.10.2019 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Верка Кочевска од Битола која и е 
потребна поради претрпената штета 
од пожар што го зафати с.Путурус, 
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 која дополнително ќе 
биде доставена во општинската 
администрација на Општина Могила. 
 

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

Бр.08-1115/12                      Општина Могила                                                       
27.12.2019 год                 Претседател на Совет 

                                       Александар Јанкуловски                                                               

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.20    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 Весна 

Трајковска од Битола 

 

1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 

Весна Трајковска од Битола, донесено 

на седница на Совет на Општина 

Могила, одржана на 27.12.2019 

година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-1156/11                        Општина Могила                                                                                

31.12.2019 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.03-914/1 
од 22.10.2019 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
27.12.2019 година ја донесе следната: 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Весна Трајковска од 

Битола 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-914/1 од 22.10.2019 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Весна Трајковска од Битола која и е 
потребна за превод и печатење на 
нејзиниот роман "Души близнаци 
11:11", 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 на Графо пром: 
270000000243066 Халк Банка А.Д. 
Скопје. 
 

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

Бр.08-1115/13                     Општина Могила                                                         
27.12.2019 година         Претседател на Совет 

                                       Александар Јанкуловски                                                                    

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.20    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 Горска 

Служба за Спасување од Битола 

 

1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 

Горска Служба за Спасување од 

Битола, донесено на седница на 

Совет на Општина Могила, одржана 

на 27.12.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-1156/12                     Општина Могила                                                                                    

31.12.2019 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-
1125/1 од 20.12.2019 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
27.12.2019 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на Горска Служба за Спасување  - 

Битола 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-1125/1 од 20.12.2019 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Горска Служба за Спасување – Битола 
која му е потребна за справување со 
непогоди од секаков тип, 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: 270073892640196 Халк 
Банка А.Д. Скопје. 
 

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

Бр.08-1115/14                Општина Могила                                                               
27.12.2019 година          Претседател на Совет 

                                       Александар Јанкуловски  

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.20    27 

 
 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 Драгица 

Здравевска од с.Добрушево 

1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 

Драгица Здравевска од с.Добрушево, 

донесено на седница на Совет на 

Општина Могила, одржана на 

27.12.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

Бр.09-1156/13                          Општина Могила                                                                           

31.12.2019 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.03-864/1 
од 01.10.2019 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
27.12.2019 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Драгица Здравевска од 

с.Добрушево 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-864/1 од 01.10.2019 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Драгица Здравевска од с.Добрушево 
која и е потребна поради лошата 
здравствена состојба во која што се 
наоѓа нејзиното дете, 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: 200003220118692 
Стопанска Банка А.Д. Скопје. 
 

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

 

Бр.08-1115/15               Општина Могила                                                               
27.12.2019 година          Претседател на Совет 

                                       Александар Јанкуловски                                                                      



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.20    28 

 
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 Манастир 

Св. Никола од с.Манастир 

1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 

Манастир Св. Никола од с.Манастир, 

донесено на седница на Совет на 

Општина Могила, одржана на 

27.12.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

Бр.09-1156/14                          Општина Могила                                                                               

31.12.2019 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.03-898/1 
од 14.10.2019 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
27.12.2019 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на Манастир Св. Никола од 

с.Манастир 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-898/1 од 14.10.2019 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Манастир Св. Никола од с. Манастир 
која  е потребна за реконструкција на 
Манастирот, Советот на Општина 
Могила донесе Одлука за 
доделување парични средства како 
еднократна финансиска помош  во 
износ од 6.000 (шест илјади денари ). 
 

2. Паричните средства во износ од 
6.000,00 денари да се исплатат на 
жиро сметка: 500000000877295 
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.08-1115/16                          Општина Могила                                                     
27.12.2019 година        Претседател на Совет 

                                       Александар Јанкуловски                                                                      

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.20    29 

 
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 од с.Добрушево 

1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на ОУ. 

Браќа Миладиновци од с.Добрушево, 

донесено на седница на Совет на 

Општина Могила, одржана на 

27.12.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-1156/15                          Општина Могила                                                                             

31.12.2019 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-
1044/1 од 29.11.2019 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
27.12.2019 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 
15-1044/1 од 29.11.2019 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на ОУ. 
Браќа Миладиновци с.Добрушево 
која му е потребна за набавка на 
акумулатор за струја за 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 6.000 (шест илјади денари ). 
 

2. Паричните средства во износ од 
6.000,00 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.08-1115/17                       Општина Могила                                                       
27.12.2019 година          Претседател на Совет       

                                       Александар Јанкуловски                                                                                                                                                                            



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.20    30 

 
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 

Петровски Живко од с.Долно Српци 

1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 

Петровски Живко од с.Долно Српци, 

донесено на седница на Совет на 

Општина Могила, одржана на 

27.12.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-1156/16                        Општина Могила                                                                                 

31.12.2019 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-
1124/1 од 20.12.2019 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
27.12.2019 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Петровски Живко од 

с.Долно Српци 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-1124/1 од 20.12.2019 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Петровски Живко од с.Долно Српци 
која му е потребна поради лошата 
здравствена состојба во која што се 
наоѓа неговото дете Петровски 
Давид, 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: 370000027096493 
Еуростандард 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.08-1115/18                  Општина Могила                                                              
27.12.2019 година          Претседател на Совет 

                                       Александар Јанкуловски  



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.20    31 

 
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 

Реџеповски Ѓунер од с.Мусинци 

1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 

Реџеповски Ѓунер од с.Мусинци, 

донесено на седница на Совет на 

Општина Могила, одржана на 

27.12.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

Бр.09-1156/17                          Општина Могила                                                                          

31.12.2019 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-
1106/1 од 18.12.2019 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
27.12.2019 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Реџеповски Ѓунер од 

с.Мусинци 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-1106/1 од 18.12.2019 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Реџеповски Ѓунер  од с.Мусинци 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: 380677386000135 Про 
Кредит 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.08-1115/19                          Општина Могила                                                  
27.12.2019 година          Претседател на Совет 

                                       Александар Јанкуловски                                                                         

                                                                                                                                                                                                         



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.20    32 

 
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 

Стојчевски Николче од с.Габалавци 

1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 

Стојчевски Николче од с.Габалавци, 

донесено на седница на Совет на 

Општина Могила, одржана на 

27.12.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-1156/18                          Општина Могила                                                                            

31.12.2019 година        Претседател на Совет 

                                      Александар Јанкуловски                                                                                            

 

 

 

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-
1046/1 од 29.11.2019 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
27.12.2019 година ја донесе следната: 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Стојчевски Николче од 

с.Габалавци 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-1046/1 од 29.11.2019 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Стојчевски Николче од с.Габалавци 
која му е потребна поради лошата 
здравствена состојба во која што се 
наоѓа неговиот татко Стојчевски Пецо, 
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: 210501606935029 НЛБ 
Банка А.Д. Скопје. 
 

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

Бр.08-1115/20                       Општина Могила                                                        
27.12.2019 година        Претседател на Совет 

                                       Александар Јанкуловски                                                                     

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.20    33 

 
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 Тодорка 

Петревска од с.Мусинци 

1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 

Тодорка Петревска од с.Мусинци, 

донесено на седница на Совет на 

Општина Могила, одржана на 

27.12.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-1156/19                          Општина Могила                                                                              

31.12.2019 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.03-999/1 
од 18.11.2019 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
27.12.2019 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Тодорка Петревска од 

с.Мусинци 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-999/1 од 18.11.2019 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Тодорка Петревска од с.Мусинци која 
и 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: 210501604700052 НЛБ 
Банка А.Д. Скопје. 
 

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

Бр.08-1115/21                   Општина Могила                                                            
27.12.2019 година         Претседател на Совет 

                                      Александар Јанкуловски                                                                    

                                                                                                         



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.20    34 

 
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 

Здружение на деца и родители со ретки и 

различни болести "Ретки и Различни" 

1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 

Здружение на деца и родители со 

ретки и различни болести "Ретки и 

Различни", донесено на седница на 

Совет на Општина Могила, одржана 

на 27.12.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-1156/20                    Општина Могила                                                                                     

31.12.2019 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.03-63/2 
од 20.12.2019 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
27.12.2019 година ја донесе следната: 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на Здружение на деца и родители со 

ретки и различни болести "Ретки и 
различни" 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-63/2 од 20.12.2019 година и писмо 
со молба за доделување еднократна 
финансиска помош на Здружение на 
деца и родители со ретки и различни 
болести "Ретки и различни" која му е 
потребна за потребите и помош на 
членовите од здружението од 
општина Могила, 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: 500000001174018 
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.08-1115/22                          Општина Могила                                                      
27.12.2019 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 доделување 

еднократна финансиска помош на 

Здружение на деца болни од церебрална 

парализа 

1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 

Здружение на деца болни од 

церебрална парализа, донесено на 

седница на Совет на Општина 

Могила, одржана на 27.12.2019 

година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-1156/21                          Општина Могила                                                                               

31.12.2019 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-
1087/1 од 13.12.2019 година за доделување 
на новогодишни пакетчиња, Советот на 
општина Могила на седницата одржана на 
ден 27.12.2019 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување на новогодишни пакетчиња 
на Здружение на деца болни од церебрална 

парализа 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-1087/1 од 13.12.2019 година и 
писмо со молба за доделување на 
новогодишни пакетчиња за децата 
болни од церебрална парализа, 
членови на Здружението на деца 
болни од церебрална парализа, 
Советот на општина Могила донесе 
Одлука за доделување на 20 
(дваесет) новогодишни пакетчиња. 
 

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

Бр.08-1115/23                        Општина Могила                                                       
27.12.2019 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 доделување 

еднократна финансиска помош на 

Здружение на слепи лица - Битола 

1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 

Здружение на слепи лица - Битола, 

донесено на седница на Совет на 

Општина Могила, одржана на 

27.12.2019 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

Бр.09-1156/22                      Општина Могила                                                                                  

31.12.2019 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-
1092/1 од 16.12.2019 година за доделување 
на новогодишни пакетчиња, Советот на 
општина Могила на седницата одржана на 
ден 27.12.2019 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување на новогодишни пакетчиња 
на Здружение на слепи лица - Битола 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-1092/1 од 16.12.2019 година и 
писмо со молба за доделување на 
новогодишни пакетчиња за децата со 
оштетен вид, членови на 
Здружението на слепи лица Битола, 
Советот на општина Могила донесе 
Одлука за доделување на 20 
(дваесет) новогодишни пакетчиња. 
 

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

Бр.08-1115/24                   Општина Могила                                                           
27.12.2019 година          Претседател на Совет 

                                       Александар Јанкуловски                      
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СОДРЖИНА 
БРОЈ 20/2019 

1. Заклучок за објавување Одлука за усвојување на  Буџет на Општина Могила 
за 2020 година; 

Стр.2 

2. Заклучок за објавување Одлука за извршување на буџетот; Стр.12 

3. Заклучок за објавување Одлука за бодот за административните 

службеници; 

Стр.17 

4. Заклучок за објавување Одлука  за определување на локација за 

привремено складирање на инертен отпад (градежен шут) на подрачјето на 

општина Могила; 

Стр.18 

5. Заклучок за објавување Одлука за доделување на новогодишен пoдарок на 
секој ученик во трите централни  и дванаесет подрачни училишта во 
општина Могила (ОУ.”Гоце Делчев” с.Могила, ОУ.”Кочо Рацин” с.Ивањевци 
и ОУ. “Браќа Миладиновци” с.Добрушево. 

Стр.19 

6. Заклучок за објавување  Одлука за ослободување од плаќање на 
надоместок за утврдување на правен статус на бесправно изградени 
објекти (згради на општината, училишта и верски објекти) на територија на 
Општина Могила; 

Стр.20 

7. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Божидар Пецаковски  од Битола; 

Стр.21 

8. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Ружа Бозајковска од с.Могила; 

Стр.22 

9. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Валентина Стојковска од Битола; 

Стр.23 

10. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Верка Кочевска од Битола; 

Стр.24 

11. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Весна Трајковска од Битола; 

Стр.25 

12. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на Горска Служба за Спасување од Битола; 

Стр.26 

13. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Драгица Здравевска од с.Добрушево; 

Стр.27 
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14. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на манастирот Св. Никола с.Манастир; 

Стр.28 

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

Стр.29 

16. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Живко Петровски од с.Долно Српци; 

Стр.30 

17. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Ѓунер Реџеповски од с.Мусинци; 

Стр.31 

18. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Николче Стојчевски од с.Габалавци; 

Стр.32 

19. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Тодорка Петревска од с.Мусинци; 

Стр.33 

20. Заклучок за објавување Одлука за доделување на новогодишни пакетчиња 
на Здружение на деца и родители со ретки и различни болести "Ретки и 
Различни"; 

Стр.34 

21. Заклучок за објавување Одлука за доделување на новогодишни пакетчиња 
на Здружение на деца болни од церебрална парализа; 

Стр.35 

22. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на Здружение на слепи лица - Битола; 

Стр.36 


