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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 01.01.2021 година до 31.03.2021 

година 

 

1. Објавувам Одлука за усвојување на 

Квартален извештај за извршување 

на Буџетот на Општина Могила за 

извештајниот период (кумулативно) 

за квартал од 01.01.2021 година до 

31.03.2021 година, донесено на 

седница на Совет на Општина 

Могила, одржана на 31.05.2021 

година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-435/1         Општина Могила  

02.06.2021 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, 
26/14 и 05/21). Советот на општина Могила 
на седница одржана на ден 31.05.2021 
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 01.01.2021 до 

31.03.2021 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 01.01.2021 до 
31.03.2021 година. 

Прилог: Квартален извештај за 
извршување на Буџетот на Општина Могила 
за извештајниот период (кумулативно) за 
квартал од  01.01.2021 до  31.03.2021 година 

Член 2 

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

 

Бр.08-411/3                            Општина Могила                                                                     
31.05.2021 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 Програмата бр.08-872/11 

од 17.12.2020 година за изработка на 

урбанистички планови на територијата на 

Општина Могила за 2021 година 

 

1. Објавувам Одлука за измена и 

дополнување на Програмата бр.08-

872/11 од 17.12.2020 година за изработка 

на урбанистички планови на територијата 

на Општина Могила за 2021 година, 

донесено на седница на Совет на 

Општина Могила, одржана на 31.05.2021 

година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-435/2  Општина Могила  

02.06.2021 година   Градоначалник 

                                             Јасмина Гулевска 

    

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.5/2002 
), член 17 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 42/14, 199/14, 
44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 90/17 64/18 и 
168/18) а во согласност со член 22-а став 1 
точка 47 од Статутот на Oпштина Могила 
("Службен гласник на Општина Могила" 
бр.05/2006, 12/2011, 08/2013, 26/2014 и 
5/2021). Советот на Oпштина Могила на 
седницата одржана на ден 31.05.2021 
година, донесе: 

О Д Л У К А 

За измена и дополнување на Програмата 
бр.08-872/11 од 17.12.2020 година  за 

изработка на урбанистички планови на 
територијата на Општина Могила за 2021 

година 

Член 1 

Со оваа Одлука се врши измена и 
дополнување на Програмата бр.08-872/11 од 
17.12.2020 година за изработка на 
урбанистички планови на територијата на 
Општина Могила за 2021 година, во 
Урбанистички проект вон опфат на 
урбанистички план:  Нов 10 (20) kv  кабелски 
вод и поставување на нова КБТС (КО Трап и 
КО Будаково) – Општина Могила, и тоа низ 
КП бр. 167 и КП бр. 760 (КО Трап) и КП бр. 
687, КП бр. 689 и КП бр. 703 (КО Будаково). 

Член 2 

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

Бр.08-411/4     Општина Могила  

31.05.2021 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 намера за 

реализација на проект со заем од Проектот 

за енергетска ефикасност во јавниот сектор 

(ПСЕЕП) и овластување за потпишување на 

Иницијален договор 

 

1. Објавувам Одлука за намера за 

реализација на проект со заем од 

Проектот за енергетска ефикасност во 

јавниот сектор (ПСЕЕП) и овластување за 

потпишување на Иницијален договор, 

донесено на седница на Совет на 

Општина Могила, одржана на 31.05.2021 

година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-435/3  Општина Могила  

02.06.2021 година  Градоначалник 

                                          Јасмина Гулевска 

     

Врз основа на член 20 од Законот за 

финансирање на единиците на локалната 

самоуправа (Службен весник на Република 

Македонија бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 

47/11 и 192/15), член 4 од Законот за јавен 

долг (Службен весник на Република 

Македонија бр.62/05, 88/08, 35/11, 139/14 и 

98/19), и член 36 став 1 точка 5 од Законот за 

локална самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/02), член 22-а 

став 1 точка 47 од Статутот на Општина 

Могила ("Службен гласник на Општина 

Могила" бр.05/06, 12/11, 08/13, 26/14 и 

05/21). Советот на Општина Могила на 

седница одржана на ден 31.05.2021 година, 

донесе: 

 О Д Л У К А 

За намера за реализација на проект со заем 

од  Проектот за енергетска ефикасност во 

јавниот сектор (ПСЕЕП) и овластување за 

потпишување на Иницијален договор 

Член 1 

Со оваа Одлука се утврдува намерата за 

реализација на проекти по пат на  

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 

енергетска ефикасност во јавниот сектор 

(ПСЕЕП) финансиран со заем од 

Меѓународната банка за обнова и развој - 

Светска банка, со цел финансирање на 

енергетски ефикасни активности во објекти 

(проекти): 

1. Поставување на Фотоволтаици на 
Објектите во сопственост на 
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Општина Могила и тоа: Спортската 
Сала ‘‘Иљо Лопатички ‘‘ во Могила,      

2. Училишна зграда на ЦОУ, ‘‘Кочо 
Рацин‘‘ во Ивањевци и  

3. Училишна зграда на ЦОУ, ‘‘Браќа 
Миладиновци‘‘ во Добрушево. 

Член 2 

По прифаќање на предложените 

проекти од страна на Министерството за 

финансии (ПСЕЕП единицата), се овластува 

Градоначалникот во име на Општината,  

Јасмина Гулевска,  да го потпише 

Иницијалниот договор согласно условите од 

Јавниот повик. 

Член 3 

Условите на задолжувањето ќе се 

утврдат по одобрувањето на проектите од 

страна на Министерството за финансии 

согласно условите наведени во Јавниот 

повик. 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила осмиот 

ден од денот на објавувањето во Службен 

гласник на Општина Могила. 

 

Бр.08-411/5    Општина Могила  

31.05.2021 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 донесување на  

Конечен  урбанистички план за село 

Будаково 

со разработка на   Блок 6,  КО Будаково, 

Општина Могила (плански период 2018-

2028) 

 

1. Објавувам Одлука за донесување на 

Конечен урбанистички план за село 

Будаково со разработка на Блок 6, КО 

Будаково, Општина Могила (плански 

период 2018-2028), донесено на седница 

на Совет на Општина Могила, одржана на 

31.05.2021 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-435/4  Општина Могила  

02.06.2021 година  Градоначалник 

                                           Јасмина Гулевска 
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Врз основа на член 22 став 1 точка 1 и 

член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална 

самоуправа ("Службен весник на Република 

Македонија" бр.5/2002), член 39 од Законот 

за Просторно и урбанистичко планирање  

(„Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 70/2013, 163/2013, 42/2014, 44/2015, 

193/2015, 163/2016, 64/2018 и 168/2018), а во 

согласност со член 22-а став 1 точка 7 од 

Статутот на Општина Могила ("Службен 

гласник на Општина Могила" бр. 5/2006, 

12/2011,  8/2013, 26/2014 и 5/2021) и врз 

основа на добиената согласност од 

Министерството за транспорт и врски, со 

архивски број 24-3106/2 од 19.05.2021 

година. Советот на Општина Могила на 

седницата одржана на ден 31.05.2021 

година, донесе: 

 

ОДЛУКА 

За донесување на  Конечен  урбанистички 

план за село Будаково 

со разработка на   Блок 6,  КО Будаково, 

Општина Могила (плански период 2018-

2028) 

 

Член 1 

Со оваа одлука се врши донесување 

на Конечен  урбанистички план за село 

Будаково со разработка на   Блок 6,  КО 

Будаково, Општина Могила (плански период 

2018-2028) со плански опфат (32,93ха). 

 

Член 2 

Границата на планираниот  опфат  за 

Блок 6 од Урбанистичкиот план за с. 

Будаково дадени се во табеларен приказ по х 

и y координати за секоја проектирана точка 

означена со редни броеви од Т1 до Т54  

  

               X                         

Y  

T1    7540178.978     

4555064.515  

T2    7540156.468     

4555045.075  

T3    7540142.366     

4555029.451  

T4    7540127.256     

4555008.580  

T5    7540090.435     

4554944.132  

T6    7540053.809     

4554919.399  

T7    7540031.191     

4554916.300  

T8    7540016.173      

4554909.720  

T9    7540009.650      

4554908.550  

T10  7540000.540     

4554904.940  

T11   7539998.460    

4554905.140  

T12   7539981.640    

4554904.530  

T13   7539964.060    

4554906.580  
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T14   7539944.980    

4554911.340  

T15  7539926.420   

4554909.340  

T16   7539904.690   

4554900.060  

T17   7539882.520   

4554892.690  

T18   7539877.370   

4554892.560  

T19   7539873.810   

4554894.380  

T20   7539867.740   

4554898.990  

T21   7539864.570   

4554902.420  

T22   7539878.490   

4554917.640  

T23   7539883.380   

4554930.030  

T24   7539884.250   

4554933.640  

T25   7539888.810   

4554946.390  

T26   7539892.450   

4554956.790  

T27   7539897.350   

4554972.230  

T28   7539898.130   

4554975.060  

T29   7539901.870   

4554974.220  

T30   7539911.110   

4555000.050  

T31   7539908.150   

4555001.150  

T32   7539911.140   

4555014.680  

T33   7539914.400   

4555044.320  

T34   7539933.660   

4555047.700  

T35   7539941.170   

4555070.570  

T36   7539944.730   

4555082.170  

T37   7539946.180   

4555086.100  

T38   7539946.950   

4555088.190  

T39   7539951.980   

4555098.130  

T40   7539958.404   

4555095.995  

T41   7539989.380   

4555099.360 

T42   7540007.110   

4555101.930  

T43   7540023.410   

4555103.580  
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T44   7540029.850   

4555104.610  

T45   7540036.110   

4555105.370  

T46   7540053.360   

4555107.160  

T47   7540072.540   

4555109.340  

T48   7540078.720   

4555110.040  

T49   7540093.930   

4555102.460  

T50   7540124.920   

4555096.850  

T51   7540137.340   

4555085.180  

T52   7540150.620   

4555089.320  

T53   7540162.560   

4555094.820  

T54   7540167.700   

4555085.080 

Опфатот на Блок бр. 6 изнесува  

4.14Ха 

Член 3 

Конечниот  урбанистички план за 

село Будаково со разработка на   Блок 6,  КО 

Будаково, Општина Могила за (плански 

период 2018-2028), со плански опфат 

(32,93ха), е изработен од ДООЕЛ „НИМАЕР“- 

Струга д.е. Скопје со тех. Бр. 03-446/16 од 

февруари 2021 година, и содржи 

документациона планска документација со 

текстуален и графички дел. 

Член 4 

Составен дел на оваа Одлука е и 

извештајот од втора ЈА со бр.10-28 од 

04.10.2019 год. 

Член 5 

              Целокупната документација за 

Конечниот Урбанистички план за село 

Будаково со разработка на   Блок 6,  КО 

Будаково, Општина Могила е составен дел на 

оваа одлука  а за негова реализација се грижи 

Одделението за урбанизам, комунални 

работи, заштита на животната средина и ЛЕР 

на Општина Могила 

Член 6 

              Оваа Одлука влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во Службен 

гласник на Општина Могила 

 

 

Бр.08-411/6     Општина Могила   Општина Могила 

31.05.2021 година Претседател на Совет 

                                         Александар Јанкуловски   

  

    

   

 

 

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 20 

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 

од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/02) и член 23-а став 1 
точка 3 од Статутот на Општина Могила 
(“Службен гласник на Општина Могила” 
бр.05/06 и 08/13), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Одлука за ставање вон сила 
на Одлуката бр.08-426/5 од 27.05.2020 
година за формирање на Комисија за 

спроведување на постапка за Јавно 
приватно партнерство за модернизација на 

уличното осветлување на територија на 
Општина Могила 

 
1. Објавувам Одлука за ставање вон сила на 

Одлуката бр. 08-426/5 од 27.05.2020 
година за формирање на Комисија за 
спроведување на постапка за Јавно 
приватно партнерство за модернизација 
на уличното осветлување на територија 
на Општина Могила, донесено на 
седница на Совет на Општина Могила, 
одржана на 31.05.2021 година; 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 

Бр.09-435/5   Општина Могила 

02.06.2021 година      Градоначлник 

                                              Јасмина Гулевска 
    

 

 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, 12/2011, 08/2013, 26/2014 и 
05/2021). Советот на Општина Могила на 
седницата одржана на ден 31.05.2021 
година, донесе: 
 

ОДЛУКА 
За ставање вон сила на Одлуката бр. 08-

426/5 од 27.05.2020 година за формирање 
на Комисија за спроведување на постапка за 

Јавно приватно партнерство за 
модернизација на уличното осветлување на 

територија на Општина Могила 
 

Член 1 
 

Се става ВОН СИЛА  Одлуката бр. 08-
426/5 од 27.05.2020 година за формирање на 
Комисија за спроведување на постапка за 
Јавно приватно партнерство за 
модернизација на уличното осветлување на 
територија на Општина Могила донесена на 
49-та седница на Совет на Општина Могила 
одржана на ден 27.05.2020 година. 
 

Член 2 
 

 Одлуката  бр. 08-426/5 од 27.05.2020 
година престанува да важи од денот на 
ставање ВОН СИЛА. 
 

Член 3 
 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето и истата ќе се објави во 
,,Службен гласник на Општина Могила’’. 
 
                                                                                                                                                                                                                                   
Бр. 08-411/7  Општина Могила 
31.05.2021 година    Претседател на Совет 
                                     Александар Јанкуловски 
     



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 21 

 
 

     Врз основа на член 50 став 1 точка 

3 од Законот за локална самоуправа 

(“Службен весник на РМ” бр.5/02) и член 23-

а став 1 точка 3 од Статутот на Општина 

Могила (“Службен гласник на Општина 

Могила” бр.05/06 и 08/13), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Одлука за усвојување на 

Годишен план за вработување на ОУ. "Гоце 

Делчев" с.Могила за 2022 година 

 

1. Објавувам Одлука за усвојување на 

Годишен план за вработување на ОУ. 

"Гоце Делчев" с.Могила за 2022 година, 

донесено на седница на Совет на 

Општина Могила, одржана на 31.05.2021 

година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-435/6         Општина Могила  

02.06.2021 година           Градоначалник 

                                                    Јасмина Гулевска  

 

 

 

 Врз основа на член 84 од 
Законот за основно образование (“Службен 
весник на Република Северна Македонија” 
бр. 161/2019) и член 20-б од Законот за 
вработени во јавен сектор (“Службен весник 
на Република Македонија” бр. 27/2014, 
199/2014, 27/2016, 35/2018, 198/2018 и 
Службен весник на Република Северна 
Македонија бр.143/2019 и 14/2020). Советот 
на Општина Могила на седница одржана на 
ден 31.05.2021 година, донесе: 

ОДЛУКА 

За Усвојување на Годишен план за 
вработување на ОУ. “Гоце Делчев” 

с.Могила,  општина Могила за 2022 година 

Член 1 

Советот на општина Могила донесе 
Одлука за усвојување на Годишен план за 
вработување на  ОУ. “Гоце Делчев” с.Могила 
за 2022 година. 

Прилог:  Годишен план за вработување  на 
ОУ. “Гоце Делчев” с.Могила за 2022 година 
бр.01-58/1 од 27.04.2021 година доставени и 
заверени во општина Могила бр.15-339/2 од 
29.04.2021 година. 

Член 2 

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

 

Бр.08-411/8                        Општина Могила                                                      
31.05.2021година           Претседател на Совет                                                           
            Александар Јанкуловски 

 

 

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 25 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 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 усвојување на 

Годишен план за вработување на ОУ. "Кочо 

Рацин" с.Ивањевци за 2022 година 

 

1. Објавувам Одлука за усвојување на 

Годишен план за вработување на ОУ. 

"Кочо Рацин" с.Ивањевци за 2022 година, 

донесено на седница на Совет на 

Општина Могила, одржана на 31.05.2021 

година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

 

 

Бр.09-435/7            Општина Могила  

02.06.2021 година             Градоначалник 

                                                     Јасмина Гулевска 

       

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 27 

 
Врз основа на член 84 од Законот за 

основно образование (“Службен весник на 
Република Северна Македонија” бр. 
161/2019) и член 20-б од Законот за 
вработени во јавен сектор (“Службен весник 
на Република Македонија” бр. 27/2014, 
199/2014, 27/2016, 35/2018, 198/2018 и 
Службен весник на Република Северна 
Македонија бр.143/2019 и 14/2020). Советот 
на Општина Могила на седница одржана на 
ден 31.05.2021 година, донесе: 

ОДЛУКА 

За Усвојување на Годишен план за 
вработување на ОУ. “Кочо Рацин” 

с.Ивањевци,  општина Могила за 2022 
година 

Член 1 

Советот на општина Могила донесе 
Одлука за усвојување на Годишен план за 
вработување на  ОУ. “Гоце Делчев” 
с.Ивањевци за 2022 година. 

Прилог:  Годишен план за вработување  на 
ОУ. “Кочо Рацин” с.Ивањевци за 2022 година 
бр.01-69/1 од 19.04.2021 година доставени и 
заверени во општина Могила бр.15-339/1 од 
20.04.2021 година. 

Член 2 

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

 

Бр.08-411/9                           Општина Могила                                                    
31.05.2021година           Претседател на Совет 

                                       Александар Јанкуловски 

                                                                   

 

 

 

 

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 29 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 31 

 

 

 

 

 

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 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 усвојување на 

Годишен план за вработување на ОУ. "Браќа 

Миладиновци" с.Добрушево за 2022 година 

 

1. Објавувам Одлука за усвојување на 

Годишен план за вработување на ОУ. 

"Браќа Миладиновци" с.Добрушево за 

2022 година, донесено на седница на 

Совет на Општина Могила, одржана на 

31.05.2021 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

 

 

Бр.09-435/8         Општина Могила  

02.06.2021 година          Градоначалник 

                                                    Јасмина Гулевска 

    

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 33 

 
Врз основа на член 84 од Законот за 

основно образование (“Службен весник на 
Република Северна Македонија” бр. 
161/2019) и член 20-б од Законот за 
вработени во јавен сектор (“Службен весник 
на Република Македонија” бр. 27/2014, 
199/2014, 27/2016, 35/2018, 198/2018 и 
Службен весник на Република Северна 
Македонија бр.143/2019 и 14/2020). Советот 
на Општина Могила на седница одржана на 
ден 31.05.2021 година, донесе: 

ОДЛУКА 

За Усвојување на Годишен план за 
вработување на ОУ. “Браќа Миладиновци” 

с.Добрушево,  општина Могила за 2022 
година 

Член 1 

Советот на Општина Могила донесе 
Одлука за усвојување на Годишен план за 
вработување на  ОУ. “Браќа Миладиновци” 
с.Добрушево за 2022 година. 

Прилог:  Годишен план за вработување  на 
ОУ. “Браќа Миладиновци” с.Добрушево за 
2022 година бр.03-169/2 од 04.05.2021 
година доставени и заверени во општина 
Могила бр.15-339/3 од 04.05.2021 година. 

Член 2 

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

 

Бр.08-411/10                        Општина Могила                                                                 
31.05.2021година           Претседател на Совет 

                                       Александар Јанкуловски    

 

 

 

      

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 34 

 

        

 

 

 

   

 

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 35 

 

  

 

 

        

 

 

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 36 

 

      

 

 

 

    

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 37 

 

     

 

 

 

   

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 38 

 
 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. "Гоце 

Делчев" с.Могила 

 
1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на ОУ. 
"Гоце Делчев" с.Могила, донесено на 
седница на Совет на Општина 
Могила, одржана на 31.05.2021 
година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

 

Бр.09-435/9                       Општина Могила                                                                                        

02.06.2021 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.15-335/1 
од 19.04.2021 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
31.05.2021 година ја донесе следната: 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на ОУ. "Гоце Делчев" с.Могила 

1. Врз основа на поднесено барање број 
15-335/1 од 19.04.2021 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на ОУ. 
"Гоце Делчев" с.Могила која им е 
потребна за издавање на книга "Сон 
за поубав свет" изработена од 
учениците во училиштето, 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 по 
фактура доставена од страна на 
добавувачот по извршена набавка од 
страна на Општина Могила за 
потребите на  ОУ. "Гоце Делчев" 
с.Могила. 
 

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

 

Бр.08-411/11                          Општина Могила                                                       
31.05.2021 година          Претседател на Совет                                                                

           Александар Јанкуловски 

                      



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 39 

 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 

од Законот за локална самоуправа (“Службен 

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

точка 3 од Статутот на Општина Могила 

(“Службен гласник на Општина Могила” 

бр.05/06 и 08/13), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Одлука за  доделување 

еднократна финансиска помош на лицето 

Љупче Шарковски од с.Ивањевци 

 
1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 
лицето Љупче Шарковски од 
с.Ивањевци, донесено на седница на 
Совет на Општина Могила, одржана 
на 31.05.2021 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

Бр.09-435/10                       Општина Могила                                                                                       

02.06.2021 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.03-246/1 
од 18.03.2021 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
31.05.2021 година ја донесе следната: 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Љупче Шарковски од 

с.Ивањевци 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-246/1 од 18.03.2021 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
лицето Љупче Шарковски од 
с.Ивањевци 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 5.000 (пет илјади денари ). 

2. Паричните средства во износ од 
5.000,00 денари да се исплатат на 
Жиро сметка 210501621757308 НЛБ 
Банка. 

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

Бр.08-411/12                         Општина Могила                                                         

31.05.2021 година          Претседател на Совет 

                                       Александар Јанкуловски         

 

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 40 

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 

од Законот за локална самоуправа (“Службен 

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

точка 3 од Статутот на Општина Могила 

(“Службен гласник на Општина Могила” 

бр.05/06 и 08/13), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Одлука за  доделување 

еднократна финансиска помош на лицето 

Славка Истинџиовска од Горно Оризари, 

Битола 

 
1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 
лицето Славка Истинџиовска од 
Горно Оризари, Битола, донесено на 
седница на Совет на Општина 
Могила, одржана на 31.05.2021 
година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-435/11                   Општина Могила                                                                                           

02.06.2021 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.03-263/1 
од 24.03.2021 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
31.05.2021 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Славка Истанџиовска од 

Горно Оризари, Битола 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-263/1 од 24.03.2021 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
лицето Славка Истанџиовска од Горно 
Оризари, Битола која и е потребна за 
оперативен зафат на очите, 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 500600013818423 
Стопанска Банка АД Битола. 

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

Бр.08-411/13                            Општина Могила                                                     
31.05.2021 година          Претседател на Совет 

                                       Александар Јанкуловски                                                                   

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 41 

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 

од Законот за локална самоуправа (“Службен 

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

точка 3 од Статутот на Општина Могила 

(“Службен гласник на Општина Могила” 

бр.05/06 и 08/13), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Одлука за  доделување 

еднократна финансиска помош на лицето 

Анила Трајчевска од с.Долно Чарлија 

 
1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 
лицето Анила Трајчевска од с.Долно 
Чарлија, донесено на седница на 
Совет на Општина Могила, одржана 
на 31.05.2021 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

Бр.09-435/12                         Општина Могила                                                                                     

02.06.2021 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.03-250/1 
од 18.03.2021 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
31.05.2021 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Анила Трајчевска од с. 

Долно Чарлија 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-250/1 од 18.03.2021 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
лицето Анила Трајчевска од с. Долно 
Чарлија која и е потребна за 
лекување на нејзиниот син Димитар 
Трајчевски кој има попреченост во 
телесниот и менталниот развој, 
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 500800018598767 
Стопанска Банка АД Битола. 

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

Бр.08-411/14                            Општина Могила                                                     
31.05.2021 година          Претседател на Совет 

                                       Александар Јанкуловски 

                                         



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 42 

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 

од Законот за локална самоуправа (“Службен 

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

точка 3 од Статутот на Општина Могила 

(“Службен гласник на Општина Могила” 

бр.05/06 и 08/13), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Одлука за  доделување 

материјална помош на Иницијативен одбор 

на манастирот Св. Петка од с.Ивањевци 

 
1. Објавувам Одлука за доделување 

материјална помош на Иницијативен 
одбор на манастирот Св. Петка од 
с.Ивањевци, донесено на седница на 
Совет на Општина Могила, одржана 
на 31.05.2021 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

Бр.09-435/13                       Општина Могила                                                                                       

02.06.2021 година                     Градоначалник 

                                                     Јасмина Гулевска                                                                                 

 

                    

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за локална самоуправа (Службен 
весник на Република Македонија бр.5/2002 
година), а врз основа на поднесено барање 
бр.03-235/1 од 15.03.2021 година за 
доделување материјална помош, Советот на 
општина Могила на седницата одржана на 
ден 31.05.2021 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување материјална помош на 
Иницијативен одбор на манастирот Св. 

Петка од с.Ивањевци 

 

1. Врз основа на поднесено барање 
бр.03-235/1 од 15.03.2021 година за 
доделување материјална помош која 
му е потребна за изградба на 
помошен објект во дворот на 
манастирот Св. Петка во с.Ивањевци, 
Советот на општина Могила донесе 
Одлука да се помогне со 
водоинсталатерски материјал 
односно: 15м цевки Ф300, 20м цевки 
Ф75, 2 сифони Ф75 – хоризонтални, 4 
колена на 900 – Ф75, 6 колена на 450 – 
Ф75, 4 коси рачви – Ф75, кој ќе бидат 
набавени преку општина Могила од 
фирмата ДИ КОМ – Битола со која 
општината има склучено договор за 
набавка на градежен материјал, врз 
основа на јавна набавка. 
 

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

 

Бр.08-411/15                            Општина Могила                                                           
31.05.2021 година          Претседател на Совет                                                                       

            Александар Јанкуловски 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 43 

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 

од Законот за локална самоуправа (“Службен 

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

точка 3 од Статутот на Општина Могила 

(“Службен гласник на Општина Могила” 

бр.05/06 и 08/13), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Одлука за  доделување 

еднократна финансиска помош на лицето 

Трајче Марковски од с.Мусинци 

 
1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 
лицето Трајче Марковски од 
с.Мусинци, донесено на седница на 
Совет на Општина Могила, одржана 
на 31.05.2021 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

Бр.09-435/14                          Општина Могила                                                                                          

02.06.2021 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.03-208/1 
од 03.03.2021 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
31.05.2021 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Трајче Марковски од 

с.Мусинци 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-208/1 од 03.03.2021 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
лицето Трајче Марковски од 
с.Мусинци која му е потребна поради 
лошата здравствена и финансиска 
состојба во која што се наоѓа, Советот 
на општина Могила донесе Одлука за 
доделување парични средства како 
еднократна финансиска помош  во 
износ од 3.000 (три илјади денари ). 

2. Паричните средства во износ од 
3.000,00 денари да се исплатат на 
Жиро сметка 200001709719373 
Стопанска Банка АД Скопје. 

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

Бр.08-411/16                          Општина Могила                                                       
31.05.2021 година          Претседател на Совет 

                                       Александар Јанкуловски 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 44 

 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 

од Законот за локална самоуправа (“Службен 

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

точка 3 од Статутот на Општина Могила 

(“Службен гласник на Општина Могила” 

бр.05/06 и 08/13), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Одлука за  доделување 

еднократна финансиска помош на лицето 

Благоја Трифуновски од с.Долно Чарлија 

 
1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 
лицето Благоја Трифуновски од 
с.Долно Чарлија, донесено на 
седница на Совет на Општина 
Могила, одржана на 31.05.2021 
година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

Бр.09-435/15                       Општина Могила                                                                                       

02.06.2021 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.03-670/1 
од 16.09.2020 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
31.05.2021 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Благоја Трифуновски од 

с.Долно Чарлија 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-670/1 од 16.09.2020 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
лицето Благоја Трифуновски од 
с.Долно Чарлија која му е потребна 
поради лошата финансиска состојба 
во која што се наоѓа, Советот на 
општина Могила донесе Одлука за 
доделување парични средства како 
еднократна финансиска помош  во 
износ од 3.000 (три илјади денари ). 

2. Паричните средства во износ од 
3.000,00 денари да се исплатат на 
Жиро сметка 210501562508253 НЛБ 
Банка. 

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

Бр.08-411/17                       Општина Могила                                                          
31.05.2021 година          Претседател на Совет                                                                

                                       Александар Јанкуловски 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 45 

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 

од Законот за локална самоуправа (“Службен 

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

точка 3 од Статутот на Општина Могила 

(“Службен гласник на Општина Могила” 

бр.05/06 и 08/13), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Одлука за  доделување 

еднократна финансиска помош на лицето 

Весна Цветановска од с.Вашарејца 

 
1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 
лицето Весна Цветановска од 
с.Вашарејца, донесено на седница на 
Совет на Општина Могила, одржана 
на 31.05.2021 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

Бр.09-435/16                            Општина Могила                                                                                  

02.06.2021 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.03-224/1 
од 09.03.2021 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
31.05.2021 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Весна Цветановска од 

с.Вашарејца 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-224/1 од 09.03.2021 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
лицето Весна Цветановска од 
с.Вашарејца 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 10.000 (десет илјади денари 
). 

2. Паричните средства во износ од 
10.000,00 денари да се исплатат на 
Жиро сметка 200003257176184 
Стопанска Банка АД Скопје. 

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

Бр.08-411/18                           Општина Могила                                                   
31.05.2021 година          Претседател на Совет 

                                       Александар Јанкуловски    

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 46 

 
       Врз основа на член 50 став 1 точка 

3 од Законот за локална самоуправа 

(“Службен весник на РМ” бр.5/02) и член 23-

а став 1 точка 3 од Статутот на Општина 

Могила (“Службен гласник на Општина 

Могила” бр.05/06 и 08/13), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Одлука за  доделување 

еднократна финансиска помош на лицето 

Елизабета Илиевска од с.Добрушево 

 
1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 
лицето Елизабета Илиевска од 
с.Добрушево, донесено на седница 
на Совет на Општина Могила, 
одржана на 31.05.2021 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

Бр.09-435/17                        Општина Могила                                                                                      

02.06.2021 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.03-393/1 
од 14.05.2021 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
31.05.2021 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Елизабета Илиевска од 

с.Добрушево 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-393/1 од 14.05.2021 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
лицето Елизабета Илиевска од 
с.Добрушево 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 10.000 (десет илјади денари 
). 

2. Паричните средства во износ од 
10.000,00 денари да се исплатат на 
Жиро сметка 530500013561236 
Охридска Банка АД Скопје. 

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

Бр.08-411/19                        Општина Могила                                                         
31.05.2021 година         Претседател на Совет 

                                       Александар Јанкуловски       

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 47 

 
   Врз основа на член 50 став 1 точка 3 

од Законот за локална самоуправа (“Службен 

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

точка 3 од Статутот на Општина Могила 

(“Службен гласник на Општина Могила” 

бр.05/06 и 08/13), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Одлука за  доделување 

еднократна финансиска помош на лицето 

Гордана Димитријевиќ Лазаревска од 

Битола 

 
1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 
лицето Гордана Димитријевиќ 
Лазаревска од Битола, донесено на 
седница на Совет на Општина 
Могила, одржана на 31.05.2021 
година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-435/18                            Општина Могила                                                                                

02.06.2021 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.03-402/1 
од 19.05.2021 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
31.05.2021 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Гордана Димитријевиќ 

Лазаревска од Битола 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-402/1 од 19.05.2021 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
лицето Гордана Димитријевиќ 
Лазаревска од Битола која и е 
потребна за издавање на книга 
"Корени", 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 270700048871556 Халк 
Банка. 

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

Бр.08-411/20                       Општина Могила                                                    
31.05.2021 година          Претседател на Совет   

            Александар Јанкуловски                                                              

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 48 

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 

од Законот за локална самоуправа (“Службен 

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

точка 3 од Статутот на Општина Могила 

(“Службен гласник на Општина Могила” 

бр.05/06 и 08/13), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Одлука за  доделување 

еднократна финансиска помош на лицето 

Елизабета Трајковска од Битола 

 
1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 
лицето Елизабета Трајковска од 
Битола, донесено на седница на 
Совет на Општина Могила, одржана 
на 31.05.2021 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

Бр.09-435/19                        Општина Могила                                                                                      

02.06.2021 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.03-430/1 
од 28.05.2021 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
31.05.2021 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Елизабета Трајковска од 

Битола 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-430/1 од 28.05.2021 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
лицето Елизабета Трајковска од 
Битола која и е потребна поради 
направени трошоци за лекување на 
нејзиниот сопруг Васко Трајковски, 
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 200002431570772 
Стопанска Банка АД Скопје. 

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

Бр.08-411/21                           Општина Могила                                                      
31.05.2021 година          Претседател на Совет 

                                       Александар Јанкуловски                                                                    

                                                                           



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 49 

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 

од Законот за локална самоуправа (“Службен 

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

точка 3 од Статутот на Општина Могила 

(“Службен гласник на Општина Могила” 

бр.05/06 и 08/13), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Одлука за  доделување 

еднократна финансиска помош на лицето 

Милица Јаневска од с.Могила 

 
1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 
лицето Милица Јаневска од с.Могила, 
донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 
31.05.2021 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

 

 

Бр.09-435/20                            Општина Могила                                                                                  

02.06.2021 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.03-426/1 
од 27.05.2021 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
31.05.2021 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Милица Јаневска од 

с.Могила 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-426/1 од 27.05.2021 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
лицето Милица Јаневска 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 
10.000 (десет илјади денари ). 

2. Паричните средства во износ од 
10.000,00 денари да се исплатат на 
Жиро сметка 500600021052877 
Стопанска Банка АД Битола. 

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

Бр.08-411/22                           Општина Могила                                                      
31.05.2021 година          Претседател на Совет 

            Александар Јанкуловски 

                                                                  

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 50 

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 

од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на РМ” бр.5/02) и член 23-а став 1 
точка 3 од Статутот на Општина Могила 
(“Службен гласник на Општина Могила” 
бр.05/06 и 08/13), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Одлука за  доделување 
еднократна финансиска помош на лицето 

Ѓорѓи Истинџиоски од Горно Оризари, 
Битола 

 
1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 
лицето Ѓорѓи Истинџиоски од Горно 
Оризари, Битола, донесено на 
седница на Совет на Општина 
Могила, одржана на 31.05.2021 
година; 

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

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 

Бр.09-435/21                          Општина Могила                                                                                    
02.06.2021 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.03-265/1 
од 24.03.2021 година за еднократна 
финансиска помош, Советот на општина 
Могила на седницата одржана на ден 
31.05.2021 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Ѓорѓи Истинџиоски од 

Горно Оризари, Битола 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-265/1 од 24.03.2021 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
лицето Ѓорѓи Истинџиоски од Горно 
Оризари, Битола која му е потребна 
поради лошата здравствена состојба 
во која што се наоѓа за понатамошно 
лекување, Советот на општина 
Могила донесе Одлука за 
доделување парични средства како 
еднократна финансиска помош  во 
износ од 5.000 (пет илјади денари ). 

2. Паричните средства во износ од 
5.000,00 денари да се исплатат на 
Жиро сметка 500600000670655 
Стопанска Банка АД Битола. 

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

Бр.08-411/23                            Општина Могила                                                  
31.05.2021 година          Претседател на Совет                                                               

                        Александар Јанкуловски                                                                           
 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 51 

 
 

 

 

 

 

                                         

СОДРЖИНА 

БРОЈ 6/2021 

1. Заклучок за објавување  Одлука за усвојување на Квартален извештај за 
извршување на Буџетот за Општина Могила за извештајниот период 
(кумулативно) за квартал од 01.01.2021 година до 31.03.2021 година; 

Стр.2 

2. Заклучок за објавување Одлука за измена и дополнување на Програмата 

бр.08-872/11 од 17.12.2020 година  за изработка на урбанистички планови 

на територијата на Општина Могила за 2021 година; 

Стр.14 

3. Заклучок за објавување Одлука за намера за реализација на проект со заем 

од  Проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор (ПСЕЕП) и 

овластување за потпишување на Иницијален договор 

Стр.15 

4. Заклучок за објавување  Одлука  За донесување на  Конечен  урбанистички 

план за село Будаково со разработка на   Блок 6,  КО Будаково, Општина 

Могила (плански период 2018-2028); 

Стр.16 

5. Заклучок за објавување  Одлука за ставање вон сила на Одлуката бр. 08-
426/5 од 27.05.2020 година за формирање на Комисија за спроведување на 
постапка за Јавно приватно партнерство за модернизација на уличното 
осветлување на територија на Општина Могила; 

Стр.20 

6. Заклучок за објавување  Одлука за усвојување на Годишен план за 
вработување на ОУ. "Гоце Делчев" с.Могила за 2022 година; 

Стр.21 

7. Заклучок за објавување  Одлука за усвојување на Годишен план за 
вработување на ОУ. "Кочо Рацин" с.Ивањевци за 2022 година; 

Стр.26 

8. Заклучок за објавување  Одлука за усвојување на Годишен план за 
вработување на ОУ. "Браќа Миладиновци" с.Добрушево за 2022 година ;  

Стр.32 

9. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на ОУ. "Гоце Делчев" с.Могила; 

Стр.38 

10. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Љупче Шарковски од с.Ивањевци; 

Стр.39 

11. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Славица Истинџиоска од Горно Оризари, Битола; 

Стр.40 

12. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Анила Трајчевска од с.Долно Чарлија; 

Стр.41 

13. Заклучок за објавување Одлука за доделување материјална помош на 
Иницијативен одбор на манастирот Св. Петка од с.Ивањевци; 

Стр.42 

14. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Трајче Марковски од с.Мусинци; 

Стр.43 
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15. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Благоја Трифуновски од с. Долно Чарлија; 

Стр.44 

16. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 

помош на лицето Весна Цветановска од с. Вашарејца; 

Стр.45 

17. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 

помош на лицето Елизабета Илиевска од с.Добрушево; 

Стр.46 

18. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 

помош на лицето Гордана Димитријевиќ Лазаревска од Битола; 

Стр.47 

19. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Елизабета Трајковска од Битола; 

Стр.48 

20. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Милица Јаневска од с.Могила; 

Стр.49 

21. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на лицето Ѓорѓи Истинџиоски од Горно Оризари, Битола; 

Стр.50 


