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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 

материјална помош на лицето Пецо 

Митревски од с.Мусинци 

 
1. Објавувам Одлука за доделување 

материјална помош на лицето Пецо 
Митревски од с.Мусинци, донесено 
на седница на Совет на Општина 
Могила, одржана на 04.06.2021 
година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

Бр.09-455/1                             Општина Могила                                                                              

08.06.2021 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.03-448/1 од 04.06.2021 година за 
доделување материјална помош, Советот на 
општина Могила на седницата одржана на 
ден 04.06.2021 година ја донесе следната: 

О Д Л У К А 

За доделување материјална помош на 
лицето Пецо Митревски од с.Мусинци 

1. Врз основа на поднесено барање 
бр.03-448/1 од 04.06.2021 година за 
доделување материјална помош која 
му е потребна на лицето Пецо 
Митревски од с.Мусинци за 
реновирање на неговата куќа која 
што целосно му изгоре во пожар на 
ден 04.06.2021 година. Советот на 
Општина Могила донесе Одлука да се 
помогне со градежен материјал во 
износ од 180.000,00 денари, кој ќе 
биде набавен 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.08-450/3                   Општина Могила                                                            
04.06.2021 година          Претседател на Совет 

                                       Александар Јанкуловски                                                                            
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СОДРЖИНА 

БРОЈ 7/2021 

1. Заклучок за објавување  Одлука за доделување материјална помош на 
лицето Пецо Митревски од с.Мусинци; 

Стр.2 


