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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 верификација на 
мандат на член во Совет на Општина 

Могила 
 

1. Објавувам Одлука за верификација на 

мандат на член во Совет на Општина 

Могила, донесено на седница на 

Совет на Општина Могила, одржана 

на 12.10.2021 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

Бр.09-725/1       Општина Могила  

13.10.2021 година         Градоначалник 

                                                Јасмнина Гулевска  

 

 

 

Врз основа на член 155 од Изборниот 
законик (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 
155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 
31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 
97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 
67/17,125/17,35/18, 99/18, 140/18, 208/18, 
27/19 и "Службен весник на Република 
Северна Македонија", бр. 98/19, 42/20, 74/21 
и 215/21), член 46 став 1 алинеја 1 од Законот 
за локална самоуправа (“Службен весник на 
Република Македонија“. бр. 5/02), член 22а  
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 седницата одржана на 
ден 12.10.2021 година, донесе: 

ОДЛУКА 

За верификација на мандат на член во  
Совет на Општина Могила 

Член 1 

Се верификува мандатот на член во 
Советот на Општина Могила, Моника 
Маргулевска од с.Добрушево. 

Член 2 

 Мандатот на именуваната ќе трае до 
завршување на мандатот на Советот. 

Член 3 

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

 

Бр.08-712/3        Општина Могила  

12.10.2021 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 прифаќање на 
дадената и потпишување свечена изјава на 

член во Совет на Општина Могила 
 

1. Објавувам Одлука за прифаќање на 

дадената и потпишување свечена изјава 

на член во Совет на Општина Могила, 

донесено на седница на Совет на 

Општина Могила, одржана на 12.10.2021 

година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

Бр.09-725/2         Општина Могила  

13.10.2021 година           Градоначалник 

                                                     Јасмина Гулевска  

 

 

 

Врз основа на член 38 став 1 од 
Законот за локална самоуправа ( Службен 
весник на Република Македонија бр.05/2002) 
и член 7 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 12.10.2021 
година, донесе: 

 

ОДЛУКА 

За прифаќање на дадената и потпишување 
свечена изјава на член во Совет на Oпштина 

Могила 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се прифаќа и 
потпишува свечената изјава на член во 
Советот на Општина Могила, Моника 
Маргулевска од с.Добрушево. 

 

Член 2 

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

 

 

Бр.08-712/4        Општина Могила  

12.10.2021 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 утврдување и 
одбележување места за истакнување на 
изборни плакати за Локалните избори – 

2021 година 
 

1. Објавувам Одлука за утврдување и 

одбележување места за истакнување на 

изборни плакати за Локалните избори – 

2021 година, донесено на седница на 

Совет на Општина Могила, одржана на 

12.10.2021 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

Бр.09-725/3         Општина Могила  

13.10.2021 година          Градоначалник 

                                                  Јасмина Гулевска 

       

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" 
бр.05/2002) како и во согласност со член 78 
од Изборниот законик ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 40/06, 136/08, 
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 
142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 
35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 
67/17,125/17,35/18, 99/18, 140/18, 208/18, 
27/19 и "Службен весник на Република 
Северна Македонија", бр. 98/19, 42/20, 74/21 
и 215/21). Советот на Општина Могила на 
седницата одржана на ден 12.10.2021 
година, донесе: 

ОДЛУКА 

За утврдување и одбележување места за 
истакнување на изборни плакати за 

Локалните избори – 2021 година 

Член 1 

Изборни плакати е дозволено да се 
истакнуваат под еднакви услови за сите 
организатори на изборната кампања при 
истакнувањето на плаките на утврдените 
места, без надоместок, на места што ги 
утврдува општината и тоа:  

- Електрични столбови – претходна 
согласност од ЕВН 

- Приватни станбени или други 
приватни објекти, со претходна 
согласност од сопственикот на 
објектот 

- Рекламни паноа на политичките 
партии кои сами ги изработуваат, 
поставени пред просториите на 
политичките партии и други јавни 
места – паркови и плоштади. 

Член 2 

Не е дозволено истакнување на плакати од 
кампањата на објектите каде што се наоѓа 
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гласачкото место или просторијата каде што 
се спроведува гласањето и тоа: 

- Општинската зграда – Дом на 
културата Могила 

- Општински згради и објекти на 
подрачјето на општина Могила 

- Верските објекти 
- Училиштата 
- Културно историски споменици 
- Спомен обележја 
- Бисти 
- Телефонски и електрични кабли 
- Други јавни институции 
- Сообраќајната сигнализација 

Член 3 

Уништувањето на изборни плакати или 
лепење плаката врз друга на други 
организатори на изборната кампања е 
забрането. 

Член 4 

Организаторот на изборната кампања е 
должен во рок од 30 дена по  завршувањето 
на изборите да го отстрани сметот од 
плакатите, паноата од објектите и просторот. 

Член 5 

Не придржувањето кон утврдените места и 
определените услови повлекува казна за 
сторен прекршок според казнените одредби 
од Изборниот законик. 

Член 6 

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

Бр.08-712/5     Општина Могила  

12.10.2021 година Претседател на Совет 

                                       Александар Јанкуловски 
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СОДРЖИНА 

БРОЈ 14/2021 

1. Заклучок за објавување   Одлука за верификација на мандат на член во 

Совет на Општина Могила; 

Стр.2 

2. Заклучок за објавување Одлука за прифаќање на дадената и потпишување 
свечена изјава на член во Совет  на Oпштина Могила; 

Стр.3 

3. Заклучок за објавување  Одлука за утврдување и одбележување места за 
истакнување на изборни плакати за Локалните избори – 2021 година  ; 

Стр.4 


