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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 

од Законот за локална самоуправа (“Службен 

весник на Република Македонија” бр.5/2002) 

и член 23-а став 1 точка 3 од Статутот на 

Општина Могила (“Службен гласник на 

Општина Могила” бр.05/2006, 12/2011, 

08/2013, 26/2014 и 05/2021), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Методологија за 
определување на критериуми за 

доделување на финансиска помош на 
здруженија на граѓани и фондации од 

Буџетот на Општина Могила 
 

1. Објавувам Методологија за 

определување на критериуми за 

доделување на финансиска помош на 

здруженија на граѓани и фондации од 

Буџетот на Општина Могила, 

донесено на седница на Совет на 

Општина Могила, одржана на 

14.02.2022 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-153/1       Општина Могила  

15.02.2022 година        Градоначалник 

                                           Драганчо Саботковски 

    

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 

од Законот за локална самоуправа ("Службен 

весник на Република Македонија" 

бр.05/2002) 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 14.02.2022 

година, донесе: 

М Е Т О Д О Л О Г И Ј А 

За определување на критериуми за 

доделување на финансиска помош на 

здруженија на граѓани и фондации од 

буџетот на Општина Могила 

 Член 1 

Со овој документ се утврдуваат 

условите за распределба и користење на 

средства од Буџетот на Општина Могила 

наменети за финансирање на програмски и 

проектни активности на здруженијата и 

фондациите од страна на Општина Могила.  

Член 2 

Приоритетни области за поддршка  

Распределбата на средствата за 

здруженија/фондации од буџетот на 

Општина Могила се врши преку грантови за 

проекти во приоритетните области и цели 

утврдени со актуелните стратешки документи 

и акциони планови на општината, а кои се 

однесуваат на локалниот и економскиот 

развој, образованието, културата, техниката, 

науката, здравството, спортот, екологијата и 

други области.   
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Член 3 

Постапка при одлучување за финансирање 

на проекти на здруженијата/фондациите  

Средствата предвидени во буџетот на 

Општина Могила ги доделува Комисијата за 

финансии и ЛЕР при Советот на Општина 

Могила и Градоначалникот на Општина 

Могила.  

Разгледувањето и селекцијата на 

проектите се врши од страна на комисијата. 

При селекцијата комисијата за финансии и 

ЛЕР може да се консултира со соодветните 

комисии на Советот на Општината, 

општинската администрација како и со 

претставници на здруженијата.  

 Висината на финансиската помош ја 

утврдува Градоначалникот до висина која му 

е определена со закон. За висината на 

финансиската помош над определената со 

закон одлука донесува Советот или од него 

формирана соодветна комисија. Средствата 

се користат еднаш во календарската година, 

со тоа што 50% од ставката „трансфери до 

невладини организации“ се доделуваат на 

поднесени барања по оглас, а 50% се 

распределуваат во текот на годината со 

поднесување на барање.  

Општината ги објавува резултатите од 

огласот, како и целосниот извештај за 

распределените средства во кој се наведени 

сите поддржани проекти за календарската 

година со доделената сума и здружението 

изведувач на активностите, на општинската 

веб страна.  

Доколку по објавување на огласот, од 

поднесените барања не се изберат проекти, 

заради тоа што поднесените документи: не 

се целосни, не се потполни, не се 

прифатливи за општината, средствата од 

ставката "трансфери до невладини 

организации" ќе се распределуваат со 

поднесување на барање во текот на 

годината. 

Средствата од ставка "трансфери до 

спортски клубови" се распределуваат во 

текот на годината со поднесување на барање 

и поднесување на извештај за искористени 

финансиски средства од претходната година. 

Средствата од ставка "други 

трансфери" се однесуваат на: културно 

уметнички друштва, верски заедници, 

здруженија на пензионери, здруженија на 

писатели и др. Се распределуваат во текот на 

годината со поднесување на барање. 

Член 5 

Техничка подготовка на повик/оглас  

Распределбата на средствата се 

спроведува врз основа на оглас кој се 

објавува на веб страницата на општината и 

во средствата за јавно информирање во 

месец февруари во тековната година.  

Огласот ги содржи најмалку следните 

елементи:  

• Приоритетни области и цели  

• Основни организациски критериуми  

• Посебни проектни критериуми  

• Временска рамка за спроведување на 

проектите 

 • Вкупно предвидени/достапни средства  
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• Висина на достапни средства за 

поединечен проект 

 • Потребна документација за пријавување  

• Рок за поднесување на пријавите кој не 

може да биде помал од 15 дена од денот на 

објавување на огласот  

• Рок кога ќе се објават резултатите 

 • Адреса на која треба да се испратат 

документите  

Заедно со огласот, Општина Могила 

на својата веб страна објавува образец на 

предлог проект и образец за поднесување 

извештај за искористени средства.  

Здруженијата/фондациите можат да 

поднесат само една пријава за финансиска 

поддршка. Пријавите со непотполна 

документација или по истекот на 

договорениот рок нема да се разгледуваат. 

Доставените прилози не се враќаат.  

Заинтересираните здруженија и 

фондации можат да настапуваат преку 

заеднички проектни активности во соработка 

со општинската администрација и 

соодветните комисии при изработка на 

проекти.  

Член 6 

Индикативна временска рамка  

Објавување на огласот                                                    

Февруари  

Краен рок за поднесување апликации                       

15 – 30 дена по објавување 

Краен рок за објавување на резултатите од  

оценувањето на апликациите                                      

31 март – 5 април 

Потпишување на договори со  

избраните апликанти                                                     

10-ти Април  

Член 7 

Критериуми за аплицирање 

Основни организациски критериуми 

кои треба да ги исполнуваат здруженијата и 

фондациите корисници на средства од 

општинскиот буџет се:  

 Да се регистрирани според Законот за 

здруженија и фондации при што 

приоритет имаат 

здруженијата/фондациите со 

седиште во Општина Могила или од 

други општини под услов ефектите од 

проектите да придонесуваат кон 

подобрување на квалитетот на 

животот во Општина Могила.  

 Да не добиле средства или поднеле 

пријава од/до друг орган на 

државната управа и други извори за 

иста намена и активности за кои 

поднесуваат пријава, што би значело 

двојно финансирање на истите 

активности од различни извори. 

Проценка на квалитетот на проектите на 

здруженијата и фондациите кои ги 

исполнуваат основните организациски 

критериуми се врши врз основа на следните 

посебни проектни критериуми:  

Организациски 
капацитет (профил, 
капацитет, релевантно 
искуство) 

20 

Релевантност на акцијата 30 
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(усогласеност на 
предложената акција со 
приоритетите на 
повикот, анализа на 
проблемот и негова 
актуелност, избор на 
целна група) 

 

Опис на акцијата (цели, 
резултати, активности, 
пристап) 

20 

Ефекти во локалната 
средина (влијание врз 
целните групи и 
корисниците, 
одржливост) 

15 
 

Буџет (соодветно 
изразени активности во 
буџетот и оправданост 
на трошоците) 

15 
 

Максимум бодови 100 
 

 

За да биде квалификувана за финансиска 

поддршка, проектната апликација мора да 

освои најмалку 50 бодови.  

 

Член 8 

Критериуми за имплементација на 

поддржаните проекти 

- Користењето на доделените средства 

ќе биде специфицирано во договорот 

помеѓу здружението/фондацијата и 

Општина Могила.  

- Договорот треба да ги содржи 

најмалку следните елементи: 

предмет на договорот, висината на 

доделените средства, временска 

рамка за спроведување на договорот, 

обврска совесно и одговорно да се 

користат доделените средства, како и 

да се вратат неискористените 

средства, обврска да се обезбеди 

видливост на поддршката на 

општината, начин на известување, 

оценка и следење итн.  

- Доделените финансиски средства 

здруженијата/фондациите ги 

користат исклучиво за намената за 

која се доделени и на начин 

определен во предлог проектот.  

- За време на имплементирањето на 

проектните активности 

здруженијата/фондациите 

задолжително да обезбедат 

видливост на поддршката од 

општината преку користење на 

логото на општината и покана за 

присуство на официјални лица од 

општината на јавните настани.  

- Во рок од 30 дена по завршувањето 

на проектните активности, а најдоцна 

до 31-ви јануари следната година, 

здруженијата/фондациите 

доставуваат извештај за користењето 

на средствата до комисијата за 

финансии и ЛЕР.  

Член 9 

Набљудување на имплементацијата на 

поддржаните проекти од страна на 

Општината  

Општина Могила и Комисијата за 

финансии и ЛЕР го следат наменското 

трошење на доделените средства. 

Набљудувањето вклучува посети на терен на 

однапред најавени активности во рамките на 

проектот и посети во канцелариите на 

здружението.  

Комисијата може да бара поврат на 

доделените средства доколку утврди дека 

средствата се трошат ненаменски и 

спротивно на договорот или доколку не се 
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поднесе извештај за проектот во 

предвидениот краен рок. 

  Комисијата за финансии и ЛЕР 

спроведува постапка за оценка на 

користењето на распределените средства и 

за постигнатите резултати од поддржаните 

активности врз основа на поднесените 

извештаи од здруженијата и фондациите. 

Комисијата поднесува писмен извештај за 

користењето на распределените средства и 

постигнатите резултати од поддржаните 

проекти до Советот на Општина Могила.  

Член 10 

Во зависност од потребите, оваа 

методологија може да се изменува и 

дополнува, со претходна согласност на 

Советот на Општина Могила. 

Член 11 

Методологијата ќе се применува од 

15.02.2022 година и истата ќе се објави во 

Службен гласник на Општина Могила. 

 

Бр.08-126/7      Општина Могила  

14.02.2022 година Претседател на Совет 

                                              Маргарита Груевска 

     

 

 

 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.5/2002) 
и член 23-а став 1 точка 3 од Статутот на 
Општина Могила (“Службен гласник на 
Општина Могила” бр.05/2006, 12/2011, 
08/2013, 26/2014 и 05/2021), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Одлука за прифаќање на 
иницијативата за измена и дополнување на 

Статутот на Општина Могила 
 

1. Објавувам Одлука за прифаќање на 
иницијативата за измена и дополнување 
на Статутот на Општина Могила, 
донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 14.02.2022 
година; 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-153/2       Општина Могила  

15.02.2022 година         Градоначалник 

   Драганчо Саботковски 

 

 

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.3 7 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 1 и 

член 62 од Законот за локална самоуправа 
("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 5/2002), член 22-а став 1 точка 1 од 
Статутот на Општина Могила ("Службен 
гласник на општина Могила" бр. 5/2006, 
12/2011, 08/2013,  26/2014 и 05/2021), а 
согласно со член 16 од Закон за младинско 
учество и младински политики ("Службен 
весник на Република Северна Македонија" 
бр.10/2020) и Иницијативата на 
Градоначалникот на Општина Могила за 
измена и дополнување на Статутот на 
Општината, Советот на Општина Могила на 
седница одржана на ден 14.02.2022 година,  
донесе: 

О Д Л У К А 

За прифаќање на иницијативата за измена и 
дополнување на Статутот на Општина 

Могила 

Член 1 

Се прифаќа Иницијативата поднесена 
од Градоначалникот на Општина Могила за 
отпочнување на постапка за измена и 
дополнување на Статутот на општината.  

Член 2 

Се задолжува Градоначалникот на 
Општина Могила, да изготви предлог 
Статутарна одлука за изменување и 
дополнување на Статутот на општината, во 
која треба да се предвиди измена на 
членовите 37-а, 37-б, 37-в, 37-г, 37-д, 37-ѓ, 37-
е и дополнување со нов член  37-ж од 
Статутот на Општина Могила ("Службен 
Гласник на Општина Могила" бр. 5/2006, 
12/2011, 08/2013, 26/2014 и 05/2021) кој 
гласат: 

Член 37-а 

ЛОКАЛЕН МЛАДИНСКИ СОВЕТ  

Во Oпштината се формира Локален 
младински совет како советодавно тело на 
Општината со цел младите активно да се 
вклучат во јавниот живот на Општината.  

Млади се жители на Општина 
Могила, на возраст од 15 до 29 години 
според Закон за младинско учество и 
младински политики.  

Младите од став 1 на Одлуката, може 
да бидат избрани за претседател/ка и 
заменик – претседател/ка на Локален 
младински совет на Општина Могила, само 
ако се со место на живеење во Општина 
Могила.  

Член 37-б 

Одлука за основање Локален 
младински совет донесува Советот на 
Општината врз основа на позитивните 
законски прописи.  

Член 37-в 

ДЕЛОКРУГ НА РАБОТА  

Во рамките на својот делокруг на работа 
Локалниот младински совет:  

- Предлага точки на дневен ред на Советот на 
Општината, кои ги засегаат младите;  

- Иницира прашања за млади од делокругот 
на работата на Општинaта;  

- Иницира, учествува и дава повратни 
информации за процесот на локална 
младинска стратегија и други политики;  

- Доставува информации до Општината, за 
прашања кои се однесуваат на младите и  

- Врши други советодавни и застапувачки 
работи во согласност со ЗМУМП.  

Член 37-г 
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Општината распишува Повик за 

формирање Иницијативен одбор (ИО) 
согласно член 17 од Законот за младинско 
учество и младински политики.  

Во ИО може да членуваат младински 
организации, организации за млади, 
политички подмладоци, ученички и 
студентски организации и други облици на 
младинско здружување кои работат и 
функционираат на територијата на 
Општината и сакаат да учествуваат во 
основањето на ЛМС.  

Во повикот се напоменува дека 
Иницијативниот одбор се формира само 
еднаш за одржување на конститутивното 
Локално собрание за млади, има најмногу 5 
члена и по успешно свикување на 
Собранието истиот се распушта, односно 
мандатот престанува.  

Иницијативниот одбор преку 
Општината објавува јавен повик за членство 
во Локалното собрание на млади. Во јавниот 
повик јасно е прикажан начинот на 
пријавување, критериумите кои треба да се 
исполнуваат за пријавување, како и рокот за 
пријавување. Повикот треба да биде објавен 
на веб-страницата на Општината, и да биде 
достапен за сите млади, а да се сподели на 
повеќе јавни места, на социјалните мрежи на 
Општината, до медиумите и до засегнатите 
чинители (форми на младинско 
организирање).  

Формите на организирање и 
здружување кои може да учествуваат во 
Собранието не мора да бидат регистрирани 
во Општината, но мора да имаат активности 
на територијата на Општината.  

Делегатот и заменик-делегатот треба 
да бидат жители на Општината и на возраст 
од 15 до 29 години.  

Иницијативниот одбор иницира и 
заседава со конститутивна седница на 

Локалното собрание на млади заедно со 
одговорното лице на Општината.  

Од редовите на Локалното собрание 
на млади се избира и изгласува тричлена 
комисија, составена од млади, која е 
одговорна за следење на целокупниот 
процес за изборот на членови на Локалниот 
младински совет.  

На конститутивната седница на 
Локалното собрание на млади се избира 
претседавач/ка по пат на тајно гласање.  

Секој член на Собранието на млади 
може да биде кандидиран за претседавач/ка 
или доколку е предложен и поддржан од 
најмалку 3 членови на Собранието на млади.  

Мандатот на членовите на 
Собранието на млади вклучително и на 
претседавачот/ката трае две години со право 
на уште еден избор.  

На конститутивната седница, 
Локалното собранието на млади носи одлука 
за формирање комисија која до следната 
седница на Собранието на млади на 
Општината треба да подготви Деловник за 
работа на Собранието.  

Првата седница на Локалното 
собрание на млади (веднаш после 
конститутивната седница) ја свикува веќе 
избраниот претседавач/чка на Собранието.  

На седницата се усвојува Деловникот 
за работа изготвен и предложен од страна на 
комисијата и се донесува Одлука за 
распишување Јавен повик за формирање 
Локален младински совет на Општината, со 
критериуми во согласност со Законот за 
младинско учество и младински политики.  

Јавниот повик се објавува на веб-
страницата на Општината, во локалните 
медиуми и на останати јавни 
места/социјални медиуми сè со цел да 
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информира што е можно поголем број на 
млади во Општината.  

Повикот треба да трае најмалку 10 
дена од денот на неговото објавување.  

По доставените пријави на 
кандидатите за членови на Локалниот 
младински совет, надлежното лице, односно 
службеникот за млади документацијата од 
сите пријавени ја доставува до 
претседавачот/ката и до Собранието кои пак 
свикуваат нова седница на Собранието. На 
седницата на Локалното собрание на млади 
се покануваат делегатите на Собранието и 
младите кои се пријавиле за членови на 
Локалниот младински совет, а ги 
исполнуваат критериумите од повикот.  

Тричлената верификациона комисија 
на Локалното собрание за млади (креирана 
за време на конститутивната седница) го 
следи процесот на избор на членови на 
Младинскиот совет на Општината и треба да 
ги потврди мандатите на делегатите. 

 Кандидатите за членови на 
Локалниот младински совет имаат право на 
куса презентација на својата програма пред 
членовите на Собранието, по што следува 
постапката на гласање.  

Локалното собрание на млади избира 
членови на Локалниот младински совет по 
пат на непосредни избори со тајно гласање 
во кое право на глас имаат делегатите од 
Локалното собрание на млади.  

За избрани членови на Локалниот 
младински совет се сметаат оние членови 
кои освоиле најмногу гласови од страна на 
присутните делегати, водејќи сметка за 
балансирана застапеност на двата пола.  

Бројот на членови на Локалниот 
младински совет е непарен и не надминува 
повеќе од една третина од членовите на 
Советот на Општината. 

 Членовите на Локалниот младински 
совет имаат мандат од две години со право 
на уште еден избор.  

Кандидатите за членови на 
Локалниот младински совет ги предлагаат: 
граѓански организации и младински 
здруженија, училишни заедници совети, 
студентски совети и други форми на 
младински организации.  

Врз основа на писмените предлози 
од предлагачите на предлог на Комисијата за 
мандатни прашања, избори и именувања, 
Советот на Општината Могила го избира и го 
разрешува Локалниот младински совет врз 
основа на одлука на Локалното собрание на 
млади. Локалниот младински совет од 
своите редови избира претседател/ка и 
заменик-претседател/ка, согласно 
Деловникот за работа на Локалниот 
младински совет.  

 

Член 37-д 

Советот на Општината може да 
разреши член на Локалниот младински совет 
и пред истекот на мандатот поради:  

- Лично барање на членот на ЛМС,  

- Ако неоправдано отсуствува од седниците 
на Советот на млади.  

Член 37-ѓ 

Локалниот младински совет одржува 
редовни седници по потреба, но најмалку 
еднаш во месецот.  

Седниците ги свикува и со нив 
заседава претседателот/ката на Локалниот 
младински совет.  

Претседателот/ката на Советот е 
должен/а да свика вонредна седница на 
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Советот на млади на предлог од најмалку 1/3 
од членовите на ЛМС.  

Локалниот младински совет ги 
донесува одлуките со мнозинство гласови 
ако на седницата присуствуваат мнозинство 
од вкупно избраните членови на ЛМС.  

Начинот на работа на Локалниот 
младински совет поблиску се утврдува со 
Деловникот за работа. 

 Локалниот младински совет може да 
формира постојни и повремени работни тела 
за потесни кругови на делување, за поедини 
групи на млади или за проблеми кои ги 
загрижуваат младите.  

Член 37-е 

Локалниот младински совет донесува 
програма за работа на ЛМС и ја доставува до 
Советот на Општината за секоја календарска 
година.  

Програмата за работа, Локалниот 
младински совет ја донесува со мнозинство 
на гласови од сите членови на ЛМС.  

Програмата се донесува и поднесува 
на одобрување пред Советот на Општина 
Могила најдоцна до 31 октомври во 
тековната година, за следната година.  

СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА 
МЛАДИ  

Член 37-ж 

Општина Могила обезбедува 
финансиски средства за работа на Локалниот 
младински совет и простор за одржување 
седници на Советот на млади во Општина 
Могила.  

Од Буџетот на Општината, се 
издвојуваат средства во висина од најмалку 
0,1 % на годишно ниво кои вклучуваат 

ресурси за работењето на ЛМС во согласност 
со усвоената Годишна Програма.  

Членовите на Локалниот младински 
совет не добиваат надоместок за 
својата работа.  

Стручните и административните 
работи за потребите на Локалниот 
младински совет ги 

врши администрацијата во Општина Могила, 
односно назначува службеник/чка за млади 
во согласност со Законот за младинско 
учество и младински политики. 

Член 3 

Одлуката стапува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
Гласник на Општина Могила“.  

 

 

Бр.08-126/8      Општина Могила  

14.02.2022 година Претседател на Совет 

                                             Маргарита Груевска 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 

од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.5/2002) 
и член 23-а став 1 точка 3 од Статутот на 
Општина Могила (“Службен гласник на 
Општина Могила” бр.05/2006, 12/2011, 
08/2013, 26/2014 и 05/2021), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Статутарна Одлука за измена 
и дополнување на Статутот на Општина 

Могила 
 

1. Објавувам Статутарна Одлука за измена и 
дополнување на Статутот на Општина 
Могила, донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 14.02.2022 
година; 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-153/3        Општина Могила  

15.02.2022 година          Градоначалник 

                                           Драганчо Саботковски  

 

 

 

 

Врз основа на член 96 од Статутот на 

Општина Могила („Службен гласник на 

Општина Могила“ бр.05/2006, 12/2011, 

08/2013, 26/2014 и 05/2021), член 21 и член 

36 став 1 точка 1 од Законот за локална 

самоуправа („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 05/2002), член 16 од Закон 

за младинско учество и младински политики 

("Службен весник на Република Северна 

Македонија" бр.10/2020). Советот на 

Општина Могила на седницата одржана на 

ден 14.02.2022 година, донесе:  

СТАТУТАРНА ОДУКА 

за измена и дополнување на Статутот на 

Општина Могила 

 

Член 1 

  Со Одлуката се пристапува кон 

измени и дополнувања на Статутот на 

Oпштина Могила.  

Член 2 

Предлог – Измените, 

Градоначалникот на Општина Могила ќе ги 

достави до Комисијата за статут и прописи на 

Советот на Општина Могила за разгледување 

и освојување.  

Член 3 

Во Статутот на Општина Могила, во 

глава III ПОСЕБНИ ТЕЛА НА ОПШТИНАТА се 

врши измена на членовите 37-а, 37-б, 37-в, 

37-г, 37-д, 37-ѓ, 37-е и дополнување со нов 

член  37-ж, кои гласат:  

Член 37-а 
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ЛОКАЛЕН МЛАДИНСКИ СОВЕТ  

Во Oпштината се формира Локален 

младински совет како советодавно тело на 

Општината со цел младите активно да се 

вклучат во јавниот живот на Општината.  

Млади се жители на Општина 

Могила, на возраст од 15 до 29 години 

според Закон за младинско учество и 

младински политики.  

Младите од став 1 на Одлуката, може 

да бидат избрани за претседател/ка и 

заменик – претседател/ка на Локален 

младински совет на Општина Могила, само 

ако се со место на живеење во Општина 

Могила.  

Член 37-б 

Одлука за основање Локален 

младински совет донесува Советот на 

Општината врз основа на позитивните 

законски прописи.  

Член 37-в 

ДЕЛОКРУГ НА РАБОТА  

Во рамките на својот делокруг на работа 

Локалниот младински совет:  

- Предлага точки на дневен ред на Советот на 

Општината, кои ги засегаат младите;  

- Иницира прашања за млади од делокругот 

на работата на Општинaта;  

- Иницира, учествува и дава повратни 

информации за процесот на локална 

младинска стратегија и други политики;  

- Доставува информации до Општината, за 

прашања кои се однесуваат на младите и  

- Врши други советодавни и застапувачки 

работи во согласност со ЗМУМП.  

Член 37-г 

Општината распишува Повик за 

формирање Иницијативен одбор (ИО) 

согласно член 17 од Законот за младинско 

учество и младински политики.  

Во ИО може да членуваат младински 

организации, организации за млади, 

политички подмладоци, ученички и 

студентски организации и други облици на 

младинско здружување кои работат и 

функционираат на територијата на 

Општината и сакаат да учествуваат во 

основањето на ЛМС.  

Во повикот се напоменува дека 

Иницијативниот одбор се формира само 

еднаш за одржување на конститутивното 

Локално собрание за млади, има најмногу 5 

члена и по успешно свикување на 

Собранието истиот се распушта, односно 

мандатот престанува.  

Иницијативниот одбор преку 

Општината објавува јавен повик за членство 

во Локалното собрание на млади. Во јавниот 

повик јасно е прикажан начинот на 

пријавување, критериумите кои треба да се 

исполнуваат за пријавување, како и рокот за 

пријавување. Повикот треба да биде објавен 

на веб-страницата на Општината, и да биде 

достапен за сите млади, а да се сподели на 

повеќе јавни места, на социјалните мрежи на 

Општината, до медиумите и до засегнатите 

чинители (форми на младинско 

организирање).  

Формите на организирање и 

здружување кои може да учествуваат во 
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Собранието не мора да бидат регистрирани 

во Општината, но мора да имаат активности 

на територијата на Општината.  

Делегатот и заменик-делегатот треба 

да бидат жители на Општината и на возраст 

од 15 до 29 години.  

Иницијативниот одбор иницира и 

заседава со конститутивна седница на 

Локалното собрание на млади заедно со 

одговорното лице на Општината.  

Од редовите на Локалното собрание 

на млади се избира и изгласува тричлена 

комисија, составена од млади, која е 

одговорна за следење на целокупниот 

процес за изборот на членови на Локалниот 

младински совет.  

На конститутивната седница на 

Локалното собрание на млади се избира 

претседавач/ка по пат на тајно гласање.  

Секој член на Собранието на млади 

може да биде кандидиран за претседавач/ка 

или доколку е предложен и поддржан од 

најмалку 3 членови на Собранието на млади.  

Мандатот на членовите на 

Собранието на млади вклучително и на 

претседавачот/ката трае две години со право 

на уште еден избор.  

На конститутивната седница, 

Локалното собранието на млади носи одлука 

за формирање комисија која до следната 

седница на Собранието на млади на 

Општината треба да подготви Деловник за 

работа на Собранието.  

Првата седница на Локалното 

собрание на млади (веднаш после 

конститутивната седница) ја свикува веќе 

избраниот претседавач/чка на Собранието.  

На седницата се усвојува Деловникот 

за работа изготвен и предложен од страна на 

комисијата и се донесува Одлука за 

распишување Јавен повик за формирање 

Локален младински совет на Општината, со 

критериуми во согласност со Законот за 

младинско учество и младински политики.  

Јавниот повик се објавува на веб-

страницата на Општината, во локалните 

медиуми и на останати јавни 

места/социјални медиуми сè со цел да 

информира што е можно поголем број на 

млади во Општината.  

Повикот треба да трае најмалку 10 

дена од денот на неговото објавување.  

По доставените пријави на 

кандидатите за членови на Локалниот 

младински совет, надлежното лице, односно 

службеникот за млади документацијата од 

сите пријавени ја доставува до 

претседавачот/ката и до Собранието кои пак 

свикуваат нова седница на Собранието. На 

седницата на Локалното собрание на млади 

се покануваат делегатите на Собранието и 

младите кои се пријавиле за членови на 

Локалниот младински совет, а ги 

исполнуваат критериумите од повикот.  

Тричлената верификациона комисија 

на Локалното собрание за млади (креирана 

за време на конститутивната седница) го 

следи процесот на избор на членови на 

Младинскиот совет на Општината и треба да 

ги потврди мандатите на делегатите. 

 Кандидатите за членови на 

Локалниот младински совет имаат право на 
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куса презентација на својата програма пред 

членовите на Собранието, по што следува 

постапката на гласање.  

Локалното собрание на млади избира 

членови на Локалниот младински совет по 

пат на непосредни избори со тајно гласање 

во кое право на глас имаат делегатите од 

Локалното собрание на млади.  

За избрани членови на Локалниот 

младински совет се сметаат оние членови 

кои освоиле најмногу гласови од страна на 

присутните делегати, водејќи сметка за 

балансирана застапеност на двата пола.  

Бројот на членови на Локалниот 

младински совет е непарен и не надминува 

повеќе од една третина од членовите на 

Советот на Општината. 

 Членовите на Локалниот младински 

совет имаат мандат од две години со право 

на уште еден избор.  

Кандидатите за членови на 

Локалниот младински совет ги предлагаат: 

граѓански организации и младински 

здруженија, училишни заедници совети, 

студентски совети и други форми на 

младински организации.  

Врз основа на писмените предлози 

од предлагачите на предлог на Комисијата за 

мандатни прашања, избори и именувања, 

Советот на Општината Могила го избира и го 

разрешува Локалниот младински совет врз 

основа на одлука на Локалното собрание на 

млади. Локалниот младински совет од 

своите редови избира претседател/ка и 

заменик-претседател/ка, согласно 

Деловникот за работа на Локалниот 

младински совет.  

 

Член 37-д 

Советот на Општината може да 

разреши член на Локалниот младински совет 

и пред истекот на мандатот поради:  

- Лично барање на членот на ЛМС,  

- Ако неоправдано отсуствува од седниците 

на Советот на млади.  

Член 37-ѓ 

Локалниот младински совет одржува 

редовни седници по потреба, но најмалку 

еднаш во месецот.  

Седниците ги свикува и со нив 

заседава претседателот/ката на Локалниот 

младински совет.  

Претседателот/ката на Советот е 

должен/а да свика вонредна седница на 

Советот на млади на предлог од најмалку 1/3 

од членовите на ЛМС.  

Локалниот младински совет ги 

донесува одлуките со мнозинство гласови 

ако на седницата присуствуваат мнозинство 

од вкупно избраните членови на ЛМС.  

Начинот на работа на Локалниот 

младински совет поблиску се утврдува со 

Деловникот за работа. 

 Локалниот младински совет може да 

формира постојни и повремени работни тела 

за потесни кругови на делување, за поедини 

групи на млади или за проблеми кои ги 

загрижуваат младите.  
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Член 37-е 

Локалниот младински совет донесува 

програма за работа на ЛМС и ја доставува до 

Советот на Општината за секоја календарска 

година.  

Програмата за работа, Локалниот 

младински совет ја донесува со мнозинство 

на гласови од сите членови на ЛМС.  

Програмата се донесува и поднесува 

на одобрување пред Советот на Општина 

Могила најдоцна до 31 октомври во 

тековната година, за следната година.  

СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА 

МЛАДИ  

Член 37-ж 

Општина Могила обезбедува 

финансиски средства за работа на Локалниот 

младински совет и простор за одржување 

седници на Советот на млади во Општина 

Могила.  

Од Буџетот на Општината, се 

издвојуваат средства во висина од најмалку 

0,1 % на годишно ниво кои вклучуваат 

ресурси за работењето на ЛМС во согласност 

со усвоената Годишна Програма.  

Членовите на Локалниот младински совет не 

добиваат надоместок за својата работа.  

Стручните и административните работи за 

потребите на Локалниот младински совет ги 

врши администрацијата во Општина Могила, 

односно назначува службеник/чка за млади 

во согласност со Законот за младинско 

учество и младински политики. 

 

Член 4 

Статутарната Одлука стапува во сила 

осмиот ден од денот на објавување во 

"Службен гласник на Општина Могила" 

Со стапување во сила на оваа 

Статутарна одлука се става вон сила 

Статутарната одлука бр. 07-1125/3 од 

05.11.2014 година, објавена во Службен 

гласник на Општина Могила бр.26/2014. 

 

 

Бр.08-126/9     Општина Могила  

14.02.2022 година Претседател на Совет 

                                              Маргарита Груевска 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 

од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.5/2002) 
и член 23-а став 1 точка 3 од Статутот на 
Општина Могила (“Службен гласник на 
Општина Могила” бр.05/2006, 12/2011, 
08/2013, 26/2014 и 05/2021), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Заклучок за усвојување на 
Извештајот за извршениот редовен годишен 

попис во Општина Могила со состојба 
31.12.2021 година од Централна пописна 

комисија 
 

1. Објавувам Заклучок за усвојување на 
Извештајот за извршениот редовен 
годишен попис во Општина Могила со 
состојба 31.12.2021 година од Централна 
пописна комисија, донесено на седница 
на Совет на Општина Могила, одржана на 
14.02.2022 година; 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

Бр.09-153/4     Општина Могила  

15.02.2022 година      Градоначалник 

                                           Драганчо Саботковски 
    

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" 
бр.05/2002) и 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 14.02.2022 година, донесе: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За усвојување на Извештајот за извршениот 
редовен годишен попис во Општина Могила 
со состојба 31.12.2021 година од Централна 

пописна комисија 

 

1. Се усвојува Извештајот за извршениот 
редовен годишен попис во Општина 
Могила со состојба на 31.12.2021 
година од Централната пописна 
комисија. 

2. Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на донесувањето и истиот ќе се 
објави во Службен гласник на 
Општина Могила. 

 

 

  

Бр.08-126/10    Општина Могила 

14.02.2022 година Претседател на Совет 

                                             Маргарита Груевска 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 

од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.5/2002) 
и член 23-а став 1 точка 3 од Статутот на 
Општина Могила (“Службен гласник на 
Општина Могила” бр.05/2006, 12/2011, 
08/2013, 26/2014 и 05/2021), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Решение за избор на 
претставник во Училишен одбор во ОУ. 

"Гоце Делчев" с.Могила 
 

1. Објавувам Решение за избор на 
претставник во Училишен одбор во ОУ. 
"Гоце Делчев" с.Могила, донесено на 
седница на Совет на Општина Могила, 
одржана на 14.02.2022 година; 

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

 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-153/5      Општина Могила  

15.02.2022 година      Градоначалник 

                                        Драганчо Саботковски  

 

 

 

 

 

Врз основа на член 106, 107 и 108 од 
Законот за основно образование ("Службен 
весник на Република Северна Македонија" 
бр.161/2019 и 229/2020), во согласност со 
член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална 
самоуправа ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.05/2002) и член 22-а став 1 
точка 32 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 
седница одржана на ден 14.02.2022 година, 
донесе: 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСТАВНИК ВО УЧИЛИШЕН 
ОДБОР ВО ОУ “Гоце Делчев” с.Могила 

Член 1 

За претставник од Општина Могила 
во Училишен одбор во ОУ. "Гоце Делчев" 
с.Могила СЕ ИЗБИРА Кире Николовски од 
с.Могила. 

Член 2 

Училишниот одбор на основното 
училиште: 

 - донесува статут на основното училиште,  

- предлага годишна програма за работа и 
извештај за работа на основното училиште до 
советот на општината, а државните основни 
училишта до Министерството, 

 - донесува Развојна програма на 
училиштето,  

- предлага финансиски план до основачот,  

- предлага завршна сметка до основачот,  

- објавува јавен оглас за избор на директор 
во најмалку три дневни весници кои се 
издаваат на целата територија на Република 
Северна Македонија од кои еден од 
весниците кој се издава на јазикот што го 
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зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои 
зборуваат службен јазик различен од 
македонскиот јазик, - врши интервју со 
кандидатите за директор, 

- предлага на градоначалникот на општината 
односно на министерот еден кандидат од 
пријавените кандидати на објавениот јавен 
оглас за избор на директор,  

- дава предлог до директорот за избор на 
наставниците и стручните соработници,  

- одлучува по приговорите и жалбите на 
вработените во основното училиште,  

- одлучува по жалбите на ученици, родители, 
односно старатели на ученици и 

 - врши и други работи утврдени со статутот 
на основното училиште. 

Член 3 

Мандатот на членовите трае 3 (три) 
години. 

Член 4 

Решението влегува во сила со денот 
на донесувањето и истата да се објави во 
“Службен гласник” на Општина Могила. 

 

 

Бр. 08-126/11                       Општина Могила                                                                                          
14.02.2022 година          Претседател на Совет   

       Маргарита Груевска     

 

 

 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 

од Законот за локална самоуправа (“Службен 

весник на Република Македонија” бр.5/2002) 

и член 23-а став 1 точка 3 од Статутот на 

Општина Могила (“Службен гласник на 

Општина Могила” бр.05/2006, 12/2011, 

08/2013, 26/2014 и 05/2021), донесувам: 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Решение за избор на 
претставник во Училишен одбор во ОУ. 

"Кочо Рацин" с.Ивањевци 
 

1. Објавувам Решение за избор на 

претставник во Училишен одбор во ОУ. 

"Кочо Рацин" с.Ивањевци, донесено на 

седница на Совет на Општина Могила, 

одржана на 14.02.2022 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

Бр.09-153/6  Општина Могила  

15.02.2022 година    Градоначалник 

                                          Драганчо Саботковски 
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Врз основа на член 106, 107 и 108 од 

Законот за основно образование ("Службен 
весник на Република Северна Македонија" 
бр.161/2019 и 229/2020), во согласност со 
член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална 
самоуправа ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.05/2002) и член 22-а став 1 
точка 32 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 
седница одржана на ден 14.02.2022 година, 
донесе: 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСТАВНИК ВО УЧИЛИШЕН 
ОДБОР ВО ОУ “Кочо Рацин” с.Ивањевци 

 

Член 1 

За претставник од Општина Могила 
во Училишен одбор во ОУ. "Кочо Рацин" 
с.Ивањевци СЕ ИЗБИРА Оливер Ристевски од 
с.Долно Српци. 

Член 2 

Училишниот одбор на основното 
училиште: 

 - донесува статут на основното училиште,  

- предлага годишна програма за работа и 
извештај за работа на основното училиште до 
советот на општината, а државните основни 
училишта до Министерството, 

 - донесува Развојна програма на 
училиштето,  

- предлага финансиски план до основачот,  

- предлага завршна сметка до основачот,  

- објавува јавен оглас за избор на директор 
во најмалку три дневни весници кои се 
издаваат на целата територија на Република 

Северна Македонија од кои еден од 
весниците кој се издава на јазикот што го 
зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои 
зборуваат службен јазик различен од 
македонскиот јазик, - врши интервју со 
кандидатите за директор, 

- предлага на градоначалникот на општината 
односно на министерот еден кандидат од 
пријавените кандидати на објавениот јавен 
оглас за избор на директор,  

- дава предлог до директорот за избор на 
наставниците и стручните соработници,  

- одлучува по приговорите и жалбите на 
вработените во основното училиште,  

- одлучува по жалбите на ученици, родители, 
односно старатели на ученици и 

 - врши и други работи утврдени со статутот 
на основното училиште. 

 

Член 3 

Мандатот на членовите трае 3 (три) 
години. 

Член 4 

Решението влегува во сила со денот 
на донесувањето и истата да се објави во 
“Службен гласник” на Општина Могила. 

 

Бр. 08-126/12                      Општина Могила                                                                                              
14.02.2022 година          Претседател на Совет 

                                               Маргарита Груевска  

 

 

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.3 23 

 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 

од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.5/2002) 
и член 23-а став 1 точка 3 од Статутот на 
Општина Могила (“Службен гласник на 
Општина Могила” бр.05/2006, 12/2011, 
08/2013, 26/2014 и 05/2021), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Решение за избор на 
претставник во Училишен одбор во ОУ. 

"Браќа Миладиновци" с.Добрушево 
 

1. Објавувам Решение за избор на 
претставник во Училишен одбор во ОУ. 
"Браќа Миладиновци" с. Добрушево, 
донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 14.02.2022 
година; 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-153/7    Општина Могила  

15.02.2022 година      Градоначалник 

                                          Драганчо Саботковски 
     

 

 

 

 

Врз основа на член 106, 107 и 108 од 
Законот за основно образование ("Службен 
весник на Република Северна Македонија" 
бр.161/2019 и 229/2020), во согласност со 
член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална 
самоуправа ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.05/2002) и член 22-а став 1 
точка 32 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 
седница одржана на ден 14.02.2022 година, 
донесе: 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСТАВНИК ВО УЧИЛИШЕН 
ОДБОР ВО ОУ “Браќа Миладиновци” 

с.Добрушево 

 

Член 1 

За претставник од Општина Могила 
во Училишен одбор во ОУ. "Браќа 
Миладиновци" с.Добрушево СЕ ИЗБИРА 
Николче Илиевски од с.Добрушево. 

Член 2 

Училишниот одбор на основното 
училиште: 

 - донесува статут на основното училиште,  

- предлага годишна програма за работа и 
извештај за работа на основното училиште до 
советот на општината, а државните основни 
училишта до Министерството, 

 - донесува Развојна програма на 
училиштето,  

- предлага финансиски план до основачот,  

- предлага завршна сметка до основачот,  

- објавува јавен оглас за избор на директор 
во најмалку три дневни весници кои се 
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издаваат на целата територија на Република 
Северна Македонија од кои еден од 
весниците кој се издава на јазикот што го 
зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои 
зборуваат службен јазик различен од 
македонскиот јазик, - врши интервју со 
кандидатите за директор, 

- предлага на градоначалникот на општината 
односно на министерот еден кандидат од 
пријавените кандидати на објавениот јавен 
оглас за избор на директор,  

- дава предлог до директорот за избор на 
наставниците и стручните соработници,  

- одлучува по приговорите и жалбите на 
вработените во основното училиште,  

- одлучува по жалбите на ученици, родители, 
односно старатели на ученици и 

 - врши и други работи утврдени со статутот 
на основното училиште. 

 

Член 3 

Мандатот на членовите трае 3 (три) 
години. 

Член 4 

Решението влегува во сила со денот 
на донесувањето и истата да се објави во 
“Службен гласник” на Општина Могила. 

 

 

Бр. 08-126/13                       Општина Могила                                                                                                  
14.02.2022 година          Претседател на Совет 

   Маргарита Груевска 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.5/2002) 
и член 23-а став 1 точка 3 од Статутот на 
Општина Могила (“Службен гласник на 
Општина Могила” бр.05/2006, 12/2011, 
08/2013, 26/2014 и 05/2021), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Решение за разрешување и 
именување на член во Управен одбор во 

Меѓуопштинското јавно претпријатие 
"ПЕЛАЛИНК" - Битола 

 
1. Објавувам Решение за разрешување и 

именување на член во Управен одбор во 
Меѓуопштинското јавно претпријатие 
"ПЕЛАЛИНК" – Битола, донесено на 
седница на Совет на Општина Могила, 
одржана на 14.02.2022 година; 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-153/8   Општина Могила  

15.02.2022 година    Градоначалник 

                                         Драганчо Саботковски 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 5 

од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 5/02), член 17 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 
64/18 и 35/19 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 275/19) 
и член 22-а став 1 точка 32 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 14.02.2022 
година, донесе: 
 

РЕШЕНИЕ 
За разрешување и именување на член во 
Управен одбор во Меѓуопштинско јавно 

претпријатие "ПЕЛАЛИНК" – Битола 
 

 
Член 1 

Од член на Управен одбор на 
Меѓуопштинското јавно претпријатие 
“ПЕЛАЛИНК” - Битола, од Општина Могила се 
разрешува:  

 Христијан Бечвиновски од 
с.Могила;  

 
На негово место се именува: 

 Васко Карадиновски од 
с.Могила 

 
Член 2 

Решението влегува во сила со денот 
на донесувањето и истото ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина Могила”. 
 
 
Бр.08-126/14  Општина Могила  
14.02.2022 година     Претседател на Совет 
                                         Маргарита Груевска 
                                                                                                                                
  

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.5/2002) 
и член 23-а став 1 точка 3 од Статутот на 
Општина Могила (“Службен гласник на 
Општина Могила” бр.05/2006, 12/2011, 
08/2013, 26/2014 и 05/2021), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Решение за разрешување и 
именување на член во Надзорен одбор во 

Меѓуопштинското јавно претпријатие 
"ПЕЛАЛИНК" - Битола 

 
1. Објавувам Решение за разрешување и 

именување на член во Надзорен одбор 
во Меѓуопштинското јавно претпријатие 
"ПЕЛАЛИНК" – Битола, донесено на 
седница на Совет на Општина Могила, 
одржана на 14.02.2022 година; 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

Бр.09-153/9     Општина Могила  

15.02.2022 година       Градоначалник 

                                           Драганчо Саботковски 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 5 

од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 5/02), член 17 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 
64/18 и 35/19 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 275/19) 
и член 22-а став 1 точка 32 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 14.02.2022 
година, донесе: 

 
РЕШЕНИЕ 

За разрешување и именување на член во 
Надзорен одбор во Меѓуопштинско јавно 

претпријатие "ПЕЛАЛИНК" – Битола 
 

Член 1 
Од член на Надзорен одбор на 

Меѓуопштинското јавно претпријатие 
“ПЕЛАЛИНК” - Битола, од Општина Могила се 
разрешува:  

 Маја Стојчевска од Могила; 
 

На нејзино место се именува: 

 Дарко Митревски од с.Мојно 
 

Член 2 
Решението влегува во сила со денот 

на донесувањето и истото ќе се објави во 
“Службен гласник на Општина Могила”. 
 
 
Бр.08-126/15     Општина Могила  
14.02.2022 година Претседател на Совет 
                                             Маргарита Груевска 
    
 
 
 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.5/2002) 
и член 23-а став 1 точка 3 од Статутот на 
Општина Могила (“Службен гласник на 
Општина Могила” бр.05/2006, 12/2011, 
08/2013, 26/2014 и 05/2021), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Одлука за набавка на 
мобилни телефонски линии 

 
1. Објавувам Одлука за набавка на мобилни 

телефонски линии, донесено на седница 
на Совет на Општина Могила, одржана на 
14.02.2022 година; 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-153/10        Општина Могила 

15.02.2022 година         Градоначалник 

   Драганчо Саботковски 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 

од Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр.5/2002 
година) и 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 14.02.2022 
година,  донесе: 
 

ОДЛУКА  
За набавка на мобилни телефонски линии 

 
 

Член 1 
 

Советот на Општина Могила донесе 
Одлука за јавна набавка на мобилни 
телефонски линии за членовите на Советот 
на Општина Могила и вработените во 
Општина Могила за период од две години. 

 
Член 2 

Набавката на мобилни телефонски 
линии е со одредена субвенција за 
телефонски апарати од мобилен оператор. 
Разликата од одредената субвенција за 
телефонски апарат и вредноста негова ќе се 
надомести на 10 (десет) еднакви месечни 
рати кој ќе се задржуваат на надоместокот за 
одржана седница на Совет за членовите на 
Советот и Претседателот на Совет како  и на 
платата за вработените во Општина Могила. 
Задршката на средства ќе биде вратена во 
Буџетот на Општината на ставката од каде е 
извршено плаќањето на расходот за набавка 
на телефонски апарати. 

 

Член 3 

Секоја мобилна телефонска линија има 
одредена претплата и тоа: највисока 
претплата за Градоначалник на Општина 
Могила, средна претплата за Претседател на 
Совет на Општина Могила и најниска 

претплата за членови на Совет и вработените 
во Општина Могила. Секој пречекорен лимит 
над таа претплата ќе биде задржан на  
надоместокот за одржана седница на Совет 
за членовите на Советот и Претседателот на 
Совет како  и на платата за вработените во 
Општина Могила. Задршката на средства ќе 
биде вратена во Буџетот на Општината на 
ставката од каде е извршено плаќањето на 
расходот за пречекорениот лимит за секоја 
телефонска линија. 

 

Член 4 

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

 
Бр.08-126/16      Општина Могила  
14.02.2022 година Претседател на Совет 
   Маргарита Груевска 
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 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 

од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.5/2002) 
и член 23-а став 1 точка 3 од Статутот на 
Општина Могила (“Службен гласник на 
Општина Могила” бр.05/2006, 12/2011, 
08/2013, 26/2014 и 05/2021), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Одлука за вклопување на 
бесправно изграден објект во идна 

урбанистичко – планска документација 
 

1. Објавувам Одлука за вклопување на 
бесправно изграден објект во идна 
урбанистичко – планска документација, 
донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 14.02.2022 
година; 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 

Бр.09-153/11       Општина Могила  

15.02.2022 година        Градоначалник 

   Драганчо Саботковски
      

 

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" 
бр.05/2002), а во согласност со Правилник за 
стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистичко планска 
документација ("Службен весник на 
Република Македонија" бр.56/2011, 155/12, 
53/2013, 72/2013, 115/2014, 199/2014, 
124/2015, 129/2015, 217/2015 и 52/2016) и 
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 14.02.2022 година, донесе: 

ОДЛУКА 

За вклопување на бесправно изграден 
објект во идна урбанистичко – планска 

документација 

Член 1 

СЕ ОДОБРУВА  вклопување на 
бесправно изградениот објект  - станбен 
објект зграда број 2, опишан во Геодетскиот 
елаборат за геодетски работи за посебни 
намени за утврдување на правен статус на 
бесправно изграден објект (легализација на 
објект) изработен од ДОО "ТЕРА ГЕОДЕТ"  
Битола бр. 08-96/7-16 од 03.03.2016 година 
на КП 462/1 КО Ношпал во идната 
урбанистичко – планска документација за 
село Ношпал, по барање на Ацо Секуловски 
од с.Ношпал заведено со УП број 10-48 од 
23.02.2016 година. 

Член 2 

За с.Ношпал, Општина Могила нема 
изработено урбанистичко – планска 
документација. 

Доколку барателот, пред донесување 
на идна урбанистичко – планска 
документација  од страна на Општина 
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Могила, поднесе барање за издавање на 
одобрение за градење за градба на 
предметната парцела должен е за своја 
сметка да го спроведе изработувањето и 
донесувањето на соодветна урбанистичко 
планска документација. 

Член 3 

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

 

Бр.08-126/17      Општина Могила  

14.02.2022 година  Претседател на Совет  

                                            Маргарита Груевска 
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.5/2002) 
и член 23-а став 1 точка 3 од Статутот на 
Општина Могила (“Службен гласник на 
Општина Могила” бр.05/2006, 12/2011, 
08/2013, 26/2014 и 05/2021), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Одлука за вклопување на 
бесправно изграден објект во идна 

урбанистичко – планска документација 
 

1. Објавувам Одлука за вклопување на 
бесправно изграден објект во идна 
урбанистичко – планска документација, 
донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 14.02.2022 
година; 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-153/12     Општина Могила 

15.02.2022 година       Градоначалник 

               Драганчо Саботковски 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 

од Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" 
бр.05/2002), а во согласност со Правилник за 
стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистичко планска 
документација ("Службен весник на 
Република Македонија" бр.56/2011, 155/12, 
53/2013, 72/2013, 115/2014, 199/2014, 
124/2015, 129/2015, 217/2015 и 52/2016) и 
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 14.02.2022 година, донесе: 

 

ОДЛУКА 

За вклопување на бесправно изграден 
објект во идна урбанистичко – планска 

документација 

 

Член 1 

СЕ ОДОБРУВА  вклопување на 
бесправно изградениот објект – станбен 
објект, опишан во Геодетски елаборат за 
геодетски работи за посебни намени за 
утврдување на фактичка состојба за 
легализација на бесправно изградени објекти 
и делови од објекти, изработен од ДООЕЛ 
"ГЕОЛЕНД"  Битола бр. 0804-1341/4-18 од 
01.02.2022 година на КП 1449/2  КО Мусинци 
во идната урбанистичко – планска 
документација за село Мусинци, по барање 
на Атанас Колевски од с.Мусинци заведено 
со УП број 10-72 од 24.12.2018 година. 

 

 

 

Член 2 

За с.Мусинци, Општина Могила нема 
изработено урбанистичко – планска 
документација. 

Доколку барателот, пред донесување 
на идна урбанистичко – планска 
документација  од страна на Општина 
Могила, поднесе барање за издавање на 
одобрение за градење за градба на 
предметната парцела должен е за своја 
сметка да го спроведе изработувањето и 
донесувањето на соодветна урбанистичко 
планска документација. 

 

Член 3 

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

 

 

 

Бр.08-126/18     Општина Могила  

14.02.2022 година  Претседател на Совет 

                                             Маргарита Груевска 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 

од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.5/2002) 
и член 23-а став 1 точка 3 од Статутот на 
Општина Могила (“Службен гласник на 
Општина Могила” бр.05/2006, 12/2011, 
08/2013, 26/2014 и 05/2021), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Одлука за вклопување на 
бесправно изграден објект во идна 

урбанистичко – планска документација 
 

1. Објавувам Одлука за вклопување на 
бесправно изграден објект во идна 
урбанистичко – планска документација, 
донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 14.02.2022 
година; 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-153/13  Општина Могила  

15.02.2022 година    Градоначалник 

                                       Драганчо Саботковски 
     

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" 
бр.05/2002), а во согласност со Правилник за 
стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистичко планска 
документација ("Службен весник на 
Република Македонија" бр.56/2011, 155/12, 
53/2013, 72/2013, 115/2014, 199/2014, 
124/2015, 129/2015, 217/2015 и 52/2016) и 
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 14.02.2022 година, донесе: 

 

ОДЛУКА 

За вклопување на бесправно изграден 
објект во идна урбанистичко – планска 

документација 

 

Член 1 

СЕ ОДОБРУВА  вклопување на 
бесправно изградениот објект  -  зграда број 
4, опишан во Геодетскиот елаборат за 
геодетски работи за посебни намени за 
утврдување на правен статус на бесправно 
изградени објекти (легализација на објект) 
изработен од ДОО "ТЕРА ГЕОДЕТ"  Битола бр. 
08-183/5-2021 од 25.11.2021 година на КП 
1476 КО Мусинци во идната урбанистичко – 
планска документација за село Мусинци, по 
барање на Јован Поповски од с.Мусинци 
заведено со УП број 09-820 од 02.09.2011 
година. 
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Член 2 

За с.Мусинци, Општина Могила нема 
изработено урбанистичко – планска 
документација. 

Доколку барателот, пред донесување 
на идна урбанистичко – планска 
документација  од страна на Општина 
Могила, поднесе барање за издавање на 
одобрение за градење за градба на 
предметната парцела должен е за своја 
сметка да го спроведе изработувањето и 
донесувањето на соодветна урбанистичко 
планска документација. 

 

Член 3 

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

  

 

Бр.08-126/19       Општина Могила  

14.02.2022 година  Претседател на Совет 

                                              Маргарита Груевска 
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СОДРЖИНА 

БРОЈ 3/2022 

1. Заклучок за објавување Методологија за определување на критериуми за 
доделување на финансиска помош на здруженија на граѓани и фондации 
од Буџетот на Општина Могила; 

Стр.2 

2. Заклучок за објавување  Одлука за прифаќање на иницијативата за измена 
и дополнување на Статутот на Општина Могила; 

Стр.6 

3. Заклучок за објавување  Статутарна Одлука за измена и дополнување на 
Статутот на Општина Могила; 

Стр.11 

4. Заклучок за објавување Заклучок за усвојување на Извештајот за 
извршениот редовен годишен попис во Општина Могила со состојба 
31.12.2021 година од Централна пописна комисија; 

Стр.16 

5. Заклучок за објавување  Решение за избор на претставник во Училишен 
одбор во ОУ. "Гоце Делчев" с.Могила; 

Стр.20 

6. Заклучок за објавување   Решение за избор на претставник во Училишен 
одбор во ОУ. "Кочо Рацин" с.Ивањевци; 

Стр.21 

7. Заклучок за објавување  Решение за избор на претставник во Училишен 
одбор во ОУ. "Браќа Миладиновци" с.Добрушево; 

Стр.23 

8. Заклучок за објавување  Решение за разрешување и именување на  член во 
Управен одбор во Меѓуопштинско јавно претпријатие "ПЕЛАЛИНК" – 
Битола; 

Стр.24 

9. Заклучок за објавување  Решение за разрешување и именување на  член во 
Надзорен одбор во Меѓуопштинско јавно претпријатие "ПЕЛАЛИНК" – 
Битола; 

Стр.25 

10. Заклучок за објавување Одлука за набавка на мобилни телефонски линии; Стр.26 

11. Заклучок за објавување Одлука за вклопување на бесправно изграден 
објект во идна урбанистичко – планска документација; 

Стр.28 

12. Заклучок за објавување  Одлука за вклопување на бесправно изграден 
објект во идна урбанистичко – планска документација; 

Стр.29 

13. Заклучок за објавување  Одлука за вклопување на бесправно изграден 
објект во идна урбанистичко – планска документација; 

Стр.31 


