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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, 05/2021 и 03/2022), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Одлука за исплата на тековни 
оперативни трошоци на ОУ. "Браќа 

Миладиновци" с.Добрушево 
 

1. Објавувам Одлука за исплата на 

тековни оперативни трошоци на ОУ. 

"Браќа Миладиновци" с.Добрушево, 

донесено на седница на Совет на 

Општина Могила, одржана на 

24.02.2022 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина 

Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

Бр.09-207/1       Општина Могила  

28.02.2022 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), член 22-а став 1 точка 47 од 

Статутот на Општина Могила ("Службен 

гласник на Општина Могила" бр.05/2006, 

12/2011, 08/2013, 5/2021 и 3/2022) и 

поднесени барања од ОУ. "Браќа 

Миладиновци" с.Добрушево бр.15-193/1 од 

24.02.2022 година, бр.15-193/2 од 24.02.2022 

година и бр.15-193-3 од 24.02.2022 година, 

Советот на Општина Могила на седницата 

одржана на ден 24.02.2022 година, донесе: 

 

О Д Л У К А 

За исплата на тековни оперативни трошоци 

на ОУ. "Браќа Миладиновци" с.Добрушево 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се одобрува исплата 

на тековни оперативни трошоци на ОУ. 

"Браќа Миладиновци" с.Добрушево од 

Буџетот на Општина Могила за 2022 година, 

поради блокирана сметка на училиштето и 

потребата од сервисирање на тековните 

трошоци, неопходни за секојдневното 

нормално функционирање на училиштето. 

Тоа се:  

 Трошоци за потрошена електрична 

енергија во износ од 26.789 денари 

 Трошоци за потрошено гориво за 

превоз на ученици во износ од 45.953 

денари 

 Трошоци за објава на огласи во износ 

од 40.293 денари 
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Член 2 

Вкупната сума која што се одобрува е 

пресметана врз основа на поднесените 

барања на училиштето и изнесува 113.035,00  

денари. 

Член 3 

Средствата ќе се исплатат од Буџетот 

на Општина Могила за 2022 година од 

ставката ЕО – Општинска администрација. 

Член 4 

Плаќањето од Буџетот на Општина 

Могила за 2022 година ќе се врши се до 

одблокирање на сметката на ОУ. "Браќа 

Миладиновци" с.Добрушево. 

Член 5 

Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, важи за сите понатамошни 

плаќања до моментот на одблокирање на 

сметката на ОУ. "Браќа Миладиновци" 

с.Добрушево и истата ќе се објави во 

Службен гласник на Општина Могила. 

 

  

Бр.08-194/4      Општина Могила  

24.02.2022 година Претседател на Совет 

                                             Маргарита Груевска 
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СОДРЖИНА 

БРОЈ 4/2022 

1. Заклучок за објавување  Одлука за исплата на тековни оперативни трошоци 
на ОУ. "Браќа Миладиновци" с.Добрушево; 

Стр.2 


