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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 2 

 
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 усвојување на  
Статутарна Одлука за измена и 

дополнување на Статутот на ЈКП "Пела 
Хигиена" – општина Могила 

 
1. Објавувам Одлука за усвојување на 

Статутарна Одлука за измена и 
дополнување на Статутот на ЈКП 
"Пела Хигиена" – општина Могила, 
донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 
19.04.2022 година; 

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

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-341/1   Општина Могила  

21.04.2022 година      Градоначалник 

                                         Драганчо Саботковски 

      

 

 

Врз основа на член 11 од Законот за 
јавните претпријатија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 
6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 
97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14,25/15, 
61/15, 39/16, 64/18, 35/19  и „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ 
бр.275/19), член 36 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.5/2002) и член 22-а став 1 
точка 31 од Статутот на Општина Могила 
(„Службен гласник на Општина Могила“ 
бр.05/06, 12/11, 08/13, 05/21 и 03/22), 
Советот на Општина Могила на седницата 
одржана на 19.04.2022 година, донесе 

 О Д Л У К А 

За давање на Согласност на Статутарната 
Одлука за 

измена и дополнување на Статутот на ЈКП 
"Пела Хигиена" – општина Могила 

Член 1 

СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на 
Статутарната Одлука за измена и 
дополнување на Статутот на ЈКП "Пела 
Хигиена" – општина Могила,  донесена од 
Управниот одбор на ЈКП "Пела Хигиена" – 
општина Могила со бр.02-36/4  од 12.04.2022 
година.   

Член 2 

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

 

Бр.08-306/6         Општина Могила 

19.04.2022 година  Претседател на Совет 

                                              Маргарита Груевска 
                 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 4 

 
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 усвојување на  
Ценовник на ЈКП "Пела Хигиена" – општина 
Могила за зимско одржување на локални 

патишта и улици на територијата на 
Општина Могила за 2021 – 2022 година 

 
1. Објавувам Одлука за усвојување на 

Ценовник на ЈКП "Пела Хигиена" – 
општина Могила за зимско одржување 
на локални патишта и улици на 
територијата на Општина Могила за 2021 
– 2022 година, донесено на седница на 
Совет на Општина Могила, одржана на 
19.04.2022 година; 

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

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 

Бр.09-341/2    Општина Могила  

21.04.2022 година      Градоначалник 

                                          Драганчо Саботковски 
    

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локална самоуправа ("Службен весник 
на Република Македонија" бр.5/2002), член 11 
став 5 од Законот за јавни претпријатија 
("Службен весник на Република Македонија" 
бр.40/03, 49/06, 22/07, 93/09, 97/10, 6/12, 119/13, 
41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 35/1919  и 
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.275/19) 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, 05/2021 и 03/2022). Советот на Општина 
Могила на седницата одржана на ден 19.04.2022 
година, донесе: 

ОДЛУКА 

За усвојување на Ценовник на ЈКП "Пела 
Хигиена" – општина Могила за зимско 

одржување на локални патишта и улици на 
територијата на Општина Могила за 2021 – 2022 

година 

Член 1 

Се усвојува Ценовник на ЈКП "Пела 
Хигиена" – општина Могила за зимско одржување 
на локални патишта и улици на територијата на 
Општина Могила за 2021 – 2022 година, донесен 
на Управен одбор на ЈКП "Пела Хигиена" – 
општина Могила со архивски бр. 02-36/5 од 
12.04.2022 година. 

Член 2 

Одлуката да се достави до Архива на 
ЈКП"Пела Хигиена" – општина Могила. 

Член 3 

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

 

Бр.08-306/7     Општина Могила  

19.04.2022 година Претседател на Совет 

                                                Маргарита Груевска 
    

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 5 

 

 

 

 

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 6 

 
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 давање на 
стопанисување на јавното осветлување на 

територијата на Општина Могила 
 

1. Објавувам Одлука за давање на 
стопанисување на јавното осветлување 
на територијата на Општина Могила, 
донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 19.04.2022 
година; 

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

 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-341/3     Општина Могила  

21.04.2022 година      Градоначалник 

                                           Драганчо Саботковски 
    

 

 

 

Врз основа на член 22 став 1 точка 5 и 

член 36  став 1 точка 10 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на 

Република Македонија“ број 5/2002), како и 

член 22-а став 1 точка 47 од Статутот на 

Општина Могила („Службен гласник на 

Општина Могила“ број 05/2006, 12/2011, 

08/2013, 05/2021 и 03/2022), Советот на 

Општина Могила на седницата одржана на 

19.04.2022 година, ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А  

за давање на стопанисување на јавното 

осветлување  

на територијата на Општина Могила 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се дава на 

стопанисување целокупното јавно 

осветлување на територијата на Општина 

Могила на ЈКП "Пела Хигиена" – општина 

Могила. 

 

Член 2 

Стопанисувањето со јавното 

осветлување од членот 1 на оваа Одлука 

опфаќа набавка на електрична енергија за 

јавно осветлување, како и сервисирање и 

тековно одржување на мрежата за јавно 

осветлување од страна на ЈКП "Пела Хигиена" 

– општина Могила. 

 

Член 3 

На ЈКП "Пела Хигиена" – општина 

Могила му се пренесуваат во сопственост 

односно му се даваат на користење сите 

приклучоци од категорија LV1.1 – јавно 

осветлување кои што се во сопственост на 

Општина Могила. 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 7 

 
Листата со местата на потрошувачка 

за приклучоците од ставот 1 на овој член е 

составен дел на оваа Одлука.  

 

Член 4 

Се овластува одговорното лице на 

ЈКП "Пела Хигиена" – општина Могила врз 

основа на оваа Одлука да поднесе барање за 

промена на корисник за местата на 

потрошувачка од листата од член 3 став 1 на 

оваа Одлука.  

 

Се овластува Градоначалникот на 

Општина Могила да склучи Договор со ЈКП 

"Пела Хигиена" – општина Могила во кои ќе 

се регулираат правата и обврските меѓу 

основачот и јавното комунално  

претпријатие.  

 

 

Член 5 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот 

на донесувањето и истата ќе се објави во 

„Службен гласник на Општина Могила“. 

 

 

08-306/8      Општина Могила  

19.04.2022 година Претседател на Совет 

                                             Маргарита Груевска 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 8 

 
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 Согласност за 
кофинансирање 

 
1. Објавувам Одлука за Согласност за 

кофинансирање, донесено на седница на 
Совет на Општина Могила, одржана на 
19.04.2022 година; 

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

 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-341/4         Општина Могила  

21.04.2022 година         Градоначалник 

                                           Драганчо Саботковски 
   

 

 

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за Локална Самоуправа 
("Службен весник на Република Македонија" 
бр.5/2002) и член 22 – а став 1 точка 47 од 
Статутот на Општина Могила ("Службен 
гласник на Општина Могила" бр.05/06, 12/11, 
08/13, 05/21 и 03/22). Советот на ОпштиНА 
Могила на седницата одржана на ден 
19.04.2022 година, донесе: 

ОДЛУКА 

За Согласност за кофинансирање 

Член 1 

 

За реализација на Проектот  за 
Реконструкција објект на МЗ во Центар за 
ран детски развој и пензионерски клуб, во 
населено место Добрушево во вредност од 
7.518.625 денари. 
 

Член 2 
Општина Могила ќе кофинансира 25% 

од вкупниот износ на проектот. 
Средствата ќе бидат обезбедени од 

Буџетот на Општина Могила за 2022 година . 
 

Проектот се поднесува до Бирото за 
Регионален развој за користење на средства 
од   Програмата за Регионален Развој за 2022 
година , за Проекти за развој на селата . 
 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето и истата ќе се објави во 
Службен гласник на Општина Могила. 

 

Бр.08-306/9      Општина Могила  

19.04.2022 година Претседател на Совет 

                                             Маргарита Груевска 
     

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 9 

 
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 Согласност за 
кофинансирање 

 
1. Објавувам Одлука за Согласност за 

кофинансирање, донесено на седница на 

Совет на Општина Могила, одржана на 

19.04.2022 година; 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина Могила”. 

 

 

 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

 

 

 

Бр.09-341/5   Општина Могила  

21.04.2022 година    Градоначалник 

                                        Драганчо Саботковски 

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за Локална Самоуправа 
("Службен весник на Република Македонија" 
бр.5/02) и член 22-а став 1 точка 47 од 
Статутот на Општина Могила ("Службен 
гласник на Општина Могила" бр.05/06, 12/11, 
08/13, 05/21 и 03/22). Советот на Општина 
Могила на седницата одржана на ден 
19.04.2022 година, донесе:  

ОДЛУКА 

За Согласност за кофинансирање 

Член 1 

За реализација на Проектот  за 
Реконструкција објект на МЗ во Центар за 
ран детски развој и пензионерски клуб , во 
населено место Добрушево во вредност од 
7.518.625 денари. 
 

Член 2 
 

Општина Могила ќе кофинансира 25% 
од вкупниот износ на проектот . 

Средствата ќе бидат обезбедени од 
Буџетот на Општина Могила за 2022 година . 
 

Проектот се поднесува до Бирото за 
Регионален развој за користење на средства 
од   Програмата за Регионален Развој за 2022 
година, за Проекти за развој на подрачјата со 
специфични развојни потреби. 

 
Член 3 

 
Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето и истата ќе се објави во 
Службен гласник на Општина Могила. 

 

Бр.08-306/10       Општина Могила 

19.04.2022 година Претседател на Совет 

                                            Маргарита Груевска 
     



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 10 

 
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 Согласност за 
кофинансирање 

 
1. Објавувам Одлука за Согласност за 

кофинансирање, донесено на седница на 
Совет на Општина Могила, одржана на 
19.04.2022 година; 

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

 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-341/6  Општина Могила  

21.04.2022 година  Градоначалник 

                                      Драганчо Саботковски 
                       

 

 

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за Локална Самоуправа 
("Службен весник на Република Македонија" 
бр.5/02) и член 22 – а став 1 точка 47 од 
Статутот на Општина Могила ("Службен 
гласник на Општина Могила" бр.05/06, 12/11, 
08/13, 05/21 и 03/22). Советот на Општина 
Могила на седницата одржана на ден 
19.04.2022 година, донесе:  

ОДЛУКА 

За Согласност  за кофинансирање 

 

Член 1 

За Реализација на Проектот за 
употреба и одржување на улици во Могила, 
Беранци и Долно Српци во вкупна должина 
од 918,4 метри, согласно проектната 
документација: 

 
-  Проект за употреба и 

одржување на улици во н.м. 
Беранци, со тех.бр. Г-272/2018 од 
март 2018 год.изработен од ДГТУ 
ЕУРО РОАД ДИЗАЈН ГРУП ДОО 
Скопје,  

- Проект за употреба и одржување 
на улици во н.м Долно Српци, со 
тех.бр. Г-271/2018 од март 2018 
год.изработен од ДГТУ ЕУРО 
РОАД ДИЗАЈН ГРУП ДОО Скопје и  

-  Проект за употреба и 
одржување на улици во н.м 
Могила со тех.бр. Г-224/2017 од 
февруари 2018 год.изработен од 
ДГТУ ЕУРО РОАД ДИЗАЈН ГРУП 
ДОО Скопје 

 
Член 2 

Општина Могила ќе кофинансира дел 
во износ од максимални 1.200.000 денари 
над сумата од предвидените 5.000.000 
денари со цел целосна реализација на 
активностите. 
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Средствата ќе бидат обезбедени од 

Буџетот на Општина Могила за 2022 година. 
 

Член 3 
Проектот се поднесува до Бирото за 

Регионален развој за користење на средства 
од Програмата за Регионален Развој за 2022 
година преку Центарот за развој на 
Пелагонискиот Плански Регион. 

     

Член 4 

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

 

 

Бр.08-306/11  Општина Могила 

19.04.2022 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, 05/2021 и 03/2022), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Одлука за ослободување од 
надоместок за уредување на градежно 

земјиште за изградба на главен доводен 
цевковод за водоснабдување на селата 

Беранци, Долно Српци, Ивањевци, Подино, 
Свето Тодори, Трновци, Вашарејца и 

Лознани – Општина Могила 
 

1. Објавувам Одлука за ослободување од 
надоместок за уредување на градежно 
земјиште за изградба на главен доводен 
цевковод за водоснабдување на селата 
Беранци, Долно Српци, Ивањевци, 
Подино, Свето Тодори, Трновци, 
Вашарејца и Лознани – Општина Могила, 
донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 19.04.2022 
година; 

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

 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 

Бр.09-341/7  Општина Могила  

21.04.2022 година    Градоначалник 

                                         Драганчо Саботковски 
   

 

Врз  основа на член 36 став  1 точка 15 
од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.05/02), 
член 85 од Законот за уредување на 
градежно земјиште (“Службен весник на 
Република Македонија”  бр.15/15, 98/15, 
193/15, 226/15, 31/16, 142/16, 190/16 и 
"Службен весник на Република Северна 
Македонија"бр.275/19 и 101/21), член 59 
став 12 и 13 од Законот за градење 
(“Службен весник на Република Македонија” 
бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 
144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 
28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 
129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 
71/36, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18 и 
"Службен весник на Република Северна 
Македонија" бр. 244/19, 18/20, 279/20 и 
96/2021) а во согласност со член 22-а став 1 
точка 47 од Статутот на Општина Могила 
(“Службен гласник на Општина Могила” 
05/06, 12/11,  08/13, 05/21 и 03/22) и член 19 
од Програмата за уредување на градежно 
земјиште на подрачјето на Општина Могила 
за 2022 година ("Службен гласник на 
Општина Могила" бр.18/21).  Советот на 
Општина Могила на седницата одржана на 
ден 19.04.2022, донесе: 

О Д Л У К А 

За ослободување од надоместок за 
уредување на градежно земјиште за 

изградба на  главен доводен цевковод за 
водоснабдување на селата: Беранци, Долно 

Српци, Ивањевци, Подино,Свето 
Тодори,Трновци,Вашарејца и Лознани -  

Општина Могила. 

Член 1 

Општина Могила се ослободува од 
плаќање на надоместок за уредување на 
градежно земјиште за изградба на  главен 
доводен цевковод за водоснабдување на 
селата: Беранци, Долно Српци, Ивањевци, 
Подино,Свето Тодори,Трновци,Вашареицаи 
и Лознани -  Општина Могила. 
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Член 2 

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

 

 

Бр.08-306/12                          Општина Могила                                                                                             

19.04.2022 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, 05/2021 и 03/2022), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Одлука за доделување 
еднократна финансиска помош на Црковен 

одбор од с.Маково 
 

1. Објавувам Одлука за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Црковен одбор од с.Маково, донесено на 
седница на Совет на Општина Могила, 
одржана на 19.04.2022 година; 

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

 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 

Бр.09-341/8     Општина Могила  

21.04.2022 година       Градоначалник 

                                           Драганчо Саботковски 
   

 

 

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр.5/2002 
година), а врз основа на поднесено барање 
бр.03-274/1 од 28.03.2022 година за 
еднократна финансиска помош, Советот на 
Општина Могила на седницата одржана на 
ден 19.04.2022 година ја донесе следната: 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на Црковен Одбор од с.Маково 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-274/1 од 28.03.2022 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Црковен Одбор од с.Маково која им е 
потребна за изградба на Црква 
"Успение на Пресвета Богородица". 
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 
Трансакциска сметка: 
200003862684813  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.08-306/13                          Општина Могила                                                                
19.04.2022 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, 05/2021 и 03/2022), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Одлука за доделување 
еднократна финансиска помош на Лена 

Радевска од Битола 
 

1. Објавувам Одлука за доделување 
еднократна финансиска помош на Лена 
Радевска од Битола, донесено на 
седница на Совет на Општина Могила, 
одржана на 19.04.2022 година; 

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

 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-341/9  Општина Могила  

21.04.2022 година  Градоначалник 

                                        Драганчо Саботковски 

     

 

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр.5/2002 
година), а врз основа на поднесено барање 
бр.03-204/2 од 30.03.2022 година за 
еднократна финансиска помош, Советот на 
Општина Могила на седницата одржана на 
ден 19.04.2022 година ја донесе следната: 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на Лена Радевска од Битола 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-204/2 од 30.03.2022 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Лена Радевска од Битола која и е 
потребна за изградба на Манастир 
"Св. Јован Богослов" во с.Трновци. 
Советот на Општина Могила донесе 
Одлука за доделување парични 
средства како еднократна 
финансиска помош  во износ од 
18.900 (осумнаесет илјади и 
деветстотини денари). 

2. Паричните средства во износ од 
18.900,00 денари да се исплатат на 
Трансакциска сметка: 
320500029765595 Централна 
кооперативна Банка АД Скопје. 

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

Бр.08-306/14                      Општина Могила                                                                    
19.04.2022 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, 05/2021 и 03/2022), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Одлука за доделување 
еднократна финансиска помош на Марјанчо 

Петковски од с.Свето Тодори 
 

1. Објавувам Одлука за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Марјанчо Петковски од с.Свето Тодори, 
донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 19.04.2022 
година; 

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

 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-341/10  Општина Могила  

21.04.2022 година  Градоначалник 

                                      Драганчо Саботковски 

    

 

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр.5/2002 
година), а врз основа на поднесено барање 
бр.03-213/1 од 02.03.2022 година за 
еднократна финансиска помош, Советот на 
Општина Могила на седницата одржана на 
ден 19.04.2022 година ја донесе следната: 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на Марјанчо Петковски од с.Свето 

Тодори 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-213/1 од 02.03.2022 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Марјанчо Петковски од с.Свето 
Тодори 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 5.000 (пет илјади денари). 

2. Паричните средства во износ од 
5.000,00 денари да се исплатат на 
Трансакциска сметка: 
500600016519776 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.08-306/15                      Општина Могила                                                                    
19.04.2022 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, 05/2021 и 03/2022), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Одлука за доделување 
еднократна финансиска помош на Зора 

Петрова од с.Велушина 
 

1. Објавувам Одлука за доделување 
еднократна финансиска помош на Зора 
Петрова од с.Велушина, донесено на 
седница на Совет на Општина Могила, 
одржана на 19.04.2022 година; 

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

 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-341/11       Општина Могила  

21.04.2022 година  Претседател на Совет 

                                            Маргарита Груевска 
   

 

 

 

 

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.03-326/1 од 14.04.2022 година за 
еднократна финансиска помош, Советот на 
Општина Могила на седницата одржана на 
ден 19.04.2022 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на Зора Петрова од с.Велушина 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-326/1 од 14.04.2022 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Зора Петрова од с.Велушина која и е 
потребна за санирање на штетите на 
Манастирот Св. Ѓорги с.Велушина 
настанати од земјотресот. 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 
Трансакциска сметка: 
290500000194414 ТТК Банка. 

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

Бр.08-306/16                            Општина Могила                                                              
19.04.2022 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, 05/2021 и 03/2022), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Одлука за доделување 
еднократна финансиска помош на Црковен 

одбор од с.Дедебалци 
 

1. Објавувам Одлука за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Црковен одбор од с.Дедебалци, 
донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 19.04.2022 
година; 

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

 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-341/12  Општина Могила  

21.04.2022 година  Градоначалник 

                                       Драганчо Саботковски 

    

 

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр.5/2002 
година), а врз основа на поднесено барање 
бр.03-214/1 од 02.03.2022 година за 
еднократна финансиска помош, Советот на 
Општина Могила на седницата одржана на 
ден 19.04.2022 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на Црковен одбор од с.Дедебалци 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-214/1 од 02.03.2022 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Црковен одбор од с.Дедебалци која 
им е потребна за градење на капела 
при Црквата Св. Воскресение во 
с.Дедебалци. 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 
Трансакциска сметка: 
500000000813857 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.08-306/17                       Општина Могила                                                                   
19.04.2022 година          Претседател на Совет                                                                  

       Маргарита Груевска 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 19 

 
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 доделување 
еднократна финансиска помош на КФМ 

Конзули од Битола 
 

1. Објавувам Одлука за доделување 
еднократна финансиска помош на КФМ 
Конзули од Битола, донесено на седница 
на Совет на Општина Могила, одржана на 
19.04.2022 година; 

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

 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-341/13       Општина Могила  

21.04.2022 година         Градоначалник 

                                           Драганчо Саботковски 

    

 

 

 

 

 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр.5/2002 
година), а врз основа на поднесено барање 
бр.03-168/1 од 21.02.2022 година за 
еднократна финансиска помош, Советот на 
Општина Могила на седницата одржана на 
ден 19.04.2022 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на КФМ Конзули од Битола 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-168/1 од 21.02.2022 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
КФМ Конзули од Битола која им е 
потребна за натпреварување во 
Втората футсал лига на Македонија. 
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 
Трансакциска сметка: 
500000001389649  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.08-306/18                         Општина Могила                                                                 
19.04.2022 година          Претседател на Совет  

                                                Маргарита Груевска                                                                

 



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 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 доделување 
еднократна финансиска помош на Живко 

Петровски од с.Долно Српци 
 

1. Објавувам Одлука за доделување 
еднократна финансиска помош на Живко 
Петровски од с.Долно Српци, донесено 
на седница на Совет на Општина Могила, 
одржана на 19.04.2022 година; 

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

 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-341/14       Општина Могила  

21.04.2022 година         Градоначалник 

                                           Драганчо Саботковски 
   

 

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр.5/2002 
година), а врз основа на поднесено барање 
бр.03-247/1 од 17.03.2022 година за 
еднократна финансиска помош, Советот на 
Општина Могила на седницата одржана на 
ден 19.04.2022 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на Живко Петровски од с.Долно 

Српци 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-247/1 од 17.03.2022 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Живко Петровски од с.Долно Српци 
која му е потребна за лекување на 
неговиот син Давид Петровски дете 
со посебни потреби. 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 
Трансакциска сметка: 
250011000605987  Шпаркасе Банка. 

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

Бр.08-306/19                            Општина Могила                                                                    
19.04.2022 година          Претседател на Совет 

       Маргарита Груевска                                                                 

    



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 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 доделување 
еднократна финансиска помош на Драге 

Мицковски од с.Долно Српци 
 

1. Објавувам Одлука за доделување 
еднократна финансиска помош на Драге 
Мицковски од с.Долно Српци, донесено 
на седница на Совет на Општина Могила, 
одржана на 19.04.2022 година; 

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

 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-341/15         Општина Могила  

21.04.2022 година          Градоначалник 

                                           Драганчо Саботковски 

   

 

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр.5/2002 
година), а врз основа на поднесено барање 
бр.03-240/1 од 15.03.2022 година за 
еднократна финансиска помош, Советот на 
Општина Могила на седницата одржана на 
ден 19.04.2022 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на Драге Мицковски од с.Долно 

Српци 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-240/1 од 15.03.2022 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Драге Мицковски од с.Долно Српци 
која му е потребна поради лошата 
здравствена состојба во која што се 
наоѓа за лекување. 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 
Трансакциска сметка: 
500800011812162  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.08-306/20                       Општина Могила                                                                   
19.04.2022 година          Претседател на Совет                                                               

                               Маргарита Груевска 
 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 22 

 
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 доделување 
еднократна финансиска помош на Жаклина 

Дуковска од с.Ношпал 
 

1. Објавувам Одлука за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Жаклина Дуковска од с.Ношпал, 
донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 19.04.2022 
година; 

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

 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-341/16       Општина Могила  

21.04.2022 година        Градоначалник 

                                           Драганчо Саботковски 
   

 

 

 

 

 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр.5/2002 
година), а врз основа на поднесено барање 
бр.03-239/1 од 14.03.2022 година за 
еднократна финансиска помош, Советот на 
Општина Могила на седницата одржана на 
ден 19.04.2022 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на Жаклина Дуковска од с.Ношпал 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-239/1 од 14.03.2022 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Жаклина Дуковска од с.Ношпал која и 
е потребна поради лошата 
здравствена состојба во која што се 
наоѓа за 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 
Трансакциска сметка: 
210501743154069  НЛБ Банка. 

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

Бр.08-306/21                            Општина Могила                                                             
19.04.2022 година          Претседател на Совет                                                                 

                                 Маргарита Груевска                                                                                  

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 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, 05/2021 и 03/2022), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Одлука за доделување 
еднократна финансиска помош на Златко 

Трпковски од с.Лознани 
 

1. Објавувам Одлука за доделување 
еднократна финансиска помош на Златко 
Трпковски од с.Лознани, донесено на 
седница на Совет на Општина Могила, 
одржана на 19.04.2022 година; 

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

 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-341/17       Општина Могила  

21.04.2022 година        Градоначалник  

   Драганчо Саботковски 

 

 

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр.5/2002 
година), а врз основа на поднесено барање 
бр.03-219/1 од 03.03.2022 година за 
еднократна финансиска помош, Советот на 
Општина Могила на седницата одржана на 
ден 19.04.2022 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на Златко Трпковски од с.Лознани 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-219/1 од 03.03.2022 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Златко Трпковски од с.Лознани која 
му е за враќање на неговата сопруга 
Наталија Гетманскаја која се наоѓа во 
Украина а поради лошата воена 
состојба која се случува таму. 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 
Трансакциска сметка: 
210501598550834 НЛБ Банка. 

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

Бр.08-306/22                            Општина Могила                                                             
19.04.2022 година          Претседател на Совет 

                                                Маргарита Груевска                                                               

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 24 

 
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 доделување 
еднократна финансиска помош на Гордана 

Димовска од с.Лознани 
 

1. Објавувам Одлука за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Гордана Димовска од с.Лознани, 
донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 19.04.2022 
година; 

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

 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-341/18  Општина Могила  

21.04.2022 година    Градоначалник 

                                        Драганчо Саботковски 
    

 

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр.5/2002 
година), а врз основа на поднесено барање 
бр.03-216/1 од 02.03.2022 година за 
еднократна финансиска помош, Советот на 
Општина Могила на седницата одржана на 
ден 19.04.2022 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на Гордана Димовска од с.Лознани 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-216/1 од 02.03.2022 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Гордана Димовска од с.Лознани која 
и 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 5.000 
(пет илјади денари). 

2. Паричните средства во износ од 
5.000,00 денари да се исплатат на 
Трансакциска сметка: 
210501577733664 НЛБ Банка. 

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

Бр.08-306/23                          Општина Могила                                                                
19.04.2022 година          Претседател на Совет   

       Маргарита Груевска                                                                

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 25 

 
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 доделување 
еднократна финансиска помош на Милена 
Павлеска Здравковска од с.Долна Чарлија 

 
1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 
Милена Павлеска Здравковска од 
с.Долна Чарлија, донесено на седница на 
Совет на Општина Могила, одржана на 
19.04.2022 година; 

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

 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-341/19         Општина Могила  

21.04.2022 година          Градоначалник 

                                           Драганчо Саботковски 
   

 

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр.5/2002 
година), а врз основа на поднесено барање 
бр.03-171/1 од 21.02.2022 година за 
еднократна финансиска помош, Советот на 
Општина Могила на седницата одржана на 
ден 19.04.2022 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на Милена Павлеска Здравковска од 

с.Долна Чарлија 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-171/1 од 21.02.2022 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Милена Павлеска Здравковска од 
с.Долна Чарлија која и 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 5.000 (пет илјади денари). 

2. Паричните средства во износ од 
5.000,00 денари да се исплатат на 
Трансакциска сметка: 
250500022677328 Шпаркасе Банка. 

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

Бр.08-306/24                       Општина Могила                                                                   
19.04.2022 година          Претседател на Совет 

                                                Маргарита Груевска                    

 



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 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 доделување 
еднократна финансиска помош на Сребре 

Шекревски од с.Ивањевци 
 

1. Објавувам Одлука за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Сребре Шекревски од с.Ивањевци, 
донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 19.04.2022 
година; 

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

 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-341/20  Општина Могила  

21.04.2022 година  Градоначалник 

                                       Драганчо Саботковски 

   

 

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр.5/2002 
година), а врз основа на поднесено барање 
бр.03-170/1 од 21.01.2022 година за 
еднократна финансиска помош, Советот на 
Општина Могила на седницата одржана на 
ден 19.04.2022 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на Сребре Шекревски од с.Ивањевци 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-170/1 од 21.01.2022 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Сребре Шекревски 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 3.000 
(три илјади денари). 

2. Паричните средства во износ од 
3.000,00 денари да се исплатат на 
Трансакциска сметка: 
210501755862718 НЛБ Банка. 

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

Бр.08-306/25                            Општина Могила                                                              
19.04.2022 година          Претседател на Совет                                                                 

       Маргарита Груевска 

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 27 

 
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 доделување 
еднократна финансиска помош на Благојче 

Груевски од с.Црничани 
 

1. Објавувам Одлука за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Благојче Груевски од с.Црничани, 
донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 19.04.2022 
година; 

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

 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-341/21          Општина Могила 

21.04.2022 година           Градоначалник 

                                           Драганчо Саботковски 

     

 

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр.5/2002 
година), а врз основа на поднесено барање 
бр.03-317/1 од 12.04.2022 година за 
еднократна финансиска помош, Советот на 
Општина Могила на седницата одржана на 
ден 19.04.2022 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на Благојче Груевски од с.Црничани 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-317/1 од 12.04.2022 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Благојче Груевски од с.Црничани која 
му е потребна за водоводот во 
с.Црничани. Советот на Општина 
Могила донесе Одлука за 
доделување парични средства како 
еднократна финансиска помош  во 
износ од 8.000 (осум илјади денари). 

2. Паричните средства во износ од 
8.000,00 денари да се исплатат на 
Трансакциска сметка: 
210501613103744 НЛБ Банка. 

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

Бр.08-306/26                          Општина Могила                                                                
19.04.2022 година          Претседател на Совет 

                                                Маргарита Груевска                                                                    

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 28 

 
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 доделување 
еднократна финансиска помош на Вјолца 

Здравевска од с.Добрушево 
 

1. Објавувам Одлука за доделување 
еднократна финансиска помош на Вјолца 
Здравевска од с.Добрушево, донесено на 
седница на Совет на Општина Могила, 
одржана на 19.04.2022 година; 

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

 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-341/22         Општина Могила   

21.04.2022 година          Градоначалник 

   Драганчо Саботковски

                        

 

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр.5/2002 
година), а врз основа на поднесено барање 
бр.03-237/2 од 19.04.2022 година за 
еднократна финансиска помош, Советот на 
Општина Могила на седницата одржана на 
ден 19.04.2022 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на Вјолца Здравевска од 

с.Добрушево 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-237/2 од 19.04.2022 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Вјолца Здравевска од с.Добрушево 
која и е потребна поради лошата 
финансиска состојба во која што се 
наоѓа, самохрана мајка на две 
малолетни деца. 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 
Трансакциска сметка: 
210501735146234 НЛБ Банка. 

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

Бр.08-306/27                          Општина Могила                                                               
19.04.2022 година          Претседател на Совет                                                                 

       Маргарита Груевска 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 29 

 
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 доделување 
еднократна финансиска помош на Васко 

Талевски од с.Граешница 
 
1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на Васко 
Талевски од с.Граешница, донесено на 
седница на Совет на Општина Могила, 
одржана на 19.04.2022 година; 

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

 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-341/23     Општина Могила  

21.04.2022 година       Градоначалник 

                                           Драганчо Саботковски 
  

 

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр.5/2002 
година), а врз основа на поднесено барање 
бр.03-295/1 од 05.04.2022 година за 
еднократна финансиска помош, Советот на 
Општина Могила на седницата одржана на 
ден 19.04.2022 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на Васко Талевски од с.Граешница 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-295/1 од 05.04.2022 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Васко Талевски од с.Граешница која 
му е потребна поради лошата 
финансиска состојба во која што се 
наоѓа, самохран родител на четири 
малолетни деца. 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 
Трансакциска сметка: 
240157107606491 УНИ Банка. 

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

Бр.08-306/28                           Општина Могила                                                               
19.04.2022 година         Претседател на Совет 

                                                Маргарита Груевска                                                                    

   



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 30 

 
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 доделување 
еднократна финансиска помош на Миља 

Константиновска од Битола 
 
1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на Миља 
Константиновска од Битола, донесено на 
седница на Совет на Општина Могила, 
одржана на 19.04.2022 година; 

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

 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-341/24  Општина Могила  

21.04.2022 година  Градоначалник 

                                      Драганчо Саботковски 

    

 

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр.5/2002 
година), а врз основа на поднесено барање 
бр.03-318/1 од 12.04.2022 година за 
еднократна финансиска помош, Советот на 
Општина Могила на седницата одржана на 
ден 19.04.2022 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на Миља Константиновска од Битола 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-318/1 од 12.04.2022 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Миља Константиновска од Битола 
која и 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 
Трансакциска сметка: 
210501612085341 НЛБ Банка. 

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

Бр.08-306/29                           Општина Могила                                                               
19.04.2022 година          Претседател на Совет 

                                                Маргарита Груевска                                                                     

 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 31 

 
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 доделување 
еднократна финансиска помош на Љупче 

Шарковски од с.Ивањевци 
 
1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на Љупче 
Шарковски од с.Ивањевци, донесено на 
седница на Совет на Општина Могила, 
одржана на 19.04.2022 година; 

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

 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-341/25           Општина Могила   

21.04.2022 година             Градоначалник 

                                           Драганчо Саботковски 

                       

 

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр.5/2002 
година), а врз основа на поднесено барање 
бр.03-73/1 од 20.01.2022 година за 
еднократна финансиска помош, Советот на 
Општина Могила на седницата одржана на 
ден 19.04.2022 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на Љупче Шарковски од с.Ивањевци 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-73/1 од 20.01.2022 година и писмо 
со молба за доделување еднократна 
финансиска помош на 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 3.000 (три илјади денари). 

2. Паричните средства во износ од 
3.000,00 денари да се исплатат на 
Трансакциска 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.08-306/30                       Општина Могила                                                                   
19.04.2022 година          Претседател на Совет 

                                                Маргарита Груевска                                                                   

 

 



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 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 доделување 
еднократна финансиска помош на Пецо 

Мицковски од с.Долно Српци 
 
1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на Пецо 
Мицковски од с.Долно Српци, донесено 
на седница на Совет на Општина Могила, 
одржана на 19.04.2022 година; 

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

 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-341/26     Општина Могила 

21.04.2022 година       Градоначалник 

                                           Драганчо Саботковски 
   

 

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр.5/2002 
година), а врз основа на поднесено барање 
бр.03-76/1 од 20.01.2022 година за 
еднократна финансиска помош, Советот на 
Општина Могила на седницата одржана на 
ден 19.04.2022 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на Пецо Мицковски од с.Долно 

Српци 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-76/1 од 20.01.2022 година и писмо 
со молба за доделување еднократна 
финансиска помош на Пецо 
Мицковски од с.Долно Српци која му 
е потребна поради лошата 
финансиска состојба во која што се 
наоѓа, самохран родител на две 
малолетни деца. 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 
Трансакциска сметка: 
210501578984382 НЛБ Банка. 

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

Бр.08-306/31                           Општина Могила                                                               
19.04.2022 година          Претседател на Совет   

                                                Маргарита Груевска                                                                   

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 33 

 
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 доделување 
еднократна финансиска помош на Николче 

Стојановски од Битола 
 
1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 
Николче Стојановски од Битола, 
донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 19.04.2022 
година; 

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

 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-341/27     Општина Могила 

21.04.2022 година      Градоначалник 

                                          Драганчо Саботковски 
                     

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр.5/2002 
година), а врз основа на поднесено барање 
бр.03-94/1 од 27.01.2022 година за 
еднократна финансиска помош, Советот на 
Општина Могила на седницата одржана на 
ден 19.04.2022 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на Николче Стојановски од Битола 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-94/1 од 27.01.2022 година и писмо 
со молба за доделување еднократна 
финансиска помош на Николче 
Стојановски од Битола која му е 
потребна поради лошата здравствена 
состојба во која што се наоѓа, за 
лекување. 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 
Трансакциска сметка: 
200000824875770 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.08-306/32                           Општина Могила                                                            
19.04.2022 година          Претседател на Совет                                                             

       Маргарита Груевска 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 34 

 
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 доделување 
еднократна финансиска помош на Марија 

Ѓорѓиеска од с.Алинци 
 
1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 
Марија Ѓорѓиевска од с.Алинци, 
донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 19.04.2022 
година; 

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

 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-341/28  Општина Могила  

21.04.2022 година  Градоначалник 

                                       Драганчо Саботковски 

                       

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр.5/2002 
година), а врз основа на поднесено барање 
бр.03-101/1 од 31.01.2022 година за 
еднократна финансиска помош, Советот на 
Општина Могила на седницата одржана на 
ден 19.04.2022 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на Марија Ѓорѓиевска од с.Алинци 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-101/1 од 31.01.2022 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Марија Ѓорѓевска од с.Алинци која и 
е потребна поради лошата 
финансиска состојба во која што се 
наоѓа, самохрана мајка на три 
малолетни деца. 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 
Трансакциска сметка: 
210501652272926 НЛБ Банка. 

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

Бр.08-306/33                            Општина Могила                                                           
19.04.2022 година          Претседател на Совет                                                                 

       Маргарита Груевска 

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 35 

 
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 доделување 
еднократна финансиска помош на Горан 

Талевски од с.Ношпал 
 
1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на Горан 
Талевски од с.Ношпал, донесено на 
седница на Совет на Општина Могила, 
одржана на 19.04.2022 година; 

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

 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-341/29     Општина Могила  

21.04.2022 година         Градоначлник 
                Драганчо Саботковски 

 

 

 

 

 

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.03-108/1 од 01.02.2022 година за 
еднократна финансиска помош, Советот на 
Општина Могила на седницата одржана на 
ден 19.04.2022 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на Горан Талевски од с.Ношпал 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-108/1 од 01.02.2022 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Горан Талевски од с.Ношпал која му е 
потребна за лекување на неговото 
дете Бојан Талевски кој боледува од 
детски аутизам. 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 
Трансакциска сметка: 
200001729839016 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.08-306/34                       Општина Могила                                                                   
19.04.2022 година         Претседател на Совет 

                                                Маргарита Груевска                                                                    

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 36 

 
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 доделување 
еднократна финансиска помош на Нада 

Секирска од с.Могила 
 
1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на Нада 
Секирска од с.Могила, донесено на 
седница на Совет на Општина Могила, 
одржана на 19.04.2022 година; 

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

 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-341/30  Општина Могила  

21.04.2022 година  Градоначалник 

                                       Драганчо Саботковски 
    

 

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр.5/2002 
година), а врз основа на поднесено барање 
бр.03-109/1 од 01.02.2022 година за 
еднократна финансиска помош, Советот на 
Општина Могила на седницата одржана на 
ден 19.04.2022 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на Нада Секирска од с.Могила 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-109/1 од 01.02.2022 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Нада Секирска од с.Могила која и е 
потребна поради лошата здравствена 
состојба во која што се наоѓа, за 
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 
Трансакциска сметка: 
500800015590021 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.08-306/35                        Општина Могила                                                                  
19.04.2022 година          Претседател на Совет 

                                                Маргарита Груевска       

 



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 37 

 
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 доделување 
еднократна финансиска помош на Николче 

Кековски од Битола 
 
1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на 
Николче Кековски од Битола, донесено 
на седница на Совет на Општина Могила, 
одржана на 19.04.2022 година; 

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

 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-341/31  Општина Могила  

21.04.2022 година  Градоначалник 

                                       Драганчо Саботковски 
    

 

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр.5/2002 
година), а врз основа на поднесено барање 
бр.03-111/1 од 02.02.2022 година за 
еднократна финансиска помош, Советот на 
Општина Могила на седницата одржана на 
ден 19.04.2022 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на Николче Кековски од Битола 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-111/1 од 02.02.2022 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Николче Кековски од Битола која му е 
потребна поради лошата здравствена 
состојба во која што се наоѓа, за 
лекување. 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 
Трансакциска сметка: 
500600011991913 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.08-306/36                          Општина Могила                                                                 

19.04.2022 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, 05/2021 и 03/2022), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Одлука за доделување 
еднократна финансиска помош на Анила 

Трајчевска од с.Долна Чарлија 
 
1. Објавувам Одлука за доделување 

еднократна финансиска помош на Анила 
Трајчевска од с.Долна Чарлија, донесено 
на седница на Совет на Општина Могила, 
одржана на 19.04.2022 година; 

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

 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-341/32  Општина Могила  

21.04.2022 година  Градоначалник 

                                       Драганчо Саботковски 
    

 

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр.5/2002 
година), а врз основа на поднесено барање 
бр.03-115/1 од 03.02.2022 година за 
еднократна финансиска помош, Советот на 
Општина Могила на седницата одржана на 
ден 19.04.2022 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

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

Чарлија 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-115/1 од 03.02.2022 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Анила Тртајчевска од с.Долна Чарлија 
која и е потребна за лекување на 
нејзиниот син Димитар Трајчевски кој 
боледува од церебрална парализа и 
оштетување на слух, говор и глас. 
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 
Трансакциска 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.08-306/37                           Општина Могила                                                               
19.04.2022 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, 05/2021 и 03/2022), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Одлука за доделување 
еднократна финансиска помош на Горданчо 

Ангелковски од с.Ивањевци 
 

1. Објавувам Одлука за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Горданчо Ангелковски од с.Ивањевци, 
донесено на седница на Совет на 
Општина Могила, одржана на 19.04.2022 
година; 

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

 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-341/33  Општина Могила  

21.04.2022 година  Градоначалник 

                                      Драганчо Саботковски 
    

 

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр.5/2002 
година), а врз основа на поднесено барање 
бр.03-131/1 од 07.02.2022 година за 
еднократна финансиска помош, Советот на 
Општина Могила на седницата одржана на 
ден 19.04.2022 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на Горданчо Ангелковски од 

с.Ивањевци 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-131/1 од 07.02.2022 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Горданчо Ангелковски од с.Ивањевци 
која му е потребна за лекување на 
неговиот син Благојче Ангелковски 
кој боледува од идиопатска 
епилепсија. 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 
Трансакциска сметка: 
210501670600591 НЛБ Банка. 

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

Бр.08-306/38                         Општина Могила                                                                 
19.04.2022 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, 05/2021 и 03/2022), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Одлука за доделување 
еднократна финансиска помош на Васка 

Глигуровска од с.Вашарејца 
 

1. Објавувам Одлука за доделување 
еднократна финансиска помош на Васка 
Глигуровска од с.Вашарејца, донесено на 
седница на Совет на Општина Могила, 
одржана на 19.04.2022 година; 

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

 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-341/34      Општина Могила  

21.04.2022 година        Градоначалник 

                                           Драганчо Саботковски 

                       

 

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр.5/2002 
година), а врз основа на поднесено барање 
бр.03-119/1 од 03.02.2022 година за 
еднократна финансиска помош, Советот на 
Општина Могила на седницата одржана на 
ден 19.04.2022 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на Васка Глигуровска од с.Вашарејца 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-119/1 од 03.02.2022 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Васка Глигуровска од с.Вашарејца 
која и 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 
Трансакциска сметка: 
500600020157082  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.08-306/39                            Општина Могила                                                             
19.04.2022 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, 05/2021 и 03/2022), донесувам: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За објавување Одлука за доделување 
еднократна финансиска помош на Даве 

Соклевска од с.Трновци 
 

1. Објавувам Одлука за доделување 
еднократна финансиска помош на Даве 
Соклевска од с.Трновци, донесено на 
седница на Совет на Општина Могила, 
одржана на 19.04.2022 година; 

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

 
 
 

Изработил: Габриела Стојановска 

 
 
 
 

Бр.09-341/35      Општина Могила 

21.04.2022 година       Градоначалник 

                                          Драганчо Саботковски 
     

 

 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 
од Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр.5/2002 
година), а врз основа на поднесено барање 
бр.03-134/1 од 08.02.2022 година за 
еднократна финансиска помош, Советот на 
Општина Могила на седницата одржана на 
ден 19.04.2022 година ја донесе следната: 

 

О Д Л У К А 

За доделување еднократна финансиска 
помош на Даве Соклевска од с.Трновци 

 

1. Врз основа на поднесено барање број 
03-134/1 од 08.02.2022 година и 
писмо со молба за доделување 
еднократна финансиска помош на 
Даве Соклевска од с.Трновци која и е 
потребна поради лошата финансиска 
состојба во која што се наоѓа, 
самохрана мајка на малолетно дете. 
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 
Трансакциска сметка: 
200003455253676  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.08-306/40                         Општина Могила                                                                 
19.04.2022 година          Претседател на Совет 

                                                Маргарита Груевска                                                                    

                



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.6 42 

 
  

 

 

СОДРЖИНА 

БРОЈ 6/2022 

1. Заклучок за објавување Одлука за усвојување на Статутарна Одлука за 
измена и дополнување на Статутот на ЈКП "Пела Хигиена" – општина 
Могила; 

Стр.2 

2. Заклучок за објавување Одлука за усвојување на Ценовник на ЈКП "Пела 
Хигиена" – општина Могила за зимско одржување на локални патишта и 
улици на територијата на Општина Могила за 2021 – 2022 година; 

Стр.4 

3. Заклучок за објавување Одлука за давање на стопанисување на јавното 
осветлување на територијата на Општина Могила; 

Стр.6 

4. Заклучок за објавување Одлука за Согласност за кофинансирање; Стр.8 

5. Заклучок за објавување Одлука за Согласност за кофинансирање; Стр.9 

6. Заклучок за објавување Одлука за Согласност за кофинансирање; Стр.10 

7. Заклучок за објавување Одлука заослободување од надоместок за 
уредување на градежно земјиште за изградба на главен доводен цевковод 
за водоснабдување на селата Беранци, Долно Српци, Ивањевци, Подино, 
Свето Тодори, Трновци, Вашарејца и Лознани – Општина Могила; 

Стр.12 

8. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на Црковен одбор од с.Маково; 

Стр.14 

9. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на Лена Радевска од Битола; 

Стр.15 

10. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на Марјанчо Петковски од с.Свето Тодори; 

Стр.16 

11. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на Зора Петрова од с.Велушина; 

Стр.17 

12. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на Црковен одбор од с.Дедебалци; 

Стр.18 

13. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на КФМ Конзули од Битола; 

Стр.19 

14. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на Живко Петровски од с.Долно Српци; 

Стр.20 

15. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска Стр.21 
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помош на Драге Мицковски од с.Долно Српци; 

16. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на Жаклина Дуковска од с.Ношпал; 

Стр.22 

17. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на Златко Трпковски од с.Лознани; 

Стр.23 

18. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на Гордана Димовска од с.Лознани; 

Стр.24 

19. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на Милена Павлеска Здравковска од с.Долна Чарлија; 

Стр.25 

20. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на Сребре Шекревски од с.Ивањевци; 

Стр.26 

21. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на Благојче Груевски од с.Црничани; 

Стр.27 

22. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на Вјолца Здравевска од с.Добрушево; 

Стр.28 

23. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на Васко Талевски од с.Граешница; 

Стр.29 

24. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на Миља Константиновска од Битола; 

Стр.30 

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

Стр.31 

26. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на Пецо Мицковски од с.Долно Српци; 

Стр.32 

27. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на Николче Стојановски од Битола; 

Стр.33 

28. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на Марија Ѓорѓиевска од с.Алинци; 

Стр.34 

29. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на Горан Талевски од с.Ношпал; 

Стр.35 

30. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на Нада Секирска од с.Могила; 

Стр.36 

31. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на Николче Кековски од Битола; 

Стр.37 

32. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на Анила Трајчевска од с.Долна Чарлија; 

Стр.38 
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33. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на Горданчо Ангелковски од с.Ивањевци; 

Стр.39 

34. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на Васка Глигуровска од с. Вашарејца; 

Стр.40 

35. Заклучок за објавување Одлука за доделување еднократна финансиска 
помош на Даве Соклевска од с.Трновци; 

Стр.41 


