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Bo согласност со член 22 од Статутот на општина Могила (Сл.гласник на општина
Могила бр.5/2006 )и врз основа на член 101 од Деловодникот за работа на Совеот на
општина Могила (Службен гласник на општина Могила бр.6/2006) се води:

ЗАПИСНИК
Од одржаната Седница на Советот на општина Могила на ден 22.07.2011 год. Co
почетот од 10 *часот. Присутни се 11 членови на советот на општина Могила
,Градоначалникот,правничката Николина Глиуровска.претставник за Буџет и Финансии и
Кети Петрова која го води записникот.За работа на денешната седница е предложен
следниот:
Дневен ред
1. Предлог - за разрешувањена претседателот на Советот на општина Могила.
2. Усвојување на записникот од последната седница на Советот одржана на ден:
20.04.2011 год.
3. Предлог - Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Могила за
квартал 1/2011 год.
4. Предлог квартапен извештај за извршување на Буџетот на општина Могила за
квартал 2/2011 год.
5. Предлог - Одлука за трајно оттапување на таварно возило (мерцедес бенз)од
општина Могила на ЗЈКП Пела Хигиена с.Добрушево општина Могила
6. Предлог - Одлука за назначување на членови на училишен одбор во ОУ Гоце
Делчев Могила
7. Предлог - барање од Месната заедница с.Долно Српци.
Имаше кворум за работа.Претседателот ја отвори Седницата и го прочита предложениот
дневен ред.
Дневниот ред се стави на гласање
Присутни -10
ЗА-7
Против - нема
Негласале -2
1.Предлог - за разрешување на Претседателот на Советот на општина Могила се
стави на гласање
Присутни - 1 0 г
За-5
Против- нема
Воздржани -6

2.Усвојување на запиникот од последната седница се стави на гласање
Присутни - 1 0
За-Ѕ
Против - 4
Воздржан -1
3.Квартален извештај 01/2011 и 02/2011 год.
Жана Лулевска образложи - од страна на комисијата за Буџет и финансии се прифаќа и
се бара образложение.
Јаснина Колтовска образложи во врска со кварталните ивештаии.
Пеце Кондовски- прашува колку се потрошени за ставка ( 040021) за гориво? На кои
невладини организации се мисли?
Градоначалникот образложи - Здружение на граѓани и на Против пожарното друштво
ПЕГАЗ од Битола
Забелешка од Пеце Кондовски ( Која фирма троши 100.000 денари за нафта и мисли дека
се потрошени за кампањата и дека не е сериозно.
Градоначапникот образпожи дека не се трошени пари за кампањата и нема да се трошат,
има долг и во оваа година бидејќи се пренесува долгот, се користат средства за косачката
за комбето, неколку пати Фудбалскиот клуб од с.Добрушево се носеше во Дебар и сето
тоа влегуваа во оваа сума.
Пеце Кондовски - смета дека на денот за изборите било турвано бензин на сметка на
општина Могила.
Точката се стави на гласање:
За-6
Против - 4
Воздржанни -1
4.Квартапниот извештај за квартал 02/2011 се стави на гласање:
За-6
Против - нема
Воздржани -1
5-Предлог - Одлука за трајно отстапување на товарното возило(мерцедес бенз) од
општина Могила на ЗЈКП Пела Хигиена сДобрушево - општина Могила.
Драганчо Лазаревски бара бидејќи директорот на ЗЈКП не е присутен да се одложи
точката.
Точката се стави на гласање:
За-6
Против - нема
Воздржани - 1
Негласале -4
б.Од комисијата за членови на Училишен одбор беа предложени:
-Ацевска Анета "
- Огненовски Борче
Точката се стави на гласање:
За-7
Против - нема
Воздржани нема
Негласале -4

7.Предлог - барањето од Месната заедниа се стави на гласање:
За-10
Претседателот за затвори седницата бидејќи дневниот ред е исцрпен.
Седниата завримво 12 часот.
Записничар:
Кети Петрова
Општмна Могила
Претседател на Совет
Ице Велјановски с.р

