Bo согласност co 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 Советот на општина Могила (Службен гласник на општина
Могила бр.6/2006 ) се води:

ЗАПИСНИК
Од одржаната 14-та Седница на Советот одржана на 23.12.2011 година.
Присутни советници евидентирани во 10 часот се Пчленови на Светот на
општина
Могила,
претставник
од
финасии
Јасмина
Колтовска,
Градоначалникот,правничката Николина Глигуровска и Кети Петрова која што
го води записникот.
За работа на денешната седница е предложен следниот:
Дневен ред

1 .Усвојување на записникот од последната седница иа советот одржана на
ден 06.12.2011 година.
2. Предлог - Буџет на општина Могила за 2012 година
3.Предлог -Одлука за извршување на Буџетот на општина Могила за 2012
година.
4. Буџетски календар за 2012 година.
5. Советнички прашања.
Имаше кворум за работа,претседателот на советот го прочита предложениот
дневен ред и ја отвори седницата.
Дневниот ред се стави на гласање:
Присутни: 11
ЗА-7
Против нема
Воздржани нема
Забелешка: Co сегашната апликација предвиден е крак од другата страна на
шемница,последната куќа кај Шурбевци до пречистителната станица,
неколку краци од фекалната канализација атмосферската канализациона
мрежа од центарот пред школото како што е сегашниот тек покрај
јаневци,букалевци, алчевци према џемулица до каналот.
Се отвори дискусија по предложениот дневен ред.
Пеце кондовски - прашува за ситуацијата на патиштата во врска со
чистењето на снегот.
Градоначалник - некои делови се исчистени некои не заради што немале
доволно опрема, селата во општина могила се исчистени останува само
Црничани заради некој промлем.
Пеце Кондовски- да се реагира во македонија пат за чистењето на повисоко
ниво.
1.3аписникот се стави на гласање со дополнувањата
Присутни: 11
За-7
Воздржани нема
2.Предлог Буџетот на општина Могила.

Образложи Жана Лулевска разгледана е точката од комисијата за Буџет и
финансии,членот од комисијата Пеце Кондовски има забелешки и предлози:
- A O ставка 421320 зголемување за 100.000 денари
- ЕО ставка 425990 намалување за 50.000 денари
- ЕО ставка 427110 намалување за 200.000 денари
- ЕО ставка 404110 зголемување за 200.000 денари
Комисијата го прифати предлог - буџетот на општина Могила за 2012
година со претходните забелешки од страна на членот од комисијата Пеце
Кондовски.
Јасмина Колтовска образложи во врска со предложената точка Буцет за 2012
година.
Градоначалник
Прифатен е регресот
Измена M l - образование
4000.000 денари трансфер за учелиштата
Зголемување на Буцетот за развојните програми, проекти вметнати во
Буџетот за 2012 година.
Образложение- Пеце Кондовски не навреме доставен Буџетот,смета дека не
е баш со недостатоци има недостатоци,битоно е за програмите што ке се
реализират.Досега имавме телефони од 590 денари а сите околни општини
имаат по 990 денари и смета дека треба да се зголеми ставката од 100.00
денари.
ЕО ставка 427110 намалување за 200.000 денари
сметам дека нашата
општина има доволно вработени што си ја бркаат работата.
ЕО ставка 425490 сметам дека се манипулациски работи и дека треба да се
намалат и да се додадат пример за изградба на игралишта.
-регресот - доколку има пари треба да им се исплаќа на вработените.
Градоначалник- образложи за привремените вработувања, намерата е тие
што се со договор на дело наредната година да бидат вработени преку
агенција, и станува збор за мала разлика во обврската наша како давачки и
од тие причини не е прифатена како измена.
Пеце кондовски- прошлата година имаше објавено тендер за телфони со 500
денари и после се зголемуваше со уште 100 денари, врс кој однос беше
објавен тендерот?
Градоначалникот - 500 денари со ддв
Пеце Кондовски - да се види што ке понуди операторот и да се доплатат
уште по 1000 денари за да добиеме подобри апарати бидејќи апаратите што
ги добивме прошлата година беа катастрофа.
Градоначалникот - во категоријата поволности смета дека ке има солидни
телефони, и дека е награда тоа што доаѓаме тука и што земаме надомест.
Драган Српчански - дали има некоја измена во средствата, да се доплати за
да се земе поубав апарат ако некој сака.
Градоначалникот- нема да можи и за прошлата година никој нема доплатено
со Буџетски средства секој си уплати со приватни.
Предог на Пеце Кондовски
Зголемување за 100.000 денари
Присутни 11
За -5
Против -3
Воздржани -1

He гласале -2
Намалување за 50.000 денари
Присутни: 11
За -4
Против -6
Воздржани нема
Негласале -1
Зголемување за 200.000 денари
Присутни: 11
За -4
Против -4
Воздржани -2
Негласале-1
ЈБупчо Шемовски -ставката за општинска администарација подетално да се
објасни
Капитални расходи
Градоначалникот- за климите да се плати дел оваа годин дел наредната,
земјоделски машини - косачка, за возилото ова година ке се платат 500.000 a
наредната остатокот бидејќи ке биди на рати.
Љупчо Шемовски -одржување на улици и патишта
Јасмина К. - зимсо одржување , изградба на улици: Лознани, Дедебалци и
Могила предвидени од Агенцијата за финасиска подршка.
За спорт и рекреација предвидени се тие што сакаме да ги потрошиме за таа
намена.
Пеце Кондовски со оглед на предвидените измени и измените што ги имаме
донесено - привремени вработувања 200.000 ден, субвенции + 500.000 ден
во буџетот и во капитални расходи, изградба на пречистителна станида и
колектори, реконструкција на други објекти.
Реконструкција на станици (бидејќи се случуваат непредвидени работи кои
што треба да се платат пример пречистителната станица во Мојно.450.000
денари за петилеп.
Урбанистичките планови се најскапата работа моментално дури и малку се
овие пари.
Пеце Кондовски-локални патишта и улици
Градоначалникот - оваа ставка беше за автобуски стојалишта во
претходниот буџет.
Пеце Кондовски - спорт и рекреација донесена е одлука за паркови и
зеленила.
Градоначалникот - Одлуките на советот што ги имаме на располагање се
предржуваме на тоа, ако можиме од сето тоа да реализираме оваа година.
Пеце Кондовски- сметам дека со 600.000 денари можи да се направат два до
три детски паркови.
Заштита на животната средина, средства за фосилни ѓорива
Градоначалникот - со посебна Одлука ке се направи за што ке се користат.
За распредлебата на тие пари се зема пресметка за цела површина.
Предлог Буџетот за 2012 година се стави на гласање.
Присутни: 11
За-7
Против -1
Воздржани нема

He гласале -3
Буџетот за 2012 година се-УСВОИ3.Предлог - Одлуката за извршување на Буцетот на општина Могила за 2012
год.
Пеце Кондовски - Предлог До кој износ можи градоначалникот да
префрлува средства без Одлука на совет да се стави ставката до 15.000 ден
врз основа на поднесени барања.
Градоначалникот- врз основа на програмата донесена од советот, врз
доставена фактура ке се врши плаќање на комуналното.Со самата програма
ја подржуваме финансиската подршка на комуналното претпријатие.
Дополнување: Да се предвиди член до 15.000 денари без Одлука на
советот,над 15.000 денари со Одлука на Совет член 11 став 2 за квартален
извештај.
Точката се стави на гласање со дополнувањето
Присутни: 10
За-6
Против нема
Воздржани нема
He гласале -4
4.Буџетски календар;
Се стави на гласање Буџетскиот календар
Присутни:10
За -6
Против нема
Воздржани нема
He гласале -4
5. Советнички прашања.
Драганчо ЈТазаревски - за Вашарејца, Ношпал, и Дедебалци, дали ке треба
наново гласање да влезат Св Тодори и Дедебалци.
Градоначалникот- ке се направат програми и да се стават не можи да се
предвидат, има недоразбирање дали да бидат со плетена мрежа или
армирано бетонски, ова многу ја зголемува цената ке се оди на приоритет
1,2,3 што се однесува за Беранци три пати е градено.
Драганчо Лазаревски - поквалитетно е да биди со плетена мрежа.
Градоначалникот- реално не би можеле сите да ги направиме со плетена
мрежа.
Цане Аврамовски- Колку дневници ни се борчат и до кога ке бидат
исплатени.
Симе Шурбевски - дали се планираат средства за пакетчиња за децата?
Градоначалникот- се планират исто како и лани по 50 денари.
На 28 - м и во Браќа Миладиновци Добрушево, 29 - т и Гоце Делчев Могила
во 10 часот и Кочо рацин не е дефинирано во колку часот ( Распоредот за
доделување на пакетчиња на децата).
Седницата е заклучена бидејќи материјалот по дневниот ред е исцрпен.
Седницата заврши во 13 и 30 часот.
Записничар:
Кети Петрова с.р

Претседател на Советот на О.Могила
Ице Велјановски с.р

