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

3АПИСНИК
Од одржаната Седница на Советот одржана на 30.09 .2011 година
Присутни советници евидентирани во 10 часот се 11членови на Светот на
општина Могила
Присутна на седницата Градоначалникот и Кети Петрова која што го води
записникот.
За работа на денешната седница е предложен следниот:
Дневен ред

Усвојување на записникот од последната седница на советот одржана на ден
31.08.2011 година.
1.Измени и дополнување на Буџетот на општина Могила за 2011 година (
ребаланс).
2. Предлог - Упатство за начинот на водење на евиденција за лица овластени за
вршење на обработката на лични податоци.
3. Предлог - Правилник за начинот на ункштување на документите, како и за
начинот на уништување, бришење и чистење на медиумите.
4. Предлог- Упатство за начинот на водење на евиденција за лица овластени за
вршење на обработка на лични податоци.
5. Предлог- Упатство за начинот на водење на евиденција за лица овластени за
вршење на обработка на личните податоци и за пренесување на медиуми надвор
од работните простории за општина Могила.
_
6. Предлог - Правилник за начинот на правење на сигурносна копија,
архивирање и чување, како и за повторно враќање на зачуваните лични
податоди.
7. Предлог - Правилник за техничките и организациските мерки за
обезбедување на тајност и заштита на обработката на личните податоци.
8. Предлог - правилник за пријавување,реакција и санирање на инциденти.
9. Предлог - Правилник за определување на обврските и одговорностите на
корисниците при користење на документите и информатичкото комуникациска
опрема.
10. Предлог за соглчасност на Годишна програма за работа на ОУ "Гоце
Делчев" Могила.
11. Предлог за согласност на Годишна програма за работа на ОУ "Браќа
Миладиновци" - Добрушево.
12. Предлог за согласност на Годишна програма за работа на ОУ " Кочо Рацин"
Ивањевци.
Имаше кворум за работа,претседателот го прочита предложениот дневен ред и
прват точка се одложи за наредната седница.
Дневниот ред се стави на гласање со измената.

Присутни:11
За-6
Против - нема
Воздржани - 2
Негласале -3
Пеце Кондовски - прашува од кои пари се финансираше забавата за празникот
на општината 12 -ти септември бидејќи не се изгласа точката на седница.
Записникот од претходната седница одржана на 31.08.2011 год се стави на
гласање
Присутни -11
За -6
Против - нема
Воздржани -2
Негласале-3
Градоначалникот објасни за точките што се предложени дека се од технички
карактер и дека можи тој да ги образложи.
2.Предлог - Упатство за начинот на водење на евиденција за лица
овластени за вршење на обработка на лични податоци.
Точката се стави на гласање:
Присутни - 10
За-5
Против - нема
Воздржани - 4
Негласале -1
3.Прдлог -Правилник за начинот на уништување на документите, како и
за начинот на уништување, бришење и чистеше на медиуми.
Точката се стави на гласање:
Присутни - 11
За-6
Против - нема
Воздржани -3
Негласале -2
4. Предлог- Упатство за начинот на водење на евиденција за лица
овластени за вршење на обработка на лични податоци.
Точката се стави на гласање:
Присутни -11
За-6
Против - нема
~
Воздржани -3
Негласале -2
5. Предлог- Упатство за начинот на водење на евиденција за лица
овластени за вршење на обработка на личните податоци и за пренесување
на медиуми надвор од работните простории за општина Могила
Точкаха се стави на гласање:
Присутни -11
За-6
Против - нема
Воздржани -3
Негласале -2

6. Предлог - Правилник за начинот на правење на сигурносна копија,
архивирање и чување, како и за повторно враќање на зачуваните лични
податоци.
Точката се стави на гласање:
Присутни -11
За-6
Против - нема
Воздржани -3
Негласале -2
7. Предлог - Правилник за техничките и организациските мерки за
обезбедување на тајност и заштита на обработката на личните податоци.
Точката се стави на гласање:
Присутни -11
За-6
Против - нема
Воздржани -3
Негласале -2
8. Предлог - правилник за пријавување,реакција и санирање на инциденти.
Точката се стави на гласање:
Присутни -11
За-6
Против - 1
Воздржани -2
Негласале -2
9. Предлог - Правилник за определување на обврските и одговорностите на
корисниците при користење на документите и информатичкото
комуникациска опрема.
Присутни -11
За-6
Против - нема
Воздржани -3
Негласале -2
10. Предлог за согласност на Годишна програма за работа на ОУ "Гоце
Делчев" Могила.
Директорката на ОУ "Гоце Делчев " - Могила образложи во врска со предлог
согласноста за Годишната програма за работа на училиштето.
Точката се стави на гласање:
Присутни -10
За-7
Против - нема
Воздржани -нема
11. Предлог за согласност на Годишна програма за работа на ОУ "Браќа
Миладиновци" - Добрушево.
Точката се стави на гласање
Присутни -10
За-7
Против - нема
Воздржани - нема

12. Предлог за согласност на Годишна програма за работа на ОУ "ЈКочо
Рацин" Ивањевци.
Директорката на ОУ"Кочо Рацин" - с.Ивањевци образложи во врска со точката
за Програмата за работа на училиштето и потсети дека е доставено барање за
ОУ во Вашарејца за реконструкција бидејќи нема никакви услови за работа
треба да се смената прозорци, покрив и бара од советот да се разгледа барањето.
Предлог на Цане Аврамовски во врска со доставеното барање на директорката
за ОУ во с. Вашарејца да се обрати до Министерството за образование и наука.
Точката се стави за гласање:
Присутни -10
За-10
Против - нема
Воздржани - нема
Седницата заврши во 11 и 30 часот.
Претседателот ја затвори седницата бидејќи дневниот ред е исцрпен.

Записничар:
Кети Петрова
Општина Могила
Претседател на Советот
Ицо Велјаџовски с.р

