М Јо -ЈсИ
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 вонредна Седнида на Советот одржана на 21.10.2011
година
Присутни советници евидентирани во 10 часот се 11членови на Светот на
општина Могила
Присутна на седницата Кети Петрова која што го води записникот.
За работа на денешната седница е предложен следниот:
Дневен ред

1. Предлог-Одлука за Приоритетност на проектот за "Изградба и
асвалтирање на улици во општина Могила.
2. Предлог- Одлука за согласност за намена на инвестиција и за
обезбедени средства за реализација на Проектот "Изградба и
асвалтирање на улици во општина Могила".
Имаше кворум за работа, претседателот го прочита предложениот дневен
ред и ја отвори седницата.
1. Предлог-Одлука за Приоритетност на проектот за "Изградба и
асвалтирање на улици во општина Могила.
Градоначалникот образложи за првата точка и кажа дека има предвидено
програма за изградба на улици и локални патчиња, од проекти што се на
располагање се направени некои комбинаци.За да можи да се аплидира
треба да се имат овие Одлуки, целта е да се опфатат повеќе села на
пример четири села.
Пеце Кондовски - советот има своја програма за 2011 год а во програмата
има одредено колку средства има предвидено за улици.Смета дека не е
реално да се носи една одлука која е спротивна на одлуката за донесената
програма , три години уназад не се асвалтирани ни 100 м.
Љупчо Шемовски - секогаш треба да се прави нешто и продентуално мисли
дека во Могила има најмногу улици што треба да се прават и го подржува
проектот.
Пеце Кондовски- во Могила 500 м се направени, и не значи дека во едно
село треба да се гради да се инвестира.
Симе Шурбрвски - прашува кои се краците во Лознани, Мусинци и Могила
Градоначалникот - Краците во Могила се од кај Бале попот и позади црквата
и се поврзува од кај малиот мост до црквата
Малку е комплицирано за овие улиди за асвалтирање треба дас се бара
соглсност, остануваат уште 3-4 села Св Тодори каде што се прави водовод да
се асвалтира, нема теорија по 2-3 работи во секое село да се направаат.
Наредната година да се асвалтират и останатите села кои што усте немале
ништо: ЈТознани, Вашарејца Долно Српци.

Пеце Кондовски - која е периоритетноста да се донеси одлука, зошто му се
дава приоритет на истото село, дали советот, дали советот ке дојди во
ситуација да има приоритет во програмата во наредната година?
Градоначалникот- следната фаза што требаше да бидат опфатени другите
села се прави. He се очекуваше да излези оваа програма, и затоа треба да се
искористат 70% од средствата од Агенцијата за развој и потикнување на
земјоделието и вгодина ке биди реализацијата на овие проекти.Се
подготвува апликацијата но не се знае дали ке биде одобрена битно е ние да
предложиме некој.
Драган Српчански - го прифаќа предлогот бидејќи во Лознани треба да се
направи нешто исти и за Могила бидејќи е големо село и понатаму ке
гледаме и другите села да се опфатат.
Драганчо Лазаревски - го подржува предлогот со тоа што во Могила терба
да се направи бидејќи Могила е големо село.
Цане Аврамовски - го прифаќа предлогот.
Пеце Кондовски - Во 2010 година се донесе програма да се донесат некои
проекти но тоа не се испочитува ако се вратиме наназад од
Д.Српци,Ивањевци, Ношпал, Дедебалци ништо се нема направено.
Дали си зема градоначалникот обврска и право ако се донесат овие проекти
дека Могила нема да се стави и ке се земат во приоритет другите проекти.
Точката се стави на гласање:
За -10
Против - нема
Воздржани нема
Точката се изгласа ЕДНОГЛАСНО
2. Предлог- Одлука за согласност за намена на инвестиција и за
обезбедени средства за реализација на Проектот "Изградба и
асвалтирање на улици во општина Могила.
По втората точка немаше дискусија и се стави на гласање:
ЕДНОГЛАСНО
Претседателот на Советот ја затвори седницата бидејќи дневниот ред е
исцрпен.
Седницата заврши во 12 и 30 часот.
Записничар:
Кети Петрова
Општина Могила

Контролирал:
Николина Глигуровска

