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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 вонредна Седница на Советот одржана на 28.10.2011
година.
Присутни советници евидентирани во 10 часот се 11членови на Светот на
општина Могила, претставник од финасии Јасмина Колтовска, правничката
Николина Глигуровска и Кети Петрова која што го води записникот.
За работа на денешната седница е предложен следниот:
Дневен ред

Усвојување на записникот од претходната седница одржана на ден 30.09.2011
година.
1. Предлог- Одлука за измена и дополнување на буџетот на општина
Могила
2. Предлог - Одлука за извршување на буџетот на општина Могила за
квартал 3/2011 год.
3. Усвојување на годишен извештај за работење на центарот за развој на
Пелагонискиот плански регион за 2010 година.
4. Годишен извештај за спроведување на програмата за развој на
Пелагонискиот плански регион 2010-2015 година од страна на центарот
за развој на Пелагонискиот плански регион.
Имаше кворум за работа прецедателот го прочита предложениот дневен ред
го надополни со уште една точка и ја отвори седницата.
Предлог - Иницијатива за измена и дополнување на статутот на општина
Могила ( отпочнување на постапката за измена).
Пеце Кондовски - Предлог - Одлука за патни трошоци на советот за
присуство на комисии.
Дневниот ред се стави на гласање:
За-10
Против- нема
Воздржани- нема
Дневниот ред се усвои
Усвојување на записникот од претходната седница одржана на ден 30.09.
2011 год.
За-6
Против - нема
Воздржани -1
1 .По првата точка се состана комисијата за Буџет и финансии и претставник
на комисијата
Жана Лулевска образложи - комисијата го прифаќа
предлогот.
Во врска со точката образложи Јасмина Колтовска
Точката се стави на гласање:

Присутни -11
З а -6

Против - нема
Воздржани -3
Негласале -3
Предлог - Одлука за извршување на буџетот на општина Могила за
квартал 3/2011 год.
Во врска со втората точка комисијата за Буџет и Финансии се состана и
претставник од комисијата Пеце Кондовски има забелешка.
Збор зеде Пеце Кондовски - и праша кога е донесена одлуката за на
комуналното претпријатеие да му се исплаќа?
Има Забелешки за ставка 421 и 426
Јасмина Колтовска- објасни за ставките
421- комунслни услуги греење и комуникација
426- други тековни расходи
Точката се стави на гласање:
Присутни-10
За -6
Против - нема
Воздржани -4
. 4.Усвојување на годишен извештај за работење на центарот за развој
на Пелагонискиот плански регион за 2010 година
По 4-та точка немаше дискусија
Точката се стави на гласање:
Присутни -10
За-7
Против - нема
Воздржани -3
Предлог - Иницијатива за измена и дополнување на статутот на
општина Могила ( отпочнување на постапката за измена).
Образложи Николина Глигуровска -Од ЗЕЛС има инструкции да мора сите
EJ1C да вгрдадат форуми во заедниците како начин на изјаснување на
граѓаните.Сега да се донеси одлука за отпочнување на постапката за измена
на статутот.
Точката се стави на гласање:
Се изгласа ЕДНОГЛАСНО
Предлог - Одлуката за исплата на патни трошоци за присуство на
комисија.
Точката се стави на гласање:
Се изгласа ЕДНОГЛАСНО
Претседателот за затвори седницата бидејќи дневниот ред е исцрпен.
Седницата.
Записничар:
Кети Петрова с.р

Контролирал:
Николина Глигуровска с.р

Општина Могила

