Bo согласност co член 22 од Статуто! на општина Могила (Сл.гласннк т
општина Могила бр.5/2006 ) и врз основа на члсн 101 од Деловодникот т
работа на Советот на општина Могила (Службен гласник на општина
М о ш л а бр,6/2006 ) се води:

ЗАПИСНИК
Од^држаната (15) седница на Советот на општина Могила на ден
10.12.2010 година со почеток во 10 часот во мала сала за состаноци во
општинска зграда - Могила.
Присутни советници евидентирани во 10 часот се сите 11 членови на советот на
општина Могила.
Присутен на седницата е градоначалникот, правничката Николина Глигуровска
и Кети Петрова која го води записниког од седницата.
За работа на денешната седница е предложен следниот:
Дневен ред
1. Усвојување на Записникот од претходнта 14-та седница на советот на
општина Могила;
2. Предлог- Одлука за долгорочно домашно задолжување на општина
Могила;
3. Предлог-Одлука за основање (отворање) на детска градинка во с.могила;
4. Разгледување на Решението за запирање на објавување на Одлука за
исплаќање на патни и дневни трошоци;
5. Разгледувања на барања;
Кворум за работа има и прехседателот ја отвори 15-та седница, го
прочита предложениот дневен ред и пред да го стави на усвојување тој
побара да се прошири со две точки. Предлог-Одлука за иницијатива за
изработка на локална урбанистичка планска документација КП бр.5334
КО Могила и Предлог-Одлука за иницијатива за изработка на ЈТУПД КП
бр. 1813,1814 КО Добрушево.
Пеце Кондовски праша за донесената одлука од 2007 година дали
има средства за изградба? Исто така праша за одобрените локаци за
градење за во Могила и Добрушево.
Весна Ночевска праша зошто се одобрени само две села?
Градоначалникот - од Агенцијата за млади и спорт предложени се
четири локации Могила, Добрушево, Ивањевци и Срнци од кои одбрани
се две Могила и Добрушево.
Пеце Кондовски предлага да се направи список од сите села да се
направи Предлог-одлука и да се донеси одлуката и советот да предложи
во кој села ке се гради.
Љупчо Шемовски смета дека Пеце Кондовски постојано е против
Могила и прашува која е причината што секогаш е против?
Цане Аврамовски предложи да се повлечат двете точки од дневен
ред, да се направи и во другите села а не само во Могила и Добрушево.

Драган Српчански сака да каже дека населението е поголемо во
Могила дека не може да се направи во друго село градинка бидејќи има
многу мал број на деца и кажа дека предлогот е одобрен.
Пеце Кондовски беше против Љупчо Шемовски и Драган
Српчански и бара и во другите села да се направи а не само во Могила.
Љупчо Шемовски го оправдува тоа што е избрано за Могила и
Добрушево.
Градоначалникот му објасни на Пеце Кондовски дека за
повеќенаменските игралишта работата е почната пред три години и дека
сепак е план (програма), и на Министерството за Финансии му се
испланирани некои проекти од наши барања.И ова како иницијатива е
предложено од пред три години и има некои критериуми за број на
ученици, млада популација. My објасни дека тоа се средства што се
даваат по други критериуми и затоа треба да се постапи по нив, и дека не
можи да се направат сите игралишта, а дека ке се настојува понатаму да
се направат.
Пеце Кондовски мисли дека се форсирани сите единаесет проекти
само во Могила.
Градоначалникот објасни дека во овие две години во Могила нема
нисто направено, а одлуките се само проекти кои во иднина ке се
реализират.Во изминатиот период ги имаме Радобор,Мусинци,Мојно со
патиштата Будаково, во овие две години се опфатени десетина села а не
само Могила а во наредната година ке се опфатат и други села.
Претседателот ги стави на 6 и 7 точка на гласање и се гласаше
ЗА-6, Против-1 и Воздржани -2.
Усвојување на записникот од претходната 14-та седница ЗА-7,
Против нема Воздржани -2.
Во врска со оваа точка градоначалникот образложи дека оваа
Одлука е претходно донесена но ради формата не е прифатена, се бара
унифицирана форма сите одлуки за Светска Банка да бидат по ова
форма.
Објаснува за првата точка за реконструкција на домот бидејќи има
промена наместо 12 000,000 треба 11 000 000 од член 5 од Одлуката.
Симе Шурбевски има забелешка за уличното осветлување и бара
да се направи комисија и да се прошна низ селото да се види каде каде
нема осветлување.
Драган Српчански има забелешка дека има куќи каде што
самоволно имаат наместено осветлување и дека не е соодветно
наместено.
Градоначалникот објасни дека во периодот кога се поставуваше
уличното осветлувањс се поставуваше на секоја втора фамилија и
образложи дека одржувањето не го врши општината туку дека по тендер
е избрано и дека го врши компанија.
Втората точка едногласно е изгласана.
З.Предлог-Одлука за основање (отворање ) на детска градинка
во општина Могила.
Градоначалникот образложи за третата точка дека има потреба од
градинка и дека треба да се реализира бидејќи е поголем бројот на деца
во Могила за разлика од другите села.

Симе Шурбрвски бара да бидат и други села во пакет па потоа да
се изберат.
Градоначалникот- мора да се достават податоци за бројот на
ученици и треба да има најмалку 20 деца за да ја посетуват и дека нема
да бидеме реални ако има градинка во други села бидејќи нема доволен
број на деца.
Жана Лулевска предлага да се прифати овај предлог,бидејќи
жените од општина Могила имаа барања да се отвори градинка.
Предлог-Одлуката се изгласа Едногласно.
4.Разгледување на решението за запирање на објавување на
Одлуката за исплаќање на патни и дневни трошоци.
Пеце Кондовски мисли дека има работи кои кои треба да се
објаснат по Закон и по службен Весник и предложи 4-та точка да се
одземи од дневен ред или да се потврди.
Градоначалникот објасни дека не можи да се прифатат патни
сметки паушално.Да се корегира и да се донеси друга Одлука.
Правничката Николина Глигуровска - Ставено е по Законот,
донесено е решение за необјавување од страна на гарадоначалникот. My
објасни дека ке има реални трошоци а не паушални.Предложи да се
донесе Одлука тие што патуват да си земат реални трошоци а тие што не
патуват не.
Пеце Кондовски го прочита Законот за патни и дневни тошоци од
службен Весник и предложи да се платат и патни и дневни трошоци.
Николина Глшуровска му го објаснува да кажат колку чини
превозот Битола - Могила и обратно.
Градоначалникот кажа да се најди правна основа да се покријат
реалните трошоци,ако е издржано во ред а ако не неможе такви одлуки
да потпипгува.
ЈБупчо Шемовски бара да му се плати на комисијата што излегува
на терен, и прашува зопгго претходниот совет земаше а тие не?
Правничката Николина Глигуровска му објасни дека претходниот
совет земаше бидејќи ги следваше по закон.
Претседателох предложи да се формира Предлог-Одлука за
следната седница и да се разгледа.
Градоначалнкот кажа дека одлуката како одлука не е во ред и дека
терба да има некаква правна основа.
5.Разгледував>е на барања.
Љупчо Шемовски вели дека не е валидно, бидејќи комисијата за
финансии не ги разгледа барањата и бара да се одложат барањата што
содржат финасиски средства.
Комисијата предлага да се постават сијалици на бандерите едногласно се изгласа.
Барањето од МЗ Вашарејца за машински скоп за правење
пропусти - Едногласно изгласано.
-Барање за поседување на зелени површини и паркови.
Барање од МЗ Дедебалци проект за бетонирање на каналчина
за атмосверски води и природни води.
Љупчо Шемовски има против доставените барања од Пеце
Кондовски.

Пеце Кондовски предлага сите МЗ да се известат да си достават
барања и да се достават до Советот.
Барањето од МЗ Дедебалци Едногласно е изгласано.
6. Иницијатива за изработка на локална урбанистичка планска
документација КП Бр.5334 КО Могила.
По предлогот се гласаше и тоа: ЗА-7, Против нема, Воздржани нема.
7. Иницијатива за изработка на ЛУПД КП бр.1813,1814 КО Добрушево.
По предлогот се гласаше и тоа: ЗА-7, Против нема, Воздржани нема.
Co ова материјалот од дневниот ред е исцрпен и Седницата е заклучена
во 13 часот.

Записничар:
Кети Петрова

Претседател на Советот
Ицо Вељановски с.р

