Bo согласност co член 22 од Статутот на општина Могила (Сл.гласник »»
општина Могила бр.5/2006 ) и врз о ш о в а на член 101 од Деловодникот
работа на Советот на општина Могила (Службен гласник на општина
Могила бр.6/2006 ) се води:

3АПИСНИК
Од одржаната седница на Советот на општина Могила на ден: 14.03.2011 година
со почетот во 10 часот.Присутни се 11 членови на Советот,претставник од
Одделението за Финансиски прашања Јасмина Колтовска, преставник од
Правна служба-Николина Глигуровска и градоначалникот.
За работа на денешната Седница е предложен следниот:
Дневен ред
Л.Усвојување на записникот од последната седница на советот одржана на
ден23.02.2011 година,
2. Предлог Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Могила
за квартал 4/10,
3. Предлог-Завршна сметка на Буџетот на општина могила за 2010 година усвојување,
4. Предлог-финасиски извештај за работењето на ЗЈКП Пела Хигиена за 2010
година,
5. Предлог-Измена на одлуката за извршување на Буџетот на општина Могила
за 2011 година,
6. Предлог Програма за изградба и одржување на комунални објекти и
инсталации 2011 -2014 година,
7. Предлог-Одлука за трајно отстапување на товарно возило (мерцедес бенз)на
ЗЈКП Пела Хигиена општина Могила ,
8. Предлог за прифаќање на одлуките доставени од ОУ "Гоце Делчев" с.Могил,
9. Предлог за соработка-проект со ДПД "ПЕГАЗ" Битола
Се прочита предложениот дневен ред и претседателот предлага дополнување со
уште една точка бр.10 предлог-за изменување на одлуката за задолжување која
претходно советот ја има усвоено.
Прво се гласаше за точката број 10 со 6 гласа -,,ЗА„ се прифати.
Се стави на усвојување со дополнување на дневниот ред со точка бр.10 и се
гласаше co 6-ЗА, 2-воздржани и дневниот ред се усвои.
1 .Усвојување на записникот од последната трета седница
Пеце Кондовски - има забелешки дека не се запишани имињата на улици во
програмата за патишта како што е на улицата кон игралиштето во Могила,тој
побарал да се запише, а градоначалникот прифати да се запишат од програмата
за патишта да се видат но не е запишано во записникот?.
Николина во врска со оваа забелешка му одговори дека не може се да биде
запишано само во записникот ке се запишуваат предлози,забелешки, дискуси
во врска со точката,укажување несогласување со предлагачот и задолжително
да се стави во забелешка тоа што ке побара советникот да биде внесено во
записникот по лично барање негово да му се запише целата дискусија а не се
она што ке се дофрли и без да добие право на збор да се кажуваат работи кои се
надвор од точката и од дневниот ред.

Симе исто бара да се запишува се што ке се каже а не само од градоначалникот
се што ке каже му се запишува .Други забелешки нема и се стави на гласање со
овие две забелешки на Пеце и Симе и се гласашс со 6-ЗА, П Р О Т И В 4, В( ) 3ДРЖA НИ НЕМА.
2. Предлог Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Могила
за квартал 4/10,
Претставникот за Буџет и финансии образложи се како во програмата и
материјалите кој е доставен на советниците.
Пеце Кондовски- зеде збор во врска со точката и истакна дека многу е штуро
излагањето на изготвувачот , освен текстуален дел нема многу цифри и бројки.
Забелешка дека комисијата за Буџет и Финансии нема одржано состанок -сака
понавремено да се известува комисијата за состанок со покана а не пред
седница на совет,.Претседателот на Комисијага за Буџет и финансии одговори
дека е одржан состанок на комисијата за Буџет и Финансии а тој не
присуствувал иако бил како член информиран и бара поголема одговорност и
уредност околу присуствата на седниоците на Комисијата за Буџет и финансииова се повторува почесто и бара во иднина да има редовност .
Пеце Кондовски прашува до кој износ можи градоначалникот да отстапува
средства од Буџетот да се исплаќа без одлука на Советот?Исто така прашува од
ставката -ДО-Градоначалник-патни и дневни трошоци кој ги потрошил кога
еднаш лично градоначалникот кажал дека незема патни трошоци?праша за
следните позиции да му се појаснува точно за што се потрошени наведените
износи ставка по ставка.
- разни трансфери - во оваа сума е плаќање отпремнини за одење во пензија,
спонзорства, финансиска помош за лица по барање од физички лица .
-401- основни плати и надоместоци, прашува која е платата на
градоначалникот?Смета дека е 60.000
-423-ставка за канцелариски материјали, хигиена, освежителни пијалоци,
тонери,сервисирање на возила,поправка на згради и зелени површини
-425 - Договорите за волонтерство, изработка на урбанистички планови.
Пеце Кондовски - прашува дали на фудбалските клубови му се префрлени
одобрените средства кои со одлука се отстапени, посебно за Мусинци дали се
префрлени средствата.Градоначалникот одговори дека на тие што имат
доставено барање му се префрлени средсва,и апелира да се доставуваат барања
врз основа на кои ке се префрлат средства во границите на финансиските
можности.
-480- купување на опрема и машини и се одговори дека има табла пред Могила
и знаеме за општината.
-купуваме мебел и опрема -донесенае одлука за столчина а гледаме дека се
уште нема купено?
Градоначалникот одговори
дека приоритет било да се набават ормарите
потребни за архивската грага на администрацијата а сега ке се набават и
столиците за кои има одлука од советот.
Пеце Кондовски -прашува зошто за Мусинци не е платено по одлука што ја
донесовме - се пожалиле од МЗ Мусинци?
-е одговорено дека фактурата е таа,толку чинело бушењето за бунарот 20.000
денари а Одлуката била на 30.000 денари но по фактура е платено.
-Зимско одржување - 300.000 - градоначалникот одговори дека тука е
исплатено за чистење на канали„при санации од поплавите за горива на
машините со кои се чистело.

Претседателот на комисијата за Буцет и Финансии Жанета Лулевска кажа дека
секогаш навреме е закажано за комисијата за Буџет и Финансии но за овај пат се
извини од оправдани причини се одложи за покасно, но сепак се одржа.
2.3а Предлогот на квартален извештај - се гласаше ЗА-6, П Р О Т И В НЕМА,
ВОЗДРЖАНИ -3- СЕ УСВОИ.
3. Завршна сметка за 2011 година се стави на гласање и сс усвои со: ЗА-б,
П Р О Т И В - Н Е М А , ВОЗДРЖАНИ-З - С Е УСВОИ
4. Финанеиекн извештај за работењето на З Ј К П Пела Хигиена - образложи
како во предлогот доставен на писмено во материјалите - директорот .
Симе Шурбевски побара објаснување за тракторот како влог, смета дека е
страмота тракторот на општина Могила да биде проценет на 1800 евра кога е
нов од 2006 година , а од Новаци е стар и тој толку е проценет. Симе прашува
кој беше тој проценител? За проценката му се одговори дека законски овластен
судски проценител ја прави проценката . Симе го прашува за платата
директорот на ЈКП и за техничкиот директор?
Предлогот се стави на гласање со ЗА-9, ПРОТИВ-1, В О З Д Р Ж А Н И -1.
5. Предлог - Измена на Одлуката за усовршувањето на Буџетот на општина
могила за 2011 година.
-Согласно укаживањето од министерство за финансии за да се направи
корекција во Одлуката за извршување на Буцетот и е постапено направени се
измени во членовите за кои беше укажано во писмото од финансии.
За измена на Одлуката се гласаше со ЗА-7, П Р О Т И В НЕМА, ВОЗДРЖАНИ
-3 Се донесе Одлуката.
6.Предлог- програма за изградба и одржување на комунални објекти и
инсталации 2011-2014 година.
Претседателот на комисијата за комунални дејности кажа дека се состанаа и
дадоа виза програмата како што е предложена да оди оди на Седница на
советот.
Во врска со овој предлог даде образложение градоначалникот и истакнанеможе да каже што ке биде во 2011 година, треба да има проекти за
продолжување на водоводната мрежа и други проекти, без да има изготверно
проекти нема реализирање на програмата .За старите шакти во Добрушево,
Дедебалци и Могила да се планира
како приоритетно да се изврши
прочистување на системот во 2011 година.
Драганчо Лазаровски бара да се дополни и за Вашарејца да биде опфатена со
програмата за чистење.Се прифати барањето на Драганчо и се стави на гласање
- се изгласа „ ЕДНОГЛАСНО,,.
7. Предлог-Одлука за трајно отстапување на товарно возило (мерцедес бенз)на
ЗЈКП Пела Хигиена општина Могила.
Градоначалникот образложи дека треба да му се отстапи на ЗЈКП ПЕЛА
ХИГИЕНА с.Добрушево , бидејќи беа на општина Могила отстапени .
Пеце Кондовски прашува колку е донацијата од Швајцарска амбасада?
3.000,000 е од Швајцарска амбасада а општината Могила учествува со
1.000,000 денари, вкупниот проект е 6.000.000,00 денари.
Љупчо Шемовски праша колку пари е купен камионот?
Градоначалникот кажа вкупно 3.200,00 денари.
Се стави на гласање - ЗА-7, ВОЗДРЖАНИ -2, НЕГЛАСАЛ -1
8. Се одлага за наредната седница- едногласно бидејки нема преставник од
училиштето како предлагач на точката.

9. Предлог за соработка -проект со ДПД "ПЕГАЗ" Битола Се објасии дека сс
продолжува од минатата година само сега општина Могила учествува наместо
со
Се и иласа Е Д Н О Г Ј 1 А С Н О без дискусии
10. Измена на Одлуката за домашно задолжување
- Од Одделението за ЈТЕР-Гордана Лозановска образложи да се измени Одлуката
во чл.5 и членот 6 за времето до 12 години се менува на 10,5 години и во
износот да се измени вредноста на 11.223.011 денари., бидејки тоа го налагала
Меѓународната банка за обнова и разво-Светска банка.
Се стави на гласање за измена на одлуката и гласале:ЗА-7, В О З Д Р Ж А Н И -3,
НЕГЛАСАЛ-1
Материјалот за работа од денешната седница е исцрпен и седницата заврши во
14 часот.

Записник водел:
Николина Глигуровска с.р

Претседател на Советот

