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Восогласност 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 20.04..2011 година
Присутни советници евидентирани во 10 часот се сите 8 членови на советот на
општина Могила.
Присутен на седницата е градоначалникот, правничката Николина Глигуровска,
и Кети Петрова која го води записникот.
За работа на денешната седница е предложен следниот:
Дневен ред
1.Усвојување на записникотод последната седница на советот одржана
наден 14.03.2011 година.
2.Предлог-Одлука за сопствено учество во програмата на -СДЦ- за
организирање на буџетцки форуми.
3.Предлог-Одлука за именување на членови во ОУТоце Делчев"
Могила.
4. Предлог за согласност на Одлуките од ОУ на с.Могила за завршната
сметка и финансов извештај за сметките.
5.Предлог-за согласност на Одлуките на ОУ "Кочо Рацин" с.Ивањевци
за завршната сметка и финансов извештај за сметките .
6. Предлог-одлука за финансиска подршка на МЗ с.Св Тодори.
Имаше кворум за работа,Претседателот ја отвори Седницата и го
прочита дневниот ред - дополнување една точка.
Пеце Кондовски во врска со 6-та точка - да се направи аналоза и да се
извадат имотни листови.
7.Предлог - Одлука на советничката група на СДСМ за барање на
имотни листови за имотот на Месните заедници во сопственост на општина
Могила.
Третата, четвртата и петата точка се повлекуваат од дневниот ред за наредната
седница.
7. Предлог -Одлуката на советничката група на СДСМ се стави на гласање.
Присутни: 8
Се изгласа ЕДНОГЛАСНО
Дневниот ред се стави на гласање
Присутни:8
Се изгласа ЕДНОГЛАСНО
1 .Записникот се стави на гласање
Присутни: 8
ЗА-5
ВОЗДРЖАНИ-З
НЕГЛАСАЛ-1

2.Предлог -Одлука за сопствено учество во програмата на СДЦ за
организирање на буџетски форуми.
Образложи Гордана Лозановска Стефановска дека треба да се аплоцира и дека
постојат три видови на форуми и тоа основен буџетски и меѓуопштински форум
и се планира да се аплицира на буџетски форум. Се бара да се прифати Предлог
-Одлуката и да се достават документите- Одлуката за сопствено учество во
висина од 1.900.000,00 MKD до СДЦ.
Жана Лулевска -комисијата за буџет и финансии одржа состанок и Предлогодлуката се изгласа ЕДНОГЈ1АСНО.
Предлог - Одлуката се стави на гласање
Присутни:8
Се изгласа- ЕДНОГЛАСНО
3.Предлог-Одлука за финансиска подршка на М.З во с.Св Тодори
Жана Лулевска -комисијата за буџет и финансии одржа состанок и едногласно
ја изгласа Предлог -Одлуката за 30.000 денари.
Градоначалникот- образложи дека е потребно да се постави нов струјомер за да
можат да ја активираат.
Точката се стави на гласање
Присутни:10
ЗА-10
ПРОТИВ- НЕМА
ВОЗДРЖАНИ НЕМА
За дискусијата од состанокот на комисијата во врска со М.З и општина
Могила,Општина Могила има дадено објекти кои ги користат М.З, бара да се
направи анализа и да се извадат имотни лостови.
Драганчо Српчански во врска со месните заедници- Каква е ситуацијата со
објектите, прашува дали се на општината или се сопственост на месната
заедница ?
Градоначалникот образложи -Месните заедници како правни лица не постојат
не фигурираат и сите објекти припаѓат на општината .По одлуката донесена во
Службен весник треба да се префрлат како имот на општината .
Пеце Кондовски -сите објекти што спаѓаат на општина Могила да се видат со
имотни листови.
Точката се стави на гласање
Присутни :10
ЗА-10
ПРОТИВ НЕМА
ВОЗДРЖАНИ НЕМА
Претседателот ја затвори седницата бидејќи дневниот ред е исцрпен.
Седницата заврши во 11 часот

Записничар:
Кети Петрова

Општина Могила
Претседател на совет
Ицо Велјановски с.р

