Совет на општина Могила

Овој состав на Советот на општина Могила е избран на непосредни и слободни локални
избори, со тајно гласање, одржани на 22 март 2009 година. Членовите на советот се
избрани врз основа на пропорционален модел, со затворена листа на кандидати, (што
значи се гласа за листа, а не за еден кандидат), во времетраење од четири години.
Пресметувањето на мандатите од кандидатските листи се врши по Донтовиот модел.

Организацијата и работата на Советот на општина Могила и комисиите се определени
со Деловникот на Советот на општина Могила.

Права и должности на членовите на Советот според Деловникот
- Членовите на Советот имаат право од градоначалникот, општинскaта
администрација, јавните служби, установи и претпријатија, основани од Општината и од
други институции да бараат податоци што им се потребни за нивната работа во Советот;
- Членовите на Советот, кои од страна на Советот се избрани за членови на
органите на управување на јавните служби, установи и претпријатија, основани од
Општината не може да учествуваат во одлучување на седницата на Советот за прашања
што се однесуваат на јавните служби, установи и претпријатија во чии органи на
управување се избрани;
- Членовите на Советот имаат право и должност да присуствуваат на седниците на
Советот, постојаните и повремените комисии во кои членуваат и да учествуваат во
работата и одлучувањето;
- Членовите на Советот имаат право да присуствуваат и на седниците на комисиите
во кои не се членови, како и право да учествуваат во нивната работа, но без право на
одлучување;
- За присуството на седниците на Советот и на комисиите во кои членуваат
членовите на Советот, се води евиденција. Евиденцијата ја води општинската
администрација.

Членовите на Советот имаат право на седниците на Советот:
- да ги изнесуваат предлозите и мислењата на граѓаните и да му предлагаат на
Советот заземање ставови од надлежност на Советот за тие предлози и мислења;
- да даваат иницијативи за донесување на прописи од надлежност на Советот, како
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и да поднесуваат амандмани на предлозите на прописите;
- да поднесуваат барање за давање на автентично толкување на прописите;
- да иницираат распишување референдум за решавање на прашања од интерес за
Општината, како и за претходно изјаснување на граѓаните за одделни предлози на
одлуки или за нивно потврдување;
- да предлагаат претресување на прашања, појави и состојби што се од значење за
определена дејност, како и од значење за граѓаните;
- да предлагаат претресување на прашања што се однесуваат на спроведувањето на
политиката што ја утврдил и прописите што ги донел Советот или на прашања што се
однесуваат на извршување на законите и другите прописи и општи акти;
- да предлагаат претресување на прашања кои се однесуваат на работата на
градоначалникот;
- да бараат од Градоначалникот да го извести Советот за својата работа;
- да предлагаат претресување на прашања што се однесуваат на остварувањето на
надзорот над вршењето на работите од надлежност на општината;
- да предлагаат претресување на прашања во врска со состојбата во дејностите за
кои Општината основала јавни служби, установи и претпријатија, како и прашања во
врска со остварувањето на надзорот над нивната работа;
- да предлагаат спроведување на анкети по прашања од надлежност на Советот;
- Членовите на Советот имаат право поединечно или заедно, да предлагаат избор и
разрешување на претседател на Советот, претседатели и членови на комисиите и
посебните тела на Општината, што ги избира односно именува Советот, на начин и под
услови утврдени со закон, Статутот и Деловник;
- Членовите на Советот имаат право на Градоначалникот и на раководните органи,
односно членовите на органите на управување на јавните служби, установи и
претпријатија што ги основа Општината, да им поставуваат прашања (советнички
прашања) што се однесуваат на нивната работа или на работата од нивна надлежност,
односно од надлежност на органите, службите, установите и претпријатијата;
- Членовите на Советот се должни да чуваат тајна.

Мандатот на членовите на Советот престанува или може да им биде одземен само во
случаите утврдени со Законот за локална самоуправа:
- ако поднесе оставка;
- во случај на смрт;
- ако е осуден со правосилна пресуда за кривично дело на казна затвор во траење
од над шест месеци;
- ако настапи случај на неспојливост со функцијата член на Советот согласно со
Законот за локалните избори;
- ако со правосилно решение биде лишен од деловна способност, и
- ако престане да биде жител на општината.
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Во текот на својот мандат ...

...Членовите на Советот може да се сретнат со граѓаните, со претставници и членови на
граѓански организации, со претставници на медиумите, може да одговараат на пораки и
телефонски јавувања, да ги подготват своите материјали и излагања за седниците на
Советот и работните тела.
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