Врз основа на член 41 точка 5 од Законот за локална самоуправа на РМ (Службен
весник на РМ бр.5/02) како и во согласност со член 22 од Статутот на општина Могила
(Сл.гласник на општина Могила бр.5/2006) и член 101 од Деловникот за работа на Советот на
општина Могила (Службен гласник на општина Могила бр.6/2006) година води:

ЗАПИСНИК
Од одржаната 45-та Седница на Советот одржана на 27.01.2020 година. Присутни советници
евидентирани во (дванаесет) часот се: 10 членови на Советот на Општина Могила (Александар
Јанкуловски, Сашо Кековски, Николче Велјановски, Христина Мурговска, Николина
Даралијовска, Љубе Шемовски, Веле Ристевски, Ќире Ангелковски, Зоран Гулевски и Борче
Бучински), Градоначалничката на Општина Могила и Габриела Стојановска која што го води

ДНЕВЕН РЕД
-Усвојување на записникот од последната 44-та седница на Советот на општина Могила
одржана на ден 27.12.2019 година.
1. Предлог – Одлука за усвојување на Годишниот план за јавни набавки на Општина
Могила за 2020 година;
2. Предлог – План за заштита и благосостојба на животните – третман на бездомни
кучиња , односно нерегистрирани и регистрирани кучиња, затекнати на јавни
површини без присуство на сопственикот за 2020 година;
3. Предлог – Програма за заштита и благосостојба на животните - третман на бездомни
кучиња односно нерегистрирани и регистрирани кучиња затекнати на јавни површини
без присуство на сопственикот за 2020 година;
4. Предлог – Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните
службеници за 2020 година;
5. Предлог – Одлука за давање подарок по повод празникот Богојавление Водици 2020
година;
6. Предлог – Одлука за поставување на сообраќајна сигнализација и легнати полицајци на
локални патишта и улици пред јавни установи сопственост на Општина Могила;
7. Образложение за бранителите од 2001 година;
8. Разгледување на барања;
записникот. За работа на денешната седница е предложен следниот:
Претседателот на Совет: Ова шеста точка нема да биди одлука за поставување на сообраќајна
сигнализација, ќе стои Предлог – Програма за измена и дополнување на Програмата бр.081013/6 од 29.11.2019 година за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните
патишта и улици на територија на општина Могила за 2020 година
Дали некој бара дополнување и измена на дневниот ред?
Градоначалник: Во однос на Програмата што ја објави Бирото за регионален развој, беше
објавена откако се пуштија материјалите за на седница. Предлагам точка: Одлука за
кофинансирање во однос на идни проекти. Ако сметате дека треба да се направи седница
уште еднаш, ваша е одлуката.
Љубе Шемовски: Јас предлагам советнички прашања.

Борче Бучински: Јас сакам да прашам дали оваа опремата денес ќе биди во функција да се
снимаат седниците, доколку нема да биди во функција јас ќе го усвојам само записникот и ќе
ја напуштам седницата.
Градоначалник: Да ставена е опремата, меѓутоа се бараше место во систематизација за човек
што ќе ја работи опремата, не можи било кој да ја управува опремата.
Претседателот на Совет: Предлогот на Градоначалничката за дополнување на дневниот ред го
ставам на гласање. Кој е за?
ЕДНОГЛАСНО
Претседателот на Совет: Предлогот на Љубе Шемовски го ставам на гласање. Кој е за?
ЕДНОГЛАСНО
Дневниот ред со дополнувањата го ставам на гласање. Кој е за?
ЕДНОГЛАСНО
Усвојување на записникот од последната 44-та седница на Советот на Општина Могила
одржана на ден 27.12.2019 година. Дали некој бара збор? Записникот го ставам на усвојување.
Кој е за?
ЕДННОГЛАСНО
Прва точка: Предлог – Одлука за усвојување на Годишниот план за јавни набавки на
Општина Могила за 2020 година.
Весна Ристевска: Планот за јавни набавки како и секоја година и оваа е поделен во три дела и
тоа набавка на стоки, набавка на услуги и набавка на градежни работи. Доставен ви беше на
разгледување ние дополнивме во текот на овие седум дена уште две набавки и имаме измена
кај набавка број шест во стоки беше набавка на парно греење малку го конкретизиравме, во
вториот дел услуги е дополнето со набавка на ревизорски услуги, ревизија на проекти и под
број 37 во услуги наместо техничка документација за водовод имаме потреба од комплет
техничка документација за инфраструктурно уредување.
Љубе Шемовски: Ревизија на проекти колкава сума на средства се определени?
Весна Ристевска: 300.000 денари.
Љубе Шемовски: Не можи ние да плаќаме ревизија а немаме ние извештај за ниеден проект
до сега. Ние како советници треба да имаме образложение, извештај за секој проект сработен.
Весна Ристевска: Овде се работи за ревизија на проектната документација. А ревизија на
изведена состојба тука значи по закон кај што имаме ревизија на проекти за изведена состојба
побарајте си за кој ве интересира.
Претседателот на Совет: Дали некој друг бара збор?
Николина Даралијовска: Од договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки, набавка
за парно греење за каде по конкретно станува збор?
Весна Ристевска: Планирано е парно греење во училиштето Гоце Делчев да ја затоплува и
салата.

Николина Даралијовска: Набавка на ознаки за улици и куќни броеви поточно за кое населено
место се работи?
Весна Ристевска: Сега е при крај уличниот систем во Добрушево и Ивањевци, во фаза на
изработка се во Могила.
Николина Даралијовска: Набавка на комбе за потребите на Општина Могила.
Весна Ристевска: Тоа е со форумите што беше изгласано.
Николина Даралијовска: Службено возило – лимузина за потребите на Општина Могила
1.200.000 денари, ова јануари пишува, купено е возилото или ќе се купи овие денови?
Претседателот на Совет: Тоа е план за јавни набавки, се планира да се поднеси јавна набавка.
Николина Даралијовска: Ангажирање на работници за вршење привремени работи?
Весна Ристевска: Тоа е агенцијата за привремени вработувања.
Николина Даралијовска: Угостителски услуги за потребите на општина Могила 670.000 денари.
Весна Ристевска: Угостителски услуги ставката во буџетот стално се надминува и мора за овие
да распишеме јавна набавка со некаква рамка.
Николина Даралијовска: За обновување, реконструкција и тековно одржување на јавно улично
осветлување во Општина Могила дали имаме увид од минатата година, зголемено, намалено?
Весна Ристевска: Ова е зголемено затоа што се планира јавно приватно партнерство и замена
на сите постоечки светилки со нови.
Претседателот на Совет: Околу јавната набавка за угостителски услуги, ќе биди една јавна
набавка 670.000 денари или ќе бидат повеќе поделени на повеќе јавни набавки.
Весна Ристевска: Јавната набавка може да биди поделена на делови.
Претседателот на Совет: Кој ќе ги контролира овие угостителски услуги?
Весна Ристевска: Така ќе се подели, ќе се специфицира колку има потреба од совет, колку има
потреба за администрација, колку има потреба за градоначалник.
Претседателот на Совет: Како ја знаете вие потребата?
Весна Ристевска: Согласно потрошеното од минатата година.
Претседателот на Совет: Да се ограничат од тие 670.000 денари, ако има јавна набавка од
200.000 денари за совет, 200 градоначалник, 200 администрација е во ред ќе ги поделиме
работите. Да се раздели јавната набавка на пет дела.
Николина Даралијовска: Будејќи седницата не се снима советничката група на ВМРО – ДПМНЕ
и Коалицијата ќе ја напушти седницата.
Претседателот на Совет: Ви благодарам. Дали некој друг бара збор?
Прва точка: Предлог – Одлука за усвојување на Годишниот план за јавни набавки на Општина
Могила за 2020 година го ставам на гласање. кој е за?
ЗА-6

Втора точка: Предлог – План за заштита и благосостојба на бездомни кучиња – третман на
бездомни кучиња, односно нерегистрирани и регистрирани кучиња затекнати на јавни
површини без присуство на сопственикот за 2020 година.
Претседателот на Совет: Дали некој бара збор?
Втора точка ја ставам на гласање. Кој е за?
ЗА-6
Трета точка: Предлог – Програма за заштита и благосостојба на бездомни кучиња – третман
на бездомни кучиња, односно нерегистрирани и регистрирани кучиња затекнати на јавни
површини без присуство на сопственикот за 2020 година.
Претседателот на Совет: Дали некој бара збор?
Трета точка ја ставам на гласање. кој е за?
ЗА-6
Четврта точка: Предлог – Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на
државните службеници за 2020 година.
Претседателот на Совет: Тука бодот е намален согласно закон.
Дали некој бара збор?
Четврта точка ја ставам на гласање. кој е за?
ЗА-6 ПРОТИВ- нема ВОЗДРЖАНИ- нема
Петта точка: Предлог – Одлука за давање подарок по повод празникот Богојавление Водици
2020 година.
Претседателот на Совет: Дали некој бара збор?
Предлогот го ставам на гласање. Кој е за?
ЗА-6 ПРОТИВ- нема ВОЗДРЖАНИ – нема
Шестта точка: Предлог – Програма за измена и дополнување на Програмата бр.0813/6 од
29.11.2019 година за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и
улици на територија на Општина Могила за 2020 година.
Претседателот на Совет: Тука се работеше околу овие легнати полицајци и мислам тие
предлагачите што беа секогаш најгласни можеа да дојдат и да дадат предлог или да ја видат
програмата поради тоа што имаа поднесено барање. Сепак за доброто на сите предлагам да ја
поддржиме.
Предлогот го ставам на гласање. Кој е за?
ЗА-6 ПРОТИВ- нема ВОЗДРЖАНИ – нема
Седма точка: Образложение за бранителите од 2001 година.
Претседателот на Совет: И тука колешката предлагач требаше да биди и мислам дека има
материјали образложение зошто не можеме да ја прифатиме, дека не е согласно закон.

Даниел Бошевски: Извршиме увид во самиот закон за даноците на имот во член 8 јасно е
наведено кој се ослободени од данок. Ние можеме да донесеме одлука меѓутоа таа нема да
биди законски поткрепена. Исто така ги контактиравме и Кавадарци имале исто ваква
иницијатива ни кажаа дека нема законски основ. Исто така во законот за посебните права на
припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и таму не е наведено дека се
ослободени.
Зоран Гулевски: Јас имам предлог општинската администрација да се консултира со општина
Сарај како таму се ослободени. Ние овде изгледа треба да ја напаѓаме државата за да бидеме
ослободени.
Претседателот на Совет: Ова е образложение зошто не е потпишана иницијативата. Пред
разгледување на барања ќе ја ставиме точката Одлука за Согласност за кофинансирање.
Дали некој бара збор?
Предлогот го ставам на гласање. Кој е за?
ЗА-6 ПРОТИВ- нема ВОЗДРЖАНИ – нема
Деветта точка: Разгледување на барања.
1. Барање од Жаклина Дуковска с.Ношпал. Предлог на Комисијата е 5.000 денари.
Предлогот го ставам на гласање. кој е за?
ЗА-6
2. Барање за градежни материјали Месна Заедница Вашарејца. Известени беа не се
присутни, се работи за барањето да се руши селска продавница, не е логично да му
рушиме нешто што не знаеме кој е сопственик.
3. Барање за одводни цевки Ангелина Јошевска од Битола. Предлог на Комисијата е да се
обезбедат цевки.
4. Барање за подобрување на безбедноста на учениците во село Трновци. Ова барање е
поврзано со Програмата за изградба на локални патишта и улици.
5. Барање за тампонирање на улица од Мешковски Стевче. Комисијата има предлог да се
опфати со програмата за тампонирање на улици.
6. Барање за финансиски средства Златко Сакурмовски од с.Могила поради смрт на
новороденче. Комисијата немаше предлог, предложи Советот да даде предлог.
Сашо Кековски: Предлагам 10.000 денари.
Предлогот на Сашо Кековски го ставам на гласање. Кој е за?
ЗА-6 ПРОТИВ – нема ВОЗДРЖАНИ – нема
7. Барање на градежни материјали за изградба на манастирски комплекс Св. Петка од
с.Мусинци. Предлог на Комисијата е 20.000 денари. Предлогот го ставам на гласање.
Кој е за?
ЕДНОГЛАСНО
Претседателот на Совет: Последна точка советнички прашања. Дали има некој прашање.
Зоран Гулевски: Поднесов барање зошто ни е задржан цел паушал за октомври, половината од
паушалот за ноември, поднесов писмено барање се уште не ми е одговорено.
Претседателот на Совет: Дали некој друг има советнички прашања.
Ќире Ангелковски: До кај е активноста за изградбата на училишната спортска сала.

Градоначалник: Имав прием кај министерот, побарано е и кажано ни е дека ќе биди земено
во предвид.
Ќире Ангелковски: Уште едно прашање за матичната служба, прашав на една седница рековте
дека ќе се направат напори барем еднаш или два пати во неделата да иди службено лице.
Градоначалник: Затоа се гради објектот за да има простор.
Претседателот на Совет: Зоран Гулевски доставил барање писмено, нема добиено одговор.
Јасмина Колтоска: За задршката на надоместокот? Усно тука се образложи меѓутоа ќе ви се
одговори и писмено.
Претседателот на Совет: Што се случи со патните за седници што се повеќе од една во
месецот, дали се исплатени, дали ја најде одлуката?
Јасмина Колтоска: Кон сите е исплатено, останува уште надоместокот за патните трошоци
седниците што се одржани повеќе од еднаш во месецот.
Ќире Ангелковски: Во однос на паушалите јас немам евиденција до кој месец заклучно се
исплатени?
Јасмина Колтоска: Заклучно со 12 месец 2019 година.
Христина Мурговска: Мене ме интересира дали се исплатени дневниците за семинарите?
Јасмина Колтоска: Сите што се доставени се исплатени.

Дневниот ред е исцрпен, седницата е затворена во 15:00 часот.

Записничар:
Габриела Стојановска

Општина Могила
Претседател на Совет
Александар Јанкуловски

