
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 46-та Седница на Советот одржана на 07.02.2020 година. Присутни советници 
евидентирани во  (десет) 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), Гордана Л.Стефановска – Советник за проекти и ЛЕР, Кире Николовски – Референт за 
административни работи, Градоначалничката на Општина Могила и  Габриела Стојановска која 
што го води записникот.  

ДНЕВЕН РЕД 

 

-Усвојување на записникот од  последната 45-та седница на Советот на општина Могила 
одржана на ден 27.01.2020 година. 

1. Предлог – Одлука за усвојување на измена на Годишен план за вработување за 2020 
година на Општина Могила; 

2. Предлог – Заклучок за усвојување на Извештајот за извршениот редовен годишен попис 
во Општина Могила со состојба 31.12.2019 година од Централна пописна комисија; 

3. Предлог – Одлука за продолжување на воспоставената меѓуопштинска соработка помеѓу 
општините Битола, Ресен, Демир Хисар, Могила и Новаци за учество во финансирањето 
на Регионалниот ресурсен центар за слепи лица и лица со оштетен вид за општините 
Битола, Ресен, Демир Хисар, Новаци и Могила; 

 

Пртседателот на Совет: Дали некој бара збор? 

Ќире Ангелковски: Сакам да побарам дополнување на дневниот ред со четврта точка 
советнички прашања. 

Борче Бучински: Ако ја прифатиме четврта точка да одиме и со петта точка зимското чистење 
бидејќи ние како советници не знаеме кој го доби тендерот ни кој се надзор по села. 

Николина Даралијовска: Се совпаѓаше мојот предлог со предлогот на Борче Бучински. 

Претседателот на Совет: Предлогот на Ќире советнички прашања го ставам на гласање, кој е за? 

ЕДНОГЛАСНО 

Претседателот на Совет: Петта точка извештај за зимско чистење, предлог на Борче Бучински, 
кој е за? 

ЕДНОГЛАСНО 

Претседателот на Совет: Дневниот ред со измените го ставам на гласање. Кој е за? 

ЕДНОГЛАСНО 

Претседателот на Совет: Усвојување на записникот од последната 45-та седница на Советот на 
Општина Могила одржана на ден 27.01.2020 година. Дали некој бара збор? 



Николина Даралијовска: Јас имам една забелешка во однос на седмата точка, образложение за 
бранителите од 2001 година, Советничката група на ВМРО – ДПМНЕ и Коалицијата минатата 
седница ја напушти седницата со образложение бидејќи опремата е поставена пет седници а не 
се снима. Сакам подетално да ни објасните дали ќе се почитува едногласната Одлука на 
советниците за ослободување на бранителите од 2001 година или ќе се почитува 
Образложението од Градоначалничката? 

Претседателот на Совет: Ви благодарам колешке, мислам дека разговаравме на таа точка, вие 
не бевте присутни ја напуштивте седницата и има образложение во материјалите што ги 
добивте минатата седница. 

Николина Даралијовска: Прашањето ми е дали ќе се почитува едногласната одлука на 
советниците или ќе се почитува образложението од Градоначалникот. 

Претседателот на Совет: Ќе се почитува законот. Доколку знаете по кој член можеме да ги 
ослободиме, слободно предложете. 

Николина Даралијовска: Јас имам еден предлог Градоначалникот на Општина Могила да се 
консултира со Градоначалникот на Општина Карбинци кој што ги ослободи бранителите. Ако 
можи во Општина Карбинци да бидат ослободени со некој ставки од буџетот предлагам да се 
консултира градоначалникот на нашата општина и во општина Могила да се почитува 
едногласната одлука на советот. Ако можи во општина Карбинци можи и во општина Могила. 

Претседателот на Совет: Вие како советник може да се обратите во министерство, да кажете 
дека по тој и тој член можеме да ги ослободиме бранителите. 

Усвојувањето на записникот го ставам на гласање. Кој е за? 

ЗА- 6     ПРОТИВ-      ВОЗДРЖАНИ-4 

Прва точка: Предлог – Одлука за усвојување на измена и дополнување на Годишен план за 
вработување за 2020 година на Општина Могила; 

Николина Даралијовска: Во однос на планирање вработувања за 2020 година подетално да ни 
објасните за сите планирани нови вработувања во следната година тука се како број вкупно 11. 

Андријана Ивановска: Знаете сите дека еднаш го донесовме овој план, за 2020 е планот. Планот 
трпи изменување. Моментално вработени во институцијата сме 15, планирани нови 
вработувања имавме две, двете места се реализираа. На први јануари 2020 година сме 17 
вработени во општина Могила со решение. Планирано е едно пензионирање. Точно кажа 
Николина дека се 11 планирани вработувања за 2020 година меѓутоа овие вработувања не значи 
дека треба да се пополнат. Не знам како детално да ви ги објаснам Раководител на одделение 
за правни и општи работи го предвидовме дали ќе биди пополнето или не, не знам. 
Моментално во општина Могила раководител е само Весна и има реална потреба. Имаме ново 
одделение за јавни набавки со новата систематизација, го имаме предвидено и тоа место. Оглас 
имавме распишано за возачите на минибус.  

Градоначалник: Општината има потреба од вработувања, односно од раководител на 
одделение за правни и општи работи поради пензионирање на истиот, соработник за 
информатичко технички работи еве да тргнеме од денес нема лице кое што ќе ги снима 
седниците. Самостоен референт архивар, технички секретар нема општината. Раководител на 
одделение за јавни набавки сите овие се од голема потреба.  

Николина Даралијовска: Конкретно за соработник за информатичко технички работи дали 
сметате дека е потребно едно лице за еднаш во месецот да биде ангажирано за цел месец. Дали 



е потребно ново работно место или тоа може да се направи со обука на веќе вработените и така 
ќе се заштеди на финансии. 

Градоначалник: Тоа е еден дел од описот на неговото работно место. Општината има потреба 
од информатичар. 

Љубе Шемовски: Сакам да кажам дека ние не сме против вработувања меѓутоа објаснувањето 
на администрацијата е дека сега имаме многу потреба. Општината постои 24 години и до пред 
две три години опстојуваше со 12 решенија. Како опстојуваше општината тие минати 24 години 
со многу малку вработувања, дали ние ќе добиеме некаков напредок во општината со уште 
десетина вработувања во општината? 

Градоначалник: За да поставиш некој на раководна позиција прво треба да се почитува законот. 
Од овие внатрешни луѓе што се вработени ние не можеме по систематизација  односно јас не 
можам да именувам раководител на општо правни дејности без да се почитува законот и 
систематизацијата. Во однос на јавните набавки сметам дека во општината треба да има 
одделение за јавни набавки за да се спроведуваат јавните набавки во целост и онака како што 
треба.  

Претседателот на Совет: Дали некој бара збор? 

Прва точка: Предлог – Одлука за усвојување на измена и дополнување на Годишен план за 
вработување за 2020 година на Општина Могила, ја ставам на гласање. Кој е за? 

ЗА- 6   ПРОТИВ -     ВОЗДРЖАНИ – 4 

Претседателот на Совет: Предлогот е усвоен. 

Втора точка: Предлог – Заклучок за усвојување на Извештајот за извршениот редовен годишен 
попис во Општина Могила со состојба 31.12.2019 година од Централна пописна комисија; 

Кире Николовски: Како и секоја година така и оваа се извршува редовен попис, формирана е 
нова комисија, пописот се работи не само за инвентар туку и за побарувања и салда на 
општината, извештајот го имате сите добиено. Комисијата на лице место ги утврди сите 
инвентарни бројчиња, утврдено е дека сите се тука, јас сметам дека има и некој непотребни што 
се тука предмети што треба и да се расходоваат. Во ред е да се намали малку пописната листа.  

Претседателот на Совет: Дали некој бара збор? 

Втора точка: Предлог – Заклучок за усвојување на Извештајот за извршениот редовен годишен 
попис во Општина Могила со состојба 31.12.2019 година од Централна пописна комисија, ја 
ставам на гласање. Кој е за? 

ЗА- 6   ПРОТИВ -     ВОЗДРЖАНИ – 3 

Претседателот на Совет: Колегата Борче Бучински воопшто не гласа. 

Трета точка: Предлог – Одлука за продолжување на воспоставената меѓуопштинска соработка 
помеѓу општините Битола, Ресен, Демир Хисар, Могила и Новаци за учество во 
финансирањето на Регионалниот ресурсен центар за слепи лица и лица со оштетен вид за 
општините Битола, Ресен, Демир Хисар, Новаци и Могила; 
Гордана Л. Стефановска: Одлуката се однесува во однос на продолжување на истата, се 
однесува на финансирањето на овој Регионален центар за слепи лица кој што се наоѓа во Битола. 
Потребно е продолжување на истата одлука со истите услови, да ве потсетам тоа беше 2 посто 
од сумата која што е предвидена за Здруженија на граѓани во рамките на Буџетот. 

Претседателот на Совет: Дали некој бара збор? 



Трета точка: Предлог – Одлука за продолжување на воспоставената меѓуопштинска соработка 
помеѓу општините Битола, Ресен, Демир Хисар, Могила и Новаци за учество во 
финансирањето на Регионалниот ресурсен центар за слепи лица и лица со оштетен вид за 
општините Битола, Ресен, Демир Хисар, Новаци и Могила, ја ставам на гласање. Кој е за? 
 
ЕДНОГЛАСНО 
 
Четврта точка: Советнички прашања.  
 
Претседателот на Совет: Дали некој бара збор? 
Ќире Ангелковски: Минатата седница поставив прашање за изградбата на спортската училишна 
сала во ОУ. Кочо Рацин за која има градежна техничка документација  уште во 2008 година, 
Градоначалничката ме задолжи да обезбедам од техничката документација. Јас во мене имам 
основен проект односно насловна страна на основниот проект кој е заверен на 15.07.2008 
година, решение за локациски услови и одобрение за градење. Би замолил што можи во најкус 
можен рок да добиеме одговор што се случило со таа сала. 
Градоначалник: Како што те известив и минатата седница на Совет, побарано е до МОН да се 
обезбеди училишна спортска сала во нм Ивањевци, сеуште немаме официјален одговор. 
Ќире Ангелковски: Прашањето ми е зошто не е изградена, дали сме ние единствени во нашата 
општина што паднале такви решенија и не се изградени или има такви случаеви и во други 
општини. 
Градоначалник: Од 2008 година до 2017 година имало други различно структури во Општина 
Могила. Јас не ја знам причината зошто не се изградило меѓутоа ние имаме иницијатива до МОН 
за изградба на една ваква типска спортска сала. 
Љубе Шемовски: Јас сакам да прашам во врска со легнатите полицајци, многу пати сме ги 
побарале, во најбрз можен рок барам да се одговори и да се почни постапката за легнати 
полицајци по потребите во општина Могила. 
Градоначалник: Почитуван советник ако бевте присутен а ја напуштивте седницата на Совет каде 
што беше дискутирано во однос на ова. Иницијативата и на Трновчани и на сите е објаснета, 
само во с.Могила бидејќи е локален пат ние можеме да дадеме одобрение за поставување на 
легнати полицајци пред ОУ. Гоце Делчев, додека во останатите училишта каде што има и 
потреба ние сме одговорни за истите затоа на минатата седница на Совет донесовме по планот 
за Јавни набавки проектна документација и изведба на легнати полицајци. Меѓутоа вие ако 
толку бевте загрижени за безбедноста и на жителите и на учениците ќе бевте присутни  и ќе 
дадевте поддршка, меѓутоа вие ја напуштивте седницата. 
Претседателот на Совет: Колега Љубе иако ја напуштивте седницата мислам дека има внесено 
во записник, барем записникот можевте да го прочитавте од претходната седница што колегите 
работеле кога бевте отсутни. 
Љубе Шемовски: Прво Градоначалничката би кажал во мандат од две години има 
присуствувано 5-6 пати на седници а јас сум отсуствувал оправдано затоа што реагиравме  
заради не снимањето на седниците. 
Претседателот на Совет: Ние донесовме предлог – измена на програмата за да можи да се 
отпочни постапка. 
Борче Бучински: Сакам да прашам прво до кога ќе му се кочи на спортските клубови пари, пак 
ми се јавија во Трап и во Лознани не му е платено. Второ ме интересира за уличното 
осветлување немаме попраено улично на многу места еве ќе земам улицата што оди кај Кире 
Макре, тие години плаќаат улично меѓутоа натаму нема улично. Дали тие пари што ги плаќаат 
во општината а не добиваат услуга, дали општината ќе му излезе во пресрет да ги одбија 
комуналните дејности да се пребија со парите ако не мисли да постави улично. Трето проблем 
има со многу улици по селата во Могила конкретно кај Симе Лулевски нема тампон ни ништо. 
Барем да се турат два три камиони чакал да има услови чоекот да си работи да иди млекарата 



да му го зема млекото. И до кога ќе се копаат улиците за приклучок на канализација, улиците 
некој друг што ги правел гледате како се решетани, ако нема друг излезе ако мора да се копа 
улицата зошто одма не се тури цименто. Дали ќе се продолжи со тоа темпо или одоздола ќе се 
буши под улици. Благодарам. 
Градоначалник: По основ на првата точка точно наведи за кој клубови се работи. 
Борче Бучински: ФК  Хајдук  Лознани немаат земено и Пелагонија Трап.  
Градоначалник: Сите оние на кој што не му се доисплатени средства од Програмата за спорт и 
култура сигурно имале некој проблем со сметките или не биле доставени до рокот затоа не биле 
исплатени до денес. По однос на втората точка да проблем е уличното осветлување има околу 
900 улични во општината. Имаме комуникација со месните заедници тие комуницираат со 
вработен од општина, вработениот од општина комуницира со тие што го одржуваат уличното 
осветлување. Конкретно ако некаде треба да има доизградба на улично осветлување ќе 
разговараш со одреденото лице. 
Борче Бучински: Тука бев кога Тоде Бозајковски поднесе барање уште нема човекот улично. 
Претседателот на Совет: Вие како советник сакавте средствата што се за улично осветлување да 
се скратат дека се многу и тие пари да се префрлат за спорт и култура. Со тие пари што се 
предвидени за улично осветлување не можеме ние пет илјади улични места да ставиме. 
Градоначалник: По основ на третата точка улицата после реката кај Симе е проодна, доколку 
треба да се однеси тампон треба да се донеси барање. Последното прашање, во однос на 
канализационата мрежа во општина доставуваат барање кој сака да направи приклучок. 
Комуналното претпријатие го прави приклучокот, ако имаш конкретно место каде што е 
ископано а не требало те молам ова писмено до комуналното за да видиме за што се работи. 
Николина Даралијовска: Јас сакам да нагласам дека напуштањето на минатата седница на 
советничката група на ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата дека имаше цел за седниците да се снимаат 
и да нагласам дека целта е постигната бидејќи денес се снимаат седниците, околу советничките 
прашања сакам подетално да ми објаснете за капиталните проекти што ги ветувавте пред две 
години како на пример градинка, старски дом, сточниот пазар со рок 2018 година, зошто не се 
реализирани и дали пак ќе ги ветувате? 
Градоначалник: Добро Николина, сигурно не си присуствувала пак и на таа седница, ако ги 
браните интересите на граѓаните на оваа општина тогаш треба да кажеш дека овде се донесе 
одлука за проектна документација за градинка бидејќи ја немаше во општината. Проектната 
документација за градинка е во Министерството за труд и социјална политика и е на 
одобрување. Ние предвидовме градинка и ќе ја изградиме таа градинка. Додека за останатите 
работи кој што ги читаш од програмата ти ветувам дека нема да бидат незавршени ќе бидат како 
што треба.  
Николина Даралијовска: Само да ви одговорам дека присуствував на седниците кога гласавме 
за градинката и од тогаш помина повеќе од година и пол, сумите беа за проектна документација 
еднаш шесто илјади денари па повторно гласавме сума од двеста илјади денари. Само имаме 
гласано проектна документација меѓутоа нешто изградено немаме видено. 
 
Петта точка: Извештај за зимско чистење за досегашното работење. 
Борче Бучински: Ние како советници не сме запознаени кој го доби тендерот, под кој услови е 
добиен тендерот и кој се надзорите по селата? Кој му реферира на Кире, бидејќи вчера во 
самиот ден имаше многу проблеми, се чистеше во 14 часот место во 02 вечерта  за сабајлето 
луѓето да си одат на работа, видовме некни на моите снимки автобусот од МИГ Травел кај беше 
завршен, ме интересира сега кој се надзорите по села, кој ги поставил и како тие ќе потпишат 
дека вчера беше чисто? 
Градоначалник: Како советници донесовте програма за зимско чистење односно нм Могила, 
Радобор и Чарлија се под ингеренции на комуналното претпријатие ЈКП Пела Хигиена, за 
останатите населени места направена е јавна набавка избран е најповолен понудувач. Во однос 
на месните заедници, имаме решение за двајца од општина Могила кој што се задолжени да 



комуницираат со месните заедници односно со одговорните или претседателите на месните 
заедници, за сите тие имаме решенија. Ако тие истите сметаат дека не било чисто или делумно 
чисто нема да се потпишат и ќе кажат дека работата не била завршена. Денес извештај од 
зимското немаме, не знам конкретно што те интересира, мислам дека ти ги одговорив двете 
прашања. 
Борче Бучински: Задоволен сум ако во секое село одговорен е претседателот на месната 
заедница.  На луѓето кој што имаат проблеми да му кажам да си одат кај претседателот на 
месната заедница.  
Градоначалник: Точно. 
Претседателот на Совет: Дали некој друг бара збор? 
Веле Ристевски: Јас не знам за кај нас кој беше задолжен? Зошто општинскиот багер дојде? 
Градоначалник: Бидејќи знајте дека имаме регионални патишта во општина Могила а истите тие 
вчера не беа чисти ние го пративме општинскиот скип да ги оспособи населените места. 
Љубе Шемовски: Секоја чест за општинскиот багер, меѓутоа човекот кој го зеде тендерот дали 
беше во Трновци. Ако не може да стигни тој што го зел тендерот, да ја обавува низ цела општина 
работата тогаш треба да си плати пенали а не да му даваме награди за исчистени улици. 
Градоначалник: Уште еднаш да повторам секоја месна заедница си има претседател, кој што 
треба да потврди или да не потврди дека било исчистено.  
Борче Бучински: Општинскиот скип беше затекнат во Српци каде чисти во самото село. 
Градоначалник: А не треба да чисти? Сакаш да кажеш дека ако имаат потреба жителите да биди 
чисто ние не треба да го праќаме општинскиот скип? 
Претседателот на Совет: Мислам дека најдобро е колега Љубе како советничка група писмено 
да се обратите до лицето одговорно за јавни набавки кој конкурирал, кој биле понудувачите. 
Љубе Шемовски: Ќе видиме. 
Сашо Кековски: Не велам дека се е идеално меѓутоа лично како советник сакам да му 
заблагодарам на луѓето што се екипирани и работеа, во 5 часот луѓето беа излезени на терен и 
работеа до 8 до 9 вечерта, не може само да викаме по нив а луѓето не се дома сјојдени.  
Претседателот на Совет: Ние сакаме сега со сума од 100.000 денари да се поминат сите населени 
места во рок од 6 или 10 часа, и тоа треба да го предвидиме како советници дали е изводливо 
па потоа да коментираме. Тука е Кире одговорен за зимското чистење на наредна седница 
извештај за сите населени места колку пати е поминато, со кој возила е поминато.  
 
 
 
Дневниот ред е исцрпен, седницата е затворена во 14:00 часот. 

 

 

Записничар:                                                                       Општина Могила  

Габриела Стојановска                                                                                             Претседател на Совет 

                                     Александар Јанкуловски
                                                   

 

 
 
 
 

 


