
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 47-ма Седница на Советот одржана на 13.03.2020 година. Присутни советници 

евидентирани во  (десет) часот се: 11 членови на Советот на Општина Могила (Александар 

Јанкуловски, Сашо Кековски, Николче Велјановски, Христина Мурговска, Николина Даралијовска, 

Љубе Шемовски, Веле Ристевски, Ќире Ангелковски, Николче Српчански,  Зоран Гулевски и  Борче 

Бучински), Гордана Л.Стефановска – Советник за проекти и ЛЕР, Директорката на ОУ."Гоце 

Делчев" с.Могила, Директорката на ОУ "Кочо Рацин" с.Ивањевци, директорката на ОУ. "Браќа 

Миладиновци" с.Добрушево, Градоначалничката на Општина Могила и  Габриела Стојановска која 

што го води записникот.  

ДНЕВЕН РЕД 

 

-Усвојување на записникот од  последната 46-та седница на Советот на општина Могила одржана 

на ден 07.02.2020 година. 

 

1. Предлог – Одлука за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на 

Општина Могила за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2019 до 

31.12.2019 година; 

2. Предлог – Одлука за усвојување на Завршна сметка на Буџетот на Општина Могила за 2019 

година; 

3. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен извештај на Општина Могила за 2019 година; 

4. Предлог – Одлука за усвојување на Завршна сметка на ЈКП "Пела Хигиена" – општина 

Могила за 2019 година; 

5. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата на ЈКП "Пела Хигиена" – 

општина Могила за 2019 година; 

6. Предлог – Одлука за усвојување на Завршна сметка на ОУ. "Гоце Делчев" с.Могила за 2019 

година; 

7. Предлог – Одлука за усвојување на Завршна сметка на ОУ. "Кочо Рацин" с.Ивањевци за 

2019 година; 

8. Предлог – Одлука за усвојување на Завршна сметка на ОУ. "Браќа Миладиновци" 

с.Добрушво за 2019 година; 

9. Предлог – Одлука за усвојување Анекс на Годишната Програма за работа на ОУ. "Кочо 

Рацин" с.Ивањевци за учебната 2019/2020 година; 

10. Предлог – Одлука за утврдување и одбележување места за истакнување на изборни 

плакати за Предвремените Парламентарни избори – 2020 година; 

11. Предлог – Согласност за учество во Јавен повик за преку гранична соработка со Република 

Грција; 



12. Информација во врска со Договорот за пријателство и соработка меѓу Општина Могила, 

Република Северна Македонија и Општина Опан, Република Бугарија; 

13. Предлог – Одлука за овластување на Градоначалникот на Општина Могила да склучи 

Спогодба со ЕВН Македонија за регулирање и отплата на заостанат долг на рати кој 

произлегувања од потрошена електрична енергија за потребите на Водоводот во 

с.Мусинци. ; 

 

Претседателот на Совет: Имам предог уште една точка, Предлог – Одлука за набавка на 

телефонски линии. Дали некој бара збор? 

Борче Бучински: Да се стави уште една точка за спортот. 

Претседателот на Совет: Предлогот на колегата Борче Бучински го ставам на гласање, петнаесетта 

точка Извештај за  исплата на спортските клубови. Кој е за? 

ЕДНОГЛАСНО 

Предлог – Дневниот ред со измените го ставам на гласање. Кој е за? 

Борче Бучински: Сакам да прашам зошто е оваа таблата овде сега и ако можи да се отстрани оти 

денес  неќам едноставно да го гледам тоа албанско знаме.  

Претседателот на Совет: Таблата е проект како што гледам финансиран од Европска Унија и 

доколку можиш слободно отстранија. 

Николина Даралијовска: Дали имаме правник на седница? 

Претседателот на Совет: Записничарот е правник. 

Предлог – Дневниот ред со измените го ставам на гласање. Кој е за? 

ЕДНОГЛАСНО 

Усвојување на записникот од последната 46-та седница на Советот на општина Могила одржана 

на ден 07.02.2020 година, дали некој бара збор? 

Записникот го ставам на усвојување. Кој е за? 

ЗА – 8      ПРОТИВ-       ВОЗДРЖАНИ-3 

 

Прва точка: Предлог – Одлука за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот 

на Општина Могила за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2019 до 

31.12.2019 година; 

 

Јасмина Колтоска: Ја образложи точката и наведе дека податоците во кварталниот извештај од 

01.01.2019 година до 31.12.2019 година се идентични со податоците во завршната сметка. Поради 

тоа со објаснувањето на кварталниот извештај ќе се објаснува и за завршната сметка.  

Претседателот на Совет: Комисијата немаше забелешки, дали некој бара збор? 

Николина Даралијовска: Капитални расходи сообраќајна сигнализација планирани се 150.000 

денари а реализација за четврт квартал нула денари, дали сметате дека пред училиштата е многу 

безбедно  преминувањето на улица па не е поставено никаде сообраќајна сигнализација? 

Јасмина Колтоска: Во делот на Буџетот не е реализиран затоа што договорот е склучен на крајот 

од 2019 година овој дел се однесува на дел за набавка на сообраќајна сигнализација односно 

табли за означување на улиците и куќни броеви затоа и нема реализација во овој дел.  



Николина Даралијовска: Во врска со реконструкција и изградба на локални патишта планирани 13 

милиони реализирани само 2 милиони тоа се само 16 проценти. 

Јасмина Колтоска: Тие се средства што се исплатени од Буџетот  што  значи дека  склучените 

договори ќе се до реализираат во 2020 година. 

Кире Ангелковски: На ставка 73733 продажба на земјиште, ме интересира продадено е некое 

земјиште во зона Петилеп или? 

Јасмина Колтоска: Во делот на капитални приходи општината прибира приходи од закуп на 

земјоделско земјиште во сопственост на државата, МЗШВ го издава земјиштето, 50 проценти од 

тој закуп од физички и правни лица иди во Буџетот на општината. 

Кире Ангелковски: Други тековни расходи ставка 426 во општинска администрација? 

Јасмина Колтоска: Одма во програмата на наредните страници на кварталниот извештај има и 

аналитика точно за која намена се потрошени сите средства. 

Кире Ангелковски: Во урбанистички планирања имаме планирано 4.397.070 денари  а немаме 

реализација никаква значи не се изработени урбанистички планови, зошто? 

Јасмина Колтоска: Во финансискиот дел мое е да ви кажам дека во Буџетот нема реализација се 

работи за Нимаер овие средства се од Агенцијата за финансиска подршка склучени се договорите 

од 2015 година уште се во тек на реализација. 

Прва точка ја ставам на гласање. Кој е за? 

ЗА-7   ПРОТИВ-  ВОЗДРЖАНИ – 4 

Втора  точкa: Предлог – Одлука за усвојување на Завршна сметка на Буџетот на Општина Могила 

за 2019 година; 

Претседателот на Совет: Дали некој бара збор? 

Втора точкa: Предлог – Одлука за усвојување на Завршна сметка на Буџетот на Општина Могила за 

2019 година ја ставам на гласање. Кој е за? 

ЗА-7   ПРОТИВ-    ВОЗДРЖАНИ-4 

Трета точка: Предлог – Одлука за усвојување на Годишен извештај на Општина Могила за 2019 

година; 

Николина Даралијовска: Во однос на шестта точка извештај за капитални објекти, дали зимското 

одржување на патишта, чистењето на депонијата, набавка на ваучери за престој во солена соба, 

набавка на канцелариски материјал, одржување на улично осветлување дали сите овие работи 

сметате дека се капитални проекти? 

Јасмина Колтоска: Се работи за капитални трошоци, тоа не е изградба но трошокот за нив е 

капитален расход. 

Николина Даралијовска: И уште едно прашање за набавка на патничко комбе за потребите на 

општина Могила, кога точно е набавено возилото? 

Градоначалник: Набавено беше 2019 година. 

Николина Даралијовска: Во однос на извештај за сметка за самофинансирачки активности четврта 

точка, за кој стоки и услуги станува збор? 

Јасмина Колтоска: Тоа се средства што ги планираат трите основни училишта. 

Николина Даралијовска: Уште една забелешка во однос на изградба и реконструкција на патишта 

реализирани се само 16 проценти. 

Јасмина Колтоска: Тие се реално потрошени средства. 



Претседателот на Совет: Дали некој друг бара збор? 

Трета точка: Предлог – Одлука за усвојување на Годишен извештај на општина Могила за 2019 

година ја ставам на гласање. Кој е за? 

ЗА-7     ПРОТИВ-     ВОЗДРЖАНИ-4 

Четврта точка: Предлог – Одлука за усвојување на Завршна сметка на ЈКП “Пела Хигиена” – 

општина Могила за 2019 година. 

Директорот ја образложи точката. 

Претседателот на Совет: Дали некој бара збор? 

Веле Ристевски: Сакам да прашам за сметот во с.Трновци, дали ќе има акција да се исчисти?  

Директорот: Планирана е пролетна акција.  

Веле Ристевски: А за набавка на возило? 

Директорот: Се трудиме да најдеме инвеститори моментално нешто да ветам не можам. 

Николина Даралијовска: Дали промената на добивката е искористена за нови вработени или за 

покачување на платите? 

Директорот: Тие средства се за купување на канти и некој други машини. Платите не се покачени 

освен она што мораме. 

Николина Даралијовска: Во однос на изготвувањето на крајот потпишано беше дека е на 

29.02.2019 година, да си корегирате. 

Борче Бучински: Сакам само да го прашам директорот за тековните одржувања за оваа година 

конкретно за стадионот дали уште мисли да се коси со тримерот? 

Директорот: Тракторчето веќе е на поправка , да се санира комплетно, планирано е да се користи 

тракторчето. 

Претседателот на Совет: Дали некој друг бара збор? 

Четврта точка: Предлог – Одлука за усвојување на Завршна сметка на ЈКП “Пела Хигиена” – 

општина Могила за 2019 година ја ставам на гласање. Кој е за? 

ЗА-9     ПРОТИВ-    ВОЗДРЖАНИ-2 

Петта точка: Предлог – Одлука за усвојување на Годишен извештај за работа на ЈКП Пела 

Хигиена – општина Могила за 2019 година; 

Претседателот на Совет: Дали некој бара збор? 

Николина Даралијовска: Во однос на расходите на Пела Хигиена трошоци за спонзорство и 

репрезентација каде сте биле спонзори во 2019 година или оваа сума од 88.000 денари е 

потрошена за репрезентација? 

Директор: Спонзори сме биле на турнирот Могила, фестивалот Добрушево тие се поголеми кај 

што сме биле. 

Сашо Кековски: Би го прашал Директорот како оди работата и дали сте доволно спремни со 

одржувањето на парковите затоа што имаме новоизградени паркови во осум девет села. 

Директорот: Спремни мислам дека сме доволно, сега моментално ги спремаме машините за 

престојната сезона. 

Кире Ангелковски: Јас би сакал сугестија да дадам во однос на водоводот што го одржува општина 

Могила во наведените села, поточно во Подино во одреден период во годината немаат 

квалитетна вода а исто така тука не е застапено Вашарејца и тие имаат проблеми со квалитетот на 



водата. Би сугерирал да направиме некоја комуникација со овие две села да се отстранат тие 

недостатоци. 

Директор: Веќе е преземено од Водовод Битола да се хлорира водата, ќе се случи и чистење на 

базените. 

Ќире Ангелковски: Можеби добро би било како општина и како комунално претпријатие и низ 

останатите села низ општината да имаме барем еднаш, годишна или два пати контрола  на 

водата, да се заштити населението. 

Директор: Во селата ние што ги снабдуваме три пати годишно се земаат примероци од Водовод 

Битола. 

Борче Бучински: Сакам да прашам за една ставка од 15.000 денари за помош на вработени за кој 

точно се однесува? Зошто не му исплативте к15 на вработените? 

Директор: 15.000 денари за помош на вработени се работи за смрт на родител, а к15 пошто 

комуналното не е во нај идеална финансиска состојба јас како директор сметав дека не сме во 

можност да исплатиме к15. 

петта точка: Предлог – Одлука за усвојување Годишен извештај за работа на ЈКП Пела Хигиена – 

општина Могила за 2019 година ја ставам на гласање. Кој е за? 

ЗА- 9   ПРОТИВ -    ВОЗДРЖАНИ-2 

Шеста точка: Предлог – Одлука за усвојување на завршна сметка на ОУ. Гоце Делчев с.Могила 

за 2019 година. 

Директорката Наташа ја образложи точката. 

Претседателот на Совет: Дали некој бара збор? 

Љубе Шемовски: Сакам да прашам како е ситуацијата во врска со учебници дали сеуште фалат и 

во врска со инвентарот. 

Наташа: На почетокот на годината пуштивме допис до МОН но до ден денес не добивме одговор, 

застојот на учебниците е всушност од 2014 година се однесува во однос на печатењето не бил 

распишан тендер, до петто одделение ги имаме сите учебници, тоа е нашето сознание. Насоките 

од МОН се да се користи електронската верзија на учебниците. Во поглед на столчиња на 

почетокот на школската година општината ни додели по триесет столчиња. Во нашето училиште 

секој ученик има столче.  

Претседателот на Совет: Дали некој друг бара збор? 

Сашо Кековски: Сакам да прашам кој активности се превземаа во текот на оваа година, на што 

подетално се работеше? 

Наташа: Оваа година благодарение на општината е обновена огрдата околу училиштето, 

пристапот на училиштето  е солиден, знаете дека беше во тек реконструирањето на двете 

подрачни училишта условите таму се повеќе од идеални. 

Шеста точка: Предлог – Одлука за усвојување на завршна сметка на ОУ. Гоце Делчев с.Могила за 

2019 година ја ставам на гласање. Кој е за? 

ЗА-9    ПРОТИВ-      ВОЗДРЖАНИ-2 

Седма  точка: Предлог – Одлука за усвојување на завршна сметка на ОУ. Кочо Рацин с.Ивањвци 

за 2019 година. 

Директорката ја образложи точка. 

Претседателот на Совет: Дали некој бара збор? 



Веле Ристевски: Дали си запознаена со училиштето во с.Трновци, за олуците и портата. 

Весела: Портата ќе ја имам дополнително во предвид ви благодариме на укажувањето. Во однос 

на прашањето за олуците тоа е во постапка заедно со уредувањето на фасадата. Во поглед на тоа 

со портата до сега искрено ќе кажам не сум запознаена со тоа како проблем. Јас ќе го разгледам 

тој проблем уште веднаш. 

Николина Даралијовска: Јас имам прашање во однос на завршната сметка во споредба со 

училиштето во Могила имаат телефон и телефакс 27.000 годината во вашата завршна сметка 

немате ништо спомнато. 

Весела: Немаме, нашите приватните ги користиме. 

Николина Даралијовска: Колку вкупно сметки имате? 

Весела: Дополнителна сметка е само ова годинава што функционираше, дотацијата од 

министерството. 

Градоначалник: Во однос на ОУ. Кочо Рацин с.Ивањевци, со одлука на влада добивме во 

основното училиште во Долно Српци набавка на клими инвентер. 

Борче Бучински: Сакам да прашам за училиштето во Вашарејца каква е состојбата. 

Весела: Во моментот учениците редовно посетуваат настава во с.Трновци, на согласнст на 

родителите, на одлука на училишниот одбор и тука во советот на општина Могила.  Училиштето е 

ставено во времено мирување со одлука на училишниот одбор. За следната и наредната година 

нема ученици во тоа село, училиштето е ставено во предвид за санирање од страна на општината. 

Претседателот на Совет: Дали некој друг бара збор? 

Седма точка: Предлог – Одлука за усвојување на завршна сметка на ОУ. Кочо Рацин с.Ивањевци за 

2019 година ја ставам на гласање. Кој е за? 

ЗА-8   ПРОТИВ-  ВОЗДРЖАНИ-3 

Осма точка: Предлог – Одлука за усвојување на завршна сметка на ОУ. Браќа Миладиновци 

с.Добрушево за 2019 година. 

Директорката Македонка ја образложи точката. 

Претседателот на Совет: Дали некој бара збор? 

Николина Даралијовска: Поради судир на интереси нема да гласам. 

Осма точка: Предлог – Одлука за усвојување на завршна сметка на ОУ. Браќа Миладиновци 

с.Добрушево за 2019 година ја ставам на гласање. Кој е за? 

ЗА-7     ПРОТИВ-     ВОЗДРЖАНИ-3 

Деветта точка: Предлог – Одлука за усвојување Анекс на Годишна Програма за работа на ОУ. 

Кочо Рацин с.Ивањеци за учебната 2019/2020 година. 

Директорката Весела: Со доставувањето на годишната програма во контакт со  советничката на 

нејзино барање беше дополнет планот за екскурзии иако нашето училиште реално нема услови 

да постапува со тендерски постапки затоа што имаме мал број на ученици. Ја почитувавме 

препораката на советничката и во таа насока го доработивме планот за екскурзии  прифатен е од 

нивна страна но потребно е од совет да биде повторно усвоен. 

Претседателот на Совет: Дали некој бара збор? 

Деветта точка: Предлог – Одлука за усвојување Анекс на Годишна Програма за работа на ОУ. Кочо 

Рацин с.Ивањеци за учебната 2019/2020 година ја ставам на гласање. Кој е за? 

ЕДНОГЛАСНО 



Пауза од 10 минути. 

Десетта точка: Предлог - Одлука за утврдување и одбележување места за истакнување на 

изборни плакати за Предвремените Парламентарни избори – 2020 година. 

Претседателот на Совет: Дали некој бара збор? 

Десетта точка: Предлог - Одлука за утврдување и одбележување места за истакнување на изборни 

плакати за Предвремените Парламентарни избори – 2020 година. Кој е за? 

ЕДНОГЛАСНО 

Единаесетта  точка: Предлог – Согласност за учество во Јавен повик за прекугранична соработка 

со Република Грција. 

Гордана:  Се работи за проектот Флора и Фауна , аплицираме на прекуграничната соработка со 

Грција, партнери во овој проект ќе ни бидат општината Воден, управувачкото тело на тамошните 

национални паркови и од наша страна општина Кавадарци. Идејата на проектот е да се направи 

анализа на сите можни ресурси што ги имаме во овие три општини  и да се изработат тури за 

туристи.  Опфаќа проектот печатење на каталози, изработка на мобилни апликации, изработка на 

игри за деца, изработка на краток филм со сите значајни места, организација на конгрес и во сите 

три општини ќе има активни лабаратории. Ние како општина Могила изработивме една предмер 

пресметка за локација, значи предложен е објект во село Црничани каде што ќе биде  лоцирана 

опсерваторија.  Максималната сума која што општината може да ја искористи во овој дел е околу 

179.000 евра, средствата ќе бидат за реконструкција на овој проект и ќе имаме набавка на две 

возила, остатокот од средствата ќе се користи за опрема. Во оваа фаза сега од вашиот состав на 

советот се бара одлука за учество во овој проект за ние да можеме да аплицираме првично, па 

дополнително ќе биди одлука за финансирање. 

Претседателот на Совет: Дали некој бара збор? 

Николина Даралијовска: Зошто не ни го доставивте нас на советниците тој договор за пријателство 

со Република Грција, зошто го нема во материјалите тој договор. Ние добивме само предлог 

согласност за учество во Јавен повик меѓутоа не добивме во материјалите што е вклучено во 

договорот. 

Гордана: Дел од овие материјали што јас ви ги презентирам во смисла на трошоци ги очекувавме 

да се изработат.  

Претседателот на Совет: Дали некој друг бара збор? 

Борче Бучински: И јас сакам да го видам договорот, ме интересира дека тука има за заштита на 

флората и фауната доколку се загадува некој ќе одговара? 

Гордана: Проектот не е уште готов, заеднички го спремамае сето тоа со Грција и со Општина 

Кавадарци, договор сеуште нема, ова е сега дали ние ќе учествуваме во оваа замисла или не. 

Единаесетта  точка: Предлог – Согласност за учество во Јавен повик за прекугранична соработка со 

Република Грција. 

Кој е за? 

ЕДНОГЛАСНО 

Дванаесетта точка: Информација во врска со Договорот за пријателство и соработка меѓу 

Општина Могила, Република Северна Македонија и Општина Опан, Република Бугарија. 

Гордана: Општина Опан сакаат да се збратимат со нашата општина во различни сфери, во размена 

на културни настани, туризам, спорт. Доставен ни е договор за пријателство и соработка меѓу 



двете општини, доставен е до вас со цел вие да дадете позитивен одговор за да може 

градонаалничката да го потпиши тој договор за соработка или доколку имате било какви 

коментари да сугерирате. Би требало до крајот на овој месец или до првата недела на месец 

април да се потпиши овој договор.  

Претседателот на Совет: Дали некој бара збор? 

Николина Даралијовска: Зошто на оваа седница добивме информација во врска со договор за 

пријателство а додека за превенцијата од поплава и заштита на животната средина со Република 

Албанија советниците воопшто не бевме известени, беше поставена табла пред општинската 

зграда со албанското знаме. 

Градоначалник: Овој прекуграничен проект финансиран од европска унија меѓу Општина Могила 

и општина Марин од Република Албанија донесен е со одлука на седница на Совет. Вие како 

советници донесовте одлука за проектна документација за изработка на атмосферски канали за 

во с.Будаково и с.Трап. ЦГИ е нашиот партнер во цела оваа работа, како што сме известени веќе е 

во тендерска постапка за изработка на атмосферските канали во двете општини. Овој банер не 

знам од која причина ви смета, поставен е заради видливоста на проектот, луѓето треба да бидат 

запознати каде се ќе бидат потрошени парите. 

Претседателот на Совет: Ќе ве молам да се придржувате на дневниот ред. 

Николина Даралијовска: Да прашам дали бугарското и грчкото знаме ќе бидат поставени на 

зградата на општина Могила. 

Градоначалник: Какво знаме е поставено пред зградата на општина Могила освен македонското, 

амблемот на општина Могила и европското.? 

Николина Даралијовска: Знамето на Република Албанија го гледаме тука во просторијата. 

Градоначалник: Тоа е банер. 

Претседателот на Совет: Колешке ќе те молам да се придржуваш на дневниот ред.  

Гордана: Секој проект финансиран од европска делегација а се однесува на некоја соработка, 

европска делегација сака видливост на своите пари. 

Николина Даралијовска: Ние советниците како претставници на граѓаните бевме прашувани зошто 

сме дозволиле да биде ставен таков банер на зградата на општината. Да биде јасно ние не бевме 

прашани дали да биди поставен банер да нема забелешки кај граѓаните, да биди јасно, тоа го 

барала Реублика Албанија затоа бил поставен. 

Гордана: Не е на Албанија затоа што иста ваква табла е поставена и во Општина Марин. 

Претседателот на Совет: Да ве прашам колешке дали вие гласавте за проектот? 

Николина Даралијовска: Гласавме бидејќи рековме дека тоа е за добро на граѓаните. 

Претседателот на Совет: Гласавте но пред малку не знаевте дека склучуваме договор со 

Република Албанија. 

Љубе Шемовски: Банерите што се стават на општинската зграда тоа немаме видено ние како 

граѓани на никоја општинска зграда да се ставаат плакати баш на влезот на општината. Не сме ние 

против проектот меѓутоа видливоста уназад многу пати сме добиле меѓуопштинска соработка 

меѓутоа ни една табла нема закачено на општината. Правиме муабет зошто таблата е на 

општината на влезот?  

Претседателот на Совет: Дали некој бара збор? 



Тринаесетта точка: Предлог – Одлука за овластување на Градоначалникот на Општина Могила 

да склучи спогодба со ЕВН Македонија за регулирање и отплата на заостанат долг на рати кој 

произлегува од потрошена електрична енергија за потребите на Водоводот во с.Мусинци. 

Градоначалник: Анализирајќи ја состојбата со картицата од ЕВН со Водоводот во с.Мусинци 

состојбата е следна отужени фактури од евн за Водовод Мусинци износот е 905.453 денари, 

доспеани не тужени фактури кој не се застарени 335.155 денари и застарени неотужени фактури 

335.383 денари.  Со цел долгорочно решавање на овој проблем и согласно досегашната пракса во 

државата селските водоводи се обврска на ЕЛС иако месните заедници не функционираат  

мешутоа обврската е на општината. Еднствено решение за оваа ситуација за да населението во 

Мусинци има непрекинато вода е да општина Могила склучи спогодба со ЕВН за вонсудско 

плаќање на рати без камата.  

Претседателот на Совет: Дали некој бара збор? 

Борче Бучински: Во иднина општина Могила ќе ја плаќа водата или овој заостанат долг? 

Градоначалник: Општина Могила ќе го плати долгот произлезен од претходните години додека во 

согласност со Водовод Битола тие ќе го превземат понатамошното снабдување со вода и со 

електрична енергија. 

Љубе Шемовски: Јас давам подршка поради потребите да се изгласа оваа точка. 

Сашо Кековски: Јас ќе гласам за да ја донесиме оваа точка, кога ќе почни Водовод да го преземи 

водоводот. 

Градоначалник: Понеделник имаме заеднички состанок со населението од Мусинци во Водовод 

Битола заедно со ЕВН каде што ќе бидат вклучени сите за да бидат во тек со понатамошниот начин 

на водоснабдување, на преземање на долговите. 

Ќире Ангелковски: И јас би ја подржал иницијативата. 

Веле Ристевски: Јас не сум против одлуката, ќе гласам , малку е дискриминирачки од село до село, 

зошто се изостава Трновци. 

Градоначалник: Почитуван советник јас тогаш не бев градоначалник. 

Веле Ристевски: Дали можи да го вклучиме и село Трновци? 

Претседателот на Совет: Луѓето си плаќаат, немаат долг кон Водовод. 

Николина Даралијовска: Јас имам прашање до советниците дали добија материјали за оваа точка? 

Бидејќи кај мене нема материјали. 

Претседателот на Совет: Има записник од приморпедавањето на водоводот доколку сакате ќе 

дадам пауза. 

Николина Даралијовска: Во ред е образложението меѓутоа нема документ кај мене, дали само кај 

мене е направен пропуст или нема кај сите советници? Значи сите советници немате материјли 

само тоа што слушнавме усно.  

Градоначалник: Мислам дека е меродавно тоа што го слушнавте од мене. 

Ќире нгелковски: Јас мислам дека за оваа точка треба само да се согласиме и да дадеме 

согласност некој да ги заврши тие работи. Кога ќе се заврши сето тоа сигурно ќе добиеме 

извештај. 

Тринаесетта точка: Предлог – Одлука за овластување на Градоначалникот на Општина Могила да 

склучи спогодба со ЕВН Македонија ја ставам на гласање. Кој е за? 

ЕДНОГЛАСНО 



Четиринаесетта точка: Предлог – Одлука за набавка на телефонски линии 

Претседателот на Совет: Оваа одлука ја побара Јасмина затоа што разговаравме за апаратите исто 

така и за лимитот кој се надмнува да може да се запира на девет еднакви рати ова важи за 

вработените во општинска администрација и за советниците. Дали некој бара збор. 

Четиринаесетта точка: Предлог – Одлука за набавка на телефонски линии ја ставам на гласање. Кој 

е за? 

ЕДНОГЛАСНО 

Петнаесетта точка: Ивештај за исплата на финансиски средства за спортските клубови во 

општина Могила. 

Борче Бучински: Ние во Програма имаме финансирање на спротските клубови во висина од 30.000 

денари. Некои клубови воопшто немаат земено пари како Трап, Лознани има само 15.000 денари 

за 2019, Лознани ми апелираше дека на Совет е одобрено тел за оградување на стадионот но до 

ден денес не е реализирано. Од оваа година натпреварите почнаа, учеството веќе се плаќа ние 

нашите пари ги немаме добиено. Кога треба тие средства да ги земат? Кажавме ние на совет дека 

пред секој почеток на сезоната парите ќе му легнат. Ланска година се направи пропуст не се 

доисплатени, годинава истиот пропуст, се што е во програма си оди програмски. 

Сашо Кековски: Сакам само да напоменам дека на почетокот на нашиот мандат колегата Борче 

Бучински беше најголем противник за одобрување на средства на екипите од понизок ранг, овој 

совет заедно со Градоначалникот на општината да се зголеми интересот околу фудбалските 

клубови ги зголеми средствата на клубовите од општинската лига за повеќе од 100 посто а за 

клубовите што се натпреваруваат во третата лига од 100.000 денари на 300.000 денари, го 

зголемивме буџетот на младинските клубови каде се гледа ефектот, а додека со клубот од третата 

лига каде колегата е и претседател го имаме до сега најголемиот неуспех во постоењето на 

клубовите што се натпреварувале во третата лига. 

Борче Бучински: Кога сме кај средствата јас барав по 40.000 денари, друга работа кај децата си 

оди тековно си имат автобус и сите работи , ги користат нашите мрежи. За  тоа што Стрела добива 

300.000 јас ви ги кажав причините и стално Стрела ке ја добива таа сума бидејќи не можиш да ја 

споредиш со Српци ни со Мусинци бидејќи имаме пет или шест објекти што се лично на фудбалот, 

сега тие се преземени од општината. 

Претседателот на Совет: Вие сте претседател на ФК Стрела и на ваше име имате имотен лист дека 

објектите во Могила се сопственост на ФК Стрела? 

Борче Бучински: Тие се сега остапени на општината но ние имаме тука право за таа работа. 

Претседателот на Совет: Вие имате судир на интереси пошто вие како советник гласате за тие 

средства и сте претседател на клубот. 

Борче Бучински: Моментално не сум претседател. 

Градоначалник: Програма и барање не се доставени од ФК Стрела. 

Ќире Ангелковски: Да не преудицираме и да не возвишуваме некој или некого, ние во општина 

Могила и како села и како жители треба да ги третираме сите подеднакво затоа што ние сите 

имаме обврски кон општина Могила како даночни сите инвестираме во таа општина Могила и 

сите треба од дел од тој колач да земиме а некој повеќе некој помалку. 

Веле Ристевски: Сакам да се надоврзам на ова интерес имаат деца мали кој сакаат да учествуваат 

во натпревари, дали можи комбето што ги зема од Ивањевци да иди и во Трновци да ги зема? 



Претседателот на Совет: Доколку има интерес од децата зошто да не. 

Веле Ристевски: Има интерес. 

Претседателот на Совет: Дали некој друг бара збор? 

 

Дневниот ред е исцрпен, седницата е затворена во 14:00 часот. 

 

 

 

Записничар:                                                                       Општина Могила  

Габриела Стојановска                                                                                             Претседател на Совет 

                                     Александар Јанкуловски 

                                                  

 


