
 

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 48-ма Седница на Советот одржана на 21.04.2020 година. Присутни 

советници евидентирани во  (единаесет) 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), Градоначалничката на Општина Могила, преку телефонски разговор 
се вклучија Ацо Тасевски - Секретар на општина Могила, Гордана Л. Стефановска – Советник за 
проекти и ЛЕР, Македонка Соклевска – Директор во ОУ. Браќа Миладиновци с.Добрушево и  
Габриела Стојановска која што го води записникот.  
 

ДНЕВЕН РЕД 
 

-Усвојување на записникот од  последната 47-ма седница на Советот на општина Могила 
одржана на ден 13.03.2020 година. 
 

1. Предлог – Одлука за усвојување на Урбана Ревизија за Општина Могила; 
2. Предлог – Одлука за до обезбедување на средства за Проектот – Адаптација на 

училишни простории во ПОУ. "Браќа Миладиновци" с.Мусинци; 
3. Предлог – Согласност за легализација на бесправниот објект на дел од улица од уличен 

систем на с. Могила; 

4. Предлог – Одлука за измена и дополнување на Програмата бр.08-1013/10 од 
29.11.2019 година за изработка на урбанистички планови на територијата на 
Општина Могила за 2020 година; 

5. Советнички прашања; 
 
Претседателот на Совет: Дали некој бара измена и дополнување на дневниот ред? 
Ќире Ангелковски: Јас имам еден предлог третата точка да биде изоставена од денешниот дневен 
ред , од причина што овде е  наведено дека улиците и патиштата се надлежност на општина 
Могила, точно е тоа меѓутоа сопственоста не ни е дозволено да ја отуѓуваме  и уште една 
забелешка имам тука предлагачот напоменува дека ни се доставува некоја скица на објектот за 
легализација што ние таква немаме. Затоа предлаам оваа точка да биде изоставна. Сметам дека 
немаме право да одлучуваме за легализација на бесправни објекти. 
Претседателот на Совет: Ова не е прв случај имаме повеќе вакви случаеви. Се работи за храмот во 
Могила. 
Градоначалник: Сметам дека точката треба да оди, ќе дојди Николина Марковска ќе ја образложи 
и ако има некој прашања би било подобро кон неа да бидат поставени и ако има некој дилеми на 
таа точка да се решат одколку да ја одлагаме за друга седница. 
Ќире Ангелковски: Се согласувам меѓутоа во иднина кога ќе се работи за вакви работи да 
препратиме таков документ до надлежен орган па да ни врати да не задолжи, да имаме 
оправдување зошто ние сме одлучувале. 



Борче Бучински: До совет на општина Могила е доставено барањето на 07.04 и како барање а ние 
барање до изборите не смееме да врвиме. 
Претседателот на Совет: Дали некој друг бара збор? 
Јас имаме предлог како петта, шестта и седма точка: Предлог – Согласност за Статутот на 
основните училишта . 
Петта точка: Предлог – Согласност на Статутот на ООУ. Браќа Миладиновци с.Добрушево. 
Шестта точка: Предлог – Согласност на Статутот ООУ. Кочо Рацин с.Ивањевци 
Седма точка: Предлог – Согласност на Статутот на ООУ. Гоце Делчев с.Могила. 
Осма точка: Советнички прашања. 
Габриела Стојановска: Во согласност со новиот закон за основно образование ги задолжуваат 
училиштата да го изменат и статутот. 
Претседателот на Совет:  Тука ќе дадам 10 минути пауза да можи да ги разгледате материјалите. 
Продолжуваме со работа. Предлогот на Борче Бучински да се изземи трета точка го ставам на 
гласање. Кој е за? 
ЗА-1    ПРОТИВ-9   ВОЗДРЖАНИ-2 
Петта точка: Предлог – Согласност на Статутот на ООУ. Браќа Миладиновци с.Добрушево ја ставам 
на гласање. Кој е за? 
ЗА-6  ПРОТИВ-1  ВОЗДРЖАНИ-4 
Шестта точка: Предлог – Согласност на Статутот ООУ. Кочо Рацин с.Ивањевци ја ставам на гласање. 
Кој е за? 
ЗА-6  ПРОТИВ-     ВОЗДРЖАНИ-5 
Седма точка: Предлог – Согласност на Статутот на ООУ. Гоце Делчев с.Могила предлогот го ставам 
на гласање. Кој е за? 
ЗА- 6     ПРОТИВ-   ВОЗДРЖАНИ-5 
Дневниот ред со дополнувањата го ставам на гласање. Кој е за? 
ЗА-7  ПРОТИВ-  ВОЗДРЖАНИ-4 
Претседателот на Совет: Дневниот ред е усвоен и продолжуваме со работа. 
Усвојување на записникот од последната 47 – ма седница на Советот на општина Могила одржана 
на ден 13.03.2020 година. Дали некој бара збор? 
Усвојувањето на записникот го ставам на гласање. Кој е за? 
ЗА-8  ПРОТИВ-   ВОЗДРЖАНИ-2 
Прва точка: Предлог – Одлука за усвојување на Урбана Ревизија на Општина Могила. 
Гордана Л. Стефановска ја образложи точката. 
Претседателот на Совет: Дали некој има прашање. 
Николина Даралијовска: За колку пари станува збор од Светска банка. 
Гордана Л. Стефановска: Се работи за околу 27 посто од договорот кој што ќе го имаме со 
мултифункционалниот објект односно се работи за околу 40.000 евра. 
Николина Даралијовска: Тука во овој документ наведени беа завршени проекти во општина 
Могила, наведени се околу 21 проект од времето на претходниот Градоначалник, завршени 
проекти има само од 2018 година. Дали нема воопшто завршени проекти во текот на 2019 година 
или не се вметнати во документот? 
Градоначалник: Затоа што проектот од Светска банка до тогаш ја бараат урбанистичката ревизија 
до 2018. Урбанистичката ревизија на чинеше пари тука ја спроведуваа вработените во Општина 
Могила. Се работи за до 2018 година затоа што тогаш го аплициравме проектот за 
мултифункционален објект во Могила. 
Претседателот на Совет: Дали некој друг бара збор? 
Прва точка: Предлог – Одлука за усвојување на Урбана Ревизија на Општина Могила ја ставам на 
гласање. Кој е за? 



ЗА- 10    ПРОТИВ-   ВОЗДРЖАНИ-1 
Втора точка: Предлог – Одлука за Согласност за кофинансирање на Проект „ АДАПТАЦИЈА НА 
УЧИЛИШНИ ПРОСТОРИИ ВО ПОУ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ – МУСИНЦИ и НАБАВКА НА 
ТРАНСПОРТНО ПАТНИЧКО ВОЗИЛО ЗА ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ И РАНЛИВИ КАТЕГОРИИ ГРАЃАНИ“ 
Ацо Тасевски ја образложи точката. 
Претседателот на Совет: Дали некој бара збор? 
Борче Бучински: Од која ставка мислите да се обезбедат овие средства. 
Ацо Тасевски: Од буџетот. 
Претседателот на Совет: Дали некој друг бара збор? 
Втора точка ја ставам на гласање. Кој е за? 
ЕДНОГЛАСНО 
Трета точка: Предлог – Согласност за легализација на бесправен објект на дел од улица од 
уличен систем во с.Могила 
Николина Марковска ја образложи точката. 
Претседателот на Совет: Дали некој бара збор? 
Ќире Ангелковски: Овде се споменува дека во конкретни случаеви како што е и овој случај биле 
поднесени барање до јпдп меѓутоа секој случај не може да биди ист со претходниот, дали вие 
како одделение за урбанизам имате доставено до јпдп барање конкретно за овој случај и каде 
што е одговорено дека ние сме надлежни да донесеме одлука за легализација. 
Нколина Марковска: За последните неколку барања Ацо ми рече да не поднесваме бидејќи 
одговорите се истите. 
Ќире Ангелковски: Јас мислам за овој случај да поднесите барање, да бидиме задолжени со некој 
закон дека советот на општината одлучува за легализација. Барам за секој случај што ќе дојди за 
легализација да се поднеси барање. Сметам дека ние како совет на Општина Могила немаме баш 
еден посто надлежност да одлучуваме за легализација на бесправно изградени објекти. 
Николина Марковска: Се работи за улици. 
Ќире Ангелковски: Се работи за улица меѓутоа ние како општина имаме надлежност кон улиците 
за одржување, користење итн. Меѓутоа не сме надлежни за отуѓување на земјиште. 
Ацо Тасевски: Цел уличен систем во селата во потесен градежен реон кај што имаме се 
надлежност на општината, кај што се патишта посебно за поврзување помеѓу населени места, тие 
се локални шатишта, тие се надлежност на државата. Немаме проблем во однос на тоа. 
Ќире Ангелковски: Ве молам како администрација во одделение за урбанизам да ни доставите 
извадоци од законот за легализација на бесправно изградени објекти каде што на овие улици кои 
припаѓаат на општина Могила имаме надлежност да донесуваме вакви одлуки за легализација. 
Ацо Тасевски: Тоа го нема во законот за легализација меѓутоа го има во законот за локална 
самоуправа. 
Зоран Гулевски: Кога се работи за приватни лица тогаш гласаме да не ни замери човекот и ги 
поминуваме а се работи сега за црква и одма ние правила и закони бараме. Оставете нека си 
течат работите и нека оди ова за црквата. 
Претседателот на Совет: Дали некој бара збор? 
Ќире Ангелковски: Сепак јас професионалност ми е оваа струка, би сакал да напоменам, да дадам 
сугестија. Се извинувам на дискусијата и советите што ги дадов, се повлекувам, како ќе одлучиме 
така. 
Трета точка: Предлог – Согласност за легализација на бесправен објект на дел од улица од уличен 
систем во с.Могила ја ставам на гласање. Кој е за? 
ЕДНОГЛАСНО 



Четврта точка: Предлог – Одлука за измена и дополнување на Програмата бр.08-1013/10 од 
29.11.2019 година за изработка на урбанистички планови на територија на Општина Могила за 
2020 година. 
Зоран Гулевски: Јас морам да одам, ако има проблем за гласање, заѕвонете ми.  
Ацо Тасевски ја образложи точката. 
Претседателот на Совет: Дали некој бара збор? 
Николина Даралијовска: Јас имам прашање дали оваа фотоволтаична електрична централа ќе 
биди изградена на државно земјиште или е на некој сопственост. 
Градоначалник: Приватна сопственот. 
Христина Мурговска: Овие парцелите се на некој така? 
Градоначалник: Приватни. 
Христина Мурговска: А тие од околу луѓето што се граничи земјиштето, побарана е согласност од 
нив? 
Градоначалник: Ова е иницијатива од приватник за да се отпочни постапка. Понатаму ќе си ги 
средува правните делови. 
Ацо Тасевски: Ќе потпиши договор со општината дека сите трошоци се на негова сметка како што 
имаме и до сега претходни договори за изработка на вакви приватни урбанистички , тоа е 
комплетно нивни трошок. Наше е само да му обезбедиме процедура за донесување. 
Николина Даралијовска: Не добив одговор дали е жител на нашата општина или на друга 
општина? 
Градоначалник: Приватна иницијатива. Ќе го дознаеме послем. 
Борче Бучински: Сакам да ми се достави скица каде се наоѓаат тие парцели до кој се, како 
граничат, дали има  пат, дали има вода, дали има струја. Не како во Ивањевци ќе садат цвеќина 
излезе марихуана. Дали послем ќе има доградба на објект? Оваа точка јас нема да ја подржам 
дури не добијам скица. 
Претедателот на Совет: Дали некој друг бара збор? 
Четврта точка: Предлог – Одлука за измена и дополнување на Програмата бр.08-1013/10 од 
29.11.2019 година за изработка на урбанистички планови на територија на Општина Могила за 
2020 година ја ставам на гласање. Кој е за? 
ЗА-5 (А.Ј, Н.В, С.К, Х.М и Н.С) ПРОТИВ-1 (Б.Б)  ВОЗДРЖАНИ-4 (Ќ.А, В.Р, Н.Д и Љ.Ш) 
Николина Даралијовска: Јас мислам дека ако некој на нашата територија на општина Могила 
треба да изгради фотоволтаична електрична централа ние не треба да го спречуваме меѓутоа да 
ни ги достават сите потребни документи и на наредна седница да ја изгласаме точката. 
Градоначалник: Барам да му се јавиш на Зоран Гулевски. 
Претседателот на Совет: Значи нема да враќам назад, во салата се присутни десет советници 5 за, 
4 воздржани и 1 против, предлогот не е поминат, ќе одиме на наредна седница. Барам да се 
запишат иницијали на колегите советници кои беа против.  
Продолжуваме со работа по петта точка: : Предлог – Согласност на Статутот на ООУ. Браќа 
Миладиновци с.Добрушево. 
Директорката Македонка ја образложи точката. 
Претседателот на Совет: Дали некој бара збор? 
Николина Даралијовска: Јас барам да ни образложите за трите точки што ги доставивте денес итно 
бидејќи гледам дека биле донесени во ноември 2019 година. Што е итноста баш денес да се 
стават, денес да ги добиеме материјалите, од ноември можеше до сега да ги добиеме. 
Претседателот на Совет: Има рок шест месеци, мене денес ме запознаа за точките пошто тие 
пробале со училишниот одбор да го променат статутот, не добиле согласност од МОН и му е 
вратено повторно да помини со одлука на Совет поради тоа што советот е основач на училиштето. 
Николина Даралијовска: Јас поради судир на интереси нема да гласам. 



Љубе Шемовски: Што фактички е промената? 
Директорката Македонка: Како што се менува законот, на пример во 2008 година кога се смена 
законот за основно образование мора да се смени Статутот. Промената се состои на пример ако 
имаме промени во подрачни училишта, нас ни е се истото меѓутоа законски мора. Урнекот е 
стигнат од министерство и ние се водиме по тоа. 
Љубе Шемовски: Поради наметнатите точки на самиот ден на седницата, итноста од пред шест 
месеци дадена како предлог не е дадена до сега на совет а на самиот ден на совет се носи како 
итност и тоа мислам дека не е во ред за ни една точка па ни за оваа, така да јас не гледам итност и 
затоа ние бевме воздржани за дневниот ред. 
Борче Бучински: Многу пати е кажано материјалот да го добиеме порано, да го разгледаме. Секоја 
седница имаме вакви наметнати точки. 
Претседателот на Совет: Дали некој друг бара збор? 
Петта точка: Предлог – Согласност на Статутот на ООУ. Браќа Миладиновци с.Добрушево ја ставам 
на гласање. Кој е за? 
ЗА- 6  ПРОТИВ-   ВОЗДРЖАНИ-3 
Шестта точка: Предлог – Согласност на Статутот на ООУ. Кочо Рацин с.Ивањевци. 
Претседателот на Совет: Дали некој бара збор? 
Шестта точка: Предлог – Согласност на Статутот на ООУ. Кочо Рацин с.Ивањевци ја ставам на 
гласање. Кој е за? 
ЗА-6  ПРОТИВ-   ВОЗДРЖАНИ-4 
Седма точка: Предлог – Согласност на Статутот на ООУ. Гоце Делчев с.Могила. 
Претседателот на Совет: Дали некој бара збор? 
Седма точка: Предлог – Согласност на Статутот на ООУ. Гоце Делчев с.Могила ја ставам на 
гласање. Кој е за? 
ЗА-6   ПРОТИВ-   ВОЗДРЖАНИ-4 
Осма точка: Советнички прашања. 
Веле Ристевски:  Истуривте еден камион песок на средсело или поточно во дворот на Саид, плус 
таа улица е приватна . Ако така можите да набавувате приватно кај луѓето сите сакаме да ни се 
донесе песок , таа улица е приватна а во дворот да се тура песок од општествени пари, дома да му 
туриме песок, не знам некој од советниците дали ќе се сложи. Второ прашање, дали мислите со 
вработувањето, вработувате ве гледам и претходниот градоначалник не само вие, дали мислите 
некој да вработите од Српци овој дел до Трновци, Вашареја, Лознани да се покажи дека во 
општината има вработено и од тој крај. 
Претседателот на Совет: На ова прашање јас ќе ти одговорам, ние не сме биро за вработување, 
има огласи, се објавуваат и сите кои ги исполнуваат ќе бидат примени. 
Градоначалник: Фирмата која што го зеде тендерот за тампонот е од Струга. Последниот камион 
се однесе Трновци а потоа се затвори Струга поради Корона вирусот. Затоа има период на 
стагнирање на носење на тампон.  Следно беше Трновци. Второто прашање за вработувањата, 
сите вработувања се според законите, ние не можиме да вработиме некој кој сакаме освен ако не 
ги исполнува законските услови и не се пријави на огласот. 
Ќире Ангелковски: Да не го повторувам колегата Веле се согласувам со него, факт е дека тој крај 
таму е запоставен. Првото прашање ми е, поминаа две три седници и немам добиено одговор за 
спортската сала во ОУ. Кочо Рацин с.Ивањевци за која ви доставив копија од одобрение за градба , 
каде што се донесени одлуки правно меѓутоа не се на лице место изведени. Дали таа сала некаде 
постои или не постои? Друго прашање, пред година дена праевме муабет ко ќе се изгради зграда 
што веќе е изградена, дали имате намера таму како другите села што имаат за матична служба 
барем еднаш неделно да иди за тие села во тој дел. 



Градоначалник: Прво сакам да искоментирам на твојот коментар, не е точно дека не се вложило. 
Во Ивањевци имаме пречистителна станица, во моментот се работата три атмосферски проекти за 
Трновци, Српци и Беранци. Урбанистичката ревизија денес што ја изгласавте ќе се набави камион 
ѓубретарка за да ги задоволиме потребите на сите населени места онаму каде што ќе се зема 
комуналниот смет. Регионалниот пат по шеесет години сега се прај. Спортската сала Ивањевци, 
точно, го разговаравме тоа, меѓутоа треба да сме свесни со ситуацијата во државата имаме 
невидлив непријател се вика корона апсолутно ништо не функционира. Во оној дел кај што ние 
сега функционираме како општина и како институција функционираме за нај приоритетните и нај 
основните потреби на општината. Овие работи ќе почекаме да се реализираат откако ќе заврши 
проблемот со ситуацијата во цела држава. Се надевам дека ќе биди за брзо. Следна работа 
матична служба го разговаравме и на совет и јас и ти лично побарано е за матична служба. Сега 
веќе се обебедени услови. Сеуште нема технички прием направено на објектот меѓутоа бидејќи се 
создадени соодветни услови има простор, уште еднаш ќе разговараме и ќе преговараме. Меѓутоа 
се зависи од она што се случува во моментот во државата. 
Ќире Ангелковски: Од одговорот задоволен сум меѓутоа за спортската сала од вашиот одговор 
сметам дека воопшто повеќе не треба да го поставувам како прашање. 
 Градоначалник: Во идниот период ние како држава сите граѓани ќе се соочиме со финансиски 
проблеми, не знајме вирусот колку време ќе трае, затоа нека заврши па потоа ќе разговараме. 
Борче Бучински: Прво прашање до Градоначалничката. Службеното возило, колата на општина 
Могила, многу често ја гледам каде што ја вози лицето од општина кое нема возачка, не е шофер, 
а некни тука беше присутно и друго лице од Битола кое работи во РЕК, кое заедно со тебе ја 
возеше колата, така? Дали во иднина ќе дозволи Советот да ја возат нестручни лица и да се вози 
колата? Доколку сретниме такво лице имам право да го застанам и да му ги земам клучевите, да 
го сликам и да го пријавиме. 
Градоначалник: Еве општинската кола да биди во располагање на Бучинот. 
Борче Бучински: Второ прашање. Два пати комбињата ги зарибаа во дворовите и ги прави 
општина Могила, последниот пат дури и скипот го пуштивте да плива во вода. Дали некој, 
директорот, шеф некој е казент или пак тоа вие ќе го платите? Секој можи што сака да прај со 
возилото а вие ќе си платите. 
Градоначалник: Во однос на комбињата сите се соодветно пријавени во полиција. Тој некој што се 
дрзнал да тура средства во комбињата и да ги загрози и шоферите и учениците ќе си одговара 
пред законот. Скипот беше по барање на сите нас, не настана никаква штета. 
Борче Бучински: Трето прашање. До кога ќе се загадува реката Шемница со канализацијата 
поради тоа што таму има концесионер, побарав од концесионерот да ја види работата или ќе ви 
дај тужба, а за брзо ќе добиете тужба и од граѓани. Доколку го изгубите спорот како општина и 
треба да му се обештети, дали вие ќе обешететите од парите на граѓаните или лично ќе преземите 
на ваш терет? 
Градоначалник: Објасни што сакаш да кажиш. Тужено е веќе? 
Борче Бучински: Ќе тужи. Еве јас прво ќе ве тужам и други луѓе со мене заедно.  Ќе ве тужи и 
концесионерот оти ќе ја изгуби концесијата. 
Градоначалник: Ти збораш во името на концесионерот? 
Борче Бучински: Дали штетата вие ќе ја платите лично или од општина Могила? 
Градонаалник: Те молам да влезе во записник дека Бучински зборува во името на концесионерот. 
Борче Бучински: Зошто изгласаните работи на совет не ги применувате, пример како телот во 
Лознани, како што се за фудбалските клубови парите што му се должат, зошто не ги применвате 
тогаш кога треба? 
Градонаалник:  Штом заврши вондредната состојба ќе се разгледаат сите барања на сите спортски 
клубови и невладини организации кој се пријавиле на повикот од општина Могила. 



Борче Бучински: Улично каде што нема , луѓето си наплаќаат си идат средствата овде а немаат 
услуга.  
Градоначалник: Истото прашање е одговорено пред неколку седници. 
Борче Бучински: Тампонот за 2019 година и гребениот асфалт се носеше по дворови, лично имам 
видено кај човек во Српци. Тој требаше да се тури на пат или по дворови? Дали се однесе 
Мусинци во манастирот или се однесе по дворови? 
Градоначалник: Улицата во Мусинци до Манастирот е ставена во Програма за асфалтирање на 
улици 2020/2021 година, 2019/2020 година јавната набавка за тампон која не се спроведуваа овие 
два месеци поради ситуацијата со короната.  
Борче Бучински: Асфалтот каде е да се кажи писмено, во кој дворови. 
Следно прашање. Пријавените штети што Владата ги пуште парите во општина Могила за која 
година се и за кој села? 
Градоначалник: За градобитнината 2019 година за с.Добрушево  исплатени се четири милиони 
денари односно 124 физички или правни лица. 
Борче Бучински: Дали општината има побарано ако нема кога ке бара да се обележи 
регионалниот пат, ако не знаете како ќе видите пример од Демир Хисар, исто и локалните патови 
што се поголеми. Зошто не се обележани? 
Градоначалник: Штом се заврши со асфалтирање на регионалниот патен правец  Битола – 
Тополчани – Прилеп ќе се постави хоризонтална и вертикална сигнализација на истиот. Додека 
Могила – Радобор се асфалтира, следниот период продолжуваме во Трап да се до асфалтира тој 
регионален пат. 
Борче Бучински: Зошто за Ивањевци нас ни беше кажано дека ке се садат цвеќина а уствари 
излезе дека ќе се сади марихуана. Кој тоа го дозволи или да дадеме одлука да се затвори. Не му е 
одобрено на Совет. 
Градоначалник: Те молам достави ми го тоа кај што ве лажат на Совет дека ќе се садат цвеќина во 
с.Ивањевци. Извади ти од записник и достави ми.  До тогаш нема да ти одговорам. 
Борче Бучински: Дали ние можиме да донесиме на наредна седница за општина Могила да се 
забрани 5Г да не се поставува низ цела општина. 
Градоначалник: Можи, сега донесете. 
Љубе Шемовски: Ветивме тампонирање на полски патишта, гледам тешко оди, дали ќе се 
спроведи за брзо , поради тоа што полските патишта се катастрофални.  
Градоначалник: Во февруари пред избори од ППР, општина Могила и општина Ресен добивме 
средства од Бирото за тампонирање на 5км полски патишта. Меѓутоа сега со оваа ситуација не 
знам дали ќе се врши таква набавка. 
Љубе Шемовски: Пред малку кажавте дека тендерот за тампон од Струга, тој беше најефтин? 
Многу нелогично. 
Градоначалник: Ако имаш дилеми во однос на тендерската постапка, ќе ти одговориме. 
Љубе Шемовски: За легнатите полицајци до кај е ситуацијата? 
Градоначалник: Ќе се спроведат. Сите јавни набавки одкако почана короната во државата, за сите 
ја известуваме Владата и бараме одобрение како општина.  
 
Дневниот ред е исцрпен, седницата е затворена во 13:00 часот. 
 
 
Записничар:                                                                       Општина Могила  
Габриела Стојановска                                                                                             Претседател на Совет 
                                     Александар Јанкуловски 
                                                  


