
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 49-та Седница на Советот одржана на 27.05.2020 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) и  Градоначалничката на Општина Могила.  
 

ДНЕВЕН РЕД 

-Усвојување на записникот од  последната 48-ма седница на Советот на општина Могила одржана 

на ден 21.04.2020 година. 

1. 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; 

2. Предлог – Одлука за измена и дополнение на Програмата за работа во областа на 

располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на 

подрачјето на општина Могила за 2020 година; 

3. Предлог – Одлука за формирање Комисија за спроведување на постапка за јавно приватно 

партнерство за модернизација на уличното осветление во Општина Могила; 

4. Предлог – Одлука за утврдување на надоместокот за табличките со куќни броеви; 

5. Предлог – Одлука за обезбедување на интернет пакети на ученици од основните училишта 

во Општина Могила; 

 
Претседателот на Совет: Дали некој бара измена и дополнување на дневнот ред? 
Градоначалник: Како шестта точка Предлог – Одлука за овластување на Градоначалникот за 
формање на Комисија за проценка на штети од елементарна непогода –суша на територија на 
општина Могила. 
Со образложение бидејќи претходната Комисија тројца веќе нема, предлагам да во наредниот 
период да ме овластите да пратиме писма до соодветните институции да пратат луѓе за да ја 
формираме таа комисија. 
Претседателот на Совет: Таа Комисија се формира само за таа елементарна непогода. 
Веле Ристевски: Би сакал да ни се образложи за водоснабдувањето во с. Трнови. 
Претседателот на Совет: Седма точка Извештај за новонастаната ситуација со водоводот во нм 
Трновци. 
Борче Бучински: И јас сум за таа точка. 
Претседателот на Совет: Шестта точка за формирање на Комисија, да му се даде овластување на 
Градоначалникот да формира Комисија за непогода – суша.  
Претседателот на Совет: Има поднесено барања за суша, се јави градоначалничката во второ 
степена Комисија, треба да се формира комисија да излези на терен, да утрди дали навистина има 
штета на цела територија, на одредени делови и послем ако има штета треба да прогласиме 



непогода, таа истата комисја или нова да излези на терен и да утврди дали има штети. Послем се 
пушта до второстепена комисија до Влада и тие ќе одлучат. 
Градоначалник: Ова комисија не е со цел луѓето да поднесуваат барања, оваа комисија ќе биди да 
констатира дали има настанато штета врз зрното. Ако комисијата констатира поинаку тогаш нема 
да се прогласи овде елементарна непогода. Вие како совет треба да донесите таква одлука откако 
комисијата што треба да се формира за ова новонастаната ситуација ќе донесите одлука дали е 
настаната или не е. 
Претседателот на Совет: Шестта точка: Предлог – Овласување на Градоначалникот да формира 
Комисија за штети непогоди од суша, ја ставам на гласање. Кој е за? 
ЗА- 10   ПРОТИВ -   ВОЗДРЖАНИ-1 
Седма точка: Извештај за новонастаната ситуација со водовод во нм Трновци, ја ставам на 
гласање. Кој е за? 
ЕДНОГЛАСНО 
Дневниот ред со измените и дополнувањата го ставам на гласање. Кој е за? 
ЕДНОГЛАСНО 
Усвојување на записникот од последната 48-ма седница на Советот на Општина Могила одржана 
на ден 21.04.2020 година. Дали некој бара збор? 
Усвојувањето на записникот го ставам на гласање. Кој е за? 
ЗА-10   ПРОТИВ-      ВОЗДРЖАНИ-1 
Прва точка: 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. 
Борче Бучински: Оваа точка беше како барање, а тука има многу барања кој не ги вадите поради 
корона, јас велам дури не ги извајте другите барања за ова барање никогаш нема да гласам. 
Ацо Тасевски: Ја образложи првата точка. 
Претседатеот на Совет: Дали некој бара збор? 
Николина Даралијовска: Јас сакам да прашам Комисијата за урбанизам во општина Могила,  дали 
е од лица вработени во Општина Могила? 
Ацо Тасевски: Комисијата за убанизам, двајца од општината и едно надворешно лице кое што се 
занимава со урбанистичка дејност. Тоа е законска обврска. 
Претседателот на Совет: Дали некој друг бара збор? 
Прва точка: 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 ја ставам на гласање. Кој е за? 
ЗА- 10    ПРОТИВ-    ВОЗДРЖАНИ – 1 
Втора точка: Предлог – Одлука за измена и дополнување на Програмата за работа во областа на 
располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на 
подрачјето на Опшина Могила за 2020 година. 
Ацо Тасевски: Ја образложи точката. 
Претседателот на Совет: Дали некој бара збор? 
Кире Ангелковски: Дали оваа одлука што ја носиме се однесува само на парцелите во Петилеп или 
на сите градежни парцели во подрачјето на општина Могила? 
Ацо Тасевски: Ние ја носиме програмата за цела Општина, но се продават парцели за кој има 
усвоен урбанистички план, ние во моментот усвоен урбанстички план на сила имаме само за 
Петилеп. Наскоро кога ќе биди усвоен урбанистичкиот план за Будаково таму има големи 
парцели, државно земјиште а се парцелирани како парцели за куќи, ќе ги вметниме и нив во 
програмата, и ако некој сака да купи место за изгрдба на куќа во Будаково ќе можиме да 
направиме објава и да продадеме државно земјиште. 



Претседателот на Совет: Дали некој друг бара збор? 
Втора точка: Предлог – Одлука за измена и дополнување на Програмата за работа во областа на 
располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето 
на Опшина Могила за 2020 година ја ставам на гласање. Кој е за? 
ЗА -10      ПРОТИВ -           ВОЗРЖАНИ – 1  
Трета точка: Предлог – Одлука за форирање на Комисија за спроведвање на постапка за јавно 
приватно партнерсто за моднизација на улично осветление во Општина Могила. 
Градоначалник: Ја образложи третата точка. 
Претседателот на Совет: Дали некој бара збор? 
Борче Бучински: Дали ние сме донесле прво одлука за да се формира Комисија или не, затоа што 
не се сеќавам.  
Претседателот на Совет: Немаме донесено. 
Борче Бучински: Јас за оваа одлука сум против, овде ние во моментот имаме ќар од 35 до 40 посто 
од електричната енергија. Прашање е кој ќе го финансира, тој партнерот или ние? Има некој 
партнер што се јавил или? 
Претседателот на Совет: Колега Борче кажа градоначалничката, треба четири одлуки оваа е 
почетна фаза само се формира комисија. Ние денес не правиме договор за јпп, формираме 
комисија да се види колку ќе кошта како ќе кошта. 
Борче Бучински: Јас мислам оваа одлука ако ја донесите ќе биди штетна за општина Могила 
бидејќи сега остана  35 до 40 посто ќар. Доколку ние ги исклучиме бандерите што се во дворовите 
ќе имаме уште толку сијалични места во Могила, дупло. 
Градоначалник: Да надополнам уште една работа, во текот на наредните седници ќе има и 
физибилити студио доставено до вас советниците во кое физибилити студио ќе има целосна 
анализа како ќе се движат работите и во моментот со колку сијалични места располагаме и како 
ќе изгледа општината. Оваа е првична одлука и затоа денес е ставена на седница на совет за 
формирање на комисија.  
Борче Бучински: Јас сум против ова, бидејќи ова е штетно за општина Могила. 
Љубе Шемовски: Поради тоа што тендерот му е завршен на изведувачот што го избра општина 
Могила и не сме виновни што има лошо осветлување, заклучивме сега дека имаме лош изведувач 
на тендерот или лошо одржување. Во меѓувреме кој ќе го одржува уличното осветлување? 
Градоначалник: Како што кажав на почеток ние паралелно ќе го одржуваме уличното осветлување 
во општината, затоа што ќе се носат четири одлуки на Совет за кој што вие ќе бидите запознати и 
ќе бидите во тек со цела таа обврска. На крајот на сите вас ќе ви биди доставен договорот со кој 
вие ќе ме овластите или нема да ме овластите да го потпишам тој ист договор.  Додека се случи 
тоа мора да има улично осветлување,  ќе го одржува тој што ќе биде избран на наредниот тендер. 
Љубе Шемовски: Моментално кој го одржува? 
Градоначалник:  Моментално има постапка за одржување на уличното одржување во општината. 
Затоа што на почеток откако почна вондредната состојба добивме уредба од Влада каде што 
пишуваше конкретно, се што не е поврзано со Ковид 19 ние како општини не смееме да го 
реализизраме. Добивме дозвола за уличното осветлување и затоа сега сме во постапка. 
Претседателот на Совет: Дали некој друг бара збор? 
Трета точка: Предлог – Одлука за формирање на Комисија за спроведување на постапка за јавно 
приватно партнерство за модернизација на улично осветление во Општина Могила ја ставам на 
гласање. Кој е за? 
ЗА- 7    ПРОТИВ-1  ВОЗДРЖАН – 3 
Четврта точка: Предлог – Одлука за утврдување на надоместок за таблички за куќни броеви. 
Претседателот на Совет: Дали некој бара збор? 



Николина Даралијовска: Образложение за одлука, кој се казните за непочитување на одлуката, да 
биди јасно кој се казните. 
Борче Бучински: Овде е утврдено 413 денари по табличка. Домаќинствата не бараат да му се 
стават таблички, бара општина Могила, зошто не издејствуваме тие таблички да се плаќаат пола 
пола, да се без пари, зошто не му се помогне на домаќинствата? 
Љубе Шемовски: Јас предлагам да бидат без пари поставени, не на терет на граѓаните. Ова сепак е 
на иницијатива на општината. 
Претсеателот на Совет: Тогаш да не правевме Комисии. 
Зоран Гулевски: Јас предлагам да биди без пари и плус да му платиме оти ќе му клајме бројче на 
куќата. Предлагам да биди околу 180 денари, 3 евра по семејство исклучок социјално загрозените 
семејства, доколку донесат потврда дека земаат социјална помош да не го плаќаат бројчето, а 
дугите 180 ден не се многу. Да му се даде рок за да го платат. 
Претседаелот на Совет: Оваа точка ќе ја оставам на наредна седница има комисија за финансии, 
има комисија за урбанизам, нека направат комисија нека видат колку кошта цел проект, колку 
пари се потребни и колку можеме да помогнеме од буџетот.  
Веле Ристевски: Ќе излезиме на недоразбирање кај населението, 400-500 ден мислам дека е 
многу високо, таа табличката мислам дека нема да му користи за ништо, ни поштар иди, ние тоа 
треба да го дискутираме па послем бројот. 
Николина Даралијовска: Јас имам информација дека табличките се веќе готови, изработени и се 
пристигнати, дали е точно? 
Претсателот на Совет: Јас му кажав, доколку имал некој таков, ако имал во јавна набавка можел 
да го понуди да се пријави. Исто ќе биди и со јавно приватно партнерство. 
Градоначалник: Прво, одлуката за утврдување на надометот за табличките за куќни броеви, 
доколку сметате дека треба Комисија за финансии да се состани нека се состани со другата 
комисија за комунални дејности, ако  сметате дека не треба да ја донесете одлуката сега, 
донесете ја на наредна седница преку комисиите и доставете ги предлозите до нас претходно 
пред да го донесиме дневнот ред.  
Борче Бучински: Предлагам да се викни и месната. 
Зоран Гулевски: Оваа точка што е денес на дневен ред се носи веќе 6-7 години сигурно, сумата 
што ја спомнавте 420 денари е реално висока сума, да му се излези во пресрт на граѓаните, мој 
предог е 3 евра за секое семејство, да му се даде рок од 1-2 месеци за да ја плати таа табличка, и 
социјално загрозените семејства што ќе донесат потврда дека се социјално загрозени  да не 
плаќаат.  Точката да си помини на дневен ред. Ние не се расправаме за битни работи, се 
расправаме за табличките.  Мислам дека предлогот треба да се стави на гласање. 
Претседателот на Совет: Предлогот на колегата Зоран Гулевски од 180 денари по табличка и  
социјално загрозени лица да бидат ослободени од плаќање го ставам на гласање. Кој е за? 
ЗА- 9        ПРОТИВ-        ВОЗДРЖАНИ – 2 
Петта точка: Предлог – Одлука за обезбедување на интернет пакети за ученици во основните 
училишта во општина Могила. 
Градоначалник: Образложи по петтата точка. 
Претседателот на Совет: Дали некој бара збор? 
Љубе Шемовски: До кај е постапката? Дали рутерите се набавени, ги користат децата или? 
Претседателот на Совет: Овие се набавени, не мора одлука на совет поради тоа што тендерската 
постапка е многу помала, ова е еден вид известување.  
Градоначалник: Добро е вие да знаете,  да сте запознати. 
Претседателот на Совет: Целта е дека советот на општина Могила донесе одлука да се помогнат 
28 деца со пакети од 600 денари за да имаат интернет. 



Борче Бучински: Дали ние како советници можеме да добиеме список каде се поделени овие 
интернет пакети. 
Претседателот на Совет: Можете, директорките ги имаат, тие ги доставија до општината. 
Борче Бучински: Дали може општината да ги копира, да ни ги дај . 
Претседателот на Совет: Ќе поднесиш едно барање до директорките, ќе ти дадат список. Три 
директорки се, тие побараа до општината и се поделени. 
Претседателот на Совет: Предлогот го ставам на гласање. Кој е за? 
ЗА-9    ПРОТИВ-    ВОЗДРЖАНИ-2 
Претседателот на Совет: Пауза од 10 минути. 
Шестта точка: Предлог – Одлука за овластување на Градоначалникот за формирање на Комисија 
за проценка на штети од елементарна непогода –суша на територија на општина Могила. 
Градоначалник: Образложи по шестта точка. 
Љубе Шемовски: Сакам да знаеме како ќе биди, дали за сите земјоделци или? Вие викате дека 
имате примено барања.  Дали ќе важи за сите? 
Градоначалник: За цела територија на општина Могила. 
Претседателот на Совет: Сега само даваме овластување за градоначалникот да побара членови од 
мзшв и апрз да се формира комисија, доколку комисијата одлучи дека има штети тогаш ќе 
свикаме седница итна  и ќе дадеме рок од 5-10 ден за пријавување на барања за штети, дококу не 
ќе кажиме на совет дека нема елементарна непогода. 
Претседателот на Совет: Дали некој бара збор? 
Предлогот го ставам на гласање. Кој е за? 
ЕДНОГЛАСНО 
Седма точка: Извештај за новонастаната ситуација со водоводот во нм Трновци. 
Веле Ристевски: Водоводот во село Трновци нема доволно вода, моментално можам да ви кажам 
дека  топлам вода во 21 век за да се истуширам да дојдам тука, тоа е едно. Ние немаме да се 
истушираме и за пиење вода, се пуштаат приклучоци пред десет дена во полски ниви ќе праеле 
штали.  Нема ни сат нема ништо.  
Директор  ЈКП Пела Хигиена: Сабајле имаше вода во Трновци. Сношти до 11 часот бевме во 
Трновци. 
Градоначалник: Три дена не работеше комуналното? Дали има вода денес Веле? 
Веле Ристевски: Моментално можи има, решен е проблемот пет сати да имаш вода, а 20 сати да 
немаш вода? 
Претседателот на Совет: Еве директорот вели дека е проблем со напонот иди појака, послаба 
струја и паѓа заштитата за да не изгори пумпата. 
Директор: Струјата е единствениот проблем, тој проблем ние не можиме да го решиме. 
 
 
Дневниот ред е исцрпен, седницата е затворена во 14:00 часот. 
 
 
 
Записничар:                                                                       Општина Могила  
Габриела Стојановска                                                                                             Претседател на Совет 
                                     Александар Јанкуловски 
                                                  
 
 
  


