
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 50-та Седница на Советот одржана на 29.06.2020 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, Весна Ристевска 
раководител во одделението за финансии, Кире Николовски виш референт, преку телефонски 
разговор се вклучи Гордана Л. Стефановска – Советник за проекти и ЛЕР и  Габриела Стојановска 
која што го води записникот.  

 
ДНЕВЕН РЕД 

 
-Усвојување на записникот од  последната 49-та седница на Советот на општина Могила одржана 
на ден 27.05.2020 година. 
 

1. Предлог – Одлука за приоритетност и намена на средствата од Грантот за успешност за 
Проектот за Набавка на специјализирано возило за собирање на цврст отпад со капацитет 
од 5,5 м3; 

2. Согласност за кофинансирање и обезбедени средства за реализација на Проектот за 
Набавка на специјализирано возило за собирање на цврст отпад со капацитет од 5,5 м3; 

3. Предлог – Oдлука за измена и дополнение на Годишниот план за јавни набавки  на 
Општина Могила за 2020 година; 

4. Предлог – Одлука за не прогласување на природна непогода – суша на територијата на 
Општина Могила; 

 
Претседателот на Совет: Дали некој бара збор? 
Борче Бучински: Јас во записникот за последната точка што дискутирав нема. 
Николина Даралијовска: Јас имам забелешка во однос на записникот. 
Претседателот на Совет: Ќе дојдеме до записникот кога ќе го ставам на усвојување, сега околу 
дневниот ред. 
Љубе Шемовски: Сакам да прашам, кратко Градоначалничке, имаме проблеми со уличното, како 
мислите да течат работите затоа што многу има поплаки.  Многу сијалици не светат а немаме 
тендер. 
Кире Николовски: Со уличното во саботата почнаа да работат. Ношпал, Ивњевци, Мусинци е 
поминато, денес се Трновци и ќе идат наваму. 
Љубе Шемовски: Добро штом се работи. 
Борче Бучински: Зошто не ги ставаме седниците на јутуб, нека се снима со телефон, нека се клат. 
Претседателот на Совет: Јас немам право да снимам со телефон. 
Дневниот ред го ставам на гласање. Кој е за? 
ЗА-7    ПРОТИВ-   ВОЗДРЖАНИ-4 



Претседателот на Совет: Усвојување на записникот од последната 49-та седница на Совет на 
Општина Могила одржана на ден 27.05.2020 година. 
Дали некој бара збор? 
Борче Бучински: Последната моја точка не е клаена, комисијата што ја барав, ништо нема клаено. 
Николина Даралијовска: Јас имам забелешка на записникот во однос на четвртата точка, поставив 
прашање за кои се казните за непочитувањето на одлуката, меѓутоа на седницата немаше 
правник, не добив одговор. Три пати го поставив прашањето за тоа дека табличките се веќе 
готови, дали е точно? Градоначалничката кажа дека ќе ми одговори писмено, согласно 
Деловникот за работа на Советот на Општина Могила има десет дена за да добијам писмен 
одговр, јас да кажам пред сите дека не добив писмен одговор дали се изработени или не се 
изработени. Тука имам и еден договор за набавка на ознака на улици и куќни броеви, ме 
интересира дали колегите советници се запознати со сумата и кога е склучен овој договор, 
бидејќи како што наидов на оваа информација договорот е склучен уште во месeц ноември а 
вредноста за сите таблички за тоа што дискутиравме минатата седница е 389.341 денари. Јас нема 
да дискутирам за реалноста на цената туку ќе дискутирам за тоа што ние како советници не сме 
информирани, треба Градоначалнкот да ги спроведува одлуките на Советот меѓутоа кај нас е 
обратно. 
Градоначалник: Во однос на прашањето дека Градоначалникот без одлука од седница на совет, 
објавува одлуки и спроведува јавни набавки не е точно. Во планот за јавни набавки кој што вие сте 
го изгласале беше и постапката за набавка на куќни броеви. На седница на Совет се утврдуваше 
надоместокот за табличките со куќни броеви. Жителите на село Могила можат да си ги 
подигнуваат табличките со куќни броеви каде што потпишуваат договор по цена од 180 денари 
како што вие одлучивте. За тој писмен одговор јас се извинувам поради Короната ние немаме луѓе 
во општината, меѓутоа ќе добиеш писмен одговор на тоа прашање. 
Борче Бучински: Писмен одговор и јас немам за гребаниот тампон што беше по куќи.  За Српци тоа 
што прашував и кога ние како советници сме изгласале таква одлука да се носи ваму, да се носи 
таму? 
Претседателот на Совет: За Гребаниот асфалт не донесовме одлука, не ни можеме да донесеме 
одлука пради тоа што е донација од Македонија пат, да се насипи некоја улица. 
Записникот го ставам на усвојување. Кој е за? 
ЗА-7   ПРОТИВ- 1    ВОЗДРЖАНИ-3 
Прва точка: Предлог – Одлука за приоритетост и намена на средствата од Грантот за успешност 
за Проектот за набавка на специјализирано возило за собирање на цврст отпад со капацитет од 
5,5м3  
Борче Бучински: Јас ја напуштам седницата бидејќи не се снима, ко ќе се снима ќе дојдам.  
Гордана Л. Стефановска образложи по првата точка. 
Претседатеот на Совет: Дали некој бара збор? 
Љубе Шемовси: Зошто не е аплицирано за поголемо возило? 
Градоначалник: Согласно Грантот за успешност што ќе го добиеме од Светска банка за објектот 
Могила  обезбедени се толку срдства.  Меѓутоа тој камион ќе ја обезбеди услугата која што ни е 
потребна за да ги задоволиме потребите на сите села.  
Претседателот на Совет: Дали некој друг бара збор? 
Николина Даралијовска: Јас предлагам да ни ги доставите сите материјали што се поврзани со 
овој проект, бидејќи можи возилото да е купено а ние да не знаме, да гласаме. Значи се што е 
поврзано со проектот, договори, се што имате да ги добиеме во материјали и на наредна седница 
ќе дискутираме. 
Претседателот на Совет: Дали некој друг бара збор? 



Прва точка: Предлог – Одлука за приоритетност и намена на средства од Грантот за успешност на 
Проектот за набавка на специјализирано возило за собирање на цврст отпад со капацитет од 5,5м3 
ја ставам на гласање. Кој е за? 
ЗА- 9    ПРОТИВ-    ВОЗДРЖАНИ-1 
Втора точка: Предлог – Согласност за кофинансирање и обезбедени средства за реализација на 
Проектот за Набавка на специјализирано возило за собирање на цврст отпад со капацитет од 5,5 
м3; 
Гордана Л. Стефановска образложи по втората точка. 
Претседателот на Совет: Дали некој бара збор? 
Втора точка: Предлог – Согласност за кофинансирање и обезбедени средства за реализација на 
Проектот за Набавка на специјализирано возило за собирање на цврст отпад со капацитет од 5,5 
м3  ја ставам на гласање. Кој е за? 
ЗА-8   ПРОТИВ-   ВОЗДРЖАНИ-2 
Претседателот на Совет: Ќе одиме со четврта точка.  
Четврта точка: Предлог – Одлука за не прогласување на природна непогода - суша на 
територијата на Општина Могила. 
Кире Николовски обрзложи по четвртата точка. 
Претседателот на Совет: Дали некој бара збор? 
Четврта точка: Предлог – Одлука за не прогласување на природна непогода - суша на територијата 
на Општина Могила ја ставам на гласање. Кој е за? 
ЗА-8  ПРОТИВ-   ВОЗДРЖАНИ-2 
Трета точка: Прелог – Одлука за измена и дополнение на Годишен план за јавни набавки на 
Општина Могила за 2020 година. 
Претседателот на Совет: Весна треба да слези, да направиме пауза од 10 минути. 
Весна Ристевска образложи по третата точка. 
Претседателот на Совет: Дали некој бара збор? 
Николина Даралијовска: Зошто комуналното претпријатие нема сертифицирано лице за јавни 
набавки, која е процедурата? 
Весна Ристевска: Не знам зошто немаат сертифицирано лице, треба да се пријават на системот за 
обуки на БЈН и да посетат обука од пет дена, целодневни обуки се тие, после посетувањето на 
обуката добиваат термин за полагање, доколку го положат испитот добиваат сертификат.  
Николина Даралијовска:Имам уште едно прашање за ангажирање на работници за вршење на 
привремени работи, работниците од ЈКП Пела Хигиена кој ќе ги плаќа?  
Весна Ристевска: Средствата се обезбедени од Буџетот на комуналното претпријатие ние само му 
ја спроведуваме постапката. 
Претседателот на Совет: Дали некој друг бара збор? 
Трета точка: Прелог – Одлука за измена и дополнение на Годишен план за јавни набавки на 
Општина Могила за 2020 година ја ставам на гласање. Кој е за? 
ЗА-8   ПРОТИВ- ВОЗДРЖАНИ-2 
 
Дневниот ред е исцрпен, седницата е затворена во 13:00 часот. 
 
 
 
Записничар:                                                                       Општина Могила  
Габриела Стојановска                                                                                             Претседател на Совет 
                                     Александар Јанкуловски 
                                                  


