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Од триесет и четвртата седшши на Совего! на «шштшт
Василево
Советот на општина Василево ја одржа триесет и четвртата
седница на ден 30.05.2011 година (понеделник) со почеток во 12.00
часот во просториите на Домот на културата во Василево.
Седницата ја свика и ја водеше претседателот на Советот
Лилјана Соларова.
На седницата од оправдани прицини не присуствуваше Душко
Атанасов.
На седницата покрај членовите на Советот на општина Василево
присуствуваше и Славе Андонов извршител во одделението за
пормативно правни работи и јавни дејности.
По отворениот претрес по записникот од триесет и третата
седница на Советот на општина Василево никој не се јави за збор,
беше ставен на гласењео од 13 присутни советници беше усвоен со 9
гласа,, за„ „ протрив,, и „ воздржани,, нема
За работа на триесет и четвртата седница беше предложен
сл едниот дневен ред:
ДНЕВЕН РЕ Д
1. Предлог - Одлука за утврдување на места на кои е дозволено да
се истакнат изборни плакати со обезбедени еднакви услови на
сите организатори на изборната кампанија на општина Василево
2. Донесување на Одлука по барањето на финансиски средства од
здружението на граѓани „ Кукла Градинар,,

По отворениот претрес по дневниот ред за збор се јави Сашко
Атанасов рече дека има забелешка по разгледувањето во
материјалот по првата точка од дневниот ред Предлог - Одлука за
утврдување на места на кои е дозволено да се истакнат изборни
плакати со обезбедени еднакви услови на сите организатори на
изборната кампанија на општина Василево, забелешка е тоа што
точката на дневен ред е доставена со големо закаснување од две
недели, смета дека тоа не е во ред. Изборната кампанија за една
недела поминува a се става точка на дневен ред за утврдување на
места дозволени за поставување изборни плакати. Затоа бара од сите
советници да биде подржан и побара образложение од
претседателката на Советот Лилјана Соларова да одговори - каде е

кривпцат ОИДОЈк*и кампаннјага е веке пилшнага a ос досиш\ва к>чка
на дневен рсд што е веќе помииато и непсправно.
Лилјана Соларова претседател на Советот на општина Василево
рече дека за тоа ке даде образложение Славе Андонов претставник
од општинската администрација.
Славе Андонов извршител во одделението за нормативно
правни работи и јавни дејности рече доколку се бара вина треба да
се бара во предходниот Совет бидејќи има донесено Одлука само за
кампаниите за 2009 година. Сега оваа Одлука е општа направена за
било кои избори понатаму без разлика на моделот на избори и
референдумско изјаснување. Причина е сметајќи дека предходната
Одлука на Советот е донесена за сите избори, но се виде дека оваа
Одлука е донесена само за 2009 година, сега се носи општа Одлука
Сашко Атанасов: не се согласува со образложението на Славе
Андонов за некој пред две години да биде крив. Рече дека тоа не е
одкриено од службите, кривицата ја гледа во службите кои не си ја
гледат работата како што треба.
Зујца Печеникова: Опозицијата за сешто зборува на седницата е
не во ред и не по закон и кога се зборува за законите рече зошто
тогаш законите не се спроведуват според правата и обврски према
граѓаните. Пред секоја точка за да се дојде на дневен ред треба
Советот да се изјасни дали точката треба да дојде на дневен ред,
затоа се гласа дневниот ред.
Лилјана Соласрова ја праша Советничката Зујца Печеникова
дали има конкретен предлог
Зујца Печеникова рече дека им се ускратуват правата на нивните
искажувања.
Лилјана Соларова претседател на Советот рече дека нема
основа за искази и ја праша советничката Зујца Печеникова дали има
да каже во врска со дневниот ред
Зоран Трајков: точката е таа само Одлуката се донесува со мало
закаснување, меѓутоа не е спорно дека на некој начин се знае на кои
места се одредени со предходната Одлука. Рече дека во предходната
Одлука беше донесено на Советот само за локалните избори за 2009
година на кои места е
утврдено на кои места ке се истакнат
изборните плакати на сите организатори на изборните кампании на
општина Василево. Тој предлага во Одлуката каде стои од денот на
дејствување да стои на изборната кампанија и парламентарни
избори 2011 година, што значи да се опфати во Одлуката и тој
период.
Славе Андонов: ретроактивно неможе да гласи така Одлуката,
смета дека Советот треба да се согласи, да се најде вакум и простор
да биде од предходниот состав, сега Одлуката се носи формално.

Зоран ЈГрајков рече дека гочно е дска О д л \ к л а сс ноои со
задоцнување. Советот го има тоа право да искорегира да предложи
до претседателот на Советот да свика седница по оваа точка, без
разлика што тие се опозиција, едноставно да не се посматра седејќи
затоа треба сите советници да бидат вклучени во работата.
Предложениот дневен ред беше ставен на гласење од 14
присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 9
гласа,, за„ „ против,, и „ воздржани,, нема
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Трајче Гичев претседател на Комисијата за урбанизам,
комунални дејности и заштита на животната средина рече дека на
седницата Комисијата ја разгледа Предлог — Одлука за утврдување
на места на кои е дозволено да се истакнат изборни плакати со
обезбедени еднакви услови на сите организатори на изборната
кампанија на општина Василево каде што со закаснување беше
повикана комисијата. Гледајќи ги сите циклуси на кампанијата и
пропустите кои се направени рече дека забелешката на Сашко
Атанасов е оправдана. Причина за тоа е поради
недобро
спроведената Одлука во 2009 година затоа е свикан Советот на
општина Василево да се потврди тоа во интерес на сите унапред пет
години
каде да се лепат плакатите. Рече дека Комисијата на
седницата Предлог - Одлуката едногласно ја усвои и предлага до
Советот и тој да ја усвои.
Зујца Пеценикова побара образложение околу лепењето на
плакати конкретно се однесува за населеното место каде што
потекнува, праша дали се определени местата каде треба да се лепат
плакатите на СДСМ а каде на ВМРО- ДПМНЕ бидејќи досега со
плакатите на ВМРО- ДПМНЕ е зафатено целото населено место,
додека за опозицијата нема место. Инсестира да биде одредена лева
или десна страна од трафостаницата за лепење на плакати на
опозицијата.
Дајанчо Ефтимов во врска со поставеното прашање од
советничката Зујца Печеникова околу лепењето на плакатите во
населените места рече дека во изборниот закон има одредби каде
може да се лепат плакати, кои се одговорностите за непочитување на
тие одредби сето тоа е опфатено во изборниот законот.
Предлог - Одлука за утврдување на места на кои е дозволено да
се истакнат изборни плакати со обезбедени еднакви услови на сите
организатори на изборната кампанија на општина Василево беше
ставена на гласење од 14 присутни советниси Советот на општина
Василево ја усвои со 9 гласа,, за ,, ,, против,, и ,, воздржани,, нема.
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Наташа Трајкова претседател на Комисијата за финансирање,
Буџет и локален економски развој рече дека Комисијата на
седницата ја разгледа точката Донесување - Одлука по барањето
финансиски средства од здружението на граѓани „ Кукла Градинар,,
предлог на Комисијата беше да се доделат средства во висина од
10.000 денари. Комисијата го усвои и предлага до Советот и тој да го
усвои.
Сашко Атанасов: разгледувајќи ја точката рече дека се
повторуват истите грешки ден на градинарите кој се слави на
29.05.2011 година а седницата на Совет на општина Василево се
одржува ден покасно на 30.05.2011 година повторно со задоцнување.
Упати критики и побара објаснување од претседателката на Советот
Лилјана Соларова за колку средства станува збор, дали овие
средства веке се дадени а сега се бара само согласност од Советот
или пак сега ќе се дават овие средства.
Лилјана Соларова претседател на Советот на општина Василево
рече дека на седницата нема присутни компетентни лица кој треба
да кажат дали. средствата се дадени.
Марионка Георѓиева побара одговор од претседателката на
Советот на општина Василево бидејќи точката е ставена на дневен
ред ако советниците незнаат смета дека претседателката на Советот
треба да биде информирана дали има одобрена сума и за колкава
сума се работи.
Лилјана Соларова претседател на Советот на општина Василево
бидејќи прашањето е доставено дирекно донеа рече дека таа не е
компетентна да даде одговор на прашањето. Смета дека средства
неможе да се дадат без Одлука на Совет, средства нема дадено тоа
го тврди сигурно.
Марјонка Георгиева побара објаснуване бидејќи оваа точка е
ставена на дневен ред и како претседател на Советот се има
консултирано со градоначалникот, се имат искординирано
невозможно е како претседател на Советот да не се консултира со
градоначалникот бидејќи манифестацијата е веќе помината. Рече
дека вакви пропусти има направено и во изминатиот период кога на
ловното друштво се даде пушка , исто се случи и за 8 - ми март
Лилјана Соларова претседателка на Советот на општина
Василево рече дека без Одлука на Советот средства нема доделено.
Сашко Атанасов: рече дека не е против за доделување на овие
средства. Според одговорот на претседателкјата Лилјана Соларова
нема потреба Советот да гласа по оваа точка бидејќи
манифестацијата е помината.
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Грајче Гнчев: факr е се знае ошијanaia во каква си i \ ација се
наоѓа, луѓето имаат поднесено барање, веровагно е кажано до колку
може да се организира дел од овие средства што треба да се дадат од
кога ќе помине на Советот средствата ќе бидат дадени. Затоа
Советот треба да усвои овие средства за да може да им бидат дадени
средствата за да си подмират трошковите. Смета дека овие средства
од 10.000 денари не се многу Советот треба да даде согласност.
Ацо Ристов член на Советот на општина Василево од
советничката група на СДСМ праша дали како Совет се има
запрашано дека во последно време Советот на општина Василево
наликува како социјална установа а не во улога на Совет,
Последните шес седници на Совет се разгледуват по седум барања
за финансиска помош, бидејќи е така трба да се прогласи за
социјален Совет. Барањето од Куклиш кое е доставено е од друга
општина, Советот нема обврска да доделува финансиски средства
на Здруженија од други општини. Вакви средства на здруженија
треба да доделуват општини кои гравитират на оваа територија.
Советот на општина Василево има програма во која треба да
доделува средства на здруженија кои гравитират на општина
Василево. Рече декадоколку се соберат сите барања за финансиска
помош од било кој аспект ќе се види дека повеќето средства од
Буџетот се доделуват за финансиска помош за здруженија и верски
објекти. Негов предлог е да не се одобрат средства. Општина
Струмица нека ги финансира бидејќи се на нејзина територија.
Општина Василево има многу проблеми за решавање улиците се
полни со вода и овие средства таму да бидат наменети а не
средствата да се трошат за гозби. Смета дека здруженијата можат да
најдат спонзорство од невладини сектори, спонзорство од фирми кој
ги одкупуват нивни производи. Препорака до Советот такви работи
во иднина да не се прават, бидејќи општината има многу проблеми
за решавање.
Трајче Гичев: рече дека критиките на предходниот дискутант се
дојдени до оваа мера да се дискреминира. Смета дека сите се
граѓани на РМ и општина Василево бара помош кога има
манифестации „ Ден на празот,, овие манифестации се на
Струмичкиот регион не може да се делат, живееме на ист регион
производите се продават во општина Струмица. Рече дека не се
согласува со мислењето на Ацо Ристов околу спомнувањето на
верските објекти бидејќи и тие се граѓани на општина Василево,
мора да им се помогне според можностите на општината, смета дека
Советот треба да даде подршка.
Ацо Ристов: рече се согласува со Трајче Гичев меѓутоа ако се
врати назад кога „Агро - Сојуз од Василево бараше помош да
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дека no C иеправпо, Сгрумица e секогаш no \ К ) Ж ' Ш ) Ј 1 : U I фииаисира.
Проблемот e тоа што средствата се дава[ во општпиа Сгрумица а нс
во општина Василево, не е добро да се потценуват нашите
здруженија. Многу пати има поднесено барање од Агро - Сојуз од
Василево. Советот на општина Василево досега нема одобрено
средства.
Претсадателката на Советот Лилјана Соларова предложениот
предлог да се доделат финансиски средства на здружението грагани
„ Кукла „ Градинар во висина од 10.000 денари беше ставењ ; на
гласење од 14 присутни советницци Советот го усвои со 9 гласа,, за„
„ против,, и „ воздржани,, нема.
Точката :Донесување на Одлука по барањето на финансиски
средства од здружението на граѓани „ Кукла Градинар,, заедно со
предлогот да се доделат финансиски средства во висина од 10.000
денари беше ставена на гласење од 14 присутни советници Советот
на општина Василево ја усвои со 9 гласа „ за „ „ против „ и „
воздржани,, нема
Претседателката на Советот Лилјана Соларова по исцрпениот
дневен ред ја затвори триесет и четвртата седница на Советот на
општина Василево.

Записничар
Зора Коларова

Совет на општина Василево
Претседател
Лвдјана Соларова

