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*  *  *

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben
vesnik na RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od
Statutot na opшtina Vasilevo  ("Slu`ben
glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go
donesuvam slednoto

РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Одлуката за
овластување на градоначалникот и членовите
на Советот на општина Василево за
склучување на бракови ,

шto Sovetot na opшtina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den 01.11.2017
godina.

Бр.09-1729/2 Општина Василево
02.11.2017 г Градоначалник
Василево  Марјан Јанев с.р.

--------------------------------------------

Врз основа на~len 36 став 1 точка 15  od
Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben
vesnik na RM" br.5/02) член 21 точка 44 од
Статутот на општина Василево ("Службен
гласник на ОВ" br.04/03,08/06 и 09/10  ) а во
врска со член 29 од Законот за семејство
("Slu`ben vesnik na RM"
br.80/92,9/96,38/04,33/06,84/08) Советот на
општина Василево на својата седница
одржана на ден 01.11.2017 година ја донесе
следната

О Д Л У К А
за овластување на Градоначалникот и

членовите на Советот на општина
Василево за склучување на бракови

Член 1
Се овластуваат Градоначалникот и

членовите на Советот на општина Василево
да присуствуваат при склучувањето на
бракови на подрачјето на општина Василево.

Член 2
До матична служба на Месната

канцеларија во с. Василево- општина
Василево да се достави примерок од оваа
Одлука и листа со податоци за членовите на
Советот.

При спроведувањето на одлуката,
доколку младенците не изразат посебна
желба, вработените во Месната канцеларија
во с. Василево- општина Василево да ги
повикуваат членовите на Советот по
редоследот утврден во приложената листа.

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила од

денот на донесувањето, а ќе се објави во
"Службен гласник на општина Василево"

Бр.08-1729/1 Sovet na opшtina Vasilevo
02.11.2017г. Претседател,
                                              Крсте Панев с.р

*  *  *

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben
vesnik na RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od
Statutot na opшtina Vasilevo  ("Slu`ben
glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go
donesuvam slednoto

РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Решението за избор на
претседател и членови на Комисијата за
мандатни прашања,избор и именувања,

шto Sovetot na opшtina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den 01.11.2017
godina

Бр.09-1728/2 Општина Василево
02.11.2017 г  Градоначалник
Василево  Марјан Јанев с.р.
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---------------------------------------------------

Врз основа на член 21 точка 38 од
Статутот на општина Василево ("Службен
гласник на ОВ" br.04/03,08/06 и 09/10  ) ,
Советот на општина Василево на својата
седница одржана на ден 01.11.2017 година го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
за избор на претседател и членови на

Комисијата за мандатни прашања,избор и
именувања

Член 1
За претседател и членови на

Комисијата за мандатни прашања, избор и
именувања се избираат:

-Крсте Панев - претседател,
-Блаже Коцев - член;
-Наташа Велкова - член;
-Сања Стојанова - член;
- Сања Христова - член.

Член 2
Оваа Решение влегува во сила од денот на

донесувањето, а ќе се објави во "Службен
гласник на општина Василево"

Бр.08-1728/1 Sovet na opшtina Vasilevo
02.11.2017г. Претседател,
                                              Крсте Панев с.р

*  *  *

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben
vesnik na RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od
Statutot na opшtina Vasilevo  ("Slu`ben
glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go
donesuvam slednoto

РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Решението за избор на
претседател на Советот на општина Василево,

шto Sovetot na opшtina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den 01.11.2017
godina

Бр.09-1727/2 Општина Василево
02.11.2017 г Градоначалник
Василево      Марјан Јанев с.р.

-----------------------------------------------------

Врз основа на~len 47  od Zakonot za lokalna
samouprava ("Slu`ben vesnik na RM" br.5/02)
член 21 точка 37 од Статутот на општина
Василево ("Службен гласник на ОВ"
br.04/03,08/06 и 09/10  ) Советот на општина
Василево на својата седница одржана на ден
01.11.2017 година го донесе следниот

РЕШЕНИЕ
за избор на претседател на Советот на

општина Василево

Член 1
За претседател на Советот на

општина Василево се избира Крсте Панев ,
член на Советот на општина Василево.

Член 2

Оваа Решение влегува во сила од денот на
донесувањето, а ќе се објави во "Службен
гласник на општина Василево"

Бр.08-1727/1 Претседател на Конститутивната седница на
Sovet na opшtina Vasilevo

02.11.2017г. Драги Митев с.р
Василево
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*  *  *

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben
vesnik na RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od
Statutot na opшtina Vasilevo  ("Slu`ben
glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go
donesuvam slednoto

РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Заклучокот за
прифаќање на дадените и потпишаните
свечени изјави на членовите на Советот на
општина Василево,

шto Sovetot na opшtina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den 01.11.2017
godina

Бр.09-1726/2 Општина Василево
02.11.2017 г      Градоначалник
Василево    Марјан Јанев с.р.

-----------------------------------------

Врз основа на ~len 38 stav 1 od Zakonot za
lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik na RM"
br.5/02) член 20 од Статутот на општина
Василево ("Службен гласник на ОВ"
br.04/03,08/06 и 09/10  ) Советот на општина
Василево на својата седница одржана на ден
01.11.2017 година го донесе следниот

З А К Л У Ч О К
за прифаќање на дадените и потпишаните
свечени изјави на членовите на Советот на

општина Василево

Член 1
Со овој Заклучок се прифаќаат

дадените и потпишани свечени изјави на
членовите на Советот на општина Василево
за мандатниот период од 2017-2021 година.

Член 2

Овој Заклучок влегува во сила од денот на
донесувањето, а ќе се објави во "Службен
гласник на општина Василево"

Бр.08-1726/1 Претседател на Конститутивната седница на
Sovet na opшtina Vasilevo

02.11.2017г. Драги Митев с.р
Василево

*  *  *

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben
vesnik na RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od
Statutot na opшtina Vasilevo  ("Slu`ben
glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go
donesuvam slednoto

РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Заклучокот за
Верификација на мандатите на членовите на
Советот на општина Василево ,

шto Sovetot na opшtina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den 01.11.2017
godina

Бр.09-1725/2  Општина Василево
02.11.2017 г   Градоначалник
Василево   Марјан Јанев с.р.

-----------------------------------------------------

Врз основа на член 7 став 2 од Деловникот
на Советот на општина Василево ("Службен
гласник на ОВ" бр.01/07), Советот на општина
Василево на својата седница одржана на ден
01.11.2017 година го донесе следниот

З А К Л У Ч О К
за Верификација на мандатите на
членовите на Советот на општина

Василево
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Член 1
Со овој Заклучок се верификуваат

мандатите на членовите на Советот на
општина Василево за мандатниот период од
2017-2021 година.

Член 2
Овој Заклучок влегува во сила од денот на

донесувањето, а ќе се објави во "Службен
гласник на општина Василево"

Бр.08-1725/1 Претседател на Конститутивната седница на
Sovet na opшtina Vasilevo

02.11.2017г. Драги Митев с.р
Василево

*  *  *

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben
vesnik na RM br. 05/02) ~len 39 stav 1 od
Statutot na opшtina Vasilevo  ("Slu`ben
glasnik na OV" br.04/03,08/06 и 09/10) go
donesuvam slednoto

РЕШЕНИЕ

Se proglasuva Решението за избор на
претседател и членови на Верификациона
комисија,

шto Sovetot na opшtina Vasilevo go
donese na sednicata odr`ana na den 01.11.2017
godina

Бр.09-1724/2 Општина Василево
02.11.2017 г     Градоначалник
Василево     Марјан Јанев с.р.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Врз основа на член 21 точка 38 од Статутот
на општина Василево ("Службен гласник на
ОВ" br.04/03,08/06 и 09/10) а во врска со член 5
од Деловникот на Советот на општина
Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.01/07),
Советот на општина Василево на својата
седница одржана на ден 01.11.2017 година го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
за избор на претседател и членови на

Верификациона комисија

   1.За претседател и членови на
Верификационата Комисија се избираат:

-Костадинка Печеникова - претседател
- Сандра Илиева - член
- Сања Стојанова - член

   2.Оваа Решение влегува во сила од денот на
донесувањето, а ќе се објави во "Службен
гласник на општина Василево"

Бр.08-1724/1 Претседател на Конститутивната седница на
Sovet na opшtina Vasilevo

02.11.2017г. Драги Митев с.р
Василево

*  *  *


