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* *  *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа ( Службен
весник на РМ бр.05/02) и член  39 став 1 од
Статутот на општина Василево (Службен
гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 о 9/10)
Градоначалникот на Општина Василево
донесе

Р Е Ш Е Н И Е
За објавување на Одлуката За

одобрување на Извештајот за вкупниот
договорен износ по доверители за

финансирање на доспеани, а неплатени
обврски

Се објавува Одлуката за одобрување на
Извештајот за вкупниот договорен износ по
доверители за финансирање на доспеани, а
неплатени обврски, донесена на вонредната
седница на Советот на Општина Василево,

одржана на ден 21.02.2019 година.

Бр.08-291/2 општина Василево
22.02.2019 г. Градоначалник

Василево Марјан Јанев

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот
за локална самоуправа ( Службен весник на РМ
бр.05/02), член 21 од Статутот на општина
Василево (Службен гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 о
9/10) и  член 8 став 4 од Законот за финансиска
поддршка на единиците на локалната самоуправа
и единките корисници основани од единиците на
локалната самоуправа за финансирање на
доспеани, а неплатени обврски (Службен весник
на РМ бр.209/2018) Советот на Општина
Василево на својата вонредна седница одржана на
ден 21.02.2019 година, донесе

О Д Л У К А
За одобрување на Извештајот за вкупниот

договорен износ по доверители за
финансирање на доспеани, а неплатени

обврски

Член 1

Советот на Општина Василево го одобрува
Извештајот на Општина Василево за вкупниот
договорен износ по доверители за финансирање
на доспеани, а неплатени обврски.

Член 2
Составен дел на оваа Одлука е Извештајот на
општина Василево за вкупниот договорен износ
по доверители за финансирање на доспеани, а
неплатени обврскиво износ од 30.221.065,00
денари (обезбедени средства како финансиска
поддршка за финансирање на доспеани, а
неплатени обврски на општината и единките
корисници 51%), од кои за општина Василево
25.947.819,00 денари и за единките корисници
вкупно 4.273.246,00 денари.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник
на Општина Василево.

Бр. 08-291/1 Совет на општина Василево
22.02.2019 г Претседател
Василево Крсте Панев с.р
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* *  *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа ( Службен
весник на РМ бр.05/02) и член  39 став 1 од
Статутот на општина Василево (Службен
гласник на ОВ бр. 4/03, 8/06 о 9/10)
Градоначалникот на Општина Василево
донесе

Р Е Ш Е Н И Е
За објавување на Одлуката за измена на
распоредот на средствата на Буџетот на

Општина Василево за 2019 година

Се објавува Одлуката за измена на
распоредот на средствата на Буџетот на
Општина Василево за 2019 година,
донесена на вонредната седница на Советот
на Општина Василево, одржана на ден
21.02.2019 година.

Бр.08-292/2 општина Василево
22.02.2019 г. Градоначалник
Василево                               Марјан Јанев

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

Врз основа на член  36 став 1 точка 2 од
Законот за локална самоуправа ( Службен
весник на РМ бр.5/2002 ), а во врска со член 33
став 2,5 и 6 од Законот за буџетите (Службен
весник на РМбр.64/2005,2008 ) Советот на
Општина Василево на втората вонредна седница
одржана на 21.02.2019 година ја донесе
следната:
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