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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.04/03, 08/06 и
09/10),   Градоначалникот на општина
Василево го донесува следното:

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Заклучокот за
усвојување на кварталниот извештај за
извршување на Буџетот за 2015 година на
општина Василево за период од 01.01.2015
до 30.06.2015 година (К1), што Советот на
општина Василево ја донесе на седницата
одржана на ден 21.07. 2015 година .

Бр.09–2667/2       Општина Василево
22.07.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Врз основа на член 36 став 1 точка
10 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.05/02) и член
32 став 1 точка 4  од Законот за
финансирање на единиците на локална
самоуправа („Службен весник на РМ“
бр.61/04) и член 21 од Статутот на Општина
Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.
04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина
Василево на својата редовна седница
одржана на 21.07. 2015 година донесе,

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на кварталниот извештај за
извршување на Буџетот за 2015 година на

Општина Василево за период од 01.01.2015
до 30.06.2015 година (К1)

1. Се усвојува кварталниот извештај
за извршување на буџетот на
општина Василево за период од
01.01.2015 до 30.06.2015 (К1)

2. Составен дел на овој Заклучок е и
кварталниот извештај за
извршување на буџетот на општина
Василево за период од 01.01.2015
до 30.06.2015 (К1)

3. Овој заклучок влегува во сила од
денот на донесувањето а ќе се објави во
Службен гласник на „Општина Василево”

Бр.08-2667/1 Совет на општина Василево
22.07.2015г. Претседател,
 Василево                            Дајанчо Ефтимов с.р.

* *  *

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.04/03, 08/06 и
09/10),   Градоначалникот на општина
Василево го донесува следното:

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Заклучокот за
усвојување на кварталниот извештај за
доспеаните а неизмирани обврски на
општина Василево за период од 01.01.2015
до 30.06.2015 година (К2), што Советот на
општина Василево ја донесе на седницата
одржана на ден 21.07. 2015 година .

Бр.09–2668/2       Општина Василево
22.07.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Врз основа на член 36 став 1 точка
10 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.05/02) и член
32 став 1 точка 4  од Законот за
финансирање на единиците на локална
самоуправа („Службен весник на РМ“
бр.61/04) и член 21 од Статутот на Општина
Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.
04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина
Василево на својата редовна седница
одржана на 21.07. 2015 година донесе,

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на кварталниот извештај за

доспеаните а неизмирани обврски на
Општина Василево за период од 01.01.2015

до 30.06.2015 година (К2)
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1. Се усвојува кварталниот извештај
за доспеаните а неизмирани
обврски на општина Василево за
период од 01.01.2015 до 30.06.2015
(К2)

2. Составен дел на овој Заклучок е и
кварталниот извештај за
доспеаните а неизмирани обврски
за период од 01.01.2015 до
30.06.2015 (К2)

3. Овој заклучок влегува во сила од
денот на донесувањето а ќе се
објави во Службен гласник на
„Општина Василево”

Бр.08-2668/1 Совет на општина Василево
22.07.2015г. Претседател,
 Василево                            Дајанчо Ефтимов с.р.

* *  *

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.04/03, 08/06 и
09/10), Градоначалникот на општина
Василево го донесува следното:

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Заклучокот за
усвојување на кварталниот извештај за
промените на состојбата на задолжувањето
на општина Василево за период од
01.01.2015 до 30.06.2015 година (К3), што
Советот на општина Василево ја донесе на
седницата одржана на ден 21.07. 2015
година .

Бр.09–2669/2       Општина Василево
22.07.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Врз основа на член 36 став 1 точка
10 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.05/02) и член
32 став 1 точка 4  од Законот за
финансирање на единиците на локална
самоуправа („Службен весник на РМ“
бр.61/04) и член 21 од Статутот на Општина
Василево ( „Службен гласник на ОВ“ бр.
04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина
Василево на својата редовна седница
одржана на 21.07. 2015 година донесе,

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на кварталниот извештај за

промените на состојбата на задолжувањето
на Општина Василево за период од
01.01.2015 до 30.06.2015 година (К3)

1. Се усвојува кварталниот извештај
за за промените на состојбата на
задолжувањето  на општина
Василево за период од 01.01.2015
до 30.06.2015 (К3)

2. Составен дел на овој Заклучок е и
кварталниот извештај за промените
на состојбата на задолжувањето  за
период од 01.01.2015 до 30.06.2015
(К3)

3. Овој заклучок влегува во сила од
денот на донесувањето а ќе се
објави во Службен гласник на
„Општина Василево“

Бр.08-2669/1 Совет на општина Василево
22.07.2015г. Претседател,
 Василево                            Дајанчо Ефтимов 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.04/03, 08/06 и
09/10),   Градоначалникот на општина
Василево го донесува следното:

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Одлуката за давање
на трајно користење на движни ствари на
општина Василево, што советот на општина
Василево ја донесе на седницата одржана
на ден 21.07. 2015 година .

Бр.09–2670/2       Општина Василево
29.06.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Врз основа на член 36 став 1 точка
10 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.05/02) и член
21 став 1 точка 32 од Статутот на општина
Василево ( „Службен гласник на ОВ“ бр.
04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина
Василево на својата редовна седница
одржана на 21.07. 2015 година  да ја донесе
следната:

ОДЛУКА
за давање на трајно користење на

движни ствари на општина Василево
добиени врз основа на Дговор за

давање на трајно користење на движни
ствари склучен помеѓу Министерството

за финансии и општина Василево

Член 1
Со оваа Одлука Советот на

општина Василево врши давање на трајно
користење на движни ствари – 10 (десет)
столови  од општина Василево добиени врз
основа на Дговор за давање на трајно
користење на движни ствари бр.26-1525/1
од 09.06. 2015 година  склучен помеѓу
Министерството за финансии и општина
Василево

Член 2
Давање на трајно користење на

движни ствари – 10 (десет) стола од Дговор
за давање на трајно користење на движни
ствари склучен помеѓу Министерството за
финансии и општина Василево се врши со
пренесување на сопственноста  и
владението и тоа на Пензионерскит Дом во
с.Ангелци.

Член 3
Вредноста на 10 (десет) столови

изнесува  0 денари, при што
Пензионерскиот Дом од с.Ангелци се
обврзани кон нив да се однесуват како
добри домаќини.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила со

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

Бр.08-2670/1 Совет на општина Василево
22.07.2015г. Претседател,
 Василево                            Дајанчо Ефтимов с.р.

* *  *

Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од законот за локална самоуправа („
Службен весник на РМ“ бр.05/02)  и член 14
од Статутот на општина Василево (
„Службен гласник на ОВ“  бр.04/03, 08/06 и
09/10), Градоначалникот на општина
Василево  го донесува следното:

Р Е Ш Е Н И Е

Член 1
Да се исплати паричен надомест во износ
од  24.000,00 денари на лицето Иван Делев
–дипломиран инжинер архитект од
Струмица.

Член 2
Паричните средства да се исплатат на
Иван Делев, со ЕМБГ 1607983460017 и
трансакциска сметка  бр. 30000706167093
Комерцијална Банка.
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Член 3
Оваа решение влегува во сила со денот на
донесувањето, што советот на општина
Василево ја донесе на седницата одржана
на ден 21.07. 2015 година .

Бр.09–2671/2       Општина Василево
22.07.2015г.    Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.

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

Врз основа на член 36 од Законот за
локална самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.05/02) и член 14  од Статутот на
општина Василево ( „Службен гласник на
ОВ“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на
општина Василево на својата редовна
седница одржана на 21.07. 2015 година  да
ја донесе следната:

ОДЛУКА
за утврдување на надворешен член во
Комисијата за давање на мислење на

нацрт планови  на општина Василево и
утврдување на надпмест за истиот

Член 1
За надворешен член во Комисијата

за давање на мислење на нацрт планови на
општина Василево се именува лицето Иван
Делев – дипломиран инжинер  архитект од
Струмица.

За извршената работа на
надворешниот член му следува  24.000,00
денари годишно сметано од 01.01. 23015
година  до 31.12. 2015 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила  осум

дена од денот на објавувањето во службен
гласник на општина Василево.

Бр.08-2671/1 Совет на општина Василево
22.07.2015г. Претседател,
 Василево                            Дајанчо Ефтимов с.р.

* *  *

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.04/03, 08/06 и
09/10),   Градоначалникот на општина
Василево го донесува следното:

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Одлуката за
проширување и измена на распоредот на
средствата на Буџетот на општина
Василево за 2015 година, што Советот на
општина Василево ја донесе на седницата
одржана на ден 21.07. 2015 година .

Бр.09–2672/2       Општина Василево
22.07.2015г.             Градоначалник
Василево     Ванчо Стојанов с.р.
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Бр.08-2672/1 Совет на општина Василево
22.07.2015г. Претседател,
 Василево Дајанчо Ефтимов с.р.


