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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) член 39 став 1 од 
Статутот на општина Василево  ("Службен 
гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го 
донесувам следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

 Се прогласува Заклучокот за 
усвојување на кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот за 2014 година на 
општина Василево за периодот од 01.01 до 
31.03.2014 година (К1), што Советот на 
општина Василево го донесе на седницата 
одржана на ден 30.04.2014 година 

Бр.08–984/2        Општина Василево 
30.04.2014г.              Градоначалник 
Василево      Ванчо Стојанов с.р. 

 

 

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

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од 
Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на Р.М." бр 5/02),член 32 став 1 точка 
4 од Законот за финансирање на единиците на 
локална самоуправа ("Службен весник на 
Р.М." 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 ден 30.04.2014 година донесе,  

ЗАКЛУЧОК 

за  усвојување на  кварталниот  извештај за 
извршување на Буџетот за 2014 година  на 

општина Василево за периодот од 01.01. до 
31.03.2014 година(К1) 

1. Се усвојува  кварталниот  извештај за 
извршување на Буџетот на општина Василево  
за  периодот од 01.01. до 31.03.2014 година 
(К-1). 

2. Составен дел на овој Заклучок е и 
Кварталниот извештај за извршување на 
Буџетот на општина Василево за периодот од 
01.01. до 31.03.2014 година(К-1). 

3. Овој Заклучок влегува во сила од 
денот на донесувањето а ќе се објави во  
"Службени гласник на Општина Василево". 

 

Бр.07-984/1 Совет на општина Василево 
30.04.2014г. Претседател,  
 Василево                          Илчо Колев с.р. 

 

*  *  * 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за локална самоуправа (Службен 
весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од 
Статутот на општина Василево  ("Службен 
гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го 
донесувам следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

 Се прогласува Заклучокот за  
усвојување на кварталниот  извештај за 
доспеаните а неизмирени обврски на 
општина Василево за период од 01.01 до 
31.03.2014 година(К2), што Советот на 
општина Василево го донесе на седницата 
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одржана на ден 30.04.2014 година 

Бр.08–985/2         Општина Василево 
30.04.2014г.              Градоначалник 
Василево        Ванчо Стојанов с.р. 

 

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

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 
од Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на Р.М." бр 5/02),член 32 став 1 точка 
4 од Законот за финансирање на единиците на 
локална самоуправа ("Службен весник на 
Р.М." 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 ден 30.04.2014 година донесе,  

ЗАКЛУЧОК 

за усвојување на  кварталниот  извештај за 
доспеаните а неизмирени обврски на општина 
Василево за период од 01.01 до 31.03.2014 
година(К2) 

1. Се усвојува  кварталениот  извештај за 
доспеаните а неизмирени обврски  за период 
од 01.01 до 31.03.2014 година (К-2) 

2. Составен дел на овој заклучок е 
кварталниот  извештај за доспеаните а 
неизмирени обврски  за период од 01.01 до 
31.03.2014 година (К-2) 

3. Овој Заклучок влегува во сила од 
денот на донесувањето а ќе се објави во  
"Службени гласник на Општина Василево". 

 

Бр.07-985/1 Совет на општина Василево 
30.04.2014г. Претседател,  
 Василево                          Илчо Колев с.р. 

 

*  *  * 

                                                                              
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од 
Законот за локална самоуправа (Службен 
весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од 
Статутот на општина Василево  ("Службен 
гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го 
донесувам 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 до 31.03.2014 година (К-3), 
што Советот на општина Василево го донесе 
на седницата одржана на ден 30.04.2014 
година 

 
Бр.08–986/2         Општина Василево 
30.04.2014г.              Градоначалник 
Василево        Ванчо Стојанов с.р. 

 

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

 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 7 
од Законот за локална самоуправа 
("Службен весник на Р.М." бр 5/02),член 32 
став 1 точка 4 од Законот за финансирање на 
единиците на локална самоуправа 
("Службен весник на Р.М." 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 ден 
30.04.2014 година донесе,  
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 ЗАКЛУЧОК 
 
за усвојување на  кварталниот  извештај за 
промените на состојбата на задолжувањето  
на општина Василево за период од 01.01 до 
31.03.2014 година (К-3) 
 
1. Се усвојува  кварталениот  извештај за 
промените на состојбата на задолжувањето 
на општина Василево за период од 01.01 до 
31.03.2014 година (К-3) 
 
2. Составен дел на овој заклучок е 
кварталниот  извештај за промените на 
состојбата на задолжувањето на општина 
Василево  за период од 01.01 до 31.03.2014 
година (К-3) 
 
 
3. Овој Заклучок влегува во сила од 
денот на донесувањето а ќе се објави во  
"Службени гласник на Општина Василево". 
 
 
 
Бр.07-986/1 Совет на општина Василево 
30.04.2014г. Претседател,  
 Василево                          Илчо Колев с.р. 

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

                    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


