SLU@BEN

GLASNIK

NA OP[TINA KRU[EVO
06.08.2018 god.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 i
~len 62 stav 4 od Zakonot za lokalna
samouprava (“Sl.vesnik na R.Makedonija”
br.5/2002) i ~len 62 stav 1 to~ka 3, ~len 68 i 97
od
Statutot
na
Op{tina
Kru{evo
(“Sl.glasnik na Op{tina Kru{evo” br.1/2007
i 16/2014), Gradona~alnikot na Op{tina
Kru{evo donese:
Z A K L U ^ O K
za objavuvawe na aktite doneseni na 17-ta
sednica
na Sovetot na Op{tina Kru{evo
odr`ana na den 03.08.2018 god.
1.SE OBJAVUVAAT aktite doneseni
na 17-ta sednica na Sovetot na Op{tina
Kru{evo, odr`ana na 03.08.2018 godina.
2.Aktite na Sovetot na Op{tina
Kru{evo da se objavat vo Slu`ben glasnik na
Op{tina Kru{evo.
3. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot
na donesuvaweto, a }e se objavi vo slu`ben
glasnik na Op{tina Kru{evo.
Br. 09-869/1 od 06.08.2018 g. Kru{evo
Gradona~alnik na Op{tina Kru{evo
m-r Tome Hristoski, s.r.
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локална самоуправа (,, Службен весник
на Р.М.” бр.5/2002,) и член 21 став 1 точка 49 и 50
од Статутот на Општина Крушево (,,Службен
гласник на Општина Крушево,, бр.1/2007 и
16/2014), Советот на Општина Крушево на
седницата одржана на ден 03.08.2018 godina,
донесе:
ОДЛУКА
за ко-финансирање на општина Крушево за
реализација на под-проектот
,, Македонски параглајдинг центар “

Br.XI

Член 2
Дел од ко-финансирањето, односно
13.333.658,00 денари ќе биде непарично учество, а
859.840,00 денари ќе биде парично учество
финансирано од буџетот на Општина Крушево, а
вкупната
вреднос
на
проектот изнесува
93.104.042,00 денари
Член 3
Целосниот
предлог
под-проект
со
потребната документација согласно вториот повик
за изразување на интерес, II фаза, ќе биде
поднесен до Проектот за локална и регионална
конкурентност, инвестиции на под-грантови во
инфраструктура поврзана со туризмот и
поврзување на дестинации, финансиран со грант
од Европската Унија, а администриран од Светска
Банка.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник
на Општина Крушево.
Br.08-865/3 od 03.08.2018 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Toma Petroski, s.r. Kru{evo.
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Член 1
Со оваа Предлог Одлука Советот на
општина Крушево дава согласност за кофинансирање
на
општина
Крушево
во
реализацијата на под-проектот ,,Македонски
параглајдинг центар “ во износ од 14.193.498,00
денари доколку апликацијата на Општина
Крушево биде прифатена и одобрена за
финансирање.
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