SLU@BEN

GLASNIK

NA OP[TINA KRU[EVO
26.07.2021 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;
16/2014;
7/19
i
7/20),
Gradona~alnikot na Op{tina Kru{evo
donese:
Z A K L U ^ O K
za objavuvawe na aktite doneseni
na 73-ta sednica
na Sovetot na Op{tina Kru{evo
odr`ana na den 26.07.2021 god.
1.SE OBJAVUVAAT aktite doneseni
na 73-ta sednica na Sovetot na Op{tina
Kru{evo, odr`ana na 26.07.2021 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.09-876/1 od 26.07.2021 g. Kru{evo
Gradona~alnik na Op{tina Kru{evo
m-r Tome Hristoski, s.r.
Врз основа на член 22-a од Законот за
финансирање на единиците на локалната
самоуправа (,,Службен весник на Р.М 61/2004;
96/2004;67/2007;156/2009;47/2011;192/2015;209/2
018 ,,Сл.весник на Р.С.М.” бр.244/2019 и
77/2021), член 36 став 1 точка 10 од Законот за
локалната самоуправа (,,Службен весник на РМ”
бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 38 од Статутот
на Општина Крушево (,,Службен гласник на
Општина Крушево“ бр. 1/2007;16/2014;7/2019 и
7/2020), а по предлог на Градоначалникот,
Советот на Општина Крушево на 73-та
седницата
одржана на 26.07.2021 година,
донесе:
ОДЛУКА
За префрлување на вишок на средства од
сметката за блок дотации на сметката на
основниот Буџет на Општина Крушево за
2021 година

Br.XI

Член 1
Со оваа Одлука се одобрува префрлување
на вишок на средства од Сметката за Наменски
дотации 740014057693018 на Сметката на
Основниот Буџет на Општина Крушево
740014057663016 за 2021 година.
Член 2
Општина Крушево по Годишна сметка за
фискална 2020 година има остварено вишоци на
средства
на
Сметката
за
Наменски
дотации740014057693018 – Општина Крушево.
Вишокот на средства на Сметката за
Наменска дотација, намален за неизмирени
обврски по Годишна сметка за 2020 година на
единките корисници на Буџетот во програма Н2Средно образование е во вкупен износ од
1.000.000,00 денари.
Средствата во висина од 1.000.000,00
денари се префрлуваат на сметката на Основниот
Буџет на Општина Крушево 740014057663016 за
2021 година и истите ќе се користат за
финансирање на тековно-оперативните и
капитални трошоци во програмата Н1-Основно
образование.
Член 3
Средствата наведени во став 2 од член 2,
во износ од 1.000.000,00 денари ќе се користат за
финансирање на тековно-оперативните и
капитални трошоци во програмата Н1-Основно
образование.
Член 4
По добивање на согласност на оваа
Одлука од страна на Влада на Република Северна
Македонија, средствата кои се предвидени за таа
намена ќе бидат најпрво планирани во соодветни
програми по области, а потоа ќе се опфатат во
Измените и дополнувањата на Буџетот на
Општина Крушево за 2021 година.
Член 5
Одлуката
влегува
во
сила
со
објавувањето во ,,Службен гласник на Општина
Крушево“.
Br.08-872/3 od 26.07.2021 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Toma Petroski, s.r. Kru{evo.
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Redakciski odbor na Op{tina Kru{evo.
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