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Стр.  2                Службен гласник на општина Струмица              бр. 20             23.10.2021 год. 
 

491. 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 

16 и член 63 од “ Законот за локална 
самоуправа“ (“ Сл.весник на РМ“ бр.5/02) на 
член 39 од Статутот на општина Струмица-
пречистен текст (“ Сл.гласник на Општина 
Струмица“ бр.5/06) во врска со отварање и 
затварање на сметки на буџетски корисници 
во рамките на трезорската сметка, глава  IV 
точка 16 алинеја 5 од Упатството за начинот 
на трезорско работење (“Сл.весник на 
РМ“Бр.219/2018), Градоначалникот на 
општина Струмица, дава 
 

Р е ш е н и е 
за давање на согласност за 

 отварање на сметка 
 

 1.На буџетскиот корисник: СОУ “Јане 
Сандански“ Струмица  му се дава 
согласност за отварање на  донаторска 
сметка  785 за проектот  за програмата 
ЕРАЗМУС +програмата, име на проектот  е 
STEMbot, регистрационен  број 2021-1-FR01-
КА220-SCH- DDE9663F , РКБ 06858 , раздел 
76601, согласно нивното барање број 05-
423/1 од 22.10.2021 година. 
 

 2. Решението влегува во сила од 
денот на донесувањето,  а   ќе   се   објави   
во „Службен  гласник  на  општина  
Струмица“. 
 
 
   Бр.05-6607/2              Општина Струмица 
   22.10.2021 год.      Градоначалник, 
   С т р у м и ц а     Коста Јаневски с.р. 
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 492. 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 
16 и член 63 од “ Законот за локална 
самоуправа“ (“ Сл.весник на РМ“ бр.5/02) на 
член 39 од Статутот на општина Струмица-
пречистен текст (“ Сл.гласник на Општина 
Струмица“ бр.5/06) во врска со отварање и 
затварање на сметки на буџетски корисници 
во рамките на трезорската сметка, глава  IV 
точка 16 алинеја 5 од Упатството за начинот 
на трезорско работење (“Сл..весник на 
РМ“Бр.219/2018), Градоначалникот на 
општина Струмица, дава 
 

Р е ш е н и е  
за давање на согласност за  

отварање на сметка 
 

 1. На буџетскиот корисник: СОУ 
“Јане Сандански“ Струмица  му се дава 
согласност за отварање на  донаторска 
сметка  785 за проектот  за програмата 
ЕРАЗМУС + програмата, име на проектот  е 
MY DIGI-EDU WORLD, регистрационен  број 
2021-1-PL01-КА210-SCH-361E5C36 , РКБ 
06858 , раздел 76601, согласно нивното 
барање број 05-424/1 од 22.10.2021 година. 
 

    2. Решението влегува во сила од денот 
на донесувањето,  а   ќе   се   објави   во   
„Службен  гласник  на  општина  Струмица“. 

 
 

Бр.05-6608/23         Општина Струмица 
22.10.2021 год.             Градоначалник, 
С т р у м и ц а  Коста Јаневски с.р. 
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