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234.
Врз основа на член 126 од Законот
за заштита на децата („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14,
44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15,
27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен
весник
на
Република
Северна
Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19,
311/20, 294/21 и 150/22) и член 39 од
Статутот на општина Струмица („Службен
гласник на општина Струмица“ бр. 4/03,
2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и
29/19) Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

Решение
за именување вршител на должност
директор на ЈОУДГ „Детска
радост“ Струмица
1. За вршител на должноста
директор
на
ЈОУДГ
„Детска
радост“ Струмица се именува Каролина
Дончева, дипломиран воспитувач од
Струмица.
2.
Вршителот
на
должноста
директор
се
именува
сметано
од
12.08.2022 година, но не подолго од 6
(шест) месеци.
3. Ова Решение влегува во сила со
денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Сл. гласник на Општина Струмица“.

Бр. 09-6328/1
Општина Струмица
05.08.2022 год.
Градоначалник
С т р у м и ц а Костадин Костадинов с.р.
.................................................

бр. 13

08.08.2022 год.

235.
Врз основа на член 19-а од
Законот
за
јавните
претпријатија
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06,
22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14,
138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и
„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 275/19 и 89/22) и член 39
став 1 алинеја 9 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,
21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Градоначалникот на општина Струмица,
донесе
Решение
за именување вршител на должност
директор на Јавното претпријатие за
енергетски дејности „Струмица - Гас“
Струмица
1. За вршител на должност
директор на Јавното претпријатие за
енергетски дејности „Струмица - Гас“
Струмица се именува Благој Милановиќ,
дипломиран
машински
инжинер
од
Струмица, досегашен Директор на оваа
Јавно претпријатие.
2.Вршителот
на
должноста
директор
се
именува
сметано
од
06.08.2022 година, но не подолго од 6
(шест) месеци.
3.Оваа Решение влегува во сила
од денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен гласник на општина
Струмица“.

Бр. 09-6327/1
Општина Струмица
05.08.2022 год.
Градоначалник
Струмица
Костадин Костадинов с.р.
...........................................

08.08.2022 год.
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237.

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, дoнесе

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, донесе

Решение
за давање на согласност за отварање
донаторска сметка на СОУ „Никола
Карев” Струмица

Решение
за давање на согласност за отварање
донаторска сметка на СОУУД „Димитар
Влахов” Струмица

1. На буџетскиот корисник СОУ
„Никола Карев” Струмица му се дава
согласност за отварање на донаторска
сметка 785 за проектот за програмата
ЕРАЗМУС +, Клучна акција 1-Краткорочни
проекти за мобилност на ученици и
вработени/кадар во полето на стручно
образование и обука со регистарски број
2022-1-МК01-КА122-VЕТ-000079837, РКБ
06874, раздел 76601, согласно нивното
барање број 05-6198/1 од 29.07.2022
година.

1. На буџетскиот корисник СОУУД
“ Димитар Влахов” Струмица му се дава
согласност за отварање на донаторска
сметка 785 за проектот за програмата
ЕРАЗМУС +, КА122 ВЕТ, Регистрационен
број 2020-1-МК01-КА122-VЕТ-000076992,
РКБ 06866, раздел 76601, согласно
нивното барање број 05-6282/1 од
04.08.2022 година.

2. Решението влегува во сила од
денот на донесувањето, а ќе се објави
во „Службен
гласник
на
општина
Струмица”.
Бр. 05-6198/3
Општина Струмица
03.08.2022 год.
Градоначалник
Струмица
Костадин Костадинов с.р.
...........................................

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

Бр. 09-6282/2
Општина Струмица
05.08.2022 год.
Градоначалник
Струмица
Костадин Костадинов с.р.
……………………………
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