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ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОТВАРАЊЕ НА ДОНАТОРСКА СМЕТКА
(ТИП НА СМЕТКА 785)
Националната агенција за европски образовни програми и мобилност
(Национална агенција) во рамките на својата дејност за имплементација на
програмата "Доживотно учење" доделува грантови на крајните корисници, во
согласност со Договорот за грант бр. 2009-0164 склучен со Европската КомисијаГенерален директорат за образование и култура.
Доколку крајниот корисник од соодветната потпрогама од програмата
"Доживотно учење" е буџетски корисник и има буџетска сметка, потребно е пред
склучување на договорот за грант помеѓу Националната агенција и крајниот
корисник, да се отвори посебна донаторска сметка за оваа намена.
За отварање на донаторска сметка (тип на сметка 785) се поднесува барање
до Министерство за финансии на Република Македонија со следните документи:
- Картон на депонирани потписи заверен со печат во 3 примероци
- Пополнет Образец ОС во 1 примерок
- Решение од Централниот регистар за упис на лицето овластено за
застапување
- Писмо на намера издадено од Националната агенција во кое се наведува
потребата за отварање на донаторската сметка
- Согласност за отварање на донаторска сметка од Министерство за
образование и наука на Република Македонија или од општината под која
спаѓа буџетскиот корисник, во зависност од тоа под чија надлежност се
води буџетскиот корисник
Во случај кога крајниот корисник е под надлежност на Министерството за
образование и наука на Република Македонија, ова барање со горенаведените
документи го доставува до Министерството за образование и наука на Република
Македонија.
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Корисникот е должен по потпишувањето на Договорот за грант со
Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, од двете
страни, да испрати копија од Договорот за грант до Министерството за финансии на
Република Македонија.
Оваа постапка се спроведува согласно член 39 став 2 од Законот за буџети
(“Службен весник на РМ” бр. 64/05) и согласно Упатството за начинот на трезорско
работење (“Службен весник на РМ” бр. 85/06).
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