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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК  

НА ОПШТИНА НЕГОТИНО 

Службен  гласник  бр. 18 а /2022 
30.09.2022 година 

  
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа 

(„Сл.весник на РМ.бр.5/02) и член 96 став 1 точка 4 од Статутот на општина 

Неготино („Сл.гласник на општина Неготино“ бр.3/06, 2/11, 9/11, 16/12, 16/14 , 

13/20 и 3/22 ), Градоначалникот на општина Неготино донесе  

 

 
З   А   К   Л   У   Ч   О   К 

за објавување на Решение за исправање на техничка грешка во Одлука за 
поширување на средства на Буџетот на општина Неготино 

 
 

 Се  објавува  Одлука за исправање на техничка грешка во Одлука за 
поширување на средства на Буџетот на општина Неготино бр. 08-790/11 од  
29.09.2022 година. 
 

           Бр.09- 732/1-1 

 30.09.2022 година 

          ГРАДОНАЧАЛНИК 

         Општина Неготино 

          Горан Стојанов с.р  
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 Општина Неготино врз основа на член 97 од Законот за општата управна постапка 

(,, Сл.весник на РМ,, бр.124/15 и 65/18), донесува  

 

РЕШЕНИЕ  

За исправање на техничка грешка во Одлука за проширување на средствата на 

Буџетот на општина Неготино  

СЕ ВРШИ исправка на техничка грешка во Одлука за проширување на 

средствата на Буџетот на општина Неготино бр. 08-709/11   од 29.09.2022  година .  

Во диспозитивот на одлуката во член 1 став 1 во програмата В10 – детска 

градинка  се брише потпрограмата ВА0 капитални расходи за детски градинки и 

расходните конта 480 160- Купување на опрема за греење и климатизација и 480150 – 

Купување на кујнска опрема се додаваат во програмата В10 – детска градинка .  

 

О б р а з л о ж е н и е  

 

При изготвувањето на Одлука за проширување на средствата на Буџетот на 

општина Неготино бр. 08-709/11   од 29.09.2022  година  поради техничка  грешка , во 

диспозитивот расходните конта 480 160- Купување на опрема за греење и климатизација 

и 480150 – Купување на кујнска опрема по грешка се ставени во 

 потпограмата ВА0 капитални расходи за детски градинки, наместо во програмата В10 – 

детска градинка.  

Со оглед на тоа што се работи за техничка грешка при изготвувањето на 

решението, согласно член 97  од Законот за општата управна постапка се донесе 

решение  како во диспозитивот. 

08-709/11                                                                   Совет на Општина Неготино 

29.09.2022 година 

                                                                                           Претседател 

                                                                                            Роза Јаневска  
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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 18 а /2022 

1. Заклучок за објавување на Одлука за исправање на техничка грешка во 
Одлука за поширување на средства на Буџетот на општина Неготино 
бр. 08-790/11 од  29.09.2022 година. 
 

2. Одлука за исправање на техничка грешка во Одлука за поширување на 

средства на Буџетот на општина Неготино бр. 08-790/11 од  29.09.2022 

година 

 
 

 


