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Врз основа на 56 став 1, а во врска со член 25 став 1 точка 31 од Статутот на
Општина Богданци („Службен гласник на Општина Богданци“ бр. 04/05) и член 36 став 1
точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), Советот
на Општина Богданци на седницата одржана на ден 27.02.2013 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештајот за реализација на Програма за работа за
Дом на културата „Бранд Петрушев“ – Богданци за 2012 година
Член 1
1. Се усвојува извештајот за реализацијата на Програма за работа на Дом на
културата „Бранд Петрушев“ – Богданци за 2012 година, доставен и усвоен и од
Управниот одбор на Домот на културата.
Член 2
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на
Општина Богданци“.
Бр. 07- 460/2
Претседател
27.02.2013 год.
на Советот на Општина Богданци
Богданци
Душко Енџекчев с.р.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и член 25 став 1 точка 29 од Статутот на Општина
Богданци („Службен гласник на Општина Богданци“ бр.04/05), Советот на Општина
Богданци на седницата одржана на ден 27.02.2013 година, донесе
ОДЛУКА
за усвојување на Програма за работа за Дом на културата
„Бранд Петрушев“ – Богданци за 2013 година
Член 1
Со оваа одлука се усвојува Програма за работа на Дом на културата „Бранд
Петрушев“ – Богданци за 2013 година, доставена и усвоена и од Управниот одбор на
Домот на културата.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на
Општина Богданци“.
Бр. 07-460/3
Претседател
27.02.2013 год.
на Советот на Општина Богданци
Богданци
Душко Енџекчев с.р.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Врз основа на член 56 став 1 од Статутот на Општина Богданци („Службен
гласник на Општина Богданци“ бр.04/05), Советот на Општина Богданци на седницата
одржана на 27.02.2013 година, донесе
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ЗАКЛУЧОК
по Извештајот за работата на комуналната инспекција на општина Богданци за 2012
година
1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на Комуналната инспекција на општина
Богданци за 2012 година.
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на
Општина Богданци“.
Бр. 07 – 460/4
Претседател
27.02.2013 год.
на Советот на Општина Богданци
Богданци
Душко Енџекчев с.р.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Врз основа на член 22 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ, 05/2002), и
член 25 став 1 точка 43 од Статутот на општина Богданци („Сл.гласник на општина Богданци“
бр.04/05) како и објавениот трет Повик за проектни предлози во рамките на ИПА Програмата за
прекугранична соработка помеѓу Р. Бугарија и Р. Македонија Советот на општина Богданци на
својата седница одржана на ден 27.02.2013 година , донесе
ОДЛУКА
За подготовка на Предлог-Проект и учество во програмата за прекугранична соработка
помеѓу општина Богданци ( Република Македонија) и Општина Ќустендил (Република
Бугарија)
Член 1
Општина Богданци ќе ги преземе сите активности кои ќе придонесат за изработка на
стручна и квалитетна Апликација за предлог-проектот„ Отворена порта за Културна
размена - Градење на заедничка европска иднина“ , и негово целосно имплементирање
доколку Апликацијата биде прифатена и одобрена за финансирање.
Член 2
Целта на проектот е да се изгради оддржлива прекугранична соработка меѓу граѓаните на
општина Богданци и граѓаните на Општина Ќустендил преку запознавање, обезбедување и

популаризација на културното наследство, традицијата и фолклорот; и градење
толеранција и почит кон културите на различни етнички заедници во двата региони .
Член 3

Апликацијата се однесува на третиот повик за проектни предлози во рамките на ИПА
Програмата за прекугранична соработка помеѓу Р. Бугарија и Р. Македонија ( во понатамошниот
текст:Програма), ко-финансирана од инструментот за претпристапна помош, CCI Број
2007CB16IPO007-2012-3.
Член 4
Партнери за изработка и реализација на проектната апликација се Општина Ќустендил (
водечки партнер) и Општина Богданци ( партнер ).
Член 5
Објектот што ќе биде изграден (реконструиран) и опремата која ќе се набави ќе биде
најмалку 5 (пет) години по завршување на Проектот во согласност со проектните активности.
Член 6
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Партнерите можат да користат услуги на професионални консултанти. Консултанските
услуги ќе бидат наплатени од Буџетот на проектот, само доколку апликацијата биде одобрена за
финансирање, според правилата и процедурите на програмата.
Член 7
Вкупната вредност на Проектот ќе биде до 300.000 ( во евра) со рамномерна распределба
на сумата помеѓу партнерите.
Член 8
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „ Службен гласник на Општина
Богданци “ .

Бр.07-460/5
Претседател
27.02. 2013год.
на Советот на општина Богданци
Богданци
Душко Енџекчев с.р.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Врз основа на член 4 став (3) од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен

весник на Република Македонија„, бр. 79/09), член 14 став (1) и 36 став (1) точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“, бр. 05/02) и член 25 став 1
точка 43 од Статутот на општина Богданци („Сл.гласник на општина Богданци“ бр.04/05),
Советот на Општина Богданци на седницата одржана на 27.02.2013 година, донесе:

О Д Л У К А
за воспоставување меѓуопштинска соработка
Член 1
Се

воспоставува

меѓуопштинска

соработка

помеѓу

општините

Богданци,

Гевгелија и Валандово заради заедничко вршење работи од надлежност на општините
кои што се однесуваат на енергетската ефикасност која што произлегува од Законот за
енергетика.
Член 2
Меѓуопштинската соработка од член 1 на оваа одлука ќе се остварува преку
склучување на договор за здружување на финансиски, материјални и други средства.
Член 3
Ова одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
(“Службен гласник на општина Богданци“).

Бр.07-460/6
27.02.2013год.
Богданци

Претседател
на Советот на општина Богданци
Душко Енџекчев с.р.
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Врз основа на член 2, став 2 од Правилник за стандарди за вклопување
бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник
Република Македонија“ бр. 56/11 и 162/12), и член 25 став 1 точка 43 од Статутот
Општина Богданци („Службен гласник на Општина Богданци“ бр.04/05) Советот
Општина Богданци на седницата одржана на 27.02.2013 година, донесе

на
на
на
на

ОДЛУКА
за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на
бесправниот објект во истата (5135/4 и 5135/2)
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува донесување на урбанистичко планска документација и
вклопување на бесправниот објект во истата.
Член 2
Објектот со намена Г-4, магацински простор и стовариште изграден на КП 5135/4
и 5135/2 ќе се вклопи во идната урбанистичко планска докумантација.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Богданци“.
Бр. 07- 460/ 7
Претседател
27.02.2013 год.
на Советот на Општина Богданци
Богданци
Душко Енџекчев с.р.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Врз основа на член 2, став 1, алинеа 5 од Правилник за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11 и 162/12), и член 25 став 1 точка 43 од Статутот на
Општина Богданци („Службен гласник на Општина Богданци“ бр.04/05) Советот на
Општина Богданци на седницата одржана на 27.02.2013 година, донесе
ОДЛУКА
за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на
намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (9899)
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува донесување на урбанистичко планска документација
заради усогласување на намените од ДУП Богданци донесен со Одлука бр. 01 – 494/1 од
22.06.1979 год и Одредби за спроведување на ДУП Богданци донесени со Одлука бр.07188/3 од 19.06.2001г. Богданци, со бесправно изградени објекти.
Член 2
Ставот 2 од членот 13 од Одредбите кој гласи „во една урбанистичка парцела може
да има само една површина за градба, односно може да се гради само еден објект“ на КП
9899, КО Богданци, ќе се усогласи со бесправно изградените објекти на истата
катастарска парцела.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Богданци“.
Бр. 07- 460/8
27.02.2013 год.
Богданци

Претседател
на Советот на Општина Богданци
Душко Енџекчев с.р.
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Врз основа на член 2, став 1, алинеа 5 од Правилник за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11 и 162/12), и член 25 став 1 точка 43 од Статутот на
Општина Богданци („Службен гласник на Општина Богданци“ бр.04/05) Советот на
Општина Богданци на седницата одржана на 27.02.2013 година, донесе
ОДЛУКА
за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на
намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (8968/1 и 8968/4)
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува донесување на урбанистичко планска документација
заради усогласување на намените од ДУП Богданци донесен со Одлука бр. 01 – 494/1 од
22.06.1979 год и Одредби за спроведување на ДУП Богданци донесени со Одлука бр.07188/3 од 19 06 2001г.Богданци, со бесправно изградени објекти.
Член 2
Ставот 2 од членот 13 од Одредбите кој гласи „во една урбанистичка парцела може
да има само една површина за градба, односно може да се гради само еден објект“ на КП
8968/1 и 8968/4, КО Богданци, ќе се усогласи со бесправно изградените објекти на истата
катастарска парцела.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Богданци“.
Бр. 07- 460/9
Претседател
27.02.2013 год.
на Советот на Општина Богданци
Богданци
Душко Енџекчев с.р.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Врз основа на член 2, став 1, алинеа 5 од Правилник за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11 и 162/12), и член 25 став 1 точка 43 од Статутот на
Општина Богданци („Службен гласник на Општина Богданци“ бр.04/05) Советот на
Општина Богданци на седницата одржана на 27.02.2013 година, донесе
ОДЛУКА
за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на
намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (8795)
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува донесување на урбанистичко планска документација
заради усогласување на намените од ДУП Богданци донесен со Одлука бр. 01 – 494/1 од
22.06.1979 год и Одредби за спроведување на ДУП Богданци донесени со Одлука бр.07188/3 од 19 06 2001г.Богданци, со бесправно изградени објекти.
Член 2
Ставот 2 од членот 13 од Одредбите кој гласи „во една урбанистичка парцела може
да има само една површина за градба, односно може да се гради само еден објект“ на КП
8795, КО Богданци, ќе се усогласи со бесправно изградените објекти на истата
катастарска парцела.
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Богданци“.
Бр. 07- 460/10
Претседател
27.02.2013 год.
на Советот на Општина Богданци
Богданци
Душко Енџекчев с.р.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Врз основа на член 2, став 1, алинеа 5 од Правилник за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11 и 162/12), и член 25 став 1 точка 43 од Статутот на
Општина Богданци („Службен гласник на Општина Богданци“ бр.04/05) Советот на
Општина Богданци на седницата одржана на 27.02.2013 година, донесе
ОДЛУКА
За донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на
намените од ДУП Стојаково со бесправно изградени објекти (7363 и7356)
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува донесување на урбанистичко планска документација
заради усогласување на намените од ДУП Стојаково со бесправно изградени објекти.
Член 2
Намената „Детска комбинирана установа и зеленило“ утврдена според ДУП
Стојаково на КП 7363 и 7356 КО Стојаково, ќе се пренамени во класа на намена А –
домување со компатибилна класа Б – комерцијални и деловни намени, во согласност со
бесправно изградените објекти на истата катастарска парцела.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Богданци“.
Бр. 07- 460/11
Претседател
27.02.2013 год.
на Советот на Општина Богданци
Богданци
Душко Енџекчев с.р.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Врз основа на член 2, став 1, алинеа 6 од Правилник за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11 и 162/12), и член 25 став 1 точка 43 од Статутот на
Општина Богданци („Службен гласник на Општина Богданци“ бр.04/05) Советот на
Општина Богданци на седницата одржана на 27.02.2013 година, донесе
ОДЛУКА
За донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
промена на трасата на сообраќајната инфраструктура (7363 и 7356)
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува донесување на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајната инфраструктура планирана со
Детален урбанистички план на Стојаково донесен со Одлука бр: бр. 01 – 114/1 од
05.07.1974 година
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Член 2
На улиците што се планирани да минуваат низ КП 7363 и 7356 ќе се промени
трасата.
Член 3
Доколку не е можно измена на сообраќајното решение, општината при
реализацијата на ДУП Стојаково да предвиди надоместок за експропријација на објектите
изградени на горе споменатата парцела.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Богданци“.
Бр. 07- 460/12
Претседател
27.02.2013 год.
на Советот на Општина Богданци
Богданци
Душко Енџекчев с.р.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Врз основа на член 2, став 1, алинеа 6 од Правилник за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11 и 162/12), и член 25 став 1 точка 43 од Статутот на
Општина Богданци („Службен гласник на Општина Богданци“ бр.04/05) Советот на
Општина Богданци на седницата одржана на 27.02.2013 година, донесе
ОДЛУКА
за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши
промена на трасата на сообраќајната инфраструктура (КП 10386/2)
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува донесување на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајната инфраструктура, планирана со
Детален урбанистички план на Богданци донесен со Одлука бр. 01 – 494/1 од 22.06.1979
год.
Член 2
На дел од ул. 10-ти Октомври што е планирана да минува низ КП 10386/2 ќе се
промени трасата.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Богданци“.
Бр. 07- 460/13
Претседател
27.02.2013 год.
на Советот на Општина Богданци
Богданци
Душко Енџекчев с.р.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Врз основа на член 2, став 1, алинеа 5 од Правилник за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11 и 162/12), и член 25 став 1 точка 43 од Статутот на
Општина Богданци („Службен гласник на Општина Богданци“ бр.04/05) Советот на
Општина Богданци на седницата одржана на 27.02.2013 година, донесе
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ОДЛУКА
за дополнување на О Д Л У К А
за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на
намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти (9703/1)
Член 1
Во Одлуката за донесување на урбанистичко планска документација заради
усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти бр. 07845/10 од 09.04.2012г. објавена во Службен гласник на општина Богданци бр. 05/12 ) , во
членот 2 по катастарската парцела 9705 се додава и катастарската парцела 9703/1.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Богданци“.
Бр. 07- 460/14
Претседател
27.02.2013 год.
на Советот на Општина Богданци
Богданци
Душко Енџекчев с.р.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Врз основа на член 25 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Богданци
(,,Службен гласник на Општина Богданци“ бр.04/05 година), Советот на Општина
Богданци на седница одржана на ден 27.02.2013 година, донесе
ОДЛУКА
за обезбедување на финансиска помош
за оштетено семејство во Богданци
Член 1
Со оваа Одлука се обезбедува финансиска помош во финансиски средства за
двочлено семејство на Златко Карапуцев од Богданци, на кое му се сруши индивидуален
објект за домување поради лошите временски услови на ден 25.02.2013 година.
Член 2
Износот на висината на финансиската средства кои се обезбедуваат за санирање
на настанатата штета изнесува 60.000,00 денари, односно 30.000,00 денари по член на
семејство.
Член 3
Финансиската помош од членот 2 на оваа одлука ќе се обезбеди од Буџетот на
Општина Богданци.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник на
Општина Богданци“.
Бр.07- 460/15
27.02.2013 год.
Богданци

Претседател
на Совет на Општина Богданци
Душко Енџекчев с.р.
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Врз основа на член 56 од Статутот на Општина Богданци („Службен весник на
Општина Богданци“ бр. 04/05), Советот на Општина Богданци, на седницата одржана на
27.02.2013 година, по Информацијата околу настанатите штети во земјоделието
предизвикани од обилните врнежи на дожд од 23.02.2013 до 26.02.2013 година како и
врнежите од град кои се случија на 24.02.2013 година, го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК
1. Советот на Општина Богданци на Седницатата одржана на 27.02.2013 година, а
врз основа на делумно извршениот увид и реакциите од граѓаните, констатира дека, како
резултат на обилните врнежи од дожд кои ја зафатија општината во деновите 23.02.2013
година до 26.02.2013 година и врнежите од град кои се случија на 24.02.2013 година е
настаната голема, сеуште непроценета штета на земјоделските и житните култури.
Според првичните сознанија се работи за настанати штети кај земјоделските култури
зелка и кромид, како и кај житни култури во површина од околу 700 ха.
2. Се задолжува Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од
природни непогоди и други несреќи на Општина Богданци, да излезе на терен и да
изврши евиденција, проценка и утврдување на штетата и да изработи Елаборат кој ќе го
достави до Советот на општината на усвојување согласно Единствената Методологијата
за процена на штетите од елементарни и други непогоди.
3. Овој заклучок да се достави до Владата на РМ и до Министерството за
земјоделие, шумарство и водостопанство.
4. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Богданци“.
Бр. 07 – 460/16
Претседател
27.02.2013 год.
на Советот на Општина Богданци
Богданци
Душко Енџекчев с.р.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Врз основа на член 56 од Статутот на Општина Богданци („Службен гласник на
Општина Богданци“ бр. 04/05), Советот на Општина Богданци, на седницата одржана на
27.02.2013 година, по Информацијата за склучен Договор помеѓу општина Богданци и
„МЛАЗ“ АД Богданци го донесе, следниот
ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува информацијата за склучен Договор помеѓу општина Богданци и
„МЛАЗ“ АД Богданци, во кој е регулиран наследениот долг кој општината го има кон
МЛАЗ АД, а датира од 2005 година.
2. Овој заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Богданци“.
Бр. 07 – 460/17
27.02.2013 год.
Богданци

Претседател
на Советот на Општина Богданци
Душко Енџекчев с.р.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Врз основа на член 56 од Статутот на Општина Богданци („Службен гласник на
Општина Богданци“ бр. 04/05), Советот на Општина Богданци, на седницата одржана на
27.02.2013 година, по Информацијата од група граѓани од с.Стојаково, го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува информацијата од група граѓани од с.Стојаково за
недоисплатената штета во висина од 10% од проценката на земјоделците
предизвикана од обилните снежни врнежи кои се случија во месец Март 2009
година од страна на Владата на Република Македонија.
2. Со овој Заклучок се задолжува Градоначалникот на општина Богданци да ја
информира Владата на Република Македонија за недоисплатените средства.
3. Овој заклучок влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Богданци“.
Бр. 07 – 460/18
Претседател
27.02.2013 год.
на Советот на Општина Богданци
Богданци
Душко Енџекчев с.р.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Врз основа на член 23 став 2 од Закон за просторно и урбанистичко планирање
(Сл. Весник на РМ бр.51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11 и 144/12), и член 25 став 1
точка 43 од Статутот на Oпштина Богданци („Службен гласник на Oпштина Богданци“
бр. 04/05), Советот на Oпштина Богданци на седницата одржана на ден 02.03.2013 година
донесе
ОДЛУКА
за утврдување на Нацрт – Генерален урбанистички план на град Богданци
Член 1
Со оваа одлука се утврдува Нацрт - Генерален урбанистички план на
Богданци - изработен од Иванов Инженеринг Битола тех бр.У01-10/12.
Член 2
Цел на Нацрт - Генерален урбанистички план на град Богданци, е
урбанизација на земјиштето со планирани намени во планскиот опфат:
А- Домување
-А1 домување во станбени куќи;
-А2 домување во станбени згради;
-А3 групно домување
Б- Комерцијални и деловни намени
-Б1 мали комерцијални и деловни единици;
-Б2 големи трговски единици;
-Б3 големи угостителски единици;
-Б4 деловни простори;
-Б5 хотелски комплекси и
-Б6 простори за собири.

град
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В- Јавни институции
-В1 образование и наука;
-В2 здравство и социјална заштита;
-В3 култура;
-В4 државни институции и
-В5 верски институции.
Г- Производство, дистрибуција и сервиси
-Г2 лесна индустрија;
-Г3 сервиси и
-Г4 стоваришта.
Д- Зеленило, спорт, рекреација и меморијални простори
-Д1 парковско зеленило;
-Д2 заштитно зеленило;
-Д3 спорт и рекреација и
-Д4 меморијални простори.
Е- Инфраструктура
-Е1 комунална инфраструктура;
-Е2 комунална супраструктура и
-Е3 некомпатибилна инфраструктура.
Член 3
Составен дел на оваа одлука е Нацрт - Генерален урбанистички план на град
Богданци - изработен од Иванов Инженеринг Битола.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Богданци“.
Бр.07-477/20
Претседател
02.03.2013 год.
на Советот на Општина Богданци
Богданци
Душко Енџекчев с.р.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Член 5
Завршната сметка на Буџетот на Општина Богданци за 2012 година
влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник
на Општина Богданци“.
Бр. 07- 477/21
Претседател
02.03.2013 год
на Советот на Општина Богданци
Богданци
Душко Енџекчев с.р.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Врз основа на член 34 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 61/04, 96/04, 22/07 и 156/09) и член 56 став 1 од Статутот на
Општина Богданци („Службен гласник на Општина Богданци“ бр.04/05) Советот на
Општина Богданци на седницата одржана на 02.03.2013 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Годишен извештај за Буџетот на Општина Богданци
за 2012 година
1. Се усвојува Годишниот извештај за Буџетот на Општина Богданци за 2012
година.
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен
гласник на Општина Богданци“.
Бр. 07- 477/22
Претседател
02.03.2013 год.
на Советот на Општина Богданци
Богданци
Душко Енџекчев с.р.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Врз снова на член 32 од Законот за финансирање на единиците на локалната
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 61/04, 96/04, 67/07 и 47/11) и член 56 став 1 од
Статутот на Општина Богданци („Службен гласник на Општина Богданци“ бр.04/05),
Советот на Општина Богданци на седницата одржана на 02.03.2013 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на
Општина Богданци за четвртиот квартал од 2012 година
1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина
Богданци за четвртиот квартал од 2012 година.
2. Составен дел на овој Заклучок е Кварталниот извештај составен од образец К1.
3. Овој заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен
гласник на Општина Богданци“.
Бр. 07 – 477/23
02.03.2013 год.
Богданци

Претседател
на Советот на Општина Богданци
Душко Енџекчев с.р.
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