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Врз основа на член 12 од Законот за јавна чистота („Службен весник на РМ“ 
бр. 130/10….80/12) и член 25 став 1 точка 15 од Статутот на Општина Богданци 
(„Службен гласник на Општина Богданци“ бр.04/05) Советот на Општина Богданци 
на седницата одржана на  26.12.2012 година, донесе 
 

    П Р О Г Р А М А 
за одржување на јавна чистота на подрачјето на   

Општина Богданци за 2013 година   
 
I.Вовед  
 

Програмата за одржување на јавната чистота на подрачјето на општина 
Богданци за 2013 година ги дефинира обемот, динамиката, начинот на вршење на 
потребните активности и начинот на нивно финансирање. 

Одржувањето на јавната чистота подразбира чистење (метење и миење)  на 
јавните сообраќајни површини и е во зависност од: 

-густина на населеноста 
-фрекфенција на луѓе и моторни возила 
-степен на нечистотија 
-степен на пречки (паркирани возила, диви продавачи и др.) 
-инфраструктурните сообраќајни услови 
-делувањето на градежната оператива, која со своите возила се јавува  како 

еден од најголемите загадувачи на јавните сообраќајни површини 
Одржувањето на јавната чистота ќе се состои од: 
-Метење и миење на улиците, булеварот како и сите други јавни површини и 

отворени простори и јавни објекти наведени во Законот за јавна чистота; 
-Празнење на уличните корпи за отпад кои се поставени во поширокото 

градско подрачје; 
-Одржување на крајбрежје на брана Паљурци 
-Одржување на паркови и зелени површини 
-Одржување на јавните површини во зимски услови. 
Одржувањето на јавната чистота ќе го вршат дневните метачи. 
Дневните метачи ќе вршат рачно метење во поширокото градско подрачје и 

празнење на уличните корпи со еднократно работно време и тоа во зимскиот 
период од 07.00 до 15.00 часот, а во летниот период од 05.00 до 12.00 часот седум 
(7) дена во седмицата.  

Реонот кој ќе се одржува е следниот: Булевар- главна улица „Маршал Тито“ 
(улица, тротоари, паркинзи на потегот од Чавдарова чешма се до Бреботекс), 
патеки околу градски парк, градски парк, темен парк, детско игралиште, Брана 
Паљурци, Главна улица Стојаково и Главна улица Ѓавото. 

 
Табела: Површини каде ќе се извршува јавната чистота 
 

Ред. 
бр. 

Улица/локација површина (м2) 

1 Булевар–„Маршал Тито“ (улица, тротоари, 
паркинзи на потегот од Чавдарова чешма се до 
Бреботекс) 

17.300 м2 
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Главна улица Стојаково 
Главна улица Ѓавото 

 

2.000 м2 
2.000 м2 

2 Патеки околу градски парк 3208 м2 

3 Градски парк 2634 м2 

4 Темен парк 1382 м2 

5 Детско игралиште 1280 м2 

6 Брана Паљурци 12.659 м2 

 

 
Извршувањето на работните задачи и активности во делот на одржување на 

јавна чистота ќе се врши константно со четири (4) работници во Богданци, двајца 
работници на Паљурци и по еден работник во населено место Ѓавото и Стојаково. 
По потреба дел од ангажираните работници во Богданци ќе се препраќаат за 
извршување на работни задачи во населените места, кога за тоа ќе има потреба. 

Миењето на булеварите и улиците се врши во летниот период и и тоа во 
ноќните часови или во часовите кога фреквенцијата на возилата и луѓето кои се 
движат на површините кои се мијат е минимална, почнувајќи од месец Јуни па се 
до крајот на Август. Интензитетот на миењето ќе биде пет дена седмично на 
јавните површини во центарот, ул.„Маршал Тито“ и влезот „Булевар“, а во 
останатите делови од градот, јавните површини ќе се мијат по потреба. 

За таа цел ќе биде ставена во употреба една цистерна. 
 Во зимскиот период во услови на снег дневните метачи ќе работат на рачно 
чистење на снегот од тротоарите, шеталиштето, како и ослободување на 
сливниците за нормално функционирање на атмосферската  канализација. Исто 
така ќе вршат посипување со индустриска сол и песок. 
 Чистење на јавните површини од снежните врнежи ќе се врши согласно 
Годишниот оперативен план за зимски услови на општина Богданци бр.06-2294/1 
од 06.12 2010 година 
 Чистењето на јавните објекти, дворни површини, колективни и 
индивидуални објекти покрај редовното ќе се врши и вонредно со организирани 
акции двапати годишно и тоа во месец мај и при крајот на месец октомври и 
почетокот на ноември, со претходно објавување во медиумите. На тој начин на 
граѓаните и институциите во општината ќе им се овозможи да ги исчистат своите 
подруми и дворни места. 
 Чистењето на јавните површини после јавни манифестации, собири и други 
масовни собирања ќе се врши од страна на ЈП „Комунална чистота“ Богданци по 
претходен договор со организаторот на истите. 
 Исто така ќе се врши периодично одржување на чистотата на гробиштата во 
населените места во општина Богданци и тоа пред постојните верски празници. 
 Потоа ќе има периодично косење на банкини и тротоари на улиците во 
пролетниот и летниот период, кастрење на дрворедите еднаш годишно и 
периодично метење на останатите улици во населените места и уништување на 
вегетацијата околу бетонските рабници. 
 Јавните површини кои по поројните врнежи се прекриени со наноси од 
песок и друг материјал ќе се чистат веднаш по престанувањето на врнежите и се со 
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приоритет пред другите активности. Доколку постојат објективни можности по 
чистењето на наносите ќе се изврши перење на улиците. 
 
 
Поставување садови за отпад и обезбедување на јавни санитарни јазли 
 
 
 За одржување на јавната чистота на јавните површини и отворени простори 
пред јавни објекти ќе се постават соодветни садови за фрлање на отпадоци и ќе се 
обезбедат јавни санитарни јазли. 
 Во моментот јавни санитарни јазли има во централното подрачје на 
Богданци и истите ке бидат приоритетни во 2013 година. За нивно користење 
потребна е реконструкција. 
 Во централното градско подрачје и во центарот на населените места ќе се 
постават пепелници за гаснење и фрлање на догорче од цигари. 
 За одржување на јавната чистота, ќе се набават и постават канти-садови од 
120 литри, метални контејнери од 1,1 м3 и пластични садови за селектирање на 
отпад. 
 
II.Начин на финансирање 
 
 Потребните финансиски средства за одржување на јавната чистота на 
подрачјето на општина Богданци се обезбедуваат од надоместокот за јавна чистота, 
согласно Одлуката за одржување на јавна чистота бр.07-1381/3 од 16.12 2008 
година кој што ЈП „Комунална чистота“ Богданци ги собира од своите корисници и 
истите изнесуваат околу 1.170.000,00 денари и се предвидени средства во Буџетот 
на општина Богданци за 2013 година Програма Ј4 во висина од 1.897.300,00 
денари. 
 
 Овие прибрани финансиски средства ќе се користат за следните намени и 
тоа: 
 

1. Метење на улици.......................................................................484.800,00 денари 
2. Одржување на паркови и зелени површини..........................300.000,00 денари 
3. Косење на банкини и тротоари................................................200.000,00 денари 
4. Кастрење на дрвореди..............................................................100.000,00 денари 
5. Миење на улици.........................................................................40.000,00 денари 
6. Набавка и сеење на украсни цвекиња......................................90.000,00 денари 
7. Потрошена вода за миење улици, полевање на 

зеленило и противпожарни активности..................................130,500,00 денари 
8. Реконструкција на постоечки јавни санитарни јазли............300.000,00 денари 
9. Набавка и поставување на контејнери во населените места 

на општина Богданци................................................................900.000,00 денари 
10. Набавка и поставување на садови за фрлање на  

отпадоци и друга опрема..........................................................100.000,00 денари 
      11.Одржување на  брана Паљурци................................................422.000,00 денари 
 

Вкупно...................................................................................3.067.300,00 денари 
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III.Извршител на програмата 
 
 Задолжен субјект за извршување на активности предвидени со оваа 
Програма е Јавното Претпријатие „Комунална чистота“ Богданци.  
 Јавното Претпријатие „Комунална чистота“ Богданци изготвува Годишна 
програма за работа во која се содржани вкупните површини, бројот и категоријата 
на улиците поименично, бројот на извршителите, ангажираната механизација, 
динамиката и степенот на услугата, како и финансиските показатели. 
 
IV.Надзор над извршување на Програмата 
 
 Инспекциски надзор над извршувањето на Програмата врши овластениот 
комунален инспектор на општина Богданци. 
 
V.Завршни одредби 
 
 Програмата за одржување на јавна чистота за подрачјето на општина 
Богданци за 2013 година влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во 
„Службен гласник на општина Богданци“. 
 
Бр. 07-2848/2                                                                              Претседател 
26.12.2012 година                                                 на Советот на Општина Богданци 
Богданци                                                                             Душко Енџекчев с.р. 

Врз основа на член 22 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ“ бр.05/02), член 16  став 1  точка 7 од Статутот на 
Општина Богданци (,,Службен гласник на општина Богданци“ бр.04/05) и член 11 и 
12 од Законот за социјална заштита (,,Службен весник на РМ“ бр.79/09, 36/11 и 
51/11), Советот на Општина Богданци на ден 26.12.2012 година, донесе 
 

ПРОГРАМА 
за финансирање на активностите на општина Богданци за областа на 

социјалната заштита во 2013 година 
 

I. ВОВЕД 
Со стапување во сила на Законот за локална самоуправа во Република 

Македонија голем дел од надлежностите на централно, преминуваат на непосредно 
локално ниво. Тоа претставува мошне значаен , но и напорен чекор кон процесот 
на зајакнување на капацитетите на субјектите во локалната заедница. 

Врз основа на Законот за социјална заштита, во општите одредби, поточно 
член 11, општината, градот Скопје и општините во градот Скопје обезбедуваат 
спроведување на социјалната заштита во согласност со овој закон, преку 
донесување на програми за потребите на граѓаните од областа на социјалната 
заштита. 

 
II. ЦЕЛИ 
Основни цели на оваа Програма се: обезбедување на активен однос на 

Општина Богданци кон задоволување на потребите и нтересите на граѓаните од 
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областа на социјалната заштита и одредување на приоритети во решавање на 
истите во рамките на своите законски овластувања за доброто на своите граѓани, 
врз основа на направена анализа на состојбите на целокупната сфера на 
социјалното живеење и идентификувани проблеми во неа. 

 
III. ПРЕДМЕТ  
Предмет на оваа Програма се активности кои ќе се реализираат во текот на 

2013 година, а преку кои ќе се имплементираат надлежностите на Општина 
Богданци во областа на социјалната заштита. 

 
 IV.ПРИОРИТЕТИ  
Со Програмата се предвидува фокусот на активностите на Општина 

Богданци во областа на социјалната заштита, да биде насочен кон остварување на 
приоритетните цели на оваа Програма и тоа: 

-создавање на услови за помагање на деца на улица (деца без родители и 
родителска грижа); 

-помош за лица со инвалидност; 
-помош за деца со воспитно-социјално проблеми; 
-помош за деца со пречки во менталниот и телесниот развој; 
-помош за деца од еднородителски семејства; 
-помош на лица-жртви на семејно насилство; 
-помош на лица изложени на социјален ризик; 
-помош на лица засегнати со злоупотреба на алкохол и дрога; 
-помош на стари лица без семејна грижа; 
-помош на лица на кои им е потребна итна хирушка интервенција; 
Социјалната заштита што ќе се развива на локално ниво, на граѓаните ќе 

обезбеди социјална помош и социјални услуги кога тие не се во состојба 
самостојно да ја остваруваат својата социјална сигурност и кога се во исклучително 
тешка состојба. 

 
V. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 
Финансиските средства потребни за реализација на Програмата за социјална 

заштита во Општина Богданци за 2013 година, ќе се обезбедат од Буџетот на 
Општина Богданци за 2013 година. 

Вкупно обезбедени финансиски средства: 
-од Буџетот на општина Богданци----------------------------------600.000,00 

денари. 
Овие финансиски средства ќе се користат за категориите на граѓани кои се 

наоѓаат во исклучително тешка состојба и во специфични услови и тоа: 
 

Реден 
број 

Категории на лица за социјална 
заштита 

Средства 

1. Деца на улица (деца без родители и 
родителска грижа) 

од 4.000,00 до 10.000,00 
денари поединечно по  лице 

2. Лица со инвалидност од 3.000,00 до 15.000,00 
денари поединечно по  лице 

3. Деца со воспитно-социјални 
проблеми 

од 2.000,00 до 8.000,00 
денари поединечно по  лице 
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4. Деца со пречки во ментален и 
телесен развој 

од 2.000,00 до   10.000,00 
денари поединечно по  лице  

5. Деца од еднородителски семејства  од 1.500,00 до 10.000,00 
денари поединечно по  лице  

6. Лица жртви на семејно насилство  од 1.000,00 до 5.000,00 
денари поединечно по  лице  

7. Лица изложени на социјален ризик  од 2.000,00 до 10.000,00 
денари поединечно по  лице  

8. 
 

Лица засегнати со злоупотреба на 
алкохол и дрога  

од 1.000,00 до 3.000,00 
денари поединечно по  лице  

9. Стари лица без семејна грижа од 1.500,00 до 5.000,00 
денари поединечно по  лице  

10. Лица на кои им е потребна итна 
хирушка интервенција 

од 3.000,00 до 15.000,00 
денари поединечно по лице 

 
Трансферите до физичките лица ќе ги реализира Градоначалникот на 

општината, согласно оваа Програма по претходно поднесено барање од лицата или 
од нивните старатели поткрепено со соодветна документација и позитивно решено 
од страна на Градоначалникот. 

Истите трансфери може да се реализираат еднократно во текот на 2013 
година. 
 

VI .ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
Градоначалникот на општина Богданци го следи реализирањето на оваа 

Програма, покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со 
остварување на нејзините цели и активности. 

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во 
,,Службен гласник на Општина Богданци“. 
 
Бр. 07-2848/3                                                                   Претседател 
26.12.2012 год.                                              на Советот на Општина Богданци 
Богданци                                                                      Душко Енџекчев с.р. 

Врз основа на член 34 и 123 став 4 од Законот  за  заштита  и  спасување    
(„Службен весник на РМ“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10 и 18/11) и член 22 став 1 
точка 10 од Законот за локална самоуправа  („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), 
Советот  на Општина Богданци на седницата одржана на 26.12.2012 година, донесе 
         

П Р О Г Р А М А  
за активностите на Општина Богданци во областа на заштитата и 
спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи  

во 2013 година  
1. Вовед 
 
Со оваа Програма се остваруваат заедничките интереси и активности во 

областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со 
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кризи, кои претставуваат активности од јавен интерес. Според законските одредби, 
Oпштина Богданци  во 2013 година овие активности ќе ги остварува преку:  

- Општинскиот штаб за заштита и спасување,  
- Просторните специјализирани сили за заштита и спасување,  
- ДППД – Богданци од Богданци, 
- Комисијата за процена на штета од елементарни и други непогоди на     

територијата на Општина Богданци. 
 

2. Цели 
 
Основни цели на Програмата за активностите на Општина Богданци во 

областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со 
кризи се: 

- заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од природни 
непогоди, пожари во населени места, во шуми, отворени простори, поплави, 
сообраќајни несреќи и др;  

- заштита и спасување на луѓето, животната средина, материјалните добра, 
природните богатства, животинскиот и растителниот свет и културното 
наследство од природни непогоди и други несреќи во мир и вонредна 
состојба;  

- создавање на услови и можности за организирано остварување и 
реализација на заштитата на луѓето и материјалните добра;  

- обезбедување на навремено истакнување на опасноста, благовремено 
откривање и    елиминирање на причините за настанување на пожари и 
други видови непогоди; 

- обезбедување на услови и можности за соодветна организација, опременост 
и координираност на силите за заштита и спасување, справување со кризи и 
противпожарна заштита. 

 
3. Активности 
 
За реализација и остварување на основните цели на оваа Програма, 

активностите на Општината и Советот ќе бидат насочени кон создавање на 
максимални услови за реализирање на програмските определби во доменот на 
противпожарната заштита и спасувањето, како и заштитата и спасувањето во 
услови на разни видови непогоди, кризни појави и други несреќи во мир.  

Во оваа насока, активностите претежно ќе бидат насочени кон обезбедување 
на услови за квалитетна, навремена и во законски рамки реализирана активност. 
Општина Богданци преку оваа Програма за 2013 година во рамките на своите 
материјални можности ќе обезбеди средства потребни за квалитетна и технички 
стручно подготвена единица за противпожарна заштита, која ќе може брзо и 
ефикасно да дејствува на целото подрачје на Општина Богданци. 

 
4. Финансирање 
 
Финансирањето на активностите од областа на заштитата и спасувањето, 

справувањето со кризни состојби и дејствувањето на ДППД - Богданци, утврдени 
според оваа Програма ќе биде реализирано од:  
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- Средства од Буџетот на Општина Богданци;  
- Наплатени премии од осигурување на имот од пожари;  
- Наплатени премии за осигурување на моторни возила и осигурување од    
      одговорност од употреба на моторни возила; 
- Средства од наплатени парични казни за сторени прекршоци од областа  
      на заштитата од пожари и експлозии. 
 

Распоредување на финансиските средства: 
  
Ред. 
бр. 

Противпожарна заштита 
 

 

1. Буџет на Општина Богданци 880 000,00 
2. Надоместоци за вработените 720 000,00 
3. Поправки и тековно одржување на возила  100 000,00 
4. Набавка на гуми и резервни делови за ПП возила   60 000,00 
 
Ред. 
бр. 

Заштита и спасување 
 

 

1. Набавка на опрема и средства 100 000,00 
 
Ред. 
бр. 

Зимско одржување на патишта во општината 
 

 

1. Набавка на индустриска сол, ризла и материјално 
технички средства 

300 000,00 

 
5. Завршни одредби 

  
 За спроведувањето на оваа Програма се грижи Градоначалникот на 
Општина Богданци. 

Општина Богданци во соработка со Општинскиот штаб за заштита и 
спасување, Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи 
и другите надлежни органи и тела, ќе го следат спроведувањето на оваа Програма и 
активно ќе учествуваат во нејзината реализација, како и во покренувањето на 
иницијативи, давање на мислења и поднесување на предлози во врска со 
остварувањето на програмските цели и активности.  

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
,,Службен гласник на Општина Богданци “.  
Бр. 07- 2848/4                                                                   Претседател 
26.12.2012 год.                                               на Советот на Општина Богданци 
Богданци                                                                      Душко Енџекчев с.р. 

Врз основа на 22 став 1 точка 5 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и член 16 став 1 точка 5 од Статутот на 
Општина Богданци („Службен гласник на Општина Богданци“ бр.04/05), Советот 
на Општина Богданци на седницата одржана на ден  26.12.2012 година, донесе 
 

П Р О Г Р А М А 
за финансирање културните активности 

во Општина Богданци за 2013 година 
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1. ВОВЕД 

 
Со Програмата за финансирање на  културните активности во Општина 

Богданци за 2013 година, се утврдуваат нејзините цели и активности и висината на 
средствата за нивно финансирање. 

Програмата ги дефинира целите на културната политика на Општина 
Богданци кои треба да ги исполнат носителите на културните активности, односно 
да се во функција  на културниот развој на општината во 2013 година. 

  
2. ЦЕЛИ 
 
Основна цел на Програмата е, покрај дејноста на општинските културни 

установи, да се поттикнат и поддржат и други активности за негување на 
фолклорот, обичаите, вредностите својствени за традицијата на нашето поднебје, 
организирање на културните манифестации и разновидни специфични творби на 
творештво преку: 

- обезбедување на услови за богат, квалитетен и разновиден културен живот 
во општината; 

- чување и афирмирање на материјаното и на духовното културно 
наследство на Општина Богданци и на нејзиниот културен идентитед; 

- поттикнување и афирмација на творештвото на младите уметници во сите 
сфери на културното живеење; 

- обезбедување услови за достапност на граѓаните до културните вредности; 
- поддржување и промовирање проекти и програми кои се во тек со 

современиот европски и светски културен тренд; 
- обезбедување  континуитет на традиционалните културно – уметнички 

манифестации кои се од локален карактер; 
- одбележување на значајни датуми и личности од историјата и културатта 

на Општина Богданци. 
 

3. ФИНАНСИРАЊЕ  
 
Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма ќе биде 

реализирано од Буџетот на Општина Богданци за 2013 година. 
 
Ред.бр Културни активности 

 
Предвидени средства 

1. Одржување на културни манифестации 300.000,00 
2. Поддршка на културно уметнички друштва 300.000,00 

     Вкупно: 600.000,00 
 

4. ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ 
Освен со финансиски средства Општина Богданци културните 

манифестации ќе ги помага и со: 
- почесно покровителство; 
- доделување награди и признанија, 
- обезбедување стручна, техничка и други видови помош, 



28  Декември   2012 god. SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA BOGDANCI   br.17 - str.10 
   

 

- учество на промотивни и протоколарни средби. 
 

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
Средствата предвидени со оваа Програма ќе се одобруваат по доставени 

барања од организаторите на културните манифесатции и програми за работа за 
2013 година на културните друштва, како и финансов извештај за реализираните 
активности за 2012 година со одобрените средства од општината.  

Реализација и следењето на активностите на оваа Програма ќе се одвива 
преку Градоначалникот на Општина Богданци. 

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во 
„Службен гласник на Општина Богданци“. 
 
Бр. 07 – 2848/5                                                                       Претседател 
26.12.2012 год.                                                    на Советот на Општина Богданци 
Богданци                                                                             Душко Енџекчев с.р. 

Врз основа на член 22-а од Законот за спорт („Службен весник на РМ“ бр. 
29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11 и 64/12), член 22 став 1 точка 6 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и член 25  став 1 точка 
11 од Статутот на Општина Богданци („Службен гласник на Општина Богданци“ 
бр.04/05), Советот на Општина Богданци на седницата одржана на ден  26.12.2012 
година, донесе 
 

П Р О Г Р А М А 
за финансирање на спортските активности 

во Општина Богданци за 2013 година 
 
 Со оваа Програма се планираат активностите на Општина Богданци во 
областа на спортот и средствата за финансирање на истите за 2013 година. 

  
1. ЦЕЛИ 

 
Основни цели на Програмата за активностите на Општина Богданци во 

областа на спортот во 2013 година се: 
1. Развој на масовниот спорти рекреативните активности на граѓаните; 
2. Поддршка  и унапредување на спортот, спортските клубови и 

професионалните спортски клубови; 
3. Организирање на спортски приредби и манифестации, подржување на 

системот на натпревари на општинско ниво, подржување на 
традиционални спортски натпревари и манифестации и сл.. 

 
Програмата опфаќа масовно учество на граѓаните во рекреативно - 

спортските активности, како и развој на масовниот спорт, со учество на млади луѓе 
во повеќе области на спортот што претставува темел и основа за подигање на 
квалитетен спорт во општината. 
 

2. ФИНАНСИРАЊЕ 
 



28  Декември   2012 god. SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA BOGDANCI   br.17 - str.11 
   

 

За реализирање на целите на оваа Програма, Општина Богданци ќе ги 
преземе сите потребни активности и ќе ги стави на располагање сите свои технички 
и човечки ресурси. 

Активностите најмногу ќе се насочуваат кон сочувување на континуитетот 
на традиционалните спортски манифестации, развивање на масовниот спорт, 
поддржување на спортските клубови и сл. кои постигнуваат врвни резултати и ја 
афирмираат Општина Богданци во државата и надвор од неа. 

  
 Финансирањето на активностите утврдени со оваа Прогама е од Буџетот на 

Општина Богданци за 2013 година. 
 
Ред.бр Спортски активности 

 
Предвидени средства 

1. Одржување спортски манифестации 250.000,00 
 Турнир во Стојаково  100.000,00 
 Други активности 150.000,00 

2. Поддршка на спортски клубови 1.200.000,00 
 ФК „Вардарски“ - Богданци 500.000,00 
 РК „Младост 09“ - Богданци 500.000,00 
 Други спортски клубови (зависно од 

потребата) 
200.000,00 

 Вкупно: 1.450.000,00 
 
За активностите од областа на спортот кои не се опфатени со оваа програма, 

а ќе се појават во текот на 2013 година и се од општ интерест за општината, 
Советот на општината ќе изврши дополнување на истата.  
 

3. ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ 
 

Освен со финансиски средства Општина Богданци спортските 
манифестации ќе ги помага и со: 

- почесно покровителство; 
- доделување награди и признанија, 
- обезбедување стручна, техничка и други видови помош. 

 
4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Средствата предвидени со оваа Програма ќе се одобруваат по доставени 

барања од организаторите на спортските манифестации и програми за работа за 
2013 година на спортските друштва, како и финансов извештај за реализираните 
активности за 2012 година со одобрените средства од општината.  

За реализација и следењето на активностите на оваа Програма надлежен е  
Градоначалникот на Општина Богданци. 

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во 
„Службен гласник на Општина Богданци“.  
 
Бр. 07 – 2848/6                                                                     Претседател 
26.12.2012 год.                                                     на Советот на Општина Богданци 
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Богданци                                                                         Душко Енџекчев с.р. 
  Врз основа на член  22 став 1 точка 3 од  Законот за локалната самоуправа 

(„Службен весник на РМ“ бр.05/02) и член 25 став 1 точка 11 од Статутот на 
Општина Богданци („Службен гласник на Општина Богданци“ бр. 04/05), Советот 
на Општина Богданци на седницата одржана на 26.12.2012 година, донесе 
 

 
ПРОГРАМА 

за активностите на Општина Богданци во областа на 
Локалниот економски развој (ЛЕР) во 2013 година 

Вовед 

Локален економски развој (ЛЕР) е процес во кој партнерите од јавниот 
(локалната власт), бизнис (претпријатијата), како и од невладиниот сектор низ 
организирана дејност преземаат низа на мерки и активности, за одржлив економски 
развој. Главната цел е подобрување на квалитетот на животот на сите во 
заедницата преку зајакнување на локалната економија. Локалниот економски развој 
го поттикнува развојот на нови бизниси на територијата на општината преку 
постојана анализа и промовирање на стопанските структури, комуналната 
инфраструктура, природните ресурси и расположивата работна сила. Со овој 
процес, локалната заедница врши конкретен чекор кон опредметување на ефектите 
од децентрализацијата како политички процес и јакнењето на демократските 
односи, а посебно демократското вклучување на граѓаните во процесот на 
одлучување. 

Процесот на планирање на програмата е базиран врз Стратешките документи на 
општина Богданци кои се изработени со непосредно учество од страна на јавните 
институции, бизнис заедницата и граѓанското општество (граѓанскиот сектор, 
месните заедници, асоцијации и сл.), преку заеднички напори кои овозможуваат 
достигнување на заедничката визија за создавање на услови за одржлив локален 
економски развој, која ќе се надеваме во иднина се повеќе ќе  промовира развој на 
бизнисот и ќе го зголеми вработувањето. 
 
Програмата за подршка на локалениот економски развој се подготвува и 
усвојува врз основа на надлежностите на Локалната самоуправа кои произлегуваат 
од Законот за Локална Самоуправа, Статутот на општина Богданци, други 
позитивни законски одредби на Република Македонија и препораките на 
Европската Унија за забрзување на процесот за децентрализација и креирање на 
буџетите на единиците на локалната самоуправа согласно транспарентно и плански 
усвоените развојни документи. Подготовката на програмата се базира врз 
претходно изработените проценки и анализи на заедницата во сите тематски 
области во кои локалната самопурава има законски надлежности или е во фаза на 
нивно превземање од централно на локално ниво како и врз основа на претходно 
наведените насоки и должности, во рамките на Стратегијата за Локален Економски 
Развој  и Стратегијата за Рурален Развој на Општина Богданци.  
Воедно, подготовката на програмата е согласно насоките на ЕУ за користење на 
ИПА фондовите, што во основа ја имаат неопходноста од примена на оваа 
методологија за подготовка на програми за работа и буџетско планирање. 
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Доколку на сето ова ( повторувано во сите претходни Програми ) ги додадеме и 
насоките содржани во Извештајот на Европската комисија за напредокот на 
Република Македонија за 2011 година ( 2. Политички критериуми-2.1. 
Демократија и владеење на правото, во делот Влада) меѓу другото предвидено 
е дека треба да се направат дополнителни напори на централно и локално 
ниво за да се зајакнат административните капацитети за стратешко 
планирање на јавната администрација, а во Извештајот за 2012 година дека „ 
треба да се зајакне квалитетот на стратешкото планирање во централните 
и локалните институции“, - Насоки кои се кон прифаќање на Унифициран 
пристап при подготвувањето на стратешките планови во единиците на 
локалната самоуправа, - тогаш, во една ваква констелација се повеќе се 
наметнува потребата наместо сегментарниот приод, да се премине кон 
сестран пристап кој ќе овозможи неопходен интегрален развој со третирање 
на сите области од значење за животот и делувањето на општините. 
Еден од условите за овозможување на ваков интегриран пристап, а врз основа 
на нашето досегашно искуство е завршување (започнување) на процесот на 
изработка на урбанистичка документација за сите населени места. 
Изработката и донесувањето на овие планови ќе овозможи надминување на 
проблемите кои се јавуваат кај сите потенцијални инвеститори, без разлика 
за тоа дали се работи за изградба на комерцијални објекти или стамбени 
односно објекти за домување што само по себе ќе го унапреди во голема мера 
локалниот  развој. 
Со донесување на урбанистичките планови ќе се надмине и проблемот на 
поголеми трошоци од Буџетот на општината кои се издвојуваат при 
реализација на секој Проект посебно. Дека е тоа така може да се види од 
примерот во следната табела. 
 

Опис Износ во мкд 
Услови за планирање 80.000 * 
Технички проект 184.500 
Инфраструктурен проект 92.250 * 
Елаборат за заштита на 
животна средина 

40.000 

Нумерички податоци 
+геодетски елаборат 

123.000 

Ажурирана подлога 50.000 * 
Ревизија на технички проект 43.050 
Ревизија на инфраструктурен 
проект 

30.750 * 

 
Од табелата се гледа ( обележано со * ) дека за секој проект се прават по 
253.000 мкд повеќе заради непостоење на урбанистичка документација. 
Исто така потребно е изготвување на техничка документација за сите 
приоритетни проекти како би можеле да учествуваме  навремено и со 
соодветни предлози за добивање на финансиски средства.  
Затоа првите активности на кои им даваме приоритет во оваа Програма се 
токму активностите за изработка на урбанистичките документи за сите 
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населени места и за изработка на техничка документација иако сме свесни 
дека таа поддршка бара зафаќање на поголем износ од Буџетот, и е реално 
заради тоа тешко остварлива.  

Локалната самоуправа (Одделение за Локален Економски Развој) во 2013 година 
особено треба да се насочи кон следново:  

1) Промовирање на партнерства и создавање на поволни околности за 
започнување на нови и одржување на постојните бизниси,  

Силните партнерства се услов за успешен Локален Економски Развој. Пред се, 
преку подобрувањето на јавните услуги, може да се привлечат нови приватни 
инвестиции во локалниот бизнис. Тоа е возможно преку анализата на постојните 
ресурси и спроведувањето на силна програма за локален економски развој, која е 
базирана врз Стратешките документи на општина Богданци.  

Законска регулатива- основен документ со кој се уредува надлежноста на 
општините во областа на Локалниот Економски развој е ЗАКОНОТ ЗА 
ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА ("Службен весник на Република Македонија" бр.5 
од 29 јануари 2002 год.) односно, 
Член 22 
Листа на надлежности 
(1) Општините се надлежни за вршење на следниве работи: 
3. Локалниот економски развој - планирање на локалниот економски 
развој; утврдување на развојните и структурните приоритети; водење на локална 
економска политика; поддршка на развојот на малите и средните претпријатија и на 
претприемништвото на локално ниво и во тој контекст, учество во 
воспоставувањето и развојот на локалната мрежа на институции и агенции и 
промовирање на партнерство. 
Освен надлежностите на Локалната самоуправа кои произлегуваат од Законот за 
Локална Самоуправа Програмата за подршка на локалениот економски развој се 
подготвува и усвојува врз основа на  Статутот на општина Богданци, други 
позитивни законски одредби на Република Македонија и препораките на 
Европската Унија за забрзување на процесот за децентрализација и креирање на 
буџетите на единиците на локалната самоуправа согласно транспарентно и плански 
усвоените развојни документи. Процесот на планирање на програмата е базиран 
врз Стратешките документи на општина Богданци кои се изработени со непосредно 
учество од страна на јавните институции, бизнис заедницата и граѓанското 
општество (граѓанскиот сектор, месните заедници, асоцијации и сл.), преку 
заеднички напори кои овозможуваат достигнување на заедничката визија за 
создавање на услови за одржлив локален економски развој. 
 
Сите планирани активности финансиска поддршка алоцираат во Буџетот на 
општина Богданци во Програмата: 
Г1, Подршка на локалниот економски развој. 
 
Активности: 
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Активностите на Општина Богданци во областа на локалниот економски развој во 
текот на 2013 година ќе бидат насочени кон јакнење на постоечките институции и 
капацитети за поддршка на локалниот економски развој, преку надминување на 
сите детектирани слабости во претходниот период, и нивно претворање во 
можности и силни страни, особено за промовирање на партнерства и создавање на 
поволни околности за започнување на нови и одржување на постојните бизниси.   
Цел 
Основна цел на Програмата за ЛЕР е реализација на зацртаните развојни цели 
согласно Стратешките документи за ЛЕР  и РЕР на општина Богданци за наредниот 
период. 

Проекти/ Активности 

1) Изработка на Детален урбанистички план на Богданци  
 
2) Изработка на Урбанистички план за село Стојаково  

 
3) Изработка на Урбанистички план за село Ѓавото 

 
4) Изработка на Урбанистички план за село Селемли 

 
5) Изработка на техничка документација ( Разни проекти )  

 
6) Организирање и   одбележување на верско-обичаен настан КОЛЕДЕ во сите 

населени места 
 
7) Подршка и спонзорирање на разни културни манифестации  

 
8) Реализација на активности за Новогодишно украсување и подршка на 

Новогодишен хепенинг 
 

9) Подршка и спонзорирање на фестивалот на слатко од диви смокви  
 

 
10) Подршка и спонзорирање на активностите за време на верскиот празник 

ВОДИЦИ 
 

11) Подршка и спонзорирање на активностите на традиционалните мајски трки 
во Стојаково 

 
12) Проект Паљурци-Амфитеатар  

 
13) Подршка и спонзорирање на Новогодишниот турнир во мал фудбал во 

Стојаково  
 

14) Поддршка и спонзорирање на културниот настан Богдански средби  
 
15) Зајакнување на капацитетите на одделението 
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16) Разни програми за обука 
 
17) Учество на повици на ИПА проекти како и активности во врска со други  

меѓународни проекти 
 

18) Учество на повици на домашни организации и институции 
 
19) Поддршка на развојот на МСП и претприемништвото 
 
20) Поттикнување на партнерства и меѓународна ( и регионална ) соработка 

 
21) Подготовка на проекти 

 
22) Реализација на Проектот изградба на водовод и канализација во Ѓавото 

 
23) Сообраќајно решение- Изградба на два кружни тока во Богданци 

 
24) Изградба на АБ плочест пропуст 

 
25) Асфалтирање на улица во Селемли 

 
Резултати : 
 

 Изработен Детален урбанистички план на Богданци  
 

 Изработен Урбанистички план за село Стојаково  
 

 Изработен Урбанистички план за село Ѓавото 
 

 Изработен Урбанистички план за село Селемли 
 

 Изработена техничка документација ( за разни проекти )  
 

 Одржан верско-обичаен настан КОЛЕДЕ во сите населени места 
 

 Одржани повеќе културни манифестации  
 

 Одржан фестивалот на слатко од диви смокви  
 

 Доделени награди за време на верскиот празник ВОДИЦИ 
 

 Доделени награди на традиционалните мајски трки во Стојаково 
 

 Изграден амфитеатар на  Паљурци 
 

 Одржан Новогодишниот турнир во мал фудбал во Стојаково  
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 Организирани повеќе културни, спортски и верско-обичајни настани од 

страна на НВО на територијата на општина Богданци 
 

 Зајакнати  капацитети на ЛЕР 
 

 Извршена обука 
 

 Подготвена документација за учество на повици на ИПА проекти  
 

 Подготвена документација за учество на повици на домашни 
организации и институции 

 
 Организирана обука за поддршка  на МСП  

 
 Учество на саеми и меѓународни манифестации 

 
 Потпишани меморандуми за соработка 
 
 Изградени инфраструктурни објекти 
 
 Изградени два кружни тока 
 
 Изграден АБ плочест пропуст 
 
 Асфалтирана улица 

 
 

ДЕТАЛЕН АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 
ПРОГРАМАТА за активностите на Општина Богданци во областа на Локалниот 

економски развој  во 2013 година 
 
Во Деталниот акционен план е прикажана временската рамка и изворите на 
финансирање ( буџети ) за реализација на секоја стратешка цел и за секој проект / 
активност пооделно, одговорните лица , како и потребните средства за нивна 
реализација. 
Во прилог се дадени и описи на активностите.  
Согласно динамиката на спроведувањето на Стратешките документи и во 
зависност од бројот на повици за учество со предлог проекти во Деталниот 
акционен план ќе се изработуваат описи на проектните идеи и за сите 
дополнителни активности / проекти. 
 
Табеларен приказ на Деталниот Акционен план: 

 Проект / Активност бр: 1 
Изработка на Детален урбанистички план на 

Стратегиска област: Подобрување на 
квалитетот на живот 
Стратегиска цел: Зголемување на мобилноста и 
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Богданци 

 

заштита на сопственоста низ подобрување на 
физичката инфраструктура 
Конкретна цел: Зголемување на квалитетот и 
количините на вода низ мерки за подобрување на 
физичка инфраструктура  
 

Краток опис на проектот/активноста:  
Непостоењето на деталниот урбанистички план за Богданци е потенцијална закана за идниот развој 
на градот, која може да се надмине со негова изработка, која ќе овозможи поволни услови за 
потребите на граѓаните и потенцијални инвеститори. 
 
Очекувани резултати :  

 Изработен Детален урбанистички план на 
Богданци 

Целни групи: 
 локална самоуправа 
 потенцијални инвеститори 

Можни засегнати страни (субјекти): 
 Општина Богданци 
 граѓани 
 приватниот (бизнис) сектор 

Влезни чинители:  
 документација, проекти 
 финансии 
 

 Датум на започнување: во тек на  2013 год 
 
Времетраење:   

Предвиден буџет: 10.500.000 мкд 
Извори на финансирање: непознат 
Буџет на општина:  
Влада: Донатори: 
Кредити / Хартии од вредност: 

 
Проект / Активност бр: 2 
Изработка на Урбанистички план за село 
Стојаково  

 

 

Стратегиска област: Подобрување на 
квалитетот на живот 
Стратегиска цел: Зголемување на мобилноста и 
заштита на сопственоста низ подобрување на 
физичката инфраструктура 
Конкретна цел: Зголемување на квалитетот и 
количините на вода низ мерки за подобрување на 
физичка инфраструктура  
 

Краток опис на проектот/активноста:  
 
Со изработка на урбанистичката документација ќе се надминат сите проблеми на граѓаните и 
потенцијалните инвеститори 
Очекувани резултати :  

 Изработен урбанистички план на 
Стојаково 

Целни групи: 
 локална самоуправа 
 потенцијални инвеститори 

Можни засегнати страни (субјекти): Влезни чинители:  
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 Општина Богданци 
 граѓани 
 приватниот (бизнис) сектор 

 документација, проекти 
 финансии 
 

 Датум на започнување: во тек на  2013 год 
 
Времетраење:   

Предвиден буџет: 3.000.000 мкд 
Извори на финансирање: непознат 
Буџет на општина:  
Влада:  
Донатори: 
Кредити / Хартии од вредност: 

 
Проект / Активност бр: 3 
Изработка на Урбанистички план за село 
Ѓавото  

 

 

Стратегиска област: Подобрување на 
квалитетот на живот 
Стратегиска цел: Зголемување на мобилноста и 
заштита на сопственоста низ подобрување на 
физичката инфраструктура 
Конкретна цел: Зголемување на квалитетот и 
количините на вода низ мерки за подобрување на 
физичка инфраструктура  
 

Со изработка на урбанистичката документација ќе се надминат сите проблеми на граѓаните и 
потенцијалните инвеститори 
Очекувани резултати :  

 Изработен урбанистички план на Ѓавото 
Целни групи: 

 локална самоуправа 
 потенцијални инвеститори 

Можни засегнати страни (субјекти): 
 Општина Богданци 
 граѓани 
 приватниот (бизнис) сектор 

Влезни чинители:  
 документација, проекти 
 финансии 
 

 Датум на започнување: во тек на  2013 год 
 
Времетраење:   

Предвиден буџет: 700.000 мкд 
Извори на финансирање: непознат 
Буџет на општина:  
Влада:  
Донатори: 
Кредити / Хартии од вредност: 

 
 

Проект / Активност бр: 4 
Изработка на Урбанистички план за село 

Стратегиска област: Подобрување на 
квалитетот на живот 
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Селемли 

 

 

Стратегиска цел: Зголемување на мобилноста и 
заштита на сопственоста низ подобрување на 
физичката инфраструктура 
Конкретна цел: Зголемување на квалитетот и 
количините на вода низ мерки за подобрување на 
физичка инфраструктура  
 

Краток опис на проектот/активноста:  
Со изработка на урбанистичката документација ќе се надминат сите проблеми на граѓаните и 
потенцијалните инвеститори 
Очекувани резултати :  

 Изработен урбанистички план на Ѓавото 
Целни групи: 

 локална самоуправа 
 потенцијални инвеститори 

Можни засегнати страни (субјекти): 
 Општина Богданци 
 граѓани 
 приватниот (бизнис) сектор 

Влезни чинители:  
 документација, проекти 
 финансии 
 

 Датум на започнување: во тек на  2013 год 
 
Времетраење:   

Предвиден буџет: 500.000 мкд 
Извори на финансирање: непознат 
Буџет на општина:  
Влада: Донатори: 
Кредити / Хартии од вредност: 

 
Проект / Активност бр: 5 
Изработка на техничка документација ( Разни 
проекти )  

 

 

 
 

Краток опис на проектот/активноста:  
Постоењето на адекватна техничка документација е услов за добивање на градежна дозвола а тоа 
претставува дел од документацијата при аплицирање за проекти сеедно кој е извор на средствата , 
домашна или меѓународна институција. 
 
Очекувани резултати :  

 изработена техничка документација 
Целни групи: 

 локална самоуправа 
  

Можни засегнати страни (субјекти): 
 Општина Богданци 
  

Влезни чинители:  
 финансии 
 луѓе  
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 Датум на започнување: во тек на 2013 год 

 
Времетраење:   

Предвиден буџет: 390.550 мкд по проект 
Извори на финансирање:  
Буџет на општина: целосно 
Влада:  
Донатори: 
Кредити / Хартии од вредност: 

 
 

Проект / Активност бр: 6 
Организирање и   одбележување на верско-
обичаен настан КОЛЕДЕ во сите населени 
места 

 

 

Стратегиска област 1: Подобрување на 
квалитет на живот (култура, образование, 
спорт, здравство, медиуми, физичка и 
институционална инфраструктура) 
Стратешка цел:  
1.1 Надградба на квалитетот на јавните услуги 

преку подобрување на условите за работа 
Конкретна цел:  
1.1.1 Создавање на услови за современо 

живеење преку збогатување на културниот 
и спортскиот сегмент 

 
 

Краток опис на проектот/активноста:  
Одбележување на верско-обичајниот настан КОЛЕДЕ традиционално се оддржува во Богданци и 
Стојаково секоја година , и општината го подржува овој настан редовно. Тоа што треба од оваа 
година да биде новина е проширување на овој настан и во другите две населени места. Локалната 
самоуправа ќе направи напори да се анимира локалното население и ќе ја подржи реализацијата 
доколку се прифати. 
 
Очекувани резултати :  

 Одржан верско-обичаен настан КОЛЕДЕ 
во сите населени места 

Целни групи: 
 локална самоуправа 
 локални жители 

Можни засегнати страни (субјекти): 
 Општина Богданци 
 Месни заедници 
 НВО 

Влезни чинители:  
 финансии 
 луѓе  
 опрема 

 Датум на започнување: јануари 2013 год 
 
Времетраење:  по еден ден во секое населено 
место 

Предвиден буџет: 30.000 мкд 
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Извори на финансирање:  
Буџет на општина: 30.000 мкд 
Влада:  
Донатори: 
Кредити / Хартии од вредност: 

 
 

Проект / Активност бр: 7 
Подршка и спонзорирање на разни културни 
манифестации  

 

 

Стратегиска област 1: Подобрување на 
квалитет на живот (култура, образование, 
спорт, здравство, медиуми, физичка и 
институционална инфраструктура) 
Стратешка цел:  
1.2 Надградба на квалитетот на јавните услуги 

преку подобрување на условите за работа 
Конкретна цел:  
1.2.1 Создавање на услови за современо 

живеење преку збогатување на културниот 
и спортскиот сегмент 

 
Краток опис на проектот/активноста:  
Во текот на годината а во зависност од барањата и потребите на разни граѓански асоцијации се 
јавува дополнителна потреба од ангажирање на луѓе и финансиски средства за нивна реализација. 
Некои од овие настани се веќе одржувани но ќе се збогатуваат со нови содржини и програми а 
некои се во најава. Бидејќи не постојат точно утврдени критериуми за конкретно определување на 
видот и висината на општинската подршка се планира на овој начин под заедничка активност. Се 
работи за следните настани: маскарада, чист понеделник, ден на општината, василица( стара нова 
година),трипун и др. 
 
Очекувани резултати :  

 Одржани повеќе културни манифестации  
 

Целни групи: 
 локална самоуправа 
 ученици 
 наставници  
 туристи 

Можни засегнати страни (субјекти): 
 Општина Богданци 
 Општински училишта 
 НВО 

Влезни чинители:  
 финансии 
 луѓе  
 опрема 

 Датум на започнување:  2013 год 
 
Времетраење: преку цела година 

Предвиден буџет: 350.000 мкд 
Извори на финансирање:  
Буџет на општина: 350.000 мкд 
Влада:  
Донатори: 
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Кредити / Хартии од вредност: 
 

Проект / Активност бр: 8 
Реализација на активности за Новогодишно 
украсување и подршка на Новогодишен 
хепенинг 

 

 

Стратегиска област 1: Подобрување на 
квалитет на живот (култура, образование, 
спорт, здравство, медиуми, физичка и 
институционална инфраструктура) 
Стратешка цел:  
1.3 Надградба на квалитетот на јавните услуги 

преку подобрување на условите за работа 
Конкретна цел:  
1.3.1 Создавање на услови за современо 

живеење преку збогатување на културниот 
и спортскиот сегмент 

 
Краток опис на проектот/активноста:  
Збогатување на понудата на новогодишни украси и реквизити на јавни места и објекти за сите 
населени места како дел од подобрување на квалитетот на живот на нашето население и 
организирање и подршка на новогодишниот хепенинг. 
 
Очекувани резултати :  

 Поставени новогодишни украси и 
реквизити 

 Одржан новогодишен хепенинг 

Целни групи: 
 Сите жители на општината 

Можни засегнати страни (субјекти): 
 Општина Богданци 
 НВО 

Влезни чинители:  
 финансии 
 луѓе  
 опрема 

 Датум на започнување: декември 2013 год 
 
Времетраење:  1 месец 

Предвиден буџет: 450.000 мкд 
Извори на финансирање:  
Буџет на општина: 450.000 мкд 
Влада:  
Донатори: 
Кредити / Хартии од вредност: 

 
Проект / Активност бр: 9 
Подршка и спонзорирање на фестивалот на 
слатко од диви смокви  

 

 

Стратегиска област 1: Подобрување на 
квалитет на живот (култура, образование, 
спорт, здравство, медиуми, физичка и 
институционална инфраструктура) 
Стратешка цел:  
1.4 Надградба на квалитетот на јавните услуги 

преку подобрување на условите за работа 
Конкретна цел:  
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1.4.1 Создавање на услови за современо 
живеење преку збогатување на културниот 
и спортскиот сегмент 

 
Краток опис на проектот/активноста:  
Во месец Мај се планира организација на фестивал на слатко од диви смокви и подигање на нивото 
на оваа манифестација со нејзино промовирање надвор од границите на општината. Во исто време 
се прават подготовки во истиот термин да се покани делегација од пријателската општина 
Калиновац со цел за продолжување и продлабочување на соработката како и покана за општина 
БалатонБоглар за продолжување на активностите за воспоставување на официјална соработка.  
 
Очекувани резултати :  

 Одржан фестивалот на слатко од диви 
смокви  

 Остварени средби со претставници од  
општина Калиновац и општина 
БалатонБоглар 

Целни групи: 
 локална самоуправа 
 општина Калиновац 
 општина БалатонБоглар 

Можни засегнати страни (субјекти): 
 Општина Богданци 
 приватниот (бизнис) сектор 

Влезни чинители:  
 финансии 
 луѓе  
 опрема 

 Датум на започнување: мај 2013 год 
 
Времетраење:  1 месец 

Предвиден буџет: 150.000 мкд* 
Извори на финансирање:  
Буџет на општина: 150.000 мкд 
Влада:  
Донатори: 
Кредити / Хартии од вредност: 
*Средствата кои се предлагаат за оваа намена се однесуваат само околу надоместоците за 
организација на фестивалот. Трошоците кои ќе произлезат од посетата на пријателските 
општини ќе се планираат во други програми од Буџетот. 

 
Проект / Активност бр: 10 
Подршка и спонзорирање на активностите за 
време на верскиот празник ВОДИЦИ 

Стратегиска област 1: Подобрување на 
квалитет на живот (култура, образование, 
спорт, здравство, медиуми, физичка и 
институционална инфраструктура) 
Стратешка цел:  
1.1 Надградба на квалитетот на јавните услуги 

преку подобрување на условите за работа 
Конкретна цел:  
1.1.3 Создавање на услови за современо 

живеење преку збогатување на културниот 
и спортскиот сегмент 
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Краток опис на проектот/активноста:  
Традиционална подршка на општината за време на овој настан со доделување на главните награди 
за учесниците кои ќе успеат да го фатат крстот . 
 
 
Очекувани резултати :  

 Доделени награди за време на верскиот 
празник ВОДИЦИ 

Целни групи: 
 Учесници во манифестацијата 

Можни засегнати страни (субјекти): 
 Општина Богданци 
 приватниот (бизнис) сектор 

Влезни чинители:  
 финансии 

 Датум на започнување: јануари 2013 год 
 
Времетраење:  еднодевен настан 

Предвиден буџет: 20.000 мкд 
Извори на финансирање:  
Буџет на општина: 20.000 мкд 
Влада:  
Донатори: 
Кредити / Хартии од вредност: 

 
Проект / Активност бр: 11 
Подршка и спонзорирање на активностите на 
традиционалните мајски трки во Стојаково 

 

 

Стратегиска област 1: Подобрување на 
квалитет на живот (култура, образование, 
спорт, здравство, медиуми, физичка и 
институционална инфраструктура) 
Стратешка цел:  
1.1 Надградба на квалитетот на јавните услуги 

преку подобрување на условите за работа 
Конкретна цел:  
1.1.3 Создавање на услови за современо 

живеење преку збогатување на културниот 
и спортскиот сегмент 

 
Краток опис на проектот/активноста:  
Повеќе од 60-ет години овие трки и други содржини се организираат и одржуваат во Стојаково. 
Манифестацијата во последните години бележи зголемена посета што дава можност за нејзина 
поголема промоција со цел на привлекување на туристи.Тоа е процес кој бара зголемен ангажман и 
финансии но кој мора да се започне. Во овој момент општината се јавува само како спонзор на 
наградите и дел од активностите на овој настан. 
 
Очекувани резултати :  

 Доделени награди на традиционалните 
мајски трки во Стојаково 

 

Целни групи: 
 локална самоуправа 
 локално население 
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 туристи-посетители 
Можни засегнати страни (субјекти): 

 Општина Богданци 
 приватниот (бизнис) сектор 
 НВО 

Влезни чинители:  
 финансии 
 луѓе  
 опрема 

 Датум на започнување: мај 2013 год 
 
Времетраење:  еднодевен настан 

Предвиден буџет: 30.000 мкд 
Извори на финансирање:  
Буџет на општина: 30.000 мкд 
Влада:  
Донатори: 
Кредити / Хартии од вредност: 

 
Проект / Активност бр: 12 
Проект Паљурци-Амфитеатар  

 

 

 

Стратегиска област 1: Подобрување на 
квалитет на живот (култура, образование, 
спорт, здравство, медиуми, физичка и 
институционална инфраструктура) 
Стратешка цел:  
1.1Надградба на квалитетот на јавните услуги 
преку подобрување на условите за работа 
Конкретна цел:  
1.1.3 Создавање на услови за современо 

живеење преку збогатување на културниот 
и спортскиот сегмент 

 
Краток опис на проектот/активноста:  
Се работи за довршување на партерното уредување на браната Паљурци и барање на можности за 
проширување на содржините на оваа локација. Воследна фаза покрај дополнувањето на партерното 
уредување правиме напори за изградба на амфитеатар на овој простор. Како можни донатори ги 
лоцираме Бирото за регионален развој. Во меѓувреме општина Богданци се грижи за одржување на 
поставената опрема и планира буџетски средства за таа намена. 
 
Очекувани резултати :  

 Изграден амфитатар на браната Паљурци 
Целни групи: 

 локална самоуправа 
 локално население 
 транзитни туристи 
 излетници 

Можни засегнати страни (субјекти): 
 Општина Богданци 
 приватниот (бизнис) сектор 
 НВО 

Влезни чинители:  
 документација, проекти 
 финансии 
 луѓе  
 опрема 
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 Датум на започнување: јануари – мај 2013 год 
 
Времетраење:  непознато 

Предвиден буџет: 2.274.855 мкд 
Извори на финансирање:  
Буџет на општина: 1.160.176.000 мкд 
Влада: БРР-1.114.679 мкд 
Донатори:  
Кредити / Хартии од вредност: 

 
Проект / Активност бр: 13 
Подршка и спонзорирање на Новогодишниот 
турнир во мал фудбал во Стојаково  

 

 

Стратегиска област 1: Подобрување на 
квалитет на живот (култура, образование, 
спорт, здравство, медиуми, физичка и 
институционална инфраструктура) 
Стратешка цел:  
1.1Надградба на квалитетот на јавните услуги 
преку подобрување на условите за работа 
Конкретна цел:  
1.1.3 Создавање на услови за современо 

живеење преку збогатување на културниот 
и спортскиот сегмент 

 
Краток опис на проектот/активноста:  
Во рамки на подршката на младите и спортот е и оваа активност за обезбедување на средства за 
организација на турнирот во мал фудбал кој се организира за Нова година во Стојаково со цел тој 
да прерасне во традиционален. 
 
Очекувани резултати :  

 Одржан Новогодишниот турнир во мал 
фудбал во Стојаково  

 
 

Целни групи: 
 Спортисти 
 Млади луѓе 

Можни засегнати страни (субјекти): 
 Општина Богданци 
 НВО 
 

Влезни чинители:  
 Спортска сала 
 финансии 
 луѓе  
 опрема 

 Датум на започнување: јануари 2013 год 
 
Времетраење:  1 месец 

Предвиден буџет: 100.000 мкд 
Извори на финансирање:  
Буџет на општина: 100.000 мкд 
Влада:  
Донатори: 
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Кредити / Хартии од вредност: 
 

Проект / Активност бр: 14 
Поддршка и спонзорирање на културниот 
настан Богдански средби 

 

 

Стратегиска област 1: Подобрување на 
квалитет на живот (култура, образование, 
спорт, здравство, медиуми, физичка и 
институционална инфраструктура) 
Стратешка цел:  
1.1Надградба на квалитетот на јавните услуги 
преку подобрување на условите за работа 
Конкретна цел:  
1.1.3 Создавање на услови за современо 

живеење преку збогатување на културниот 
и спортскиот сегмент 

 
Краток опис на проектот/активноста:  
Со цел збогатување на културните содржини за време на културната манифестација Богдански 
средби општината предвидува зголемување на средствата за оваа манифестација.Дополнително во 
соработка со организаторот Домот на културата ќе се прецизираат деталите околу организацијата за 
успешна реализација на овој проект. 
Очекувани резултати :   

 Одржана културната манифестација 
Богдански средби 

 Зголемена посета на проекциите 

Целни групи: 
 локална самоуправа 
 локално население 

Можни засегнати страни (субјекти): 
 Општина Богданци 
 Дом на култура 
 КУД 

Влезни чинители: 
 финансии 
 луѓе  
 опрема 

 Датум на започнување: јули - август 2013 год 
 
Времетраење:  2 месеци 

Предвиден буџет: 350.000 мкд 
Извори на финансирање:  
Буџет на општина: 200.000 мкд 
Влада:  
Донатори: 
ЈОУ ДК „Бранд Петрушев“: 150.000 мкд 

 
Проект / Активност бр: 15 
Зајакнување на капацитетите на одделението 

 

 

Стратегиска област 2:Примарно земјоделско 
производство, преработувачката индустрија и 
поддршка на развојот на МСП 
Стратегиска цел: 2.1 Да се создаде 
конкурентна економија низ поддршка на 
приватниот сектор 
Конкретна цел:  
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2.1.4 Подобрување на ефикасноста на 
општинските органи и квалитетот на општинските 
услуги 

 
Краток опис на проектот/активноста:  
Зајакнување на капацитетите на администрацијата со цел подобрување на нејзината ефикасност во 
процесот на сервисирање на потребите на приватниот сектор и граѓаните во рамки на 
надлежностите од локалниот економски развој. Дел од активностите за зајакнување на 
капацитетите ќе се врши преку учество во разни програми за обука. 
 
 
Очекувани резултати : 

 Зајакнати  капацитети на ЛЕР 
 Подобрена ефикасност 
 Зголемено ниво на услуги 
 Повисок квалитет на услуги 
 Извршена обука  

 

Целни групи: 
 локална администрација 

Можни засегнати страни (субјекти): 
 приватниот (бизнис) сектор 
 земјоделци 
 

Влезни чинители:  
 финансии 

 Датум на започнување:  2013 год 
 
Времетраење:  во тек на цела година 

Предвиден буџет: 100.000 мкд 
Извори на финансирање:  
Буџет на општина: 100.000 мкд 
Влада:  
Донатори: 
Кредити / Хартии од вредност: 

 
Проект / Активност бр: 16 
Учество на повици на ИПА проекти како и 
активности во врска со други  меѓународни 
проекти 

 

 

 

 
Во зависност од повикот ќе се проценува 
поединечно секој проект во која стратешка 
област припаѓа 

Краток опис на проектот/активноста:  
Во зависност од динамиката на објавување на повиците од ИПА компонентите ќе се одвива и 
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ангажманот на одделението за ЛЕР. Се разбира со претходно донесена Одлука од страна на Советот 
и Градоначалникот за учество за секој повик посебно. 
 
Очекувани резултати :  

 Подготвена документација за учество на 
повици на ИПА проекти 

 Добиени проекти 
 Реализирани проекти 

Целни групи: 
 Во зависност од проектот 

Можни засегнати страни (субјекти): 
 Општина Богданци 
 приватниот (бизнис) сектор 
 локално население 
 НВО 
 земјоделци 

Влезни чинители:  
 документација, проекти 
 финансии 
 луѓе  
 опрема 

 Датум на започнување: 2013 год 
 
Времетраење:  во тек на цела година 

Предвиден буџет:  12.000.000 мкд* 
Извори на финансирање:  
Буџет на општина: 6.000.000 мкд 
Влада: 6.000.000 мкд 
Донатори: 
Кредити / Хартии од вредност: 
*Овој износ е планиран врз основа на пријавување на четири повика годишно како сума на 
наше учество со тоа што половината од сумата за кофинансирање би ја побарале од 
надлежното министерство.Доколку се работи за услови кои во моментот важат за повици за 
прекугранична со Р.Бугарија Советот на општината ќе треба дополнително да одлучува за 
ангажирање на финансиски средства. 

 
Проект / Активност бр: 17 
Учество на повици на домашни организации и 
институции 

 

 

Во зависност од повикот ќе се проценува 
поединечно секој проект во која стратешка 
област припаѓа 

Краток опис на проектот/активноста:  
Во зависност од динамиката на објавување на повиците од домашни донатори и надлежни 
министерства и агенции ќе се одвива и ангажманот на одделението за ЛЕР. Се разбира со 
претходно донесена Одлука од страна на Советот и Градоначалникот за учество за секој повик 
посебно како и Одлука за обезбедување на финансиски средства. 
 
Очекувани резултати :  

 Подготвена документација за учество на 
повици на домашни организации и 

Целни групи: 
 во зависност од проектот 
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институции 
 Добиени проекти 
 Реализирани проекти 

 
 

Можни засегнати страни (субјекти): 
 Општина Богданци 
 приватниот (бизнис) сектор 
 локално население 
 НВО 
 земјоделци 

Влезни чинители:  
 документација, проекти 
 финансии 
 луѓе  
 опрема 

 Датум на започнување:  2013 год 
 
Времетраење:  во тек на цела година 

Предвиден буџет:  2.000.000 мкд* 
Извори на финансирање:  
Буџет на општина:  
Влада:  
Донатори: 
Кредити / Хартии од вредност: 
*Овој износ е планиран врз основа на досегашното искуство во работата и тој е променлив. 
Бидејќи еден од условите кој постојано се јавува кај домашните донатори да се добие 
одобрување од Советот и Градоначалникот за ангажирани средства тогаш ова не претставува 
проблем бидејќи и двете институции  ќе бидат известени навреме за промените.  

 
Проект / Активност бр: 18 
Поддршка на развојот на МСП и 
претприемништвото 

 

 

Стратегиска област 2:Примарно земјоделско 
производство, преработувачката индустрија и 
поддршка на развојот на МСП 
Стратегиска цел: 2.1 Да се создаде 
конкурентна економија низ поддршка на 
приватниот сектор 
Конкретна цел:  
2.1.1 Создавање на услови за раст и развој на 
локалната економија низ мерки за 
претприемничка обука и тренинг 

2.1.2. Раст на резултатите на приватната 
иницијатива низ промоција на локалните 
стопански субјекти, производи и услуги 

2.1.3 Надградба на конкурентноста на локалните 
претпријатија низ мерки за нивна поддршка 

2.2.4 Поддршка на развојот на малите и средни 
претпријатија и претприемачите 
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Краток опис на проектот/активноста:  
Поддршката на МСП во текот на наредната година би се одвивала во две насоки, и тоа помош и 
подршка за организација и учество на домашни и меѓународни саеми и манифестации, и 
промовирање на претприемништвото низ организирање на обуки и тренинг. Бидејќи оваа активност 
во голема мера зависи од интересот на претпријатијата износот на средствата кои ги предлагам 
може да биде и значително повисок. 
 
 
Очекувани резултати :  

 Организирана обука за поддршка  на МСП 
 Учество на саеми и меѓународни 

манифестации 
 Изработен водич за инвеститори 

Целни групи: 
 сопственици на мали претпријатија 
 МСП 
 Потенцијални домашни и странски 

инвеститори 
Можни засегнати страни (субјекти): 

 Општина Богданци 
 приватниот (бизнис) сектор 
 инвеститори 

Влезни чинители:  
 финансии 
 

 Датум на започнување: јули-септември 2013 
год 
 
Времетраење:  3 месеци 

Предвиден буџет: 150.000 мкд 
Извори на финансирање:  
Буџет на општина: 150.000 мкд 
Влада:  
Донатори: 
Кредити / Хартии од вредност: 

 
Проект / Активност бр: 19 
Поттикнување на партнерства и меѓународна ( и 
регионална ) соработка 

 

 

Во функција на сите стратешки документи на 
општината 

Краток опис на проектот/активноста:  
Поттикнувањето на развивање партнерства на локално ниво е еден од предусловите за оддржлив 
локален развој. Тоа е зацртано и во воведниот дел од оваа Програма. Покрај соработката на локално 
ниво повеќе од потребно е исто така и на меѓународен план општината да игра активна улога. Тоа 
ќе се оствари преку негување на веќе воспоставените пријателски односи со повеќе општини од 
странски држави, проширување на оваа соработка и со други општини и воспоставување на 
соработка и со други институции на меѓународен план. 
 
Очекувани резултати :  

 Потпишани договори и меморандуми за 
Целни групи: 

 локална самоуправа 
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соработка  
Можни засегнати страни (субјекти): 

 Општина Богданци 
 приватниот (бизнис) сектор 
 НВО 
 Општински училишта 

Влезни чинители:  
 документација, проекти 
 финансии 
 луѓе  
 опрема 

 Датум на започнување: 2013 год 
 
Времетраење:  во тек на цела година  

Предвиден буџет: 1.000.000 мкд 
Извори на финансирање:  
Буџет на општина: 1.000.000 мкд 
Влада:  
Донатори: 
Кредити / Хартии од вредност: 

 
Проект / Активност бр: 20 
Подготовка на проекти 

Во зависност од потребите 
 

Краток опис на проектот/активноста:  
Во зависност од потребите а со цел повисоко ниво на лобирање при учество на повици од 
меѓународен карактер можно е ангажирање на надворешни консултанти во подготовката на 
проекти. 
 
Очекувани резултати :  

 Потпишани договори и меморандуми за 
соработка 

Целни групи: 
 локална самоуправа 
 

Можни засегнати страни (субјекти): 
 Општина Богданци 
 Приватни консултанти 

Влезни чинители:  
 финансии 
 луѓе  
 

 Датум на започнување:  2013 год 
 
Времетраење:  во тек на цела година 

Предвиден буџет: 30.000 мкд 
Извори на финансирање:  
Буџет на општина: 30.000 мкд 
Влада:  
Донатори: 
Кредити / Хартии од вредност: 

 
Проект / Активност бр: 21 
Реализација на Проектот изградба на водовод и 

Стратегиска област 1: Подобрување на 
квалитет на живот (култура, образование, 
спорт, здравство, медиуми, физичка и 
институционална инфраструктура) 
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канализација во Ѓавото 

 

 

Стратешка цел: 1.2Зголемување на мобилноста 
и заштита на сопственоста низ подобрување 
на физичката инфраструктура  
Конкретна цел: 1.2.3 Зголемување на квалитетот 
и количините на вода низ мерки за подобрување 
на физичка инфраструктура 
 

Краток опис на проектот/активноста:  
Со овој проект ќе се изгради нова пумпна станица , нов потисен цевовод за водоснабдување , нов 
резервоар и селска мрежа, нова канализациска мрежа . Деновиве се пристапи кон потпишување на 
договор и избор на изведувач. 
 
Очекувани резултати :  

 Изграден нов  водовод и канализација во 
Ѓавото 

 позитивни ефекти за локалниот 
економски развој; 

 

Целни групи: 
 локална самоуправа 
 жители на Ѓавото 
 НВО 

Можни засегнати страни (субјекти): 
 Општина Богданци 
 приватниот (бизнис) сектор 
 МТС 

Влезни чинители:  
 документација, проекти 
 финансии 
 луѓе  
 опрема 

 Датум на започнување: почеток на 2013  год 
 
Времетраење:  6 месеци 

Предвиден буџет: 17.777.880 мкд 
Извори на финансирање:  
Буџет на општина: 3.032.345 мкд 
Влада: Кредит од ЕИБ 14.745.535 мкд 
Донатори: 
Кредити / Хартии од вредност: 

 
Проект / Активност бр: 22 
Сообраќајно решение- Изградба на два кружни 
тока во Богданци 

 

 

Стратегиска област 1: Подобрување на 
квалитет на живот (култура, образование, 
спорт, здравство, медиуми, физичка и 
институционална инфраструктура) 
Стратешка цел: 1.2Зголемување на мобилноста 
и заштита на сопственоста низ подобрување 
на физичката инфраструктура  
Конкретна цел: 1.2.2 Зголемување на 
подвижноста на населението преку подобрување 
на патната инфраструктура 
 

Краток опис на проектот/активноста:  
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Завршени се преговорите со МСИП проектот на Светска Банка за доделување на грант заради 
успешно завршен проект. Тие средства ќе се искористат за изградба на два кружни тока за кои 
одговорните од проектот дадоа согласност. За доделување на грантот општина Богданци исполни 
одредени услови. Средствата се одобрени. 
 
Очекувани резултати :  

 Изградени два кружни тока во Богданци 
 Подигнато ниво на безбедност во 

сообраќајот 

Целни групи: 
 локална самоуправа 
 учесници во сообраќајот 

Можни засегнати страни (субјекти): 
 Општина Богданци 
 ЈП „ Комунална чистота“ 

Влезни чинители:  
 документација, проекти 
 луѓе  

 Датум на започнување: во тек на 2013 год 
 
Времетраење:  12 месеци 

Предвиден буџет: 2.202.117,88 мкд 
Извори на финансирање:  
Буџет на општина: 972.117,88 мкд 
Влада:  
Донатори: 1.230.000 мкд грант од С.Б. 
Кредити / Хартии од вредност: 

 
Проект / Активност бр: 23 
Изградба на АБ плочест пропуст 

 

 

 

Краток опис на проектот/активноста:  
На локалниот пат Стојаково – Селемли при излезот од Стојаково на селската река има 
импровизиран пропуст по кој се одвива сообраќајот. Неопходна е изградба на објект по кој ќе се 
одвива нормално целокупниот транспорт и двиѓење на пешаците без разлика на нивото на реката. 
Техничкото решение е изградба на АБ плочест пропуст. 
Очекувани резултати :  

 Изграден АБ плочест пропуст 
 Подигнато ниво на безбедност во 

сообраќајот 

Целни групи: 
 локална самоуправа 
 учесници во сообраќајот 

Можни засегнати страни (субјекти): 
 Општина Богданци 
 ЈП „ Комунална чистота“ 

Влезни чинители:  
 документација, проекти 
 луѓе  

 Датум на започнување: декември 2012 год 
 
Времетраење:  1 месец 

Предвиден буџет: 1.375.620 мкд 
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Извори на финансирање:  
Буџет на општина: 1.102.960 
Влада:  
Донатори: 272.660 БРР 
Кредити / Хартии од вредност: 

 
Проект / Активност бр: 24 
асфалтирање на улица во Селемли 

 

 

Стратегиска област: Подобрување на 
квалитетот на живот 
Стратегиска цел: Зголемување на мобилноста и 
заштита на сопственоста низ подобрување на 
физичката инфраструктура  
Конкретна цел: Зголемување на подвижноста на 
населението преку подобрување на патната 
инфраструктура 
 

Краток опис на проектот/активноста:  
По завршување на изградбата на тротоарите и каналот на главната улица во Селемли се побараа 
средства за асфалтирање на истата. Средствата се побарани од АФПЗРР од програмата за рурален 
развој за 2012 година. 
Очекувани резултати :  

 Асфалтирана улица 
Целни групи: 

 локална самоуправа 
 жители од Селемли 
 учесници во сообраќајот 

Можни засегнати страни (субјекти): 
 Општина Богданци 
 МЗ Селемли 

 

Влезни чинители:  
 документација, проекти 
 луѓе  

 Датум на започнување: во тек на  2013 год 
 
Времетраење:  3 месеци 

Предвиден буџет: 4.777.678,40  мкд 
Извори на финансирање:  
Буџет на општина:  
Влада:  
Донатори: 4.777.678,40  ако не ддв  на нас 
Кредити / Хартии од вредност: 

 
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во 

„Службен гласник на Општина Богданци“. 
 
Бр.07-2848/7                                                                           Претседател 
26.12.2012 год.                                                       на Советот на Општина Богданци 
Богданци                                                                              Душко Енџекчев с.р. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
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  Врз основа на член  22 став 1 точка 13 од  Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и член 25 став 1 точка 44 од Статутот на 
Општина Богданци („Службен гласник на Општина Богданци“ бр. 04/05), Советот 
на Општина Богданци на седницата одржана на 26.12.2012 година, донесе 
 
АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПРИСТАПНОСТ ВО ОБЈЕКТИ 

ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС 
2013-2015 ГОДИНА 

 
I. ВОВЕД 

 
Во рамки на процесот на децентрализација Општините покрај другите  

надлежности го имаат добиено и управувањето со јавните објекти на нивна 
територија.  

Управувањето со јавните објекти не значи само грижа за состојбата со 
истите, туку и грижа за обемот и квалитетот на услугите кои граѓаните ги добиваат 
во истите, секако, зависно од дејноста која се обавува во нив. Како корисници на 
услугите кои ги дава локалната самоуправа во рамки на законските надлежности се 
јавуваат и лица со попреченост. 

Остварување на човековите права на лицата со попреченост значи 
ефективно имплементирање на Конвенцијата на ОН за правата на лицата со 
попреченост ратификувана од страна на Република Македонија. 

За општина Богданци тоа значи потврда на  социјално-развојната 
определеност во креирањето на политиката и градење на демократско општество со 
еднакви права и можности за своите граѓани. 
 
II.ОПШТА ЦЕЛ 
                     

Акциониот план има за цел да обезбеди еднаков пристап и достапност до 
јавните објекти и услугите на територијата на општина Богданци за лицата со 
попреченост.  

За остварување на заложбите  од страна на општина Богданци  за 
унапредување на можностите и нивно практикување во секојдневниот живот на 
лицата со попреченост, за надминување на физичките бариери за пристап до 
јавните објекти и услуги, се планира поставување пристапни рампи за лица со 
посебни потреби пред јавни објекти .  
 
III. ПРОЦЕНКА НА СОСТОЈБАТА 
 

Истражувањето и анализата на состојбата на терен  покажа дека во повеќето 
институциите во општина Богданци не постојат пристапни рампи. Зградите во кои 
се наоѓаат институциите се изградени од порано во време кога според законите за 
градење и за просторно уредување не постоела или не се почитувала законската 
одредба за  задолжителни пристапни рампи. 

Врз основа на состојбите на терен е изготвеn табеларен преглед на сите 
објекти во наша надлежност од јавен интерес кај кои што има потреба од изградба 
на пристапни рампи, лифтови и подвижни платформи: 

Ред. Објект Место Потреба од изградба на: 
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бр. 
1 Зграда на Општина Богданци 1 

(два влеза) 
 

Богданци две пристапни рампи и лифт 

2 Зграда на Општина Богданци 2 
(еден влез) 
 

Богданци пристапна рампа и лифт 

3 ООУ „Петар Мусев“ 
 

Богданци пристапна рампа 

4 ПОУ „петар Мусев“ 
 

с. Ѓавото пристапна рампа 

5 ООУ „Кирил и Методиј“ 
 

с.Стојаково пристапна рампа 

6 ПОУ „ Кирил и Методиј“ 
 

с. Селемли пристапна рампа 

7 СОУ „Богданци“ 
 

Богданци пристапна рампа 

8 ЈОУДГ„Коста Поп -Ристов Делчев“  
 

Богданци пристапна рампа 

9 ЈОУДГ„Коста Поп -Ристов Делчев“ 
 

с.Стојаково пристапна рампа 

10 ЈП „Водовод“ 
 

Богданци пристапна рампа 

11 Дом на култура 
 

Богданци пристапна рампа 

12 Дом на култура 
 

с.Стојаково пристапна рампа 

13 Дом на култура 
 

с. Ѓавото пристапна рампа 

14 Општинска зграда 
 

с.Стојаково пристапна рампа 

 
IV. АКЦИОНЕН ПЛАН 2013-2015 ГОДИНА 

 
Цел : надминување на физичките бариери за пристап до јавните објекти и услуги на 
лицата со попреченост 
 

 
Мерка/Проект Објект Индикатор за 

реализација 
Временска 

рамка 
Фискални 

импликации 
(во денари) 

Одговорни 
институции 

1.Изградба на 
пристапна рампа 

Зграда на 
Општина 
Богданци 1 
 

Реализирани 
средства 

2013 28.300 Општина Богданци 

2.Изградба на 
пристапна рампа 

Зграда на 
Општина 

Реализирани 
sредства 

2013 28.300 Општина Богданци 
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Богданци 1 
3.Изградба на лифт Зграда на 

Општина 
Богданци 1 

Реализирани 
средства 

2015 / Општина Богданци 

4.Изградба на 
пристапна рампа 

Зграда на 
Општина 
Богданци 2 

Реализирани 
средства 

2013 28.300 Општина Богданци 

5.Изградба на лифт Зграда на 
Општина 
Богданци 2 

Реализирани 
средства 

2015 / Општина Богданци 
ЈП„Комунална 
Чистота“ 

6.Изградба на 
пристапна рампа 
 

ООУ „Петар 
Мусев“ 

Реализирани 
средства 

2014 28.300 Општина Богданци 
ООУ „Петар Мусев“ 

7.Изградба на 
пристапна рампа 
 

ПОУ „Петар 
Мусев“ 

Реализирани 
средства 

2014 28.300 Општина Богданци 
ООУ „Петар Мусев“ 

8.Изградба на 
пристапна рампа 

ООУ „Кирил и 
Методиј“ 

Реализирани 
средства 

2014 42.000 Општина Богданци 
ООУ „Кирил и 
Методиј“ 

9.Изградба на 
пристапна рампа 

ПОУ „ Кирил и 
Методиј“ 

Реализирани 
средства 

2014 28.300 Општина Богданци 
ООУ „Кирил и 
Методиј“ 

10.Изградба на 
пристапна рампа 
 

СОУ 
„Богданци“ 

Реализирани 
средства 

2014 42.000 Општина Богданци 
СОУ „Богданци“ 

11.Изградба на 
пристапна рампа 

ЈОУДГ„Коста 
Поп -Ристов 
Делчев“  

Реализирани 
средства 

2014 28.300 Општина Богданци 
ЈОУДГ„Коста Поп -
Ристов Делчев“ 

12.Изградба на 
пристапна рампа 

ЈОУДГ„Коста 
Поп -Ристов 
Делчев“ 

Реализирани 
средства 

2014 28.300 Општина Богданци 
ЈОУДГ„Коста Поп -
Ристов Делчев“ 

13.Изградба на 
пристапна рампа 

ЈП „Водовод“ Реализирани 
средства 

2014 35.000 Општина Богданци 
ЈП„Комунална 
Чистота“ 

14.Изградба на 
пристапна рампа 

Дом на 
култура-
Богданци 

Реализирани 
средства 

2014 35.000 Општина Богданци 
Дом на култура-
Богданци 

15.Изградба на 
пристапна рампа 
 

Дом на 
култура-
Стојаково 

Реализирани 
средства 

2014 60.000 Општина Богданци 

16.Изградба на 
пристапна рампа 
 

Дом на 
култура-Ѓавото 

Реализирани 
средства 

2014 35.000 Општина Богданци 

17.Изградба на 
пристапна рампа 

Општинска 
зграда-
Стојаково 

Реализирани 
средства 

2014 28.300 Општина Богданци 
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V. ПЛАНИРАНИ СРЕДСТВА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА  АП 
 

За реализација на сите планирани активности во периодот 2011 до 2013 
година се планирани вкупно 10.213.492.000,00 денари, а по одделни години и 
извори за финансирање на активностите, планираните средства се следни: 

 
Година Буџет на општина 

Богданци (во денари) 
Вкупно  

2013 84.900 84.900 
2014 418.800 418.800 
2015 / / 
Вкупно 503.800 503.800 
 

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во 
„Службен гласник на Општина Богданци“. 

 
Бр.07-2848/8                                                                             Претседател 
26.12.2012 год.                                                       на Советот на Општина Богданци 
Богданци                                                                             Душко Енџекчев с.р. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 

Врз основа на член  36 став 1 точка 15 од  Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/02) 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 26.12.2012 година, донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

за поддршка  на иницијативата за користење на Грантот од 
МСИП за проектот за регулирање на режимот на сообраќај во 

Богданци со наслов  
„ИЗГРАДБА НА КРУЖНИ ТЕКОВИ-РОТОНДИ “ 

 
 1. Советот на општина Богданци ја разгледа Информацијата за 
предлогот со кој средствата од Грантот ќе се искористат за изградба на 
два кружни тека во Богданци .  

 
 2. Советот на Oпштина Богданци ја поддржува иницијативата за 
користење на Грантот од МСИП за проектот за регулирање на режимот на 
сообраќај во Богданци со наслов „ИЗГРАДБА НА КРУЖНИ ТЕКОВИ-
РОТОНДИ “ 
 

 3. Овој заклучок влегува во сила со денот на објавување во 
„Службен гласник на Општина Богданци“.   
 
Бр.07-2848/9                                                                           

Претседател 
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26.12.2012 година                                                 на Совет на 
Општина Богданци 
                                                                                              Душко 
Енџекчев с.р.                                             

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр.05/02) и член 25 став 1 точка 43 од Статутот од 
Статутот на општина Богданци („Службен гласник на општина Богданци“ 
бр.04/05), Советот на општина Богданци на својата седница одржана на ден 
26.12.2012 година ја донесе следната  
 

О Д Л У К А 
за кофинансирање со сопствено учество како партнер во регионалниот 
предлог проект 
 
                                                                       Член 1 

Со оваа Одлука се утврдува сопственото учество на Општина Богданци како 
партнер во регионалниот предлог проект ,  „ Регионален бизнис центар“. 

 
                                                           Член 2 
Носител на овој проект е Центарот за развој на Југоисточниот плански 

регион, Партнер 1 е општина Гевгелија, а Партнер 2 е општина Богданци. 
 
                                                           Член 3 
Општина Богданци согласно член 1 од оваа Одлука  учествува со сопствени  

средства во висина од 150.000,00   денари. 
                                                                      Член 4 
 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
службен гласник на Општина Богданци. 

 
Бр.07- 2848/10                                                                           Претседател 
26.12. 2012 година                                                  на Совет на Општина Богданци 
Богданци                                                                               Душко Енџекчев с.р. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 

Врз основа на член 84 од Законот за градежното земјиште („Службен весник 
на РМ“ бр.17/11, 53/11 и 144/12), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и член 25 став 1 точка 8 од 
Статутот на Општина Богданци („Службен гласник на Општина Богданци“ 
бр.04/05), Советот на Општина Богданци на седницата одржана на 26.12.2012 
година, донесе 
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ПРОГРАМА 

за уредување на градежно земјиште во  
општина Богданци за 2013 година 

 
ВОВЕД 
 
Програмата за уредување на градежното земјиште во општина Богданци за 

2013 година произлегува од законското задолжување на општините за уредување 
на градежното земјиште во рамките на подрачјето утврдено со Детален 
урбанистички план, Урбанистички план вон населено место, Државна 
урбанистичка планска документација, Локална урбанистичка планска 
документација и Инфраструктурен проект до границите на градежната парцела, 
која ја донесува Советот на општината. 

 
Оваа програма содржи: 
 

- просторот кој треба да се уредува; 
- обемот на работите за подготвување и расчистување на градежното  

земјиште; 
- обемот и степенот на опремувањето на градежното земјиште со објекти на  

комуналната инфраструктура; 
- изворите за финансирање на Програмата; 
- пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште; 
- висина на надоместокот за уредување на градежното земјиште и неговата  

распределба; 
- начин на распределба на средствата за финансирање за изградба и  

одржување на инфраструктурата; 
- средства наменети за изработка на документација за градење на  

инфраструктурни  објекти; 
- динамика на извршување на Програмата.  

 
Основна цел на програмата е преземање активности во врска со изградбата и  

одржувањето на објектите на комуналната инфраструктура во урбанизираните 
подрачја во  општина Богданци. 

 Во текот на 2013 година, ќе се финансира во проектна документација за: 
- Проширување на резервоар за вода за пиење во Богданци 
- Заштеда на ел.енергија во административните згради и дел од улично  

осветлување со алтернативен извор, сончева енергија. 
- Пречистителна станица на колекторскиот систем, 
- Атмосферска канализација во Богданци 
- Реконструкција на Дом на култура, Стојаково,  
- Цевковод за водоснабдување за вода за пиење, Ѓавото - Стојаково, 
- Пречистителна станица Богданци 
- Дел од канализација Стојаково со пречистителна станица 
- Проект за река во Стојаково 
- Канализација Селемли со пречистителна станица 
- Отворено спортско игралиште во подрачно основно училиште во Селемли 
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- Уредување на грежното земјиште со објекти од комуналната инфраструктура 
за УПВНМ отрупно-дистрибутивните центри за свежо овошје и зеленчук, 
производство и дистрибуција  

- Уредување на грежното земјиште со објекти од комуналната инфраструктура 
за УПВНМ за верски објект со хотелско угостителски комплекс 
 

 Во текот на 2013 е планирано да се реализираат и следните проекти: 
 
- Пречистителна станица на колекторскиот систем, Богданци 
- Замена на азбестни цевки со полиетиленски цевки за вода за пиење во  

Богданци, 
- Партерно уредување Паљурци  
- Уредување на река од ул. Страшо Пинџур до ул. Мирче Ацев 
- Уредување на нови зелени површини во Богданци 
- Уредување на зелени површини покрај река Луда Мара 
- Уредување на Еко патека од Чести јавори до Паљурци 
- Учество во подигање на споменик на Св. Павле 
- Поставување на споменик Богданчанка 
- Поставување на споменик за политички прогонувани, затворени и осудувани  

лица за идеите на самобитноста на македонскиот народ 
- Заштеда на ел.енергија во административните згради и дел од улично  

осветлување со алтернативен извор, сончева енергија. 
- Поставување на сигнализација на кривина на обиколницата на Богданци 
- Довршување на канализација Стојаково и изградба на шахти според  

можностите. 
- Учество во чистење на канали за одводнување  
-  Изградба на Водоснабдување со резервоар за населено место Ѓавото и  

собирање на фекални отпадни води со учество на општината. 
- Затрупување на каналот во Ѓавото 
- Изградба на тротоарски површини во Стојаково 
- Експропријација и уредување на паркинг простор во центарот на Богданци 

според Урбанистички проект за центарот на КП 10210,10212, 10215 и 9054 
- Уредување на паркинг простор зад зградата на општината. 
- Уредување на грежното земјиште со објекти од комуналната инфраструктура 

за УПВНМ отрупно-дистрибутивните центри за свежо овошје и зеленчук, 
производство и дистрибуција 

- Уредување на грежното земјиште со објекти од комуналната инфраструктура 
за УПВНМ за верски објект со хотелско угостителски комплекс 
 

Во Програмата се предвидува уредување на нови и одржување на 
постојаните зелени површини.  

 
            I. ПРОСТОРОТ КОЈ ТРЕБА ДА СЕ УРЕДУВА 
 
 Уредувањето на градежното земјиште се врши во рамките на подрачјето  на 
општина Богданци утврдено со Детален урбанистички план, Урбанистички план 
вон населено место, Државна урбанистичка планска документација и Локална 
урбанистичка планска документација и Инфраструктурен проект. 
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 Уредувањето на градежното земјиште може да биде целосно или делумно, 
што го определува општината. 
        
 II. ОБЕМОТ НА РАБОТИТЕ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И РАСЧИСТУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 
 
 Под обем на работите за подготвување и расчистување на градежното 
земјиште се подразбира следново: 
 
 II. 1. Подготвителни работи 
 

Во подготвителни работи за уредување на градежното земјиште спаѓаат:  
- Оформување на геодетската документација; 
- Извршување на основните геомеханички испитувања на градежни парцели 

каде ќе се градат објектите од комуналната инфраструктура. 
 

II. 2. Расчистување на градежното земјиште 
 
Расчистување на градежното земјиште ќе се врши со цел да се опреми 

земјиштето со објекти од комуналната инфраструктура. 
Под расчистување на градежното земјиште се смета: 

- Изработка на елаборати за експропријација; 
- Решавање на имотно – правните односи со сопствениците на земјиштето; 
- Решавање на станбеното прашање на сопствениците и носителите на 

станарското право на објектите кои се рушат; 
- Уривање на постојани градежни објекти и расчистување на градежното 

земјиште. 
 

III. ОБЕМОТ И СТЕПЕНОТ НА ОПРЕМУВАЊЕТО СО ОБЈЕКТИ НА 
КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА   

 
Обем е опремување на градежно земјиште  со објекти на комуналната 

инфраструктура заради обезбедување на непречен пристап до градежната парцела 
од јавен пат, поставување на водоводна, канализациона (фекална и атмосферска), 
електрична и друга инсталација со приклучоци до градежната парцела и 
поставување на сигнализација. 

Уредувањето на градежната парцела може да биде целосно или делумно, 
што го определува општината. 

Под степен на уреденост на градежното земјиште се подразбира обемот на 
опременост на земјиштето со објекти од комуналната инфраструктура за 
задоволување на заедничката и индивидуалната комунална потрошувачка до 
границите на градежната парцела. 

III. 1 Опремување на градежното земјиште со објекти на комуналната 
инфраструктура надвор од градежната парцела 

 
Опремувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната 

инфраструктура надвор од градежната парцела паѓа на товар на општината и се 
состои од: 
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- Проектирање и изградба на улици, паркиралишта, пешачки патеки и друго  
според урбанистичките планови;   

- Проектирање и изградба на секундарна водоводна мрежа до градежната  
парцела; 

- Проектирање и изградба на секундарна фекална канализација до собирна  
шахта; 

-  Проектирање и изградба на атмосферска канализација; 
- Проектирање и изградба на нисконапонска електрична мрежа до  

приклучен орман; 
-  Проектирање и изградба на улично осветлување; 
- Проектирање и изградба на зелени површини, со хидрантска мрежа и  

поставување на урбана опрема предвидена со деталните урбанистички планови и 
проектираното партерно решение. 
  
 III. 2 Опремување на градежното земјиште со објектите на комуналната 
инфраструктура во границите на градежната парцела 
 
 Опремувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната 
инфраструктура во границите на градежната парцела го врши инвеститорот и се 
состои од: 

- Проектирање и изградба на приклучок на водоводна мрежа со водомерна  
шахта и водомер и врска со секундарната водоводна мрежа; 

- Проектирање и изградба на приклучок на фекалната канализација со  
посебна шахта и врска со собирна шахта; 

- Проектирање и изградба на приклучок на атмосферската канализација со  
посебна шахта и врска со собирната шахта; 

- Проектирање и изградба на приклучок на ниско – напонската електрична  
мрежа во приклучен ормар (за индивидуални станбени објекти), а за колективни 
станбени објекти до и со приклучен разводен ормар; 

- Одводнување на  градежната парцела од буични води и др. 
 
            IV. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА 
 
 Извори на финансирање на програмата за уредување на градежното 
земјиште се : 

1. Надоместок за уредување на градежно земјиште (комуналии); 
2. Надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект; 

 3.   Трансфери од владини институции и други нивоа на власт; 
 4.   Спонзорство од физички и правни лица 
 Износите  на секој поединечен извор на приходи се прикажани во Буџетот 
на Општина Богданци за 2013 година, а во програмата се прикажани како приходи 
искажани во програми и потпрограми. 
 

Вкупно приходи по потпрограма: 
 
F20 – Уредување на градежно земјиште                                                 
Вкупно:                                                                          2.000.000,00 
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 V. ТРОШОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ  
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 
 
 Трошоците за реализација на оваа Програма за уредување на градежното 
земјиште се прикажани во следните програми и потпрограми и се наменети за 
реализација на предвидените активности во секоја потпрограма: 
 

F20 – Уредување на градежно земјиште                                                   
482110 Подготвување на проекти вклучувајќи дизајн  
на улици, патишта и автопати                                                           400.000,00 
482710 Подготвување на проекти вклучувајќи дизајн  
на капацитети за водоснабдување                         400.000,00 
482810 Подготвување на проекти вклучувајќи дизајн  
на капацитети во енергетиката                                                         400.000,00 
485420 Надомест за одземен имот             500.000,00 
F30-Уредување на простор во рурални подрачја 
482910 Подготвување проекти вклучувајќи дизајн  
на други објекти               400.000,00 
G20-Поттикнување на развој на туризмот 
482920- Изградба на други објекти           1.200.000,00  
JI0-изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води 
482320-изградба на пречистителни станици и колектори            3.032.345,00 

                                                                                            __________________ 
Вкупно:                                                                           6.332.345,00 

 
    VI. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО 
ЗЕМЈИШТЕ  
   

Инвеститорите плаќаат надоместок за уредување на градежното земјиште 
опфатено со Деталниот урбанистички план на Богданци, Детален Урбанистички 
план на Стојаково, Урбанистички план за село, Урбанистички план вон населено 
место, Државна и локална урбанистичка документација за корисната (нето) 
површина на објектот што ќе се гради помножена со соодветните коефициенти 
утврдени во Правилникот  за степенот на уредувањето на градежното земјиште со 
објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на 
трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост („Службен 
весник на РМ“ бр.93/11, 65/12, 75/12 и 98/12) по видот на објекти. 

 
VI – а.  Висина на уредување на градежно земјиште во градот Богданци  

 
1. Комерцијални и деловни објекти                                              1.000 ден/м² 
2. Јавни објекти                                                                                    500 ден/м² 
3. Индивидуални и колективни станбени згради                                    500 ден/м² 
4. Г-производство, дистрибуција и сервиси (Г1,Г2,Г3 и Г4); 
Б – 5, угостителски и туристички комлекси, хотелски комплекси и одморалишта и  
А-4, хотел, мотел, планинарски и ловен дом                                        5.000 ден/м² 
5. Агро берзи, откупно – дистрибутивни центри и пазари                     500 ден/ м² 
6. Бензински пумпи со придружни содржини                                       1.000 ден/м² 
7. За доградба и надградба на постојни станбени  
    објекти, и за визби над 2,5 м                                                                   250 ден/м² 
8. Затворени спортски објекти          200 ден/м² 
9. Експропријација на градежно земјиште                                                 600 ден/м². 



28  Декември   2012 god. SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA BOGDANCI   br.17 - str.47 
   

 

10. Електорнски комуникациски мрежи  
 - столб                                      1000ден/единица 
 - подземен надземен кабел                                       10 ден/м 
11. Мрежи и водови за пренос на електрична енергија 
 - столб                                       1000ден/единица 
 - подземен надземен кабел                          10 ден/м 
12. Ветерници за производство на електрична енергија            1.230.000ден/ единица 
13. Фотоволтаични централи                           60ден/ м² 
14. Базни станици за мобилна телефонија        1.000ден/ м² 
15. Трафостаници          1.000ден/м² 
16. Базен на ниво на терен                         200 ден/ м² 
17. Гаража за патничко возило во индивидуално домување                     200 ден/ м² 
 

 VI - б. Висина на уредување на градежно земјиште во населено место 
Стојаково и урбанистички план за село 

 
1. Комерцијални и деловни објекти          500ден/ м² 
2. Објекти на јавни институции           250ден/ м² 
3. Индивидуални и колективни станбени згради         250ден/ м² 
4. Г-производство, дистрибуција и сервиси (Г1,Г2,Г3 и Г4); 
Б – 5, угостителски и туристички комлекси, хотелски комплекси и одморалишта и  
А-4, хотел, мотел, планинарски и ловен дом                                          5.000 ден/м² 
5. Агро берзи, откупно – дистрибутивни центри и пазари                       500 ден/ м² 
6. Доградба и надградба на постојни  
станбени објекти, и за визби над 2,5м         125ден/ м² 
7. Затворени спортски објекти,          200ден/ м²              
8. Експропријација на градежно земјиште                                                300 ден/м². 
9. Електорнски комуникациски мрежи  
 - столб            700ден/ единица 
 - подземен надземен кабел                                       7ден/ м’ 
10. Мрежи и водови за пренос на електрична енергија 
 - столб            700ден/ единица 
 - подземен надземен кабел                           7ден/ м’ 
11. Ветерници за производство на електрична енергија         1.230.000ден/ единица 
12. Фотоволтаични централи           60ден/ м² 
13. Базни станици за мобилна телефонија     1.000ден/ м² 
14. Трафостаници       1.000ден/м²  
15. Базен на ниво на терен         200ден/ м² 
16. Гаража за патничко возило         100ден/ м² 

 
 VI - в. Висина на уредување на градежно земјиште во Урбанистички 

план вон населено место, Локална и Државна урбанистичка планска 
документација и Инфраструктурен проект 

 
1. Комерцијални и деловни објекти                        1.000 ден/ м² 
2. Објекти на јавни институции                             500ден/ м² 
3. Затворени спортски објекти,                              500ден/ м² 
4. Електорнски комуникациски мрежи 
 - столб                              1000ден/единица 
 - подземен и надземен кабел                                              7 ден/м 
5. Мрежи и водови за пренос на електрична енергија 
 - столб                              1000ден/единица 
 - подземен и надземен кабел                                              7 ден/м 
6. Ветерници за производство на електрична енергија                            1.230.000ден/ единица 
7. Фотоволтаични централи                              60ден/ м² 
8. Базни станици за мобилна телефонија                         1000ден/ м² 
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9. Трафостаници од втора категорија                                       1000ден/м² 
10. Трафостаници од прва  категорија и  команден центар                        6000ден/м² 
10. Трафостаници од прва  категорија - команден центар(администрација)          6000ден/м² 
11. Гаража за патничко возило                             200ден/ м² 
12. Г-производство, дистрибуција и сервиси (Г1,Г2,Г3 и Г4); 
Б – 5, угостителски и туристички комлекси, хотелски комплекси и одморалишта и  
А-4, хотел, мотел, планинарски и ловен дом                                                             5.000 ден/м² 
13. Агро берзи, откупно – дистрибутивни центри и пазари                                       500 ден/ м² 
14. Експропријација на градежно земјиште                                                                  300 ден/м². 
15. Бунари                                         20.000ден/единица 
16. Хидросистеми                                                7 ден/м 
17. АД Електрани на Македонија ЕЛЕМ се ослободува од надоместок за изградба на пристапен пат 
и  крак1 и карк2 за ветерни електрани   
 
 VI - г. Ослобоувања од плаќање на надоместок за уредување на градежно 
земјиште  
 
 Од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште се 
ослободуваат: 

-  Државни органи освен за изградба на ветерници; 
-  Добротворни друштва и нивни единици, непрофитни организации; 

                  - Организации основани за заштита на лица  со физички и психички 
недостатоци и нарушувања. 

-  Органи основани од општината; 
 
Надоместок за уредување на градежно земјиште не може да се наплатува 

ако со Програмата не е пропишан за одреден објект или населено место во 
општината. 

 
Во надоместокот за уредувањето на градежното земјиште влегуваат 

трошоците за изграденост со објекти на комунална  инфраструктура до границите 
на градежната парцела, без трошоци за приклучок на инвеститорот на тие објекти 
(непречен пристап до градежната парцела, подземна електрична мрежа, водоводна 
мрежа, фекална канализација, атмосферска мрежа и улично осветлување). 

 
Степенот на уреденост на градежно земјиште може да биде основен, 

повисок или понизок. Точките VI-а, VI-б и VI-в, се однесуваат на основен степен 
на уреденост на градежно земјиште. 

 
 Надоместокот од претходниот став ќе се намали ако нема еден од објектите 
на комуналната инфраструктура што го сочинуваат основниот степен во зависност 
од неговото процентуално учество во трошоците за основен степен на уреденост на 
градежно земјиште и тоа: 
 - за непречен пристап до градежна парцела од некатегоризиран 

 јавен пат                                       20% 
 - за електрична мрежа             10% 
 - сопствено водоснабдување 

(нема приклучок на водоводна мрежа)                          10% 
 - септичка јама (нема приклучок на фекална канализација)          10% 
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 Надоместокот ќе се зголеми доколку покрај објектите кои го сочинуваат 
основниот степен на уреденост постојат еден или повеќе други објекти од останата 
инфраструктура и тоа за: 
 - ПТТ (оптичка - телекомуникациона) мрежа                 / 
 - топлификациона мрежа                    / 
 - паркинг простори                    /                  
 - гасоводна мрежа                    /   
 - пречистителна станица за отпадни води                    / 
 

Надоместокот за уредување на градежно земјиште може да се наплатува и 
на десет еднакви рати утврдени со склучен Договор за утврдување на висина на 
надоместок за уредување на градежно земјиште . 
 
 III. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во 
„Службен гласник на Општина Богданци“. 
 
Бр. 07- 2848/11                                                                                    Претседател 
26.12.2012год.                                                                    на Советот на општина 
Богданци 
Богданци                                                                                       Душко Енџекчев с.р. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
Врз основа на член 89 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на РМ“ 
бр. 17/11, 53/11 и 144/12), Советот на Општина Богданци на седницата одржана на 
ден 26.12.2012 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

 ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА 

ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА БОГДАНЦИ ЗА 2013 ГОДИНА 
 

СОДРЖИНА: 
Вовед 

 Општ дел 
 Просторен опфат и предмет на Програмата 
 Основи за изработка на Програмата 

- Законски основ 
- Основни плански документи 

 Лица вклучени во изработка на Програмата 
 
Глави на Програмата 

 
1. Цели на Програмата 
 Општи цели на Програмата 
 Конкретни цели на Програмата по населени места, урбани блокови и 

локалитети 
 

2. Обем и преглед на градежно земјиште што е предмет на Програмата 
(групирани по  
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урбанистички план) 
 Листа на градежни парцели што ќе бидат предмет на менаџирање во тоа 

населено  
место/локалитет 

 Графички прилог со одбележани градежни парцели што ќе бидат предмет на 
менаџирање  

во тоа населено место/локалитет 
 Детален преглед на градежни парцели (групирани по предвидена активност) 

а. Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на јавно 
надавање 
б. Градежни парцели што ќе бидат предмет на издавање под долготраен 
закуп по пат  

на јавно надавање 
в. Градежни парцели што ќе бидат предмет на издавање под краткотраен 
закуп по пат  

на јавно надавање 
г. Градежни парцели што ќе бидат предмет на давање на користење 
заради давање на  

концесија или јавно приватно партнерство 
 

3. Маркетинг стратегија за промоција на градежното земјиште што е 
предмет на оваа Програма 

 Дефинирање на целна група за оделни групи на градежни парцели 
 Дефинирање на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали 
 Дефинирање на опфатот и трошоците поврзани со имплементација на 

маркетинг  
стратегијата 

 Дефинирање на временската рамка за имплементација на маркетинг 
стратегијата 

 Лица задолжени за имплементација на маркетинг стратегијата 
 

4. Динамика на реализација на Програмата 
 Број на турнуси за објавување на оглас, временски период за објавување на 

огласите и  
распределба на градежните парцели по турнуси 

 Пропишување на условите за надавање 
 Лица надлежни за реализација на Програмата 

 
5. Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на 

Програмата (приходна  
страна на Програмата) 

 
6. Проценка на финансиските средства потребни за реализација на 

Програмата (расходна  
страна на Програмата) 

 
7. Преодни и завршни одредби 
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ВОВЕД: 
Општ дел  
 Со донесување на новиот закон за градежно земјиште (Сл.весник на РМ 
бр.17/2011, 53/11 и 144/12), градежното земјиште може да биде во сопственост на 
Република Македонија, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, 
домашни и странски правни и физички лица. 
 Сопстевноста на градежното земјиште создава права и обврски. 
Сопстевноста на градежното земјиште вклучува и право на градење на земјиштето. 
Одлука за стекнување на сопственост на градежното земјиште за општините, 
општините во градот Скопје и градот Скопје донесува Советот. 
 Сопстеноста на општините им ги овозможува следните права: на градење, 
користење, пренесување на правото на градење на други лица и отуѓување на 
градежното земјиште.  
 Со градежното земјиште сопственост на Република Македонија управува 
Владата на Република Македонија.  
 Градежното земјиште наменето за општа употреба можат да го користат 
сите правни и физички лица, општините, општините во градот Скопје и градот 
Скопје. Правото на користење Владата на Република Македонија може да го 
пренесе на општините. 
 Сопственоста на градежното земјиште ја опфаќа неговата површина и се она 
шето е со него трајно поврзано, а се наоѓа над или под површината.  
 Градежното земјиште е добро од општ интерес за Република Македонија, а 
уредувањето на градежното земјиште е од јавен интерес. 
 Градежното земјиште може да биде изградено и неизградено, уредено и 
неуредено. Изградено градежно земјиште е земјиште на кое е изграден објект од 
траен карактер и земјиштето што служи за редовна употреба на објектот во 
граници на градежната парцела.  
 Уредено градежно земјиште е земјиште опремено со комунална 
инфраструктура, додека неуредено е земјиште на кое нема изграедно комунална 
инфраструктура.  
 Градежно земјиште е земјште кое е планирано со урбанистички план или 
урбанистичка планска документација. 
 Градежна парцела е дел од градежното земјиште, чии граници се утврдени 
со урбанистички план или урбанистичка планска документација и може да се 
состои од една, од дел или од повеќе катастарски парцели.  
 Објект од траен карактер е објект изграден со дoкументација (одобрение) и 
заведен во јавните книги за недвижности.  
 Објект од времен карактер е објект поставен со одобрение за поставување до 
реализација на урбанистички план или урбанистичка документација. Времените 
објекти не се дел од градежното земјиште и врз основа на нив не може да се стекне 
сопственост на градежното земјиште.  
 Инфраструктурен објект е подземна или надземна градба за инсталации од 
комуналната инфраструктура.  
 Прометот со градежното земјиште е слободен.  
 Градежното земјиште сопственост на Република Македонија може да се 
отуѓи, даде на користење (концесија или јавно приватно партнерство), даде под 
долготраен и краткотраен закуп, разменува или да се востановат други стварни 
права. 
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А) Просторен опфат и предмет на Програмата 
 

Предмет на Програмата е менаџирање со градежното земјиште во 
сопственост на  

Република Македонија што се наоѓа на територијата на Општина Богданци , 
дефинирана според територијалната организација на Република Македонија, за 
време на календарска 2013 година. 

Составен дел од Програмата е Синтезен план од Урбанистички план вон 
населено место за изградба на  откупно – дистрибутивни центри за свежо овошје и 
зеленчук, производство и дистрибуција на КП 6608/16 и делови од КП 6608/15, 
6608/14, 6608/12, 6610, 6611, 6624, 6634 и 2982 во м.в. Горни Чаир, КО Богданци, 
Одлука од Совет на општина Богданци бр.07-1244/2 од 06.06.2012г. и синтезен 
план од Урбанистички план вон населено место за изградба на Верски објект-
Католичка црква – Апостолски егзархат во Македонија со хотелско-угостителски 
комплекс на КП 2810 и дел од КП 2809 и 2812 на м.в. Болован, дел од КП 2797 м.в. 
Побрешко и дел од КП 4209 и 4210 на м.в. Паљурци, КО Богданци, Одлука на 
Совет на општина Богданци бр.07-2300/4 од 12.11.2012г. 

Во текот на годишната  Програма се предвидува предмет на менаџирање со 
градежното  

земјиште во сопственост на Република Македонија да бидат слендите градежните 
парцели:  

Урбанистички план вон населено место за изградба на Верски објект-
Католичка црква – Апостолски егзархат во Македонија со хотелско-угостителски 
комплекс: 
ГП (градежна парцела)1; Б5-Хотелски комплекси КП 2797/7, КО Богданци вон 
град, со вкупна површина од 5383 м2м² ; ГП 2 – Верски институции, КП 2797/6, КО 
Богданци вон град со вкупна површина од 7012м2.ГП4: Б5-Хотелски комплекси 
дел од КП 2797/4 ; КО Богданци вон град, со вкупна површина од 23532 м² ; ГП5: 
дел од КП 2797/3; КО Богданци вон град со вкупна површина од 61,5 м² 

Урбанистички план вон населено место за изградба на  откупно – 
дистрибутивни центри за свежо овошје и зеленчук, производство и дистрибуција:  

ГП 2: Откупно дистрибутивни центри, КП 6611/15, КО Богданци вон град со 
вкупна површина од 3507м2.ГП3: Откупно дистрибутивни центри дел од КП 
6611/16 ; КО Богданци вон град, со вкупна површина од 4188 м² ;ГП5: дел од КП 
6634/2; КО Богданци вон град со вкупна површина од 174 м² и ГП6: делови од КП 
6608/20 и КП 6608/21; КО Богданци вон град со вкупна површина од 176,5 м².  
 Земјиштето предложено во Програмата е сопственост на Република 
Македонија заведено во Имотен лист бр. 535 деловоден број 1105-6958/2012 од 
10.07.2012г. издаден од АКН Гевгелија и е составен дел од Програмата и ИЛ 
бр.5213 деловоден број 1105-11314/2012 од 22.11.2012г. издаден од АКН Гевгелија. 
 
Б) Основи за изработка на Програмата 
 

 Законски основ 



28  Декември   2012 god. SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA BOGDANCI   br.17 - str.53 
   

 

Законски основ на програмата за управување со градежното земјиште се: 
Закон за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ 05/02), Закон за 
градежно земјиште („Службен весник на РМ“ бр.17/11, 53/11 и 144/12).  

 
 Основни плански документи 

 
Други документи потребни за  изработка на Програмата се следните 
стратешки, развојни и  

плански документи донесени на локално ниво: 
 

o Стратегија за локален економски развој на Општина Богданци за 
плански период  

од 2009 до 2015 год.  
 

После сеопфатно извршените анализи на податоците добиени од Профилот 
на општината, резултатите од SWOT анализата, а посебно имајќи ги во предвид и 
природните ресурси со кои располага општина Богданци, членовите на работната 
група се согласија дека Стратешкиот план за локален развој на општина Богданци 
треба да се однесува за периодот од 2009 до 2015 година и ги идентификуваа 
следните приоритетни области за развој: 
Стратегиска област 1: Подобрување на квалитет на живот (култура, образование, 

спорт, здравство, медиуми, физичка и институционална 
инфраструктура) 

1.5 Надградба на квалитетот на јавните услуги преку подобрување на условите за 
работа 

1.6 Зголемување на мобилноста и заштита на сопственоста низ подобрување на 
физичката инфраструктура  

1.7 Олеснување на пристапот на граѓаните до надеворешните јавни услугите 
преку зајакнување на институционалната инфраструктура  
 

Стратегиска област 2: Примарно земјоделско производство, преработувачката 
индустрија и поддршка на развојот на МСП  

2.1 Да се создаде конкурентна економија низ поддршка на приватниот сектор 
2.2 Да се намали невработеноста низ поддршка на земјоделското производство и 
МСП 
Стратегиска област 3: Зачувување на животната средина и одржливо управување 

со природните ресурси 
3.1. Намалување на загадувањето преку систематско управување со отпадот  
3.2 Зголемена употреба на обновливите извори на енергија низ создавање на услови 

за нивно искористување 
 

o Локален еколошки акционен план за Општина Богданци за 
плански период од  

2011 до 2017год. 
 
Област: Вода 
Цели: 
- Обезбедување на санитарно исправна вода за пиење 
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- Заштита на површински и подземни води од испуштање на непречистени 
комунални  

отпадни води во водни тела 
- Подобрување на мрежата на канали за наводнување 
- Воведување на систем за мониторинг и обезбедување на информации за 

јавноста 
Област: Почва 
Цели: 
- Одржливо земјоделско производство 
- Воспоставување на систем за мониторинг на квалитет на почва / 

обработливо  
земјиште 

- Подобрување на квалитетот на почвата и диверзификација на изворите 
на приходите  

на земјоделците 
- Развиен алтернативен туризам 
- Зголемување на мобилноста на локалното население и зајакнување на 

социјалниот  
развој 

Област: Отпад 
Цели: 
- Одржливо управување со комуналниот и други видови неопасен отпад  
- Затворени диви депонии, извршена ремедијација на просторот на дивите 

депонии 
- Ублажување на негативните влијанија врз животната средина од 

депонирањето на  
биоразградлив отпад 

- Одделување наопасен од комунален отпад  
- Воспоставен систем за сепарирање, реупотерба и рециклирање 
Област: Природа 
Цели: 
- Заштита и искористување на биолошките ресурси на општината  
- Одржливо управување со шумски фонд 
- Воспоставена база на податоци за состојбата на биодиверзитетот 
- Подигање на јавната свест 
Област: Воздух 

 Цели: 
- Заштита на климата, примена на обновливи извори на енергија и 

енергетска  
ефикасност 

- Обезбедување на сеопфатни податоци за емисииите на загадувачките 
супстанци и  

квалитетот на воздухот 
 

 
o Стратегија за рурален развој на Општина Богданци за плански 

период од 2009 до  
2014 год. 
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 Со стратегијата е опфатени Руралните средини во КО Богданци, Стојаково, 

Ѓавото и  
Селемли 
 

Намалување на сиромаштијата и подобрување на животните услови на 
локалното население во руралните средини преку следниве општи цели: 

 Да се анимира територијата и локалната работна сила (локални 
оператори/субјекти); 

 Зајакнување на капацитетите на членовите на локалната група за рурален 
развој за  

подготвување на предлог проекти од областа на руралниот развој; 
 Развивање на локалното учество и градење на партнерства со 

заинтересираните страни; 
 Развивање на мали стопанства во руралните средини; 
 Да се оддржи локалното претприемништво; 
 Да се подобри менаџментот и комерцијалните капацитети на локалните 

фирми; 
 Да се зголеми вработувањето; 
 Да се заштитат природните и културните ресурси низ призмата на 

интегрираниот развој на  
територијата;  

 Да се подобрат услугите за руралната популација за да се подобри 
квалитетот на живеење; 

 Да се преквалификуваат човечките ресурси; 
 Да се поддржи размената на  Know-how методите и технологиите како и 

услугите и  
соработката меѓу националните и меѓународните субјекти (транс-национална 
соработка). 
 

Приоритетни области на делување на Стратегијата за рурален развој во 
Општина Богданци се: 

 Нормативно регулирање и инфраструктура (надлежности на Локалната 
самоуправа); 
 Градење на капацитети и вклучување во процесот на донесување на одлуки 
на локално ниво (НВОи); 
 Квалитет и квантитет на понуда (стопанските субјекти); 
 Претприемништво и самовработување (граѓаните). 

 
o Генерален урбанистички план на Богданци е во фаза на 

изработување.  
Изработени се Условите за планирање на просторот.  

o Програма за изработка на урбанистички планови во 2013 година 
Со оваа програма се утврдуваат планските документи, кои ќе се изработат за 

урбанистичкото уредување на просторот во Општина Богданци. 
Со изработката на урбанистичките планови треба да се обезбеди рационално 

уредување и користење на просторот, услови за хумано живеење и работа на 
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граѓаните, надминување на урбаните бариери на лицата со инвалидитет, одржлив 
развој, заштита на недвижно културно наследство и отворање на нови локации. 

Според  Програмата во фаза на донесување е Урбанистички план вон 
населено место  за лесна индусрија и Локални урбанистички плански 
документации каде земјиштето е претежно сопственост на Р Македонија 
 

o   Урбанистички план вон населено место за изградба на  откупно 
– дистрибутивни  центри за свежо овошје и зеленчук, 
производство и дистрибуција на КП 6608/16 и делови од КП 
6608/15, 6608/14, 6608/12, 6610, 6611, 6624, 6634 и 2982 во м.в. 
Горни Чаир, КО Богданци, Одлука од Совет на општина 
Богданци бр.07-1244/2 од 06.06.2012г.;  

 Урбанистички план вон населено место за изградба на Верски 
објект-Католичка црква – Апостолски егзархат во Македонија со 
хотелско-угостителски комплекс на КП 2810 и дел од КП 2809 и 
2812 на м.в. Болован, дел од КП 2797 м.в. Побрешко и дел од КП 
4209 и 4210 на м.в. Паљурци, КО Богданци, Одлука на Совет на 
општина Богданци бр.07-2300/4 од 12.11.2012г. 

 
 Анализа на можностите за просторен развој: 

       Изградбата на откупно – дистрибутивните центри за свежо овошје и зеленчук  
и хотелско – угостителските комплекси ќе предизвика економски ефекти со 
привлекување на нова работна сила и привлекување, нови идеи и инвестиции, како 
и подобра конкуренција во пласманот на земјоделските производи и развојот на 
верскиот туризам. 
 
В) Лица вклучени во изработка на Програмата 

 Лица од проектниот тим за изработка на Програмата 
 Соња Маџирова, дипл.инж.архитект, соработник 
 Силвана Данаилова, дипл.правник, соработник 
 Лица консултирани или инволвирани во изработка на Програмата 

 
ГЛАВИ НА ПРОГРАМАТА: 
 
1. Цели на Програмата 

 
 Општи цели на Програмата 

Обезбедување на услови за социо-економски развој на општината, преку 
правење  

просторни услови за развој. 
 

 Конкретни цели на Програмата по населени места, урбани блокови и 
локалитети 
Заинтерсираните граѓани за изградба на сопствени простори за обавување на 

дејност можат да ја реализираат својата потреба, а со тоа да придонесат за развој на 
населеното место/локалитет, користење на локалните ресурси, вработување на 
лица, обезбедување на подобри услови за живеење. 
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2. Обем и преглед на градежно земјиште што е предмет на Програмата  
 

 Графички прилог со одбележани градежни парцели што ќе бидат 
предмет на  

менаџирање во КО Богданци вон град 
 
Во прилог:   

- Синтезен план  од  Урбанистички план вон населено место за изградба на  
откупно – дистрибутивни центри за свежо овошје и зеленчук, производство и 
дистрибуција на КП 6608/16 и делови од КП 6608/15, 6608/14, 6608/12, 6610, 6611, 
6624, 6634 и 2982 во м.в. Горни Чаир, КО Богданци, Одлука од Совет на општина 
Богданци бр.07-1244/2 од 06.06.2012г.  

- Синтезен план од Урбанистички план вон населено место за изградба на 
Верски  

објект-Католичка црква – Апостолски егзархат во Македонија со хотелско-
угостителски комплекс на КП 2810 и дел од КП 2809 и 2812 на м.в. Болован, дел од 
КП 2797 м.в. Побрешко и дел од КП 4209 и 4210 на м.в. Паљурци, КО Богданци, 
Одлука на Совет на општина Богданци бр.07-2300/4 од 12.11.2012г. 
 

 Детален преглед на градежни парцели (по населено место и по 
урбанистички план) 

 
А. Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на 
јавно надавање 
 

УПВНМ за изградба на Верски  
објект-Католичка црква – Апостолски егзархат во Македонија со хотелско-
угостителски комплекс 
Број на градежна парцела ГП1  
Основна класа на намена Б5-Хотелски комплекси  
Компатибилна класа на намена Б1 мали комерцијални и 

деловни дејности    
Б2 големи трговски единици 
  
Б3 големи угостителски 
единици 
Б4 деловни дејности 
Б6 простори за собири 
В2 здравство и социјална 
заштита 
 В3 култура 
Д3 спорт и рекреација  

 

Висина на хоризонтален венец 
(макс.) 

15м  

Катност П+3  
Површина на парцела М2 5470 м2  
Површина за градење 3710 м2  
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Бруто развиена површина 10940 м2  
Процент на изграденост % 50 %  
Коефициент на искористеност (К) 2  
Потребен број на паркинг места Ќе се дефинира според чл.61 

од Правилник за стандарди и 
норм. За урб. планирање 

 

   
реон 5  
зона Вон населено место  
Почетна цена по која се оттуѓува 
градежното земјиште 

61(70%)+350 (30%)= 
42,7+105= 

147,7мкд (150 мкд) 

 

Вкупна почетна/утврдена цена. 820.500,00 мкд  
Прво почетно наддавање 10 мкд/ м2  

 
 

УПВНМ за изградба на Верски  
објект-Католичка црква – Апостолски егзархат во Македонија со хотелско-
угостителски комплекс 
Број на градежна парцела ГП4  
Основна класа на намена Б5-Хотелски комплекси  
Компатибилна класа на намена Б1 мали комерцијални и 

деловни дејности    
Б2 големи трговски единици  
Б3 големи угостителски 
единици 
Б4 деловни дејности 
Б6 простори за собири 
В2 здравство и социјална 
заштита 
 В3 култура 
Д3 спорт и рекреација 

 

Висина на хоризонтален венец 
(макс.) 

15м  

Катност П+3  
Површина на парцела М2 23532 м2  
Површина за градење 19815 м2  
Бруто развиена површина 23532 м2  
Процент на изграденост % 25 %  
Коефициент на искористеност (К) 1  
Потребен број на паркинг места Ќе се дефинира според чл.61 

од Правилник за стандарди и 
норм. За урб. планирање 

 

   
реон 5  
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зона Вон населено место  
Почетна цена по која се оттуѓува 
градежното земјиште 

61(70%)+350 (30%)= 
42,7+105= 

147,7 (150мкд) 

 

Вкупна почетна/утврдена цена. 3.529.800,00 мкд  
Прво почетно наддавање 10 мкд /м2  

 
УПВНМ за изградба на   
откупно – дистрибутивни центри за свежо овошје и зеленчук, производство и 
дистрибуција 
Број на градежна парцела ГП2  
Група на класа на намена Г – Производство и 

дистрибуција  
 

Основна класа на намена Г2 – Лесна и незагадувачка 
индустрија 

 

Поединечна намена откупно – дистрибутивни 
центри за свежо овошје и 

зеленчук 

 

Компатибилна класа на намена Г-4 (стоваришта, магацини) 
Б-2(големи трговски единици) 

 

Висина на хоризонтален венец 
(макс.) 

15м  

Катност Ќе се дефинира со 
архитектонско урбанистички 

проект 

 

Површина на парцела М2 3507 м2  
Површина за градење 2153 м2  
Бруто развиена површина 6459 м2  
Процент на изграденост % 61,5 %  
Коефициент на искористеност (К) 1,84  
Потребен број на паркинг места Ќе се дефинира со 

архитектонско урбанистички 
проект 

 

   
реон 5  
зона Вон населено место  
Почетна цена по која се оттуѓува 
градежното земјиште 

61(70%)+350 (30%)= 
42,7+105= 

147,7мкд(150 мкд) 

 

Вкупна почетна/утврдена цена. 526.050,00 мкд  
Прво почетно наддавање 10 мкд /м2  
 
УПВНМ за изградба на   
откупно – дистрибутивни центри за свежо овошје и зеленчук, производство и 
дистрибуција 
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Број на градежна парцела ГП3  
Група на класа на намена Г – Производство и 

дистрибуција  
 

Основна класа на намена Г4 – стоваришта , магацини  
Поединечна намена откупно – дистрибутивни 

центри за свежо овошје и 
зеленчук 

 

Компатибилна класа на намена Б-2(големи трговски единици)  
Висина на хоризонтален венец 
(макс.) 

15м  

Катност Ќе се дефинира со 
архитектонско урбанистички 

проект 

 

Површина на парцела М2 4188 м2  
Површина за градење 2650 м2  
Бруто развиена површина 7950 м2  
Процент на изграденост % 63 %  
Коефициент на искористеност (К) 1,9  
Потребен број на паркинг места Ќе се дефинира со 

архитектонско урбанистички 
проект 

 

   
реон 5  
зона Вон населено место  
Почетна цена по која се оттуѓува 
градежното земјиште 

61(70%)+350 (30%)= 
42,7+105= 

147,7мкд (150 мкд) 

 

Вкупна почетна/утврдена цена. 628.200,00мкд  
Прво почетно наддавање 10 мкд/ м2  
 

б. Градежни парцели што ќе бидат предмет на издавање под 
долготраен закуп по пат на јавно надавање 
 
в. Градежни парцели што ќе бидат предмет на издавање под 
краткотраен закуп по пат на јавно надавање 
 
г. Градежни парцели што ќе бидат предмет на давање на користење 
заради давање на концесија или јавно приватно партнерство 
 

Табела со следните информации за долготраен закуп со непосредна 
спогодба на  

градежно земјиште за изградба на објекти од јавен интерес: 
УПВНМ за изградба на   
откупно – дистрибутивни центри за свежо овошје и зеленчук, производство и 
дистрибуција 
Закупец ЕВН Македонија АД Скопје  
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Број на градежна парцела ГП5  
Група на класа на намена Е – Инфраструктура   
Основна класа на намена Е 2– комунална 

супраструктура  
 

Поединечна намена Трафостаница  
Компатибилна класа на намена /  
Висина на хоризонтален венец 
(макс.) 

18м  

Катност П  
Површина на парцела М2 174 м2  
Површина за градење 15 м2  
Бруто развиена површина 15 м2  
Процент на изграденост % /  
Коефициент на искористеност (К) /  
Потребен број на паркинг места /  
   
реон 5  
зона Вон населено место  
временски период  од 5 до 99 години  
Утврдена закупнина по метар 
квадратен 

0,4 мкд  

Утврдена годишна закупнина  69,60 мкд  
   
 
УПВНМ за изградба на   
откупно – дистрибутивни центри за свежо овошје и зеленчук, производство и 
дистрибуција 
Закупец ЕВН Македонија АД Скопје  
Број на градежна парцела ГП6  
Група на класа на намена Е – Инфраструктура   
Основна класа на намена Е 2– комунална 

супраструктура  
 

Поединечна намена Трафостаница  
Компатибилна класа на намена /  
Висина на хоризонтален венец 
(макс.) 

18м  

Катност П  
Површина на парцела М2 176,5 м2  
Површина за градење 15 м2  
Бруто развиена површина 15 м2  
Процент на изграденост % /  
Коефициент на искористеност (К) /  
Потребен број на паркинг места /  
   
реон 5  
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зона Вон населено место  
временски период  од 5 до 99 години  
Утврдена закупнина по метар 
квадратен 

0,4 мкд  

Утврдена годишна закупнина  70,60 мкд  
   

 
УПВНМ за изградба на Верски  
објект-Католичка црква – Апостолски егзархат во Македонија со хотелско-
угостителски комплекс 
Закупец ЕВН Македонија АД Скопје  
Број на градежна парцела ГП5  
Група на класа на намена Е – Инфраструктура   
Основна класа на намена Е 2– комунална 

супраструктура  
 

Поединечна намена Трафостаница  
Компатибилна класа на намена /  
Висина на хоризонтален венец 
(макс.) 

/  

Катност П  
Површина на парцела М2 61,5 м2  
Површина за градење 15 м2  
Бруто развиена површина 15 м2  
Процент на изграденост % /  
Коефициент на искористеност (К) /  
Потребен број на паркинг места /  
   
реон 5  
зона Вон населено место  
временски период  од 5 до 99 години  
Утврдена закупнина по метар 
квадратен 

0,4 мкд  

Утврдена годишна закупнина  24,60 мкд  
   

 
Табела со следните информации за отуѓување на градежно земјиште со 
непосредна спогодба за изградба на верски објект – Католичка црква: 

УПВНМ за изградба на Верски  
објект-Католичка црква – Апостолски егзархат во Македонија со хотелско-
угостителски комплекс 
Купувач Католичка црква –Апостолски 

егзархат во Македонија 
 

Број на градежна парцела ГП2  
Основна класа на намена Б- Верски институции  
Компатибилна класа на намена А4 времено сместување 

Б1 мали комерцијални и 
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деловни дејности 
Д1 парковско зеленило 
Д4 меморијални простори 

Висина на хоризонтален венец 
(макс.) 

15м  

Катност П+3  
Површина на парцела М2 7012 м2  
Површина за градење 5080 м2  
Бруто развиена површина 7012 м2  
Процент на изграденост % 25%  
Коефициент на искористеност (К) 1  
   
реон 5  
зона Вон населено место  
Цена за оттуѓување на  земјиштето 
со непосредна спогодба 

150(70%)+500 (30%)= 
105+150= 
255мкд/м2 

 

Вкупна цена 1.788.060,00мкд  
   
 
3. Маркетинг стратегија за промоција на градежното земјиште што е предмет 

на оваа Програма 
 

 Дефинирање на целни групи за предметната градежна парцела 
Целна група на градежната парцела се нови инвеститори и Католичка црква – 
апостлски егзархат на Македонија. 

 
 Дефинирање на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали 
Информирањето ќе се врши со објави на веб страната на општината 
www.bogdanci.gov.mk , и на други веб страни www.mchamber.org.mk  

 
 Дефинирање на опфатот и трошоците поврзани со имплементација на 

маркетинг стратегијата 
Планираните маркетинг трошоци изнесуваат:4.000,00мкд 

 Дефинирање на временската рамка за имплементација на маректинг 
стратегијата 
7 дена 
 

 Лица задолжени за имплементација на маркетинг стратегијата 
Софија Николиќ 

 
4. Динамика на реализација на Програмата 

 
 Број на турнуси за објавување оглас, временски период за објавување 

на огласите и распределба на градежните парцели по турнуси 
Со цел минимизирање на финасиските трошоци поврзани со објавата на 
огласи за  

http://www.bogdanci.gov.mk/
http://www.mchamber.org.mk/
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отуѓување, односно давање под закуп на градежното земјиште се предвидува 
градежните парцели што се предмет на годишната Програма да се објават во 
турнуси. 

Градежните працели ќе се огласат во вториот квартал на 2013 година. 
 Пропишување на условите за надавање 

Се пропишуваат/определуваат следните параметри:  
Постапката за отуѓување се спроведува согласно Законот за градежно 

земјиште со електронско наддавање на интернет страната http://www.gradezno-
zemjiste.mk со претходно дадена објава од страна на Комисијата за спроведување 
на постапки за јавно наддавање во:  
- два  дневни  весника  кои  се  издаваат  на  македонски  јазик,  а  излегуваат 
најмалку три месеци пред денот на објавувањето на објавата, и   
- "Службен весник на РМ" 

 Висината на депозитот за учество во јавното наддавање изнесува 10% од 
вкупната почетна цена за јавно наддавање. 

На денот на јавното наддавање учесниците се легитимираат со лични 
исправи /лична карта или патна исправа/ и уредно полномошно за 
полномошниците. 
          Јавното наддавање може да отпочне со најмалку еден учесник а јавното 
наддавање ќе биде успешно доколку има најмалку едно постапно наддавање над 
почетната цена за отуѓување на градежното земјиште. 
            Наддавањето се врши ,,чекорно,, со зголемување на вредноста со секој 
,,чекор,, не помалку од 10,00 мкд/ м2. 
           Рокот за поднесување на пријавата за учество во јавното наддавање е 30 
календарски дена сметајќи од денот на објавувањето на објавата до денот на 
поднесувањето на пријава за земјиштето. 
           Депозитот за учество на јавно наддавање се враќа на подносителот на 
пријавата за учество на јавното наддавање во целост, во рок од 15 дена од денот на 
одржувањето на јавното наддавање. 
          Депозитот за учество на јавно наддавање на најповолниот понудувач му се 
враќа намален за 10% одреден за трошоци на постапката во рок од 15 дена од денот 
на уплатата на вкупната сума постигната на јавното наддавање за отуѓување на 
градежното земјиште, односно за едногодишна закупнина 
 

 Пропишување на условите за долготраен закуп со непосредна спогодба 
за изградба на објекти од јавен интерес 
 

 Лица надлежни за реализацијата на Програмата  
Лицата кои ќе ги спроведуваат постапките за отуѓување или давање под 
закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, кои 
задолжително треба да поседуваат овластување. 
- Силвана Данаилова, дипл.правник,  
- Соња Маџирова, дипл.инж.архитект, 
- Трајко Гогов, дипл.град.инженер.(лице без овластување, член на 

Комисијата) 
 
5. Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на 

Програмата (приходна страна на Програмата) 
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Проценката на финансиските приходи се прави кумулативно за секое 
населено место одделно, според просечната пазарна цена за метар квадратен 
градежно земјиште по зони во тоа населено место или локалитет. 

УПВНМ за изградба на Верски објект-Католичка црква – Апостолски 
егзархат во Македонија со хотелско-угостителски комплекс 
 Приливот на финансиски средства од продажбата за ГП1 би изнесувал 
875.200,00мкд 

Приливот на финансиски средства од продажбата за ГП4 би изнесувал 
3.553.332,00мкд 

Приливот на финансиски средства од продажбата за ГП2 би изнесувал 
1.788.060,00мкд 

УПВНМ за изградба на  откупно – дистрибутивни центри за свежо 
овошје и зеленчук, производство и дистрибуција 

Приливот на финансиски средства од продажбата за ГП2 би изнесувал 
561.120,00мкд 

Приливот на финансиски средства од продажбата за ГП3 би изнесувал 
680.080,00мкд 

 
Вкупно приливот на финансиски средства од продажбата за сите четири 

градежни парецли би изнесувал  . . .. . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
7.457.792,00мкд 
од кои 80% прилив за општината односно 5.966.233,60мкд и 20% за РМ односно 
1.491.558,40мкд.  
 
6. Проценка на финансиските средства потребни за реализација на 

Програмата (расходна страна на Програмата) 
Финансиските средства потребни за реализација на програмате се состојат од 
збир на  

проценетите финансиски средства потребни за реализирање на селдните 
активности: 

- Трошоци по основ на администрирање на постапките за отуѓување, односно 
давање под закуп на градежното земјиште; 
30.000,00мкд 

- трошоци за промовирање, односно рекламирање на градежните локации што 
ќе бидат предмет на отуѓување, односно давање под закуп на градежното 
земјиште.  
4.000,00мкд 

7. Преодни и завршни одредби 
 

- Програмата ја усвојува Советот на општината. 
- Програмата може да се изменува и дополнува на начин и постапка иста по 

која и се донесува. 
- За спроведувањето на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на 

општината. 
- Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен гласник на Општина Богданци“. 
 

Бр. 07-2848/12                                                                    Претседател 
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26.12.2012 год.                                           на Советот на Општина Богданци 
Богданци                                                            Душко Енџекчев с.р. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Врз основа на  член 17 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко 

планирање („Службен 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 до Статутот на општина Богданци („Службен 
гласник на општина Богданци“ бр.04/05), Советот на Општина Богданци на 
седницата одржана на  26.12.2012 година, донесе  
 

П Р О Г Р А М А 
 за изработување на урбанистички планови во  

Општина Богданци за 2013 година 
 

I.  Општи одредби  
 
 Со оваа програма се утврдуваат планските документи, кои ќе се изработат 

за урбанистичкото уредување на просторот во Општина Богданци. 
 Со изработката на урбанистичките планови треба да се обезбеди рационално 
уредување и користење на просторот, услови за хумано живеење и работа на 
граѓаните, надминување на урбаните бариери на лицата со инвалидитет, одржлив 
развој, заштита на недвижно културно наследство и отворање на нови локации. 
 Изработката на урбанистичките планови ќе се финансира од Буџетот на 
Општина Богданци и други нивои на власт.  
 
Предвидени средства за: 
F10 УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ,  
425640 Изработка на просторни и урбанистички планови  
за која намена        2.500.000,00 мкд  
425970 Консултантски услуги        150.000,00 мкд. 
         2.650.000,00мкд 
Програмата за изработка на урбанистичките планови ќе ја финансираат и физички 
и правни лица. 
 

II. Посебни одредби 
 

Ре
д.

бр
. 

Активност КП 

С
оп

ст
ве

но
ст

 

ha Намена  

П
от

ре
бн

и 
ср

де
ст

ва
 

I Изработување на Генерален урбанистички план 

1 Изработување на Генерален 
урбанистички план на Богданци 
Фаза: Иницијатива 

м.в. Град, 
Горно село, 
Дубрава, 
Сипка, 
Желковец, 

ПС+
ДС 

388,00  Општина 
Богданци  

 
10.000.000 

мкд 
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Катијци  
 
 
 

II Изработување на Урбанистички план за село 
2 Изработување на Урбанистички план 

за село Стојаково 
Фаза: Иницијатива 

 ПС 120,00  Општина 
Богданци 
2.500.000 

мкд 
3 Изработување на Урбанистички план 

за село Ѓавото 
Фаза: Иницијатива 

 ПС 35,00  Општина 
Богданци 
1.200.000 

мкд 
4 Изработување на Урбанистички план 

за село Ѓавото  
Фаза: Иницијатива 

м.в. Село 
КП 1449, 
1450 

ПС 0,0395 Станбен објект со 
деловен простор 

Драга 
Дуева 

5 Изработување на Урбанистички план 
за село Селемли 
Фаза: Иницијатива 

 ПС 25,00  Општина 
Богданци 
1.000.000 

мкд 
 Вкупно      4.700.000 

мкд 
III Изработување на Урбанистички план вон населено место 

       
       

6 Изработување на Урбанистички план 
вон населено место м.в.„Воденичар“  
Фаза: Иницијатива 
 

М.в. 
Воданичар 
КП 11722 

ДС 2,00 Стопански, 
производни, 

комерцијални и 
деловни објекти, 

Правно 
лице - 

Воденичар 

7 Изработување на Урбанистички план 
вон населено место –м.в. „Кородере“ 
Фаза: Нацрт план 

м.в. 
Кородере, 
Побрешко 
КП 2923, 
2797, 2920, 
2921, 2922 
и 8148 

ДС 7,50 Објекти за спорт, 
рекреација и 

комерцијални, 
деловни објекти и 

угостителски 
објекти 

 

Правно 
лице – 

Магнум 

8 Изработување на Урбанистички план 
вон населено место – м.в.„Каменот“ 
Стојаково 
Фаза: Нацрт план 

м.в.Каменo
т 
КП 3320, 
3326   
 
Стојаково 

ПС + 
ДС 

3,50 Стопански, 
производни, 

комерцијални и 
деловни објекти 

Правно 
лице – 

Дивино 

9 Изработување на Урбанистички план 
вон населено место– м.в., „Катница“, 
КО Богданци 
Фаза: Иницијатива 

м.в. 
Катница 
КП 5844 

РМ + 
ЈП 

паси
шта 

0,50 Сервиси и трговски, 
угостителски 

единици 

Општина 
Богданци 
250.000,00 

10 Изработување на Урбанистички план 
вон населено место м.в.„Дубрава“, 
КО Богданци  

м.в. 
Дубрава 
КП 8512 

ДС 0,5924 Бензинска пумпна 
станица 

Макпетрол 
Скопје 

 
11 Изработување на Урбанистички план 

вон населено место– м.в., „Барта“, 
КО Богданци 
Фаза: Иницијатива 

м.в. Барта 
КП 
5047/10,820
3/3, 5079/1, 
5047/11, 
8203/4, 
5079/3, 
5079/10, 

ДС 5,000 Лесна индустрија 250.000,00 



28  Декември   2012 god. SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA BOGDANCI   br.17 - str.68 
   

 

5079/4, 
5079/5, 
5079/6, 
5079/7, 
5079/8 , 
5079/9 
8202/1 

12 Измена на УПВНМ за откупно 
дистрибутивни центри за свежо 
овошје и зеленчук,производство и 
дистрибуција,  

м.в. „Горни 
чаир“ 
КП 6608/21 

ДС 0,5828 ГП1 да се 
пренамени во лесна 

индустрија 

70.000,00 

 Вкупно      570.000 
мкд 

IV Изработување на Локална урбанистичка планска документација 
       

13 Изработување на локална 
урбанистичка планска 
документација лесна индустрија, 
м.в.Желковец 

Дел од КП 
6167,6158 

ДС 1,6 Лесна индустрија Општина 
Богданци 

120.000 мкд 

14 Изработување на локална 
урбанистичка планска 
документација м.в.„Паљурци“, КО 
Богданци 
 

м.в. 
Паљурци , 
Побрешко, 
Болован, 
дел од 
КП 2797, 
2811, 2812, 
2813, 2814, 
2820, 2821, 
4358 и 8194 

ДС 3,80 
 

 

Објекти за спорт, 
рекреација и урбана 
опрема 
 

Општина 
Богданци 

120.000 мкд 

15 Изработување на локална 
урбанистичка планска 
документација, Чести Јавори, КО 
Богданци 
 

м.в. 
Паљурци  
КП 4148, 
4151, 4213, 
4214/1. 
4150 

ДС 10,00 Објекти за спорт и 
рекреација и урбана 

опрема 
 

Општина 
Богданци 

170.000 мкд 

16 Изработување на локална 
урбанистичка планска 
документација, Претоварна станица 
за третман на отпад, КО Богданци 
 

м.в. Света 
гора  
КП 3523, 
3532, 3533, 
3519, 3522, 
3521,6209 

ДС 5,40 Претоварна станица 
за третман на отпад 

Општина 
Богданци 

150.000 мкд 

17 Изработување на локална 
урбанистичка планска 
документација Бунари КО Ѓавото 
 

 ДС 2,00 Бунари  Општина 
Богданци 

120.000 мкд 

18 Изработување на локална 
урбанистичка планска 
документација за Пречистителна 
станица КО Ѓавото 

м.в. Авлии, 
КП 1621 

ДС 0,02 Пречистителна 
станица 

Општина 
Богданци 

120.000 мкд 

19 Изработување на локална 
урбанистичка планска 
документација за Пречистителна 
станица за колектор Богданци 

  0,02 Пречистителна 
станица 

Општина 
Богданци 

120.000 мкд 

20 Изработување на локална 
урбанистичка планска 
документација за спортски објекти, 
КО Ѓавото 

Дел од КП 
1621 

ДС 0,05 Спорт и рекреација Општина 
Богданци 

120.000 мкд 
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21 Изработување на локална 
урбанистичка планска за верски 
објект КО Селемли 

м.в. Селник 
КП 253  

ДС 0,10 Верски објект – 
Православна црква 

Општина 
Богданци 

120.000 мкд 
22 Изработување на локална 

урбанистичка планска 
документација за Основно училиште 
со спортски објекти, КО Селемли 

КП 224 ДС  Образование и 
наука, спорт и 

рекреација 

Општина 
Богданци 

120.000 мкд 

23 Изработување на локална 
урбанистичка планска 
документација за трафостаница  

КП 8506 ДС  Трафостаница  ЕВН 
Македонија 

24 Изработување на локална 
урбанистичка планска 
документација за трафостаница 

КП 11099 ДС  Трафостаница ЕВН 
Македонија 

 Вкупно      1.280.000 
мкд 

 Изработување на инфраструктурни проекти 
25 Локален пат Богданци – Ѓавото     120.000 мкд 
26 Локален пат Стојаково – Селемли     120.000 мкд 
27 Пешачка патека за поврзување  на 

Богданци со Паљурци 
    120.000 мкд 

28 Локален пат Ѓавото-Грчиште     120.000 мкд 
29 Уредување на комуналната 

инфраструктура за откупно 
дистрибутивни центри за свежо 
овошје и зеленчук. Производство и 
дистрибуција  

    120.000 мкд 

30 Уредување на комуналната 
инфраструктура за верски објект со 
хотелско угостителски комплекс 

    120.000 мкд 

 Вкупно      720.000 
мкд 

       
 Вкупно      17.270.000 

мкд 
 

III. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во 
„Службен гласник на Општина Богданци“. 
 
Бр. 07- 2848/13      Претседател 
26.12.2012 год.                                               на Советот на Општина Богданци 
Богданци                                                                         Душко Енџекчев с.р. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавните патишта („Службен весник 
на РМ“ бр. 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11 и 44/12), член 22 став 1 точка 4 
од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и член 25 
став 1 точка 12 од Статутот на Општина Богданци („Службен гласник на Општина 
Богданци“ бр. 04/05), Советот на Општина Богданци на седницата одржана на 
26.12.2012 година, донесе 

 
ГОДИШНА ПРОГРАМА 

за изградба, реконструкција, одржување и заштита на 
 локални патишта и улици во Општина Богданци 

за 2013 година 
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I 

            Со оваа Програма се утврдуваат средствата за изградба, реконструкција, 
одржување и заштита на локални патишта и улици во Општина Богданци за 2013 
година, нивниот распоред и начин на користење, како и обемот на работите во 
врска со тоа. 

II 
 Средствата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални 
патишта  и  улици во Општина Богданци за 2013 година се утврдуваат  во   поголем 
износ, каде дел од средствата се планирани од Владини институции, а дел од други 
нивоа на власт: 
  
 Трансфери од владини институции и други нивоа на власт: 

1. Средства од Агенција за државни патишта, наменети за изградба,  
реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици,  

2. Надоместок за уредување на градежно земјиште (комуналии), 
3. Надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект 

 4.   Комунални такси. 
 
 Расходите ЈД0 се однесуваат на: 

425980 Надзор над одржување на изградбата         1.000.000,00 
482120 Изградба на улици, патишта и автопати                   6.300.000,00 
482130 Реконструкција на улици, патишта и автопати          1.500.000,00 
482220 Изградба на мостови          1.200.000,00 
485420 Надомест за одземен имот             300.000,00 

                
 Вкупно             10.300.000,00 
 

III 
 Во 2013 година планирано е да се почне со реализација на:  
 
       
 БОГДАНЦИ     
 Изградба на почнати улици     
1 Браќа 

Миладинови 
Л=125м, Ш=5м 

- Поставување на 
рабници 

- Поправка на тампон 
- Асфалтирање 

250 
 

625 

м 
 

м² 

580,00 
 

942,00 

145.000,00 
 

588.750,00 
733.750,00 

 Изградба на улици     
2 8ми Март 

Л=100м, Ш=4,5м 
- Експропријација  
- Поставување на 

рабници 
- Поправка на тампон 
- Асфалтирање 

 

70 
200 

 
450 

м² 
м 
 

м² 

600,00 
580,00 

 
942,00 

42,000,00 
116.000,00 

 
423.900,00 
581.900,00 

3 Крсте Мисирков  
(дел) Л=410, 
Ш=3.5м 

 
- Поставување на 

рабници 
- Поправка на тампон 
- Асфалтирање 
 

 
 

820 
 

1435 

 
 
м 
 

м² 

 
 

580,00 
 

942,00 

 
 

475.600,00 
 

1.351.770,00 
1.827.370,00 
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4 Ѓуров дол 

Л=125м, Ш=5м 
- Поставување на 

рабници 
- Поправка на тампон 
- Асфалтирање 

 

250 
 

625 

м 
 

м² 

580,00 
 

942,00 

145.000,00 
 

588.750,00 
733.750,00 

5 Илинденска 
Л=230м, Ш=9м 

- Поправка на тампон 
- Бетонирање 

 
2070 

 
м² 

 
800,00 

 
1.656.000.00 

6 Гоце Делчев 
Л=200м, Ш=8м 

- Тампонирање 
- Бетонирање 

 
1600 

 
м² 

 
800,00 

 
1.280.000.00 

7 Неофицијална ул 
КП11407 
Л=260м, Ш=6м 

- Поставување на 
рабници 

- Тампонирање 
- Асфалтирање 

520 
 

1560 

м 
 

м² 

580,00 
 

942,00 

301.600,00 
 

1.469.520,00 
1.771.120,00 

8 ул Пролетерска 
Л=60, Ш=4м 

- Поправка на тампон 
- Бетонирање 

240 м² 800,00 192.000,00 

9 патека КП 9952 
Л=159, Ш=3м 
(дел ул Егејска) 

- Поправка на тампон 
- Бетонирање 

636 м² 800,00 508.800,00 

10 патека КП 9952/2 
Л=159, Ш=3м 
(дел ул М.Тито) 

- експропријација 110 м² 600,00 66.000,00 

11 патека КП 9952/3 
Л=159, Ш=3м 
(дел ул М.Тито) 

- експропријација 58 м² 600,00 34.800,00 

12 патека КП 9817 
Л=168, Ш=4,5м 
(дел ул Изворски) 

- експропријација 
- Поправка на тампон 
- Бетонирање 

10 
 

756 

м² 
 

м² 

600,00 
 

800,00 

6.000,00 
 

604.800,00 
610.800,00 

13 4-ти Јули  
Л=180м, Ш=6,0м 
 

- Експропријација 
- Поставување на 

рабници 
- Тампонирање 
- Асфалтирање 

210 
360 

 
1080 

 600,00 
520,00 

 
942,00 

126.000,00 
187.200,00 

 
1.017.360,00 
1.330.560,00 

 Вкупно     10.593.100,00 
 Реконструкција и проширување на улици     
14 Маршал Тито  

(дел влезна 
партија со 
уредување на 
тротоарски 
површини) 
Л=500м, Ш=1м 
Л=1000м,Ш=2м 
 
Раскрсница 
Маршал Тито со 
Страшо Пинџур и 
Петар Мусев и 
раскрсница 
Маршал Тито со 
Крушевска 
 
(дел центар и дел 
кај бренбо текс) 
Маршал Тито 
Л=430м, Ш=7м 

- Поставување на 
рабници 

- Тампонирање 
- Асфалтирање 
- Прифаќање на 

атмосферската вода 
- Поплочување на 

тротоарски површини 
со бетонски коцки 

 
 
 
 

- Изградба на 2 кружни 
тока  

 
 
 
 

- Вадење на бетонска 
коцка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 3010 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м² 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

7.661.000,00 
 
 
 
 

2.500.000,00 
 
 
 
 
 

 
3.500.000,00 
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(дел кај Љокова 
река) Маршал 
Тито 
Л=35м, Ш=2,5м 
 

- Изградба на 
атмосферска 
канализација 

- Тампонирање 
- Асфалтирање 

 
 

- Поплочување на 
тротоарски површини 
со бетонски коцки 

 

 
87,5 

 

 
м² 
 

 
1200,00 

 
105.000,00 

 Вкупно      13.766.000,00 
 Крпење на асфалт и помош во материјал     
15 Крушевска       -     Крпење на асфалт 100 м² 660,00 66.000,00 
 Отварање на нови улици     
16 ул Братство 

Единство 
Л=100, Ш=5м 

- Експропријација 646 м² 600,00 387.600,00 

17 Продолжување 
на патека КП 
10572/2, 10572/3, 
10572/4, 10572/5, 
10572/6 и 10787 
Л=70, Ш=3м 

      -     Експропријација 
- Тампонирање 
- Бетонирање 

 

210 
 

210 
 
 

м² 600,00 
 

800,00 

126.000,00 
 

168.000,00 
294.000,00 

18 Проширување на 
ул Кукушка 

експропријација 160  600,00 96.000,00 

19 Ул.11-ти 
Октомври 

експропријација     

 Вкупно     777.600,00 
       
 Вкупно     25.936.450,00 
       

 СТОЈАКОВО     
 Изградба на улици     
20 Од пошта до 

Илија Киров 
Л=360 Ш=4,0м 

- Тампонирање 
- Асфалтирање 

 

 
1440 

 
м² 
 

 
942,00 

 
1.356.480,00 

21 Од Канал, од 
Војо Арнаудов  
до Стојан 
Иванџиков 
Л=260 Ш=5,0м 

- Тампонирање 
- Асфалтирање 

 

 
1300 

 
м² 
 

 
942,00 

 
1.224.600,00 

22 Од Глигор 
Павлов до 
Митров Тале 
Л=140 Ш=5,0м 

- Тампонирање  
- Асфалтирање 

 

 
700 

 
м² 
 

 
942,00 

 
659.400,00 

 Вкупно      3.240.480,00 
 Крпење на 

асфалт 
     

23 Дел ул Маршал 
Тито на влезот во 
Стојаково 

-  Изградба на кружен 
тек 

 
150 

 
м² 
 

 
660,00 

 
99.000,00 

 
 Поставување на тампон     
       
 Уредување на тротоарски површини     
24 Централно 

подрачје 
- Тампонирање 
- Бетонирање на 

 
600 

 
м² 

 
800,00 

 
480.000,00 
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Л=400м, Ш=1,5м тротоарски површини   
 Поставување на грбнатини     
      
 Вкупно     3.819.480,00 
      
 ЃАВОТО      
25 Ѓавото         -     Асфалтирање 400 м² 942,00 264.000,00 
26          -     Затрупување на дел од 

канал 
3333 м³ 600,00 2.000.000,00 

 Вкупно     2.252.000,00 
       
 СЕЛЕМЛИ      
 Реконструкција и проширување на локални 

патишта 
    

27 Сигнализација на 
локален пат 
Богданци - 
Стојаково 

     
 
 

300.000,00 
28 Локален пат 

Богданци - 
Ѓавото 

     
8.000.000,00 

29 Поправка на  
некатегоризиран 
пат Р - 111 – 
Стојачка плажа 

  
6750 
9958 

 

 
м² 
м² 

 
100,00 
100,00 

 
675.000,00 
995.800,00 

1.670.800,00 
30 Рехабилитација 

на локален пат  
Стојаково – 
Селемли  

    8.000.000,00 

31 Изградба на 
сервисна улица 
на локален пат 
Богданци - 
Стоајково 

    2.500.000,00 

32 Изградба на 
сервисна улица 
на Р-1109 

    2.500.000,00 

 Вкупно     22.970.800,00 
       
 Вкупно      54.978.730,00 

 
IV          

          
            Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Богданци“. 
 
Бр. 07- 2848/14                                                                        Претседател 
26.12.2012 год.                                                    на Советот на Општина Богданци 
Богданци                                                                             Душко Енџекчев с.р. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Врз основа на  член 80 и 81од Законот за градење („Службен весник на РМ“ 
бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12 и 144/12) и член 25 став 1 точка 43 до 
Статутот на Општина Богданци („Службен гласник на Општина Богданци“ бр. 
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04/05), Советот на Општина Богданци на седницата одржана на 26.12.2012 година, 
донесе  

П Р О Г Р А М А 
 за урбана опрема во Општина Богданци за 2013 година 

 
I 

 Со оваа програма се поставува урбана опрема на јавни површини кои 
претставуваат градежно изградено и уредено земјиште без притоа да се наруши 
основната намена на просторот и безбедноста на сообраќајот. 

 
II 

 Урбаната опрема ќе се финансира од Буџетот на Општина Богданци. 
 

Приходи во програмата: 
717131 комунална такса за користење  
на простор пред деловни простории за вршење на дејност 366.055,00 
717132 Комунална такса за поставување на рекламни паноа        15.000,00 
         381.055,00 

Расходи во програмата: 
JH0-Урбана опрема  
480190 купување на друга опрема      400.000,00 
    

III 
 Под урбана опрема во оваа Програма се смета: 
 Опрема за продажба на билети за јавен превоз, весници, сувенири, цвеќиња, 
сладолед, телефонски говорници, автобуски постојки, типски објекти за 
обезбедување кои се во функција на дипломатско конзуларни претставништва, на 
објекти на органите на државната управа и на резиденцијалните објекти, јавни 
санитарни јазли, тераси со или без настрешници, платформи за јавни манифестации 
на копно и на водна површина, покриени и непокриени шанкови, самостоечки 
рекламни паноа, детски игралишта, фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци. 
 

IV 
Со оваа Програма се предвидува задржување на веќе поставената урбана 

опрема на следните локации:  
Богданци 
Парк, Плоштад, Детско игралиште, Цвеќарница, сувенирница КП 10426, 

Весници КП 10248, монтажна платформа за манифестации на плоштад и тераси со 
или без настрешници пред деловните објекти: Дехри 10м², Ле Ами 27 м², Паунков 
Компани 42 м², ТП Ри Ви 2 м², Виа Пром 6 м², Дачев кафана 16 м², Интер Глобус 
Лебопекара ММ 10 м², Ге Мекс ДООЕЛ 25 м² и Кладилница Премиер 25 м2. 

Стојаково 
Детско игралиште (пред ресторан) 
Ѓавото 
Детско игралиште во дворно место на дом на култура 
Селемли 
Автобуска постојка и детско игралиште во дворното место на училиштето. 
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V 
  Поставување на нова урбана опрема се предвидува на следните локации: 
  Богданци  

Автобуска постојка на автобуска станица, автобуски постојки на Чавдарова 
чешма, автобуски постојки на Каменот, урбана опрема во СОУ Богданци, урбана 
опрема на вештачко езеро Паљурци, Чести јавори. 

Поставување на самостоечки рекламни паноа на еден столб и изглед од три 
страни со димензии од 3,5м/2,5м, на следните локации:  

1. 20м од заштитниот појас на регионалниот пат Р1109 на влезот на 
Богданци КП 6148 и 6271       
2. ул Мартшал Тито кај деловен објект Макси, КП 10601 и 10606 
3. локален пат Богданци - Стојаково КП 11542 
4. крстосница ул.Маршал Тито со ул Страшо Пинџур до р.Медурска на КП 

9953,  
5. свртувањето на заобиколниот пат кон спортската сала на КП 11773,  
6. крстосницата на заобиколниот пат со регионалниот пат Р1109 пред влезот 
на Богданци КП3844 
7. кај вештачко езеро Паљурци во близина на паркиралиштето, 20м од 
региналниот пат КП 2797/1 
8. кај вештачко езеро Паљурци од спротивната страна на  паркиралиштето 
КП 2797/1 
 
Рекламно пано со димензии 3,5/2,5м, може да се постави и на  

колективниот објект во паркот по едно на источниот и западнит ѕид на зградата на 
КП 10246 

  
Стојаково  
Автобуски постојки две во центарот, шанк со тераса пред деловниот објект 

Џик –Промет ДООЕЛ, 100м² на КП 7600 (пред ресторан) 
 
Ѓавото 
Автобуска постојка. 
 

VI 
Микролокациските услови за поставување на конкретен вид на урбана 

опрема ќе ги утврдува одделението за урбанизам, комунални работи, заштита на 
животната средина и јавни дејности. 

 
VII 

Надоместокот за поставување на урбана опрема се утврдува согласно Закон 
за комунални такси. 

 
VIII 

Програмата влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во 
Службен гласник на општина Богданци 

 
 
 



28  Декември   2012 god. SLU@BEN GLASNIK NA OP[TINA BOGDANCI   br.17 - str.76 
   

 

Бр. 07- 2848/15                        Претседател 
26.12.2012 год.                                                на Советот на Општина Богданци 
Богданци                                                                       Душко Енџекчев 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
































