
 

 

 

 

         

 
 

 

 

 
 

 

ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ  

НА ОПШТИНА ЧУЧЕР-САНДЕВО 

(2019 – 2022) 
 

 

 

Јануари 2019 

 

 
Овој документ  е подготвен со финансиска поддршка на проектот „Унапредување на општинското владеење“, финансиран 

од Европската Унија, а спроведуван од страна на Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) во партнерство со 

Министерството за локална самоуправа и со Министерството за финансии. Ставовите изразени во овој документ се 

ставови на авторите и не ги одразуваат ставовите на Европската Унија ниту на Обединетите нации, вклучувајќи го и 

УНДП, или на земјите членки на ОН.  

 
This document was produced with the financial support of the project ‘Improving Municipal Governance’ financed by the European 

Union and implemented by the United Nations Development Programme (UNDP) in partnership with the Ministry of Local Self-

Government and the Ministry of Finance. The views expressed herein are those of the authors and do not necessarily represent 

those of the EU nor United Nations, including UNDP, or the UN Member States. 



 

 

 

Издавач:  

Општина Чучер-Сандево 

 

Адреса:  

ул. „4 Воденички“ бб, Мирковци 

 

Контакт:  

 Градоначалник: г-н Јован Пејковски 

 Тел./Факс: +389 2 2666 606/ +389 2 2666 157 

 E-mail: cucersandevo@уаhoo.com 
 www.cucersandevo.gov.mk 
 

 

 

Изработил: 

1. Маја Кметовска Урдаревска 

2. Ацо Пршевски 

3. Убавка Шкакарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cucersandevo.gov.mk/


 

 

СОДРЖИНА  

Вовед од градоначалникот...........................................................................................................1 

1. Методологија за подготвување на процесот на планирање................................................. 3 

1.1. За значењето на процесот за интегрирано планирање на локалниот развој (ИПЛР) на 

Општина Чучер-Сандево...............................................................................................................3 

1.2. Институционална рамка на ЕЛС за спроведување на ИПЛР...........................................5 

1.3. Повикување стратешки документи...................................................................................6 

2. Анализа на моменталната состојба .........................................................................................6 

2.1. Основни податоци за општината..........................................................................................7 

2.2. Краток историјат на општината............................................................................................7 

2.3. Демографски аспект..............................................................................................................8 

2.4. Пазар на трудот.....................................................................................................................10 

2.5. Социјална инфраструктура..................................................................................................11 

2.6. Економски аспект................................................................................................................13 

2.7. Основна инфраструктура и планирање.............................................................................15 

2.8. Сигурност и безбедност во заедницата..............................................................................16 

2.9. Еколошки аспекти.................................................................................................................17 

3. Процес на стратешко планирање на Интегрираниот план за локален развој (ИПЛР)......17  

3.1. Интегриран план за локален развој (ИПЛР) ...................................................................17 

3.2. Стратешко планирање на ИПЛР........................................................................................18 

3.3. Дијагностика – Анализа на силните и слабите страни, можностите и заканите  

(СВОТ)......................................................................................................................................21 

3.4. Резиме на СВОТ-анализата.................................................................................................23 

3.5. Визија на општината............................................................................................................24 

4. Стратешки области..................................................................................................................24 

4.1. Стратегии за конкурентска предност, привлекување инвестиции, соработка/ 

партнерство и мобилизација во клучните стратешки области...............................................25 

4.2. Стратешки цели...................................................................................................................26 

4.3. Рангирање на стратешките цели..........................................................................................27 

5. Динамика на финансирањето..................................................................................................41 

6. Извори на финансирање..........................................................................................................55 

7. Конкретни цели со индикатори.............................................................................................67 

8. План за имплементација за спроведување на ИПЛР...........................................................81 

9. Изработка на модел за надзор и оценување на спроведувањето.......................................................90 



1 

 

 

 

Вовед од градоначалникот 

 

Почитувани, 

Една од мошне важните надлежности на локалната самоуправа е изработувањето на 

Интегрираниот план за локален развој (ИПЛР). Оваа надлежност е дефинирана во Законот 

за локална самоуправа од 2002 година. Поради тоа, но пред сè поради сопствената иднина 

и развој, Општина Чучер-Сандево го започна процесот за изработка на нов Интегриран план 

за локален развој на Општина Чучер-Сандево. 

Интегрираното планирање на локалниот развој на Општина Чучер-Сандево ќе 

преставува еден вид платформа која ги вклучува јавниот, приватниот и невладиниот сектор 

во заедничка акција за севкупен локален развој, ставајќи акцент врз реализацијата на 

приоритетните проекти за економски развој на општината. 

Интегрираниот план за локален  развој на Општина Чучер-Сандево (2019 – 2022) ќе 

ги идентификува проблемите и потребите на бизнис-секторот, граѓанскиот сектор, јавниот 

сектор и врз основа на идентификуваните проекти, ќе изнаоѓа решенија и ќе ги пресретнува 

потребите. Целиот процес ќе помогне за подобрување на животот на сите граѓани, затоа 

што ќе се работи за пронаоѓање институционален начин како да се надминат сите 

предизвици на локално  ниво. 

Целта на локалниот економски развој е да се изгради економски капацитет на локално ниво 

за да се подобри економската иднина на општината и животниот стандард на сите жители. 

Како резултат на тој процес, пред Вас, а за сите нас, се наоѓа важен документ – 

Интегриран план за локален развој на Општина Чучер-Сандево за периодот 2019 – 2022 

година.  

Покрај изработениот Профил на Општината, што претставува маркетинг-алатка која 

дава информација за моменталната состојба на општината, Интегриран план за локален 

развој на Општина Чучер-Сандево го дава начинот на којшто ќе се постигне посакуваната 

визија: „Општина Чучер-Сандево – модерна мултиетничка општина, привлечна локација за 

инвестирање, чиста и здрава средина со можности за развој на руралниот туризам, 

земјоделството и сточарството, со афирмација на културно-историските вредности и место 

отворено за сите кои се стремат кон подобра иднина“.  

Исто така, сакам да го потенцирам начинот на којшто беше изработен 

Интегрираниот план за локален развој на Општина Чучер-Сандево: преку широко учество 

на сите заинтересирани страни и градење партнерство помеѓу јавниот, приватниот и 

граѓанскиот сектор. 

Во оваа пригода сакам да истакнам дека целта на Интегрираниот план за локален 

развој на Општина Чучер-Сандево не е напишаниот документ, туку неговото спроведување, 

што треба да придонесе за подобрување на локалната економија и за подобар стандард на 

жителите на општината. Затоа, во наредниот период нè чека потешкиот дел од задачата, а 

тоа е спроведување на планот, за што е потребна уште подобра соработка и посветеност на 

сите заинтересирани страни: јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор. 

Како за помала рурална општина, првпат за Општина Чучер-Сандево е изработен 

Стратешки план за локален економски развој за периодот 2009 – 2013, со поддршка од 

Програмата за локална самоуправа (МЛСА) на УСАИД, за што сме им искрено благодарни, 
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а потоа е изработен и Стратешки план за развој на Општина Чучер-Сандево за периодот  

2015 – 2017. 

Сакам да ја изразам својата благодарност до сите членови од Општинскиот тим за 

ИПЛР, на сите поединци, организации и претпријатија кои на директен или на индиректен 

начин учествуваа и помогнаа во изработката на Интегрираниот план за локален развој на 

Општина Чучер-Сандево. Посебна благодарност упатувам до канцелариите на Европската 

Унија и до Програмата за развој на Обединетите нации, кои го поддржаа целиот овој процес 

во рамките на проектот „Унапредување на општинското владеење“, како и до членовите на 

тимот за спроведување на процесот на изработка на Интегрираниот план за локален развој 

на Општина Чучер-Сандево за периодот 2019 – 2022 година. 

 

Освен тоа, со вклучување на сите важни чинители во заедницата, ние заеднички ќе 

обезбедиме можност директно да се посочат најприоритетните проекти, односно она што 

им недостасува на сите граѓани, и во соработка со локалната самоуправа да се стават во 

документ којшто ќе обврзува на подобрување на животот на граѓаните, услугите кон нив, 

но и подобрување на бизнис-климата на локално ниво. 

 

 

 

Градоначалник 

Јован Пејковски 
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1. Методологија за подготвување на процесот на планирање 

 

 

Во методологијата за стратешко планирање на ИПЛР на Општина Чучер-Сандево се 

тргнува од неколкуте водечки принципи за интегрираност, партиципативност, 

инклузивност, јавно-приватен дијалог, анализа на доказите, доследност, следење на 

принципите на ЕУ и транспарентност. Овој развоен план е изработен првенствено врз 

принципите на партиципативност, инклузивност, јавно-приватен дијалог. Повеќемесечниот 

процес на редовни консултации со сите чинители, на повеќе средби со граѓаните, со 

претставници на бизнис-заедницата и со инвеститорите во општината, заложбите на 

администрацијата, како и соработката со надворешни консултанти и меѓународни 

организации и соработници, беа дел од преземените активности. Целосната и редовна 

вклученост на граѓаните во активностите на општината, а особено при носењето на 

стратешките одлуки и определби, преку редовни организирани средби и секојдневна 

отвореност и комуникација, претставува инвестиција во одржливоста на донесените одлуки 

коишто нема да зависат само од индивидуалната желба на поединци, туку се во интерес на 

целата заедница. Досегашната практика укажува на отпочнување на процесот со 

формулирање на стратегијата. Стратегијата е почетна компонента на процесот на 

планирање на која било заедница и таа е комплетна тогаш кога потекнува од заедницата и 

опфаќа поширок дел од неа. Временскиот хоризонт за стратегијата вообичаено е четири 

години, со придружни краткорочни, среднорочни и долгорочни производи. Принципите на 

доследност и транспарентност во текот на целиот процес општината ги докажува преку 

систематичното следење и ангажирање на сопствените ресурси во текот на сите фази од 

процесот и навремено и транспарентно известување за сработеното – преку давање 

годишни отчети кон сите граѓани. 

Во поглед на прибирањето информации и анализата на опкружувањето и факторите, 

Општината Чучер-Сандево веќе трет циклус по ред ги применува методите на научно 

истражување засновано врз докази, оцените на ниво на спроведувањето на претходните 

стратешки планови, како и партиципативниот процес во изработка на СВОТ-анализата. 

Европските принципи во стратешкото планирање се водечки во целиот процес. 

Стратешкиот процес во Општина Чучер-Сандево вклучува области коишто директно и 

индиректно се поврзани со ИПЛР. Принципот на интегративност во себе обединува области 

од ИПЛР, малите и средните претпријатија, урбанизмот и инфраструктурата, спортот, 

културата, образованието, туризмот, социјалната и здравствената заштита. 

 

 

 

1.1. За значењето на процесот на интегрирано планирање на локалниот развој (ИПЛР) 

на Општина Чучер-Сандево 

 

Општина Чучер-Сандево, со динамичното темпо на развој изминативе децении, ги 

постигнува највисоките стандарди во привлекувањето домашни и странски инвестиции, во 
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урбанизацијата и социјалната сфера, достојни за современ живот на своите граѓани, притоа 

несебично вложувајќи во човечкиот потенцијал. Компаративната предност на општината 

постигната првенствено со геостратешката позиција, транспортната поврзаност, близината 

на метрополата Скопје, како и  индустриската зона – е главниот катализатор на економскиот 

развој на општината. Иако бележи високи достигнувања во привлекувањето нови и во 

зачувување на постојните бизниси, маркетингот, креирањето на локалната даночна 

политика во смисла на даночни олеснувања за формирање или проширување на бизнисот, 

образование и обука, развој на малите претпријатија, одржување на општинската 

инфраструктура или, генерално речено, во локалниот економски развој, Општина Чучер-

Сандево претставува сето она што една општина може да го направи за подобрување на 

економијата и на социјалната благосостојба на своите граѓани. Локалниот економски развој 

во Општина Чучер-Сандево по дефиниција е подобрување на конкурентоста на 

економскиот сектор во рамките на дефинирани локални економски услови. Визијата на 

општината е да изгради економски капацитет на локално ниво за уште повеќе да се подобри 

економската иднина и животниот стандард на сите жители. Тоа е процес преку којшто 

јавноста, стопанските дејности и невладиниот сектор работат заедно, во партнерство, за да 

создадат подобри услови за економски развој и за нови вработувања. Темелејќи го својот 

успех врз способноста да се приспособи на динамичната локална, национална и 

меѓународна пазарна економија, Општина Чучер-Сандево го користи интегрираното 

планирање на локалниот развој за да го зајакне капацитетот на локалната економија, да ја 

подобри инвестициската клима, продуктивноста и конкурентоста на локалните бизниси, 

претприемачите и работниците. ИПЛР им нуди можност на локалната самоуправа, на 

приватниот и на непрофитните сектори, како и на локалните заедници, да работат заедно за 

подобрување на локалната економија. ИПЛР се фокусира врз зголемувањето на 

конкурентноста и на одржливиот развој. Способноста на Општина Чучер-Сандево да го 

подобри квалитетот на животот, да создаде нови економски можности и да се бори против 

сиромаштијата зависи од степенот на спроведување на ИПЛР и од стратешкото дејствување 

во променливото и висококонкурентно пазарно општество.  

 

Фактори и клучни индикатори за успех во процесот на локалниот економски развој 

врз коишто Општина Чучер-Сандево ја гради својата долгогодишна стратегија: 

- Разбирање на предностите и слабостите на локалната економија и на нејзините 

компаративни предности, или СВОТ-анализата;  

- Формулирање заедничка визија и мисија со сите чинители на економскиот развој; 

- Раководство кое ги зближува луѓето, науката и финансиските средства на сите нивоа во 

администрацијата, јавните, приватните и општествените сектори, за да можат да се 

реализираат заедничките задачи;  

- Формирање институционална рамка во којашто ќе се обезбеди одржливост на 

комуникацијата на сите чинители и соработка на сите чинители; 

- Акциски планови коишто се одговор на дефинираните локални активности; 

- Изградена мека инфраструктура и соработка меѓу бизнис-секторот и вработените во 

општинската администрација, како и соработка со видни надворешни консултанти, 

носители на меѓународни искуства и добронамерници; 

- Синергија со природното животно опкружување како основна определба и заложба дека е 

необновлив ресурс и мора рационално и стратешки да се користи и да се развива; 
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- Обезбедување помош и услуги од други институции, кога локалната самоуправа не може 

сама да ги исполни потребите на општината. 

 
 

1.2. Институционална рамка на ЕЛС за спроведување на ИПЛР 
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1.3. Повикување на стратешки документи 

 

При изработката на ИПЛР, Општина Чучер-Сандево користеше документи/ 

стратегии на меѓународно и на национално ниво донесени од државните управи во доменот 

на секоја област, програми и планови на регионот, како и документи и акти на локално ниво. 
 

1.3.1. Вертикално поврзување  

 

- ПОВРЗАНОСТ НА ИПЛР СО СТРАТЕГИЈАТА НА ЕУ 2020 – Стратегијата 2020 на ЕУ има 

цел унапредување на политиката за меѓусебна соработка и зајакнување на процесот на европска 

интеграција, базирано врз знаење и иновации, со цел зголемување на вработеноста, но и 

обезбедување социјална кохезија со одржлива перспектива.  

 

- ПОВРЗАНОСТ НА ИПЛР СО НАЦИОНАЛНИТЕ СТРАТЕГИИ- 

При консултирање на релевантните национални стратешки документи, основна појдовна точка 

беше дека националните стратегии и останатите документи се во согласност со горенаведените цели 

и иницијативи на Европската Унија. Усогласеноста се правеше со Стратегијата за регионален развој 

на Република Македонија 2009 – 2019 г., со Националната стратегија за земјоделство и рурален 

развој за периодот 2014 – 2020 г., потоа постојат допирни точки на ИПЛР со Националната 

стратегија за мали и средни претпријатија 2018 – 2023 г., со Националната стратегија за животна 

средина и климатски промени 2014 – 2020 и со други релевантни документи од национална основа. 
 
- ПОВРЗАНОСТ НА ИПЛР СО РЕГИОНАЛНИТЕ СТРАТЕГИИ 

Општина Чучер-Сандево му припаѓа на Скопскиот плански регион и сосема е разбирливо што како 

предмет на анализа се земени документите од овој регион, а првенствено Програмата за развој на 

Скопскиот плански регион 2015 – 2019 година.  

 

1.3.2. Хоризонтално поврзување  
 

Предмет на анализа во однос на хоризонталното поврзување беа годишните програми од области во 

кои локалната самоуправа има надлежност, а кои Советот на Општината ги донесува секоја година.  
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2. Социоекономска анализа на општината 

 

2.1. Основни податоци за општината  

 

Општината Чучер-Сандево е една од поголемите приградски рурални општини и се 

наоѓа северно од градот Скопје, распослана на падините на Скопска Црна Гора. 

Општината се граничи на исток со Општина Липково, на југоисток со Општина Бутел, на 

југозапад со Општина Шуто Оризари, на запад со Општина Ѓорче Петров и на северозапад 

е државната граница.  

Во крајниот југозападен дел води главниот пат од Скопје преку Качаник за 

Приштина, а со градот Скопје се поврзува преку повеќе локални патишта. 

Општината Чучер-Сандево зафаќа површина од 253 км2 и брои 8.493 жители. 

Општината, како посебна единица на локалната самоуправа, е формирана во 1996 година. 

Во нејзиниот состав влегуваат 12 населени места: Бањане, Блаце, Бразда, Брест, Бродец, 

Глуво, Горњане, Кучевиште, Мирковци, Побожје, Танушевци и Чучер-Сандево. Покрај 

овие населени места, во општината има и три поголеми викенд-населби: Бродец, Сеноора и 

Голиово. 

 

2.2. Краток историјат на општината 

 

Општината Чучер-Сандево нема да остави рамнодушен ниеден свој посетител.  

Поради долгата историја, како на филмска лента може да го проследиме континуитетот на 

народот на ова подрачје од праисторијата, понатаму низ вековите, сè до денес.  

Пределот на Општина Чучер-Сандево лежи на територија која некогаш била 

татковина на Дарданите – илирски народ. Манастирските и  црковните храмови со своето 

значење и богатство биле културен центар на скопско-црногорската жупа. Црковната и 

верската култура посебно е негувана во втората половина на XIII век и во текот на XIV век. 

Со својата карактеристична архитектура, фрески и икони, сите овие храмови овозможуваат 

непогрешен увид во создавачката активност на средновековниот народ на овој крај. 

Жителите на Општина Чучер-Сандево, во текот на XIX век, имале места погодни за 

сточарство и шумарство, а во помала мера и за земјоделство. Сепак, сточарството било 

најмногу развиено, додека земјоделството било дополнителна активност. Населението на 

Општина Чучер-Сандево по правило живеело во куќни заедници кои броеле по повеќе 

членови. Населението на општината земало и големо учество во случувањата околу 

ослободувањето од турските власти во 1912 година. Потоа започнал периодот на 

преобразување и еманципација. Тоа посебно се чувствувало помеѓу двете светски војни. По 

ослободувањето, на крајот од 1944 година, и општината била подложна на промени што се 

случувале во селата. Тие промени се случувале под притисок на развојот на индустријата, 

на сообраќајот и на сè поголемиот пораст на градското население. Со тоа во селата во 

општината се изменила и структурата и бројот на населението. 

Во 1999 година, општината ја зафаќа бегалската криза. Голем број бегалци од Косово 

се сместуваат во бегалскиот камп Стенковец, којшто се наоѓаше на територијата на 

Општина Чучер-Сандево. Во 2001 година таа се соочува со уште понемил настан – зафатена 

е од воениот конфликт – којшто, всушност, започна од Танушевци и другите села на 

територијата на Општина Чучер-Сандево. И бегалската криза, како и воениот конфликт, 
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секако остави свои траги врз животот на населението и развојот на општината, но со голема 

желба за соживот меѓу населението сето тоа се надмина и започна борбата на сите еднакво 

(Македонци, Срби, Албанци) за што побрза обнова на општината, за таа да зачекори во нов 

просперитет и развој, бидејќи за тоа има и природни ресурси и традиција, а најважно од сè 

– потенцијал. 

Општината е формирана како единица на локалната самоуправа во 1996 година. 

Претходно територијата на оваа општина ѝ припаѓаше на Општина Чаир, односно самата 

Општина Чучер-Сандево произлегува од Општина Чаир. Првата седница на Советот на 

Општината е одржана на 17 ноември 1996 година, со присуство на 13 советници, и тој ден 

прерасна во празник на Општина Чучер-Сандево. Душата на оваа рурална општина пулсира 

од Бутел на исток до Ѓорче Петров на запад и од Чаир до северната државна граница. 

Инспирирана, односно секогаш расположена да ги слушне потребите на граѓаните, 

прераснува во добро организирана, современа и сервисно ориентирана општина. 

 

 

2.3. Демографски аспект 

 

Според статистичките податоци од Пописот во 2002 година, во Општина Чучер-

Сандево живеат 8.493 жители со мешан етнички состав. Националната структура на 

населението во општината е следнава: 

 

 
 

 

 

Но со ажурирање на податоците, во следната табела е прикажан преглед на вкупниот 

број на населението според полот, за последните пет години:   

 

 

година 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

Мажи 5134 5171 5209 5237 5271 

Жени 4610 4649 4682 4718 4756 

Вкупно 9744 9820 9891 9955 10027 

Македонци

Срби

Албанци

Останати

CHART TITLE
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Извор: Според базата на податоци од МАКСТАТ  

 

             
 

Од прикажаната табела/графикон се гледа дека населението во Општина Чучер-

Сандево е во постојан пораст. Иако порастот не е голем, сепак има големо значење, пред сè 

за рурална општина како што е Чучер-Сандево. 

 

 

Во следната табела е прикажана стапката на раѓање и смртност за период од пет години: 

 

 

година 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

Живородени 147 154 118 156 147 

Умрени 77 63 72 85 81 

Природен 

прираст 

70 91 46 71 46 

Извор: Според базата на податоци од МАКСТАТ  

 
 

 

Во продолжение е состојбата со вкупното население по населени места и по 

домаќинства. Иако станува збор за податок којшто е од Пописот 2002 година, сепак ни 

служи за прикажување на приближната бројка на домаќинства и станови. 

 

Населено место 
Вкупно 

население 
Домаќинства 

Станови 

(сите видови 

живеалишта) 

Бањане 597 180 342 

Блаце 972 207 176 

Бразда 480 144 278 

9600

9650

9700

9750

9800

9850

9900

9950

10000

10050
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ПОРАСТ НА НАСЕЛЕНИ 
vkupno



10 

 

Брест 569 111 173 

Бродец 3 2 220 

Глуво 349 107 183 

Горњане 80 23 70 

Кучевиште 3167 899 1253 

Мирковци 969 280 458 

Побожје 591 179 478 

Танушевци 417 91 141 

Чучер-Сандево 299 98 153 

вкупно Општина Чучер-

Сандево 8493 2321 3925 

Извор: Попис на населението 2002 година    
 

Голeмата разлика на бројот на домаќинства (2.321) и бројот на станови (3.925) 

произлегува од големиот број викенд-куќи во регионот. 

 

2.4. Пазар на трудот 

 

Структурата на невработените лица според возраста и половата припадност ни кажува дека 

е поголем бројот на вработени во споредба со бројот на невработени жители. Истото е 

прикажано во табелата која следи. Иако станува збор за податок од Пописот 2002 годиина, 

претпоставката е дека, моментално, бројот на вработено население е зголемен во споредба 

со бројот на невработени лица од 2002 година. 

 

 Вработени Невработени Вкупно 

Население според активности 15 год. и 

повеќе 
1.857 1.404 3.261 

Мажи 1.345 882 2.227 

Жени 512 522 1.034 
Извор: Попис на населението 2002 

 

Во продолжение е структурата на активната популација, со забелешка дека станува 

збор за податок од 2002 година: 

 

 Мажи Жени Вкупно 

Економски активни 2.227 1.034 3.261 

Економски неактивни 1.271 2.031 3.302 

Вкупно 3.498 3.065 6.563 
Извор: Попис на населението 2002 година 

 

 

 

2.5. Социјална инфраструктура 
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Општината, според Пописот на населението 2002, има релативно неповолна 

структура на популацијата во однос на степенот на образование.  

 

 
 

 

 

 

Веруваме дека моменталната состојба, барем во однос на високообразовани лица, е 

поповолна. 

На територијата на општината има три основни училишта, и тоа ООУ „Александар 

Урдаревски“ – с. Сандево со ПОУ „Александар Урдаревски“ во с. Блаце, ООУ „Св. Кирил 

и Методиј“ – с. Кучевиште со ПОУ  „Св Кирил и Методиј“ во  с. Побожје и ООУ „Михаљ 

Грамено“ – с. Брест со ПОУ „Михаљ Грамено“ во с. Танушевци и Малино Маало. 

 

Во табелата е даден бројот на завршени ученици во основните училишта за последните пет 

години:   

Училиште „Александар 

Урдаревски“ 

 

„Св. Кирил и Методиј“ „Михаљ Грамено“ 

машки женски вкупно машки женски вкупно машки  женски вкупно 

Учебна 

2013-2014 

192 181 373 124 105 229 45 31 76 

Учебна 

2014-2015 

189 177 366 124 111 235 43 31 74 

Учебна 

2015-2016 

188 173 371 123 111 234 42 32 74 

Учебна 

2016-2017 

200 181 381 127 124 251 42 32 74 

Учебна 

2017-2018 

192 182 374 145 110 255 31 33 64 

Извор: Податоци преземени од основните училишта 

 

Вкупната бројка по училишта е претставена во графиконот подолу: 

 

0
2000
4000
6000
8000
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Од областа на културата, во општината функционира ОЈУ Партизански дом 

„Сандево“ – с. Сандево. Објектот во вид на дрвена барака, изграден по 1963 година, односно 

по големиот земјотрес во Скопје, работи во крајно тешки услови. Администрацијата работи 

без елементарни услови за тоа, додека салата која се користела за подготовки и 

организирање манифестации од областа на културата е целосно распадната. 

Најпозната манифестација што се организира од страна на ОЈУ Партизански дом 

„Сандево“ е „Станкови денови“, во чест на народниот херој Александар Урдаревски –

Станко. Во минатото, кога имало услови, манифестацијата траела 7 дена, опфаќајќи и 

спортски и културни активности, додека во денешни услови, само една скромна приредба 

го одбележува Денот на патронот Алекандар Урдаревски. 

 

Во периодот од 2013 – 2018 година, изградена е детска градинка во с. Чучер-Сандево, 

во кругот на ООУ „Александар Урдаревски“, со капацитет за 130 деца. Таа е во завршна 

фаза. Потребно е хортикуларно уредување на дворот и административо екипирање. 

 

Здравствени ординации во општината има на ниво на амбуланти со лекар од општа 

пракса. Амбулантите се приватни и функционираат во с. Кучевиште, с. Мирковци, с.  Чучер-

Сандево, с. Побожје и с. Блаце. Потоа, постојат две приватни стоматолошки ординации, две 

аптеки и една ветеринарна амбуланта. 

 

Посебен проблем во насока за навремено откривање, спречување и превенција на 

болести кај жените е немањето гинеколошка ординација на територијата на Општина 

Чучер-Сандево. 
 

Секоја година, во периодот август-септември, во с. Глуво се одржува Меморијален 

турнир во мал фудбал во чест на реномираниот фудбалер Љубомир Рајчевски – Рајче.  

 

Ранлива и чувствителна група се пензионерите и социјално ранливите групи на 

население, кои моментално немаат никакво организирано згрижување или здружување.  
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Бројот на корисниците на јавни и приватни установи – домови за возрасни лица, по пол, по 

општини и по години е прикажан во следната табела, за последните пет години: 

Години Јавна 

 

Приватна Вкупно 

мажи жени мажи жени  

2013 / / / / / 

2014 / / 24 46 70 

2015 / / / / / 

2016 / / 47 21 68 

2017 / / / / / 
Извор: Според базата на податоци од МАКСТАТ  

 

За жал, активни граѓански НВО нема во општината. Нивното постоење и 

функционирање би имало голем придонес за населението и за општината, бидејќи 

заеднички би можеле да делуваме во повеќе, пред сè социјални сфери. 

 

2.6. Економски аспект 

 

Според Државниот завод за статистика (состојба од 31 декември 2017 година), 

регистрирани се вкупно 170 деловни субјекти по сектори на дејност, од кои: 6 од областа 

земјоделство, 1 – рударство, 24 – преработувачка индустрија, 2 – снабдување со вода за 

пиење, 2 – снабдување со електрична енергија, 25 – градежништво, 42 – трговија на мало и 

големо, 31 – транспорт и складирање, 9 – објекти за сместување, 1 – информации и 

комуникации, 2 – финансиски дејности, 1 – дејности во врска со недвижен имот, 3 – стручни 

дејности, 3 – административни дејности, 1 – јавна управа, 4 – образование, 6 – дејности на 

здравство и социјална заштита, 2 – уметност, забава и рекреација и 5 – други услужни 

дејности.   

Активни деловни субјекти по големина, според Државниот завод за статистика 

(состојба од 31 декември 2017 година), од 170 вкупно се: 103 микро, 64 мали, 2 средни и 1 

голем. 

Меѓу деловните субјекти во општината се: Рудник Бањани, Урум, Ливрин, Интер Ал 

Пин, ФАБЕР РДВ, Книговодствено биро Јоле, Сандево пром – трговија на големо и мало, 

СЦГ Златко, Компанија Киранџиќ, Бензиска пумпа Дизел, Беса Петрол и Супер Контрол 

Оил, Алекс Дизаин, Даб Дизајн, КОДИнженеринг, ресторан и базен БОН-БОН и др. 

Од посебно значење е отворањето на неколку помали угостителски објекти, од кои 

пицерија, кафуле, како и две етнокујни, од кои едната во с. Мирковци, „Вила Весница“, и 

една во с. Бродец, „Етнокујна Елена“, кои привлекуваат голем број туристи и љубители на 

чистиот воздух, кои сакаат да избегаат од загадените градски средини. 

 

 

Според Националниот попис за земјоделство од 2007 година, во Општина Чучер-

Сандево има 2424 индивидуални земјоделски стопанства, при што вкупно расположливата 

површина на земјиштето изнесува 4514 ха. Вкупното користено земјиште изнесува 4361,87 

ха, од кои 4058,33 ха се сопствено земјиште, додека 384,98 ха се земени на користење од 

други, а 81,44 ха се дадени на користење на други. Бројот на домаќинства што поседуваат 
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шуми изнесува 542, а вкупната површина под шуми е 638,72 ха. Најголемиот дел се 

листопадни шуми – 634,92 ха, иглолисни се 1,4 ха, а мешани шуми 2,4 ха. 

 

Обработлива површини по категорија на користење:  

# Земјиште Површина (ха) 

1. ораници и бавчи 1 823 

2. лозја 425 

3. овоштарници 35 

4. ливади 1 941 

5.  пасишта 1 898 

 Вкупно 6 122 

 

Во табелата подолу се прикажани бројот на овошни стебла и производството во тони.  

 

 
*Податоци – статистички преглед: земјоделство – полјоделство, овоштарство и лозарство, 2017 година   

Државен завод за статистика на РМ 

 

Во табелата подолу се прикажани бројот на пенушки винова лоза, производството 

на грозје и виновошни стебла и производството во тони.  

 

# Број на пенушки Површина (ха) Производство( Т) 

1.               1 275 425 1 275 

 

Податоците се однесуваат на вино од сопствено произведено грозје. 

 

Најпрепознатлива земјоделска култура од Општина Чучер-Сандево е кромидот и, 

особено, расадот за кромид (познат меѓу населението како арпаџик или кокар), а исто така 

и компирот, којшто се одгледува во планинските предели на Скопска Црна Гора, односно 

во атарот на село Брест, познат како бресjaнски компир.  

Но, земјоделците се сочуваат со проблем околу пласманот поради немање локален 

зелен пазар. 
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Потенцијали има за сточарството, особено за овчарството и говедарството, како и за 

пчеларството. 

Во последниов период, поради поголема заинтересираност на населението, особено 

на младите за користење на ИПА/ИПАРД-фондовите, се прават инвестиции во 

земјоделството за искористување на земјоделските површини за засадување овошни насади 

од малини, лешници, ореви и други култури, како и за набавка на земјоделска механизација. 

Најголем дел од површината на општината е под шуми. Во шумскиот фонд во 

општината доминираат листопадните шуми, од кои дабовите и буковите шуми. За жал, 

шумите најчесто страдаат од безмилосната сеча на дрвокрадците и честопати се изложени 

на пожари, а од друга страна, пак, не се врши пошумување. 

На територијата на општината се наоѓа рудникот Бањани и каменоломот Бразда, од 

кои се врши експлоатација на минерални суровини: гранит, мермер, кварцит и варовник.  

Голем и значителен ресурс е планината Скопска Црна Гора, која со својата убавина 

би привлекла голем број туристи. Но наидуваме на повеќе проблеми, најчесто поради 

несоодветно обележани патеки и патокази низ густите планински предели. 

  

 

2.7. Општинска инфраструктура и планирање 

 

Општина Чучер-Сандево се наоѓа во непосредна близина на главниот град Скопје. 

Низ територијата на општината поминуваат следниве патишта, кои се од голема важност за 

економскиот развој: 

- Автопатот (A2) Oбиколница Скопје, којшто е дел од европскиот пат Е-65 и  

- Автопатот (А4) Скопје – Граничен премин Блаце, којшто е дел од европскиот пат 

Е- 65.  

Од другите регионални и локални патишта, поголема важност имаат следниве:  

- Регионалниот пат Р-2239 Стенковец – Бразда – Чарда – Кучевиште – Побожје –  

Бродец – Танушевци; 

- Индустрискиот пат (коцка) од Бутел – Шуто Оризари – Горно Оризари – Чардак – 

Мирковци – Рудник Бањани; 

- Општинските патишта: Шуто Оризари – Горно Оризари – Бразда – Глуво – 

Сандево – Чучер – Горњани – Блаце; Бутел – Кучевачка Бара – Кучевиште и Радишани – 

Побожје, со којшто општината се поврзува преку Општина Бутел и Општина Шуто 

Оризари со Град Скопје. 

Покрај овие, во сите населени места има општински патишта со кои се поврзуваат 

со други населените места. Дел од општинските патишта се во релативно лоша состојба. 

На територија на Општина Чучер-Сандево се наоѓа спортскиот аеродром Стенковец, 

а во подготовка е и индустриската зона Стенковец.  

 

Освен во планинските села Танушевци и Брест, водоснабдувачки системи се 

изградени во сите населени места. Во населеното место Горњане се планира да се 

реконструира водоводната мрежа, како и да се зафатат нови извори со поголема обилност 

на пивка вода, со што ќе се подобри редовното водоснабдување и ќе се намалат трошоците 

за одржување.  
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Канализациска мрежа е изградена во поголем дел од населените места Бразда, 

Мирковци, Глуво, Чучер-Сандево, Кучевиште, Бањани. Помали делови од овие населени 

места се останати без канализациска мрежа, којашто се планира да се доизгради дел по дел, 

крак по крак. 

Населените места Побожје и Кучевачка Бара немаат канализациска мрежа. За 

местото наречено Кучевачка Бара има изработена техничка документација за канализациска 

мрежа, но за да се изведе таа, потребно е обезбедување финансиски средства.  

 

Отпадните води од канализациската мрежа се спроведени во Пречистувачката 

станица Бразда, од каде што потоа прочистените води истекуваат во реципиентот 

Бражданска Река. 

 

Во Општина Чучер-Сандево, повеќе од 15 години функционира Јавното комунално 

претпријатие „Скопска Црна Гора“. Ова претпријатие успешно стопанисува со водоводната 

и канализациската мрежа, со пречистувачката станица во с. Бразда и врши работи од 

областа на комуналната хигиена. 

Комуналниот отпад од физичките и од правните лица се собира од ЈКП „Скопска 

Црна Гора“ и се носи на депонијата „Дрисла“. За здрава и чиста животна средина, потребно 

е да се развие свеста кај населението во насока на намалување, селектирање на отпадот, 

спречување на создавањето диви депонии, како и нивно лоцирање и чистење доколку се 

создадат. 

Од страна на општината досега нема организирано селектирање на отпадот, па 

поради тоа се прават напори да се изнајде можност да се набават канти/корпи за 

селектирање/собирање на комуналниот и на другиот отпад, како и начин за компостирање 

на растителниот отпад. 

 

Со постојаната електричната мрежа стопанисува и ја одржува ЕВН. 

Јавното осветлување во населените места, кое беше дотраено и честопати подложно 

на дефекти, се реконструира во текот на 2018 година, со економични и енергетски ефикасни 

лед-светилки. 

На територија на Општина Чучер-Сандево нема организиран општински линиски 

превоз, а со Градот Скопје општината се поврзува со редовни приградски линии на Јавното 

сообраќајно претпријатие (ЈСП) Скопје, кои редовно сообраќаат. 

Задоволително е нивото на покриеност со телекомуникации и интернет. Имено, 

покрај националните, има и приватни телекомуникациски, телевизиски и интернет-

оператори. 

 

 

2.8. Сигурност и безбедност во заедницата 

 

Меѓу другите, надлежност на Општината е и спроведувањето мерки за заштита на 

заедницата од природни и други непогоди. План за заштита и спасување е изработен и во 

него се разработени сите природни опасности. Од досегашното и долгогодишно искуство, 

најголема опасност од сите природни непогоди кои би настанале во општината има од 

пожари на отворен простор. Оваа непогода на општината ѝ се случува во просек трипати 

годишно, во кој било дел од годината. Со оглед на фактот што во општината има многу 
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шуми, при еден пожар се зафаќаат многу големи површини, најчесто недостапни предели 

кои бараат гаснење од воздух. Сепак, иако се предизвикуваат штети на шумското и на 

животинското богатство, за среќа, човечките животи не се во опасност. Претпоставка е дека 

пожарите настануваат од човечка негрижа и невнимателност.  

Непостоењето на сопствено противпожарно друштво е голем недостаток. Но во  

согласност со Законот за заштита и спасување, Општината предвидува редовни обуки за 

гаснење пожари, а има набавено и основна опрема за гаснење почетен пожар на отворено. 

Опремата и неколку обучени лица можат да им помогнат на професионалните сили на Град 

Скопје, но не до степен за самостојно справување со пожар. 

Друга опасност која треба да се потенцира е опасноста од излевање вода од речните 

корита. Излевањето не би можело да биде до степен да загрози човечки животи, но би 

предизвикало големи штети на обработливото земјиште. 

 

2.9. Еколошки аспект 

 

Иако општината е во близина на Скопје, кој важи за еден од најзагадените градови 

во светот, благодарение на шумските богатства и на местоположбата, воздухот во 

општината е со висок квалитет. Кон ова приднесува и фактот што во општината нема и, 

според плановите, не може да има фабрики кои би го загадувале воздухот. 

 

На територијата на Општина Чучер-Сандево течат следниве реки: Лепенец, Побушка 

Река, Бањанска Река, Чучерски Поток, Кучевачка (Урвичка) Река и Турчевска Река.  

Иако се располага со големи водни ресурси, сепак тие не се доволно истражени. 

Така, во иднина се планира да се истражат и да се обезбедат потребните предуслови за 

нивно искористување за обновливи извори на енергија – мали хидроцентрали. 

 

Најголем белег по којшто Општина Чучер-Сандево се идентификува и се разликува 

од останатите општини во Република Македонија е богатството со културно-историско 

наследство: 16 цркви и 5 манастири. Според Студијата за прикажување на културното и 

природното наследство во Скопскиот Регион од 2012, во Општина Чучер-Сандево има и 21 

археолошко наоѓалиште и 2 други објекти и површини од јавно значење и природно 

наследство. Од архелошките наоѓалишта, најпознати се т.н. Монуметалната раноримска 

гробница во село Бразда и Давина кула во Чучер. Покрај нив, автентичната архитектура на 

куќите со големи дрвени чардаци е уште едно големо обележје и сето тоа заедно би можело 

многу да придонесе за развој на туризмот. 

 

 

 

3. Процес на стратешко планирање на Интегрираниот план за локален развој 

(ИПЛР) 

 

3.1. Интегриран план за локален развој (ИПЛР) 

 

Целта на Интегрираниот план за локален развој (ИПЛР) е да се изгради економски 

капацитет на локалната заедница да ја подобри својата економска иднина и квалитетот на 

живеење за сите жители. Тоа е процес со којшто јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор 
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работат заеднички во партнерски однос, за да создадат подобри услови за економски раст и 

создавање нови работни места. 

ИПЛР се однесува на заложбите на локалната заедница постојано да ја подобрува 

инвестициската клима и условите за водење бизнис, за да ја подобри конкурентноста, да ги 

задржи постојните работни места и да го подобри приходот. 

Успехот на локалната заедница во услови на глобализација во голема мера ќе зависи 

од нејзината способност да се адаптира кон постојаните промени на динамичната економија 

на меѓународно и на национално ниво и да се соочи со сè поголемата конкуренција. 

Движечките сили на промените на меѓународен план се од економска, технолошка, 

политичка и регулаторна природа.     

 

Локалната самоуправа е главниот носител на економскиот развој на општината. 

Притоа, може да се користат различни пристапи, коишто вклучуваат: 

- Создавање функционална инвестициска клима на локално ниво; 

- Поддршка на малите и на средните претпријатија; 

- Поттикнување на претприемништвото за основање нови претпријатија; 

- Привлекување надворешни инвеститори;  

- Инвестирање во физичка инфраструктура; 

- Инвестирање во „мека“ инфраструктура (развој на образованието и на работната 

сила, поддршка за градење на институциите и легислативата); 

- Поддршка на развојот на кластери; 

- Обнова или поттик за развој на одредени делови од општината;    

- Поддршка на неформалните и новите стопански дејности и 

- Поддршка на ранливите целни групи (на пример, жени, млади, итн.). 

 

 

3.2. Стратешко планирање на ИПЛР 

 

Процесот на стратешко планирање на ИПЛР во Општина Чучер-Сандево беше 

целосно координиран од УНДП, во тесна соработка со лидерот на тимот за ИПЛР. 

Заинтересираните страни вклучени во процесот беа: општинскиот координатор за ИПЛР, 

претставници на општинската администрација, други претставници на јавниот сектор 

(училишта, јавни установи итн.), како и претставници на приватниот и на граѓанскиот 

сектор.  

 

Користената методологија е целосно партиципативна и ги вклучи сите главни актери 

на ИПЛР од општината. Таа се базира врз следните принципи: 

- Сеопфатна анализа и разбирање на моменталната состојба и на развојните потреби 

на општината; 

- Релевантност и јасна дефинираност; 

- Вистинско партнерство на сите заинтересирани страни; 

- Кохерентност, конзистентност, изводливост и реалистичност; 

- Јасно влијание врз процесот на ИПЛР во општината; 

- Дозволува следење, овозможува основа за одговорност и транспарентност и 

овозможува промена (доволно ниво на флексибилност); 

- Сеопфатност, односно покривање на главните прашања на ИПЛР; 
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- Изработка на стратешки план на општината, а не само на општинската 

администрација; 

- Автентичност/уникатност и рефлексија на локалната ситуација и идеи за ИПЛР и  

            - Разбирливост за пошироката јавност, со атрактивен дизајн.       

 

Временскиот хоризонт на стратешкиот план за ИПЛР е четири години (2019 – 2022), со 

придружни краткорочни, среднорочни и долгорочни цели.  

Стратешкиот процес на планирањето на ИПЛР се состои од пет главни фази: 

 

Фаза Процес на стратешко планирање на ИПЛР 

1. Подготвителна фаза (подготовка)  

2. Аналитичка фаза 

3. Тактичка фаза за ИПЛР 

4. Оперативна фаза за ИПЛР 

5. Ревизија на стратешкиот план за ИПЛР 

 

 

Фаза 1: Подготвителна фаза (подготовка)  

Вклучува прв (почетен) состанок и вовед во процесот на стратешко планирање на ИПЛР, 

како и обука за процесот на стратешко планирање на ИПЛР. 

Оваа фаза ги вклучува следниве активности: 

- Одржување прв (иницијален) состанок во Општината и носење одлука на Општината за 

отпочнување на процесот на планирање на локалниот развој; 

- Градоначалникот и Советот на Општината обезбедуваат политичка поддршка на процесот; 

- Назначување координатор на процесот и формирање општински тим за ИПЛР, во којшто 

се застапени различни сектори и постои родова рамнотежа; 

- Идентификување на надлежните и заинтересираните локални актери и 

- Организирање обука за целта, значењето и методологијата на процесот на стратешко 

планирање на ИПЛР за главните учесници. 

 

Фаза 2: Аналитичка фаза 

Вклучува прибирање и анализа на информации. Тоа се информации за самата општина и од 

други стратешки документи на регионално/национално ниво.   

Прибирањето информации ги вклучува следниве активности: 

- Прибирање информации од општината; 

- Прибирање информации од клучните заинтересирани страни и 

- Редовна комуникација со координаторот на процесот. 

Во согласност со собраните податоци, следи анализа на информациите и подготовка на 

СВОТ-анализата, која ги има следниве начела: 

- Треба да се одреди значењето на информациите – дали опишаната ситуација е добра или 

лоша; 

- Треба да се идентификуваат разликите во рамките на општината; 

- Треба да се одреди трендот на промените; 

- Треба да се идентификуваат т.н. хоризонтални теми; 

- Треба да се користи претходното искуство;  

- Анализата треба да биде точна и реална; 
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- Треба да се направи јасна разлика помеѓу локалните и националните прашања; 

- Треба да се идентификуваат националните стратегии и планови кон коишто стратешки 

треба да се приспособи ИПЛР и   

- Да се изработи анализа на силните и слабите страни, на можностите и заканите (СВОТ). 

 

Фаза 3: Тактичка фаза за ИПЛР 
Вклучува дефинирање на заедничката визија на општината, на стратешките области, цели 

и активности, финализирање на стратешкиот план за ИПЛР и негово усвојување од страна 

на Советот на Општината.  

На крајот од оваа, аналитичка фаза е формулирањето на Визијата на општината и 

дефинирањето на стратешките приоритети. Првата работилница со заинтересираните 

страни ги вклучува следниве активности: 

- Дефинирање заедничка визија на општината; 

- Дефинирање на стратешките области и стратешките цели и 

- Постигнување согласност на сите вклучени околу стратешките приоритети.  

 

Дефинирањето конкретни цели и листа на програми/проекти (активности) ги вклучува 

следниве активности: 

- Дефинирање конкретни цели за секоја стратешка цел, кои се: специфични, мерливи, 

амбициозни но остварливи, реалистични и временски определени; 

- Постигнување согласност на сите вклучени околу конкретните цели;  

- „Бура на идеи“, анализа и приоретизирање на предложените програми/проекти 

(активности): 

- активности финансирани и спроведени од Општината; 

- активности финансирани и спроведени од другите заинтересирани страни, вклучително и 

од приватниот сектор; 

- активности спроведени од локални актери, а финасирани од извори на национално ниво 

или од меѓународни извори; 

- активности финансирани и спроведени од националните установи, на територијата на 

општината и 

- Приоретизирање на активностите. 

 

Финализирањето на стратешкиот план за ИПЛР ги опфаќа активностите како изработка на 

прва нацрт-верзија на стратешкиот план за ИПЛР, расправа за нацрт-документот, 

коментари, забелешки и предлози за стратешкиот план за ИПЛР. На крајот се изработува 

финална верзија на стратешкиот план за ИПЛР, се презентира документот пред 

градоначалникот и Советот на Општината и се усвојува стратешкиот план за ИПЛР од 

страна на Советот на Општината. 

 

Фаза 4. Оперативна фаза 
Опфаќа подготовка на рамката за спроведување (план за спроведување, финансиски 

план, план за развој на организациските капацитети и човечките ресурси, следење и 

евалуација). 

 

Вклучува изработка на акциски план за спроведување на стратешкиот план за ИПЛР, 

распределување на одговорностите за спроведувањето на стратешкиот план за ИПЛР и 
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изработка на модел за набљудување и оценување на спроведувањето. 

 

Фаза 5. Ревизија на стратешкиот план за ИПЛР 
Ревизија на Стратешкиот план за ИПЛР треба да се прави најмалку еднаш годишно. 

Ревизијата треба да вклучува преглед на користењето на воспоставеното набљудување и 

индикатори за оценување на спроведувањето. Оваа постапка треба да одговори на 

прашањата: 

- Што е променето во СВОТ-анализата? 

- Дали се потребни промени во некои од стратешките или од конкретните цели? 

- Дали предвидените проекти се спроведуваат според планот?  

- Дали индикаторите се применливи? 

 

Стратешкиот план за ИПЛР треба да го избалансира економскиот развој со 

потребата за заштита на животната средина и со социјалните потреби. Процесот на 

стратешко планирање е еднакво важен за општината колку и неговите резултати. Треба да 

се има предвид дека целта на стратешкиот план за ИПЛР не е напишаниот документ, туку 

неговото спроведување, што треба да придонесе за подобрување на локалната економија и 

подобар стандард на жителите на општината.   

 

 

3.3. Дијагностика – Анализа на силните и слабите страни, можностите и заканите 

(СВОТ) 

 

При дијагностицирањето на моменталната ситуација во Општина Чучер-Сандево, 

Општинскиот тим за ИПЛР ја користеше алатката за Анализа на силните и слабите страни, 

можностите и заканите (СВОТ), имајќи ги предвид податоците од Профилот на Општината. 

Силните страни се фактори што ги потенцираат конкурентските предности на општината 

како атрактивно место за живот и стопанисување. Слабите страни се фактори или тренд на 

појави кои се пречки во економскиот развој. Можностите се состојби со чиешто 

извршување или искористување се олеснува и се зајакнува развојот на општината. Заканите 

се непожелни надворешни влијанија или трендови што водат кон назадување на процесот, 

или можат да бидат пречки и ризици во развојот на општината. Силните и слабите страни 

се внатрешни фактори на локалната економија и врз нив може да се влијае, додека 

можностите и заканите се надворешни фактори што го условуваат развојот, а врз кои 

општината нема влијание. Силните страни и можностите се позитивни фактори, додека 

слабите страни и заканите се негативни фактори. 

 

 

 

 Внатрешни фактори Надворешни фактори 

П
о
зи

ти
в
н

и
 

ф
ак

то
р
и

 

СИЛНИ СТРАНИ МОЖНОСТИ 

- Активно население (нема иселување, дури 

има доселување) 

- Расположлива работна сила 

- Мултиетничка средина 

- Развој на туризмот 

- Развој на земјоделството и 

сточарството 

- Промоција на општината за 

привлекување инвеститори 
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- Погодна надморска висина за центри за 

рехабилитација 

- Погранична зона и граничен премин 

- 3 основни училишта 

- Јавно комунално претпријатие (ЈКП) 

- Развиена локална патна мрежа 

- Спортско-рекреативен дух кај населението 

- Водоводна мрежа до голем број населени 

места 

- План за индустриска зона за МСП – во 

реализација 

- Обиколницата на Скопје и магистрален пат 

поминуваат низ општината 

- Новиот автопат Скопје-Приштина 

- Голем број цркви и манастири (културно 

наследство) 

- Добро организирана, современа и сервисно 

ориентирана Општина 

- Спортски аеродром Стенковец 

- Во тек е процесот на изработка на 

стратешки план за ИПЛР 

- База на податоци за стопанските субјекти 

во општината 

- Производство на кромид, семенски 

материјал од кромид (арпаџик) и компир  

 - Постојни инвеститори 

- Три викенд-населби 

- Традиција на вешти занаетчии 

- Изградба на колектор и станица за 

пречистување отпадни води во село Побожје 

- Aвтентични архитектонски градби 

- Искористување на водното 

богатство 

- Лоцирање на бизнисите во 

близина на Обиколницата на 

Скопје и новиот автопат Скопје 

– Приштина 

- Развој на прекуграничната 

соработка и искористување на 

фондовите на ЕУ за 

прекугранична соработка  

- Позитивен тренд во 

индустријата 

- Изградба на центри за спорт и 

рекреација 

- Формирање друштво за 

заштита на животната средина 

 - Развивање на 

претприемништвото и 

започнување сопствен бизнис 

- Подобрување на условите за 

образование 

 - Организирање културни 

манифестации  

 - Владина политика за 

поддршка на земјоделството 

- Близина на Скопје како голем 

пазар 

Н
ег

ат
и

в
н

и
 ф

ак
то

р
и

 

СЛАБИ СТРАНИ ЗАКАНИ 

- Непостоење спортско-рекреативен центар 

- Делумно покриена фекална канализација 

- Немање атмосферска канализација 

 - Слабо одржување на постојната 

електрична мрежа и слаба наплата 

 - Лоша состојба на локалната патна мрежа  

- Незаштитени, неодржувани и 

неафирмирани културно-историски објекти 

- Голем број корисници на социјална помош 

- Непостоење туристичка понуда и 

капацитети за рурален и планински туризам 

- Ниска образовна структура на населението 

 - Немање соодветна општинска 

административна зграда 

- Намалување на природниот 

прираст 

- Ниска еколошка свест на 

населението 

 - Тенденција за постепено 

загадување на водите 

- Намалување на приходите на 

општината 

- Пограничен криминал 

- Диви депонии, бесправна сеча 

на шумите и лов на животните 
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- Немање сопственост над земјиштето 

- Неусогласеност на постојниот образовен 

профил на невработените со потребите на 

локалната економија 

- Непостоење средно училиште 

- Мал број и неактивни НВО 

- Слаб претприемачки дух 

- Расцепкано земјиште и застарено 

земјоделство 

- Немање банки во општината 

- Слаб интерес за соработка на приватниот 

сектор со локалната самоуправа 

- Непостоечки туристички промотивен 

материјал 

- Недоволен промотивен материјал на 

општината 

- Непостоење програма за заштита на  

културно-историските споменици 

- Немање ЛЕАП 

- Немање план за локален пазар на трудот 

 

3.4. Резиме на СВОТ-анализата: 

Врз основа на погоре презентираната СВОТ-анализа, може да се извлечат неколку 

заклучоци: 

 

1. Локацијата на Општина Чучер-Сандево има важни предности, а истовремено претставува 

можност за економски развој. Во непосредна близина на општината се наоѓа пазарот со 

најголема куповна моќ во државата, градот Скопје. Низ општината поминуваат два 

извонредно важни патни правци: новоизградената обиколница околу Скопје, која има 

автопатско решение и со која општината се поврзува преку клучка, и магистралниот пат 

Скопје – Приштина, како и новиот автопат во изградба, Скопје – Приштина. На 

територијата на општината се наоѓа спортскиот аеродром Стенковец. Планината Скопска 

Црна Гора, трите постојни викенд-населби, автентичната архитектура и големиот број 

цркви и манастири даваат можности за развој на туризмот. Притоа, треба да се поведе 

поголема грижа за животната средина и за заштитата на културното наследство. 

 

2.  Општина Чучер-Сандево е традиционална рурална општина со недоволно развиено 

земјоделско производство, при што се укажува потреба од здружување на земјоделците и 

сточарите, но и нивна едукација за новите стандарди и технологии, како и за 

промовирањето и пласманот на производите. Исто така треба се спомне и искористувањето 

на ИПА и ИПАРД-фондовите. Недостигот од локален пазар има влијание врз пласманот на 

производите на земјоделците.  

 

3. Општината има релативно неповолна структура на популацијата според школската 

подготовка. Без училиште, со некомплетно основно образование и со завршено основно 

образование, се повеќе од половината од вкупниот број жители, односно 54,69 %. Сосема 
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мал број, односно само 2,06 %, се со више и високо образование, споредено со 6,9 % на 

национално ниво. Во економијата базирана врз знаење, мора да се посвети внимание на 

подобрување на образовната структура и да се поттикнат младите да продолжат со своето 

образование. 

 

4. За да може општината успешно економски да се развива на среден и на долг рок, потребно 

е да се насочи кон привлекување странски и домашни инвеститори, при што треба да се 

потенцира близината на градот Скопје и можностите што ги создава новата обиколница и 

новиот автопат Скопје – Приштина, изработката на УП вон населено место или 

индустриската зона Стенковец. Постои заинтересираност од инвеститорите да го лоцираат 

својот бизнис во општината, а одредени инвеститори веќе имаат донесено одлука да 

инвестираат. 

 

5. Општина Чучер-Сандево е мала рурална општина со релативно млади кадри и има 

можност да изгради ефективна и ефикасна локална власт, за која сепак треба да се создадат 

одредени предуслови во вид на нова општинска зграда, континуирана обука на вработените 

и техничко доопремување, со цел создавање поволна деловна околина и квалитетни услуги 

за граѓаните.     

 

 

3.5. Визија на општината 

 

Визијата, којашто претставува долгорочна определба и насока кон која ќе се движи 

Општина Чучер-Сандево и крајна посакувана дестинација на економскиот развој за 

следните 4 години, односно за периодот од 2019 – 2022 година, е следната: 

 

„Чучер-Сандево – модерна мултиетничка општина, привлечна локација за 

инвестирање, чиста и здрава средина со можности за развој на рурален туризам, 

земјоделство и сточарство, афирмација на културно-историските вредности, опптина 

која се грижи за благосостојбата на ранливите граѓани и место отворено за сите кои 

се стремат кон подобра иднина“.  

 

 

 

4. Стратешки области 

 

Врз основа на изработениот Профил на Општина Чучер-Сандево и спроведената 

СВОТ-анализа, општинскиот тим ги определи стратешките области, кои се основа за 

определување на стратешките цели. Стратешките области во кои Општина Чучер-Сандево 

треба да генерира развој во иднина се следните: 

 
1) Единица на локалната самоуправа; 

2) Инфраструктура;  

3) Локална економија; 

4) Човечки ресурси; 

5) Животна средина; 
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6) Туризам и 

7) Земјоделство и сточарство; 

8) Социјална заштита. 

4.1. Стратегии за конкурентска предност, привлекување инвестиции, соработка/ 

партнерство и мобилизација во клучните стратешки области 

 

При определувањето на стратешките цели, општинскиот тим за ИПЛР го зеде 

предвид пристапот што е определен со СВОТ-анализата, односно максимизирање на 

користењето на следните односи: 

- Силните страни и можностите на Општина Чучер-Сандево – конкурентски 

предности; 

- Слабите страни и можностите – привлекување инвестиции, соработка и создавање 

партнерства; 

- Силни страни и опасности: мобилизација и 

- Слаби страни и опасности: штети. 

 

Можните односи што ги создаваат идентификуваните елементи во СВОТ-анализата се 

дадени во следната табела: 

 
Можности 

(O) 

Закани 

(T) 

Силни страни 

(S) 

Конкурентски 

предности 
Мобилизација 

Слаби страни 

(W) 

Привлекување инвестиции/ 

Соработка/ 

Партнерство 

Штети 

 

Стратешкиот план за ИПЛР има одреден број компоненти кои се наброени подолу. 

 

Елементи на стратешкиот план за ИПЛР 

Елемент: Опис: 

Визија Го опишува консензусот на заинтересираните страни 

за посакуваната иднина на заедницата 

Стратешки цели Даваат јасна развојна насока/правец. Произлегуваат 

директно од визијата. 

Претставуваат специфични области врз кои 

Стратешкиот план за ИПЛР ќе се фокусира за да се 

оствари визијата. 

Тие се многу поописни и поконкретни од изјавата за 

визијата. 

Треба да ги покријат критичните прашања 

идентификувани во СВОТ-анализата и ги одредуваат 

најголемите ПОТРЕБИ и ПРИОРИТЕТИ. 
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Оптимален број стратешки цели е од 5  до 8, во 

спротивно Стратешкиот план за ИПЛР ќе го загуби 

фокусот. 

Конкретни цели 

 

Конкретните цели се поспецифични, квантифицирани 

и временски ограничени изјави за постигнување 

резултати. 

Тие треба да се „паметни“ (од анг. SMART); 

- специфични; 

- мерливи; 

- агресивни, но остварливи; 

- ориентирани кон резултати и 

- временски дефинирани. 

Тие се однесуваат на конкретни резултати што сакаме 

да ги постигнеме. 

На ова ниво се поставува врска со мерењето на 

перформансите преку јасно дефинирани индикатори. 

Програми/проекти 

(активности) 

Програма е збир од проекти кои имаат многу слична 

или иста задача, односно крајна цел, или се 

последователни и зависни во реализацијата. 

Програмите се временски ограничени и мерливи 

изјави за главниот пристап или метод до остварување 

на целите на развојот. 

Проектите претставуваат активности за 

имплементирање на конкретните компоненти на 

програмите.  

Тоа се временски ограничени и мерливи активности 

насочени кон остварување на целите на развојот 

преку решавање конкретни проблеми.  

За проектите треба да се доделат одговорности, 

односно да се определат одговорни личности, и да се 

претпостават трошоците, односно да се одреди 

буџетот. Тие се временски ограничени и мерливи, 

односно имаат временска рамка. 

 

4.2. Стратешки цели 

 

Откако беа дефинирани стратешките области, се премина кон дефинирање на 

стратешките цели од страна на општинскиот тим за ИПЛР. Од повеќето предлози коишто 

произлегоа од членовите, беше донесена одлука за сублимирање на предлозите во осум 

стратешки цели, кои треба јасно да ја покажат насоката на развојот на Општина Чучер-

Сандево во наредниот период од четири години (2019 – 2022). 

 
 Да се подобри достапноста и квалитетот на  услугите за граѓаните од страна на ЕЛС; 

 Да се подобрат условите за живот преку подобрување и проширување на базичната 

инфраструктура; 

 Да се создадат услови за привлекување нови инвеститори; 



27 

 

 Да се подобрат условите во образованието, спортот и културата во општината; 

 Да се подобри заштитата на животната средина; 

 Да се создадат предуслови за развој на туризмот;  

 Да се подобрат условите за развој на земјоделството и сточарството; 

 Да се подобри социјалната сфера во општината. 

Од графиконот подолу се гледа поврзаноста на крајната цел (Визијата) и политиките за 

економски развој (Стратешките цели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Рангирање на стратешките цели 

 

По завршеното дефинирање на стратешките цели, врз основа на матрицата за нивно 

приоретизирање, беше извршено и рангирањето на целите. 

Секој од членовите на општинскиот тим за ИПЛР имаше можност да распредели вкупно 

пет поени по критериум. Според поените кои беа доделени, рангирањето на стратешките 

цели е прикажано во следната табела: 

 

„Чучер-Сандево – модерна мултиетничка општина, 

привлечна локација за инвестирање, чиста и здрава 

средина со можности за развој на рурален туризам, 

земјоделство и сточарство, афирмација на 

културно-историските вредности, опптина која се 

грижи за благосостојбата на ранливите граѓани и 

место отворено за сите кои се стремат кон подобра 

иднина“ 

 

Да се подобри 

достапноста и 

квалитетот на  

услугите за 

граѓаните од 

страна на ЕЛС 

Да се подобрат 

условите за 

живот преку 

подобрување и 

проширување на 

базичната 

инфраструктура 

Да се создадат 

услови за 

привлекување 

нови 

инвеститори 

Да се подобрат 

условите во 

образованието, 

спортот и 

културата во 

општината 

Да се подобри 

заштитата на 

животната 

средина 

Да се создадат 

предуслови за 

развој на 

туризмот 

Да се подобрат 

условите за 

развој на 

земјоделството и 

сточарството  

 

Да се подобри 

социјалната 

сфера во 

општината 
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# Стратешка цел 
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1. 

Да се подобри достапноста и 

квалитетот на услугите за 

граѓаните од страна на ЕЛС 

21 20 16 14 16 87 1 

2. 

Да се подобрат условите за 

живот преку подобрување и 

проширување на базичната 

инфраструктура 

18 14 12 13 20 76 2 

3. 

Да се создадат услови за 

привлекување нови 

инвеститори 

14 13 9 9 12 57 3 

4. 

Да се подобрат условите во 

образованието, спортот и 

културата во општината 

5 7 9 9 9 39 4 

5. 
Да се подобри заштитата на 

животната средина 
7 6 10 5 1 29 5 

6. 
Да се создадат предуслови за 

развој на туризмот  
1 6 5 6 7 25 6 

7. 

Да се подобрат условите за 

развој на земјоделството и 

сточарството  

2 4 5 3 2 16 7 

8. 
Да се подобри социјалната 

сфера во општината 
5 2 1 2 4 14 8 
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СТРАТЕШКА 

ЦЕЛ 

1 

ПРИОРИТЕТИ МЕРКИ ПРОЕКТИ 
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. 
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СЦ 1.; П.1.  

Да се подобри достапноста на 

услугите за граѓаните од страна на 

ЕЛС 

СЦ 1.; П 1.; М 1.; 

Изградба на нова 

општинска зграда 

СЦ 1.; П 1.; М 1.; Пр. 1. 

Техничка документација за изградба на 

административна зграда 

СЦ 1.; П 1.; М 1.; Пр. 2. 

Изградба на нова административна зграда 

СЦ 1.; П 1.; М 1.; Пр. 3. 

Опремување на административната зграда 

СЦ 1.; П 2.  

Зајакнување на капацитетите на 

општинската администрација 

СЦ 1.; П 2.; М 1.; 

Koнтинуирани обуки на 

општинската 

администрација 

СЦ 1.; П 2.; М 1.; Пр. 1. 

Подготовка на програма за потребни обуки 

СЦ 1.; П 2.; М 1.; Пр. 2. 

Спроведување обуки 

СЦ 1.; П 3.  

Развој и поддршка на граѓанскиот 

сектор 

СЦ 1.; П 3.; М 1.; 

Поддршка на НВО од 

страна на ЕЛС 

СЦ 1.; П 3.; М 1.; Пр. 1. 

Информирање на граѓаните за потребата од 

здружување 

СЦ 1.; П 3.; М 1.; Пр. 2. 

Поддршка од ЕЛС при регистрирање НВО 

СЦ 1.; П 3.; М 1.; Пр. 3. 

Поддршка од ЕЛС за активностите на НВО 
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СТРАТЕШКА 
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2 ПРИОРИТЕТИ МЕРКИ 
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СЦ 2.; П 1. 

Да се изгради и да се подобри 

локалната патна мрежа 

СЦ 2.; П 1.; М 1. 

Изградба и реконструкција 

на локалните патишта 

СЦ 2.; П 1.; М 1.; Пр. 1. 

Подготовка на техничката документација за              

реконструкција на локален пат во Бањани 

СЦ 2.; П 1.; М 1.; Пр. 2. 

Реконструкција на локален пат во Бањани 

СЦ 2.; П 1.; М 1.; Пр. 3. 

Подготовка на техничката документација за              

реконструкција на локален пат во Побожје 

СЦ 2.; П 1.; М 1.; Пр. 4. 

Реконструкција на локален пат во Побожје 

СЦ 2.; П 1.; М 1.; Пр. 5. 

Подготовка на техничката документација за              

реконструкција на локален пат во н.в. Кучевачка 

бара (59) 

СЦ 2.; П 1.; М 1.; Пр. 6. 

Реконструкција на локален пат во Кучевачка Бара 

СЦ 2.; П 1.; М 1.; Пр. 7. 

Реконструкција на локален пат Горњани – Блаце 

СЦ 2.; П 1.; М 1.; Пр. 8. 

Реконструкција на локален пат Кучевиште 

СЦ 2.; П 1.; М 1.; Пр. 9. 

Реконструкција на локален пат Коцка 

СЦ 2.; П 1.; М 1.; Пр. 10. 

Реконструкција на две улици во Мирковци 

СЦ 2.; П 1.; М 1.; Пр. 11. 

Реконструкција на улици во Глуво 

СЦ 2.; П 2. 

Да се подобри опфатот и 

прочистувањето на отпадните води 

СЦ 2.; П 2.; М 1. 

Изградба на фекална 

канализација и 

пречистувачки станици 

СЦ 2.; П 2.; М 1.; Пр. 1. 

Изведба на канализациски крак Мирковци 

СЦ 2.; П 2.; М 1.; Пр. 2. 

Изградба на канализациски крак Глуво 

СЦ 2.; П 2.; М 1.; Пр. 3. 
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Изградба на канализациски крак Чучер 

СЦ 2.; П 2.; М 1.; Пр. 4. 

Изградба на фекална канализација – Побожје 

СЦ 2.; П 2.; М 1.; Пр. 5. 

Изградба на канализација во Кучевачка Бара 

СЦ 2.; П 3.  

Да се подобри водоснабдувањето 

СЦ 2.; П 3.; М 1.  

Изградба и реконструкција 

на водоводни системи за 

населени места 

СЦ 2.; П 3.; М 1.; Пр. 1. 

Реконструкција на водовод Горњани 

СЦ 2.; П 3.; М 1.; Пр. 2. 

Изведба на цевковод Голиово – Оризари 
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СТРАТЕШКА 
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3 ПРИОРИТЕТИ МЕРКИ 
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СЦ 3.; П 1. 

Да се изработат урбанистички 

планови (УП) за село и вон населено 

место 

СЦ 3.; П 1.; М 1. 

Изработка на урбанистички 

планови за село и вон 

населено место 

СЦ 3.; П 1.; М 1.; Пр. 1. 

Изработка на урбанистички план за села Глуво и 

Бразда   

СЦ 3.; П 1.; М 1.; Пр. 2. 

Изработка на урбанистички план за село  

Кучевиште и за локалитетите Бара и Бел Камен 

СЦ 3.; П 1.; М 1.; Пр. 3. 

Изработка на урбанистички план за село и вон 

населено место Побожје 

СЦ 3.; П 1.; М 1.; Пр. 4. 

Изработка на урбанистички план за село Мирковци 

СЦ 3.; П 1.; М 1.; Пр. 5. 

Изработка на урбанистички план за село Чучер-

Сандево 

СЦ 3.; П 1.; М 1.; Пр. 6. 

Изработка на урбанистички план за село Горњани 

и Бањани 

СЦ 3.; П 1.; М 1.; Пр. 7. 

Изработка на општ акт за село Блаце 

СЦ 3.; П 2.  

Да се изработат урбанистички 

планови за индустриски зони 

СЦ 3.; П 2.; М 1. 

Изработка на урбанистички 

план за Индустриска зона 

Глуво-Бразда 

СЦ 3.; П 2.; М 1.; Пр. 1. 

Обезбедување инфраструктура до зоната 

СЦ 3.; П 2.; М 1.; Пр. 2. 

Изготвување техничка документација за 

инфраструктурно уредување на Индустриската 

зона Стенковец 

СЦ 3.; П 2.; М 1.; Пр. 3. 

Промовирање на зоната 

СЦ 3.; П 3. 

Да се подобри маркетингот на 

општината 

СЦ 3.; П 3.; М 1. 

Изработка на Водич за 

инвеститори 

СЦ 3.; П 3.; М 1.; Пр. 1. 

Изработка, печатење и дистрибуирање Водич за 

инвеститори 
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СТРАТЕШКА 
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СЦ 4.; П 1. 

Подобрување на условите во 

образованието 

СЦ 4.; П 1.; М 1.  

Реконструкција на основни 

училишта 

СЦ 4.; П 1.; М 1.; Пр.1. 

Реконструкција на училишна сала во ОУ „Кирил и 

Методиј“ – с. Кучевиште и обезбедување 

енергетска ефикасност на салата 

СЦ 4.; П 1.; М 1.; Пр. 2. 

Подобрување на енергетската ефикасност во ОУ 

„Кирил и Методиј“ – с.Кучевиште 

СЦ 4.; П 1.; М 1.; Пр. 3. 

Подобрување на енергетската ефикасност во ОУ 

„Александар Урдаревски“ – Сандево 

СЦ 4.; П 1.; М 1.; Пр. 4. 

Подобрување на условите за работа на ОУ „Михаљ 

Грамено“ – с. Брест 

СЦ 4.; П 1.; М 2.  

Опремување на училиштата 

СЦ 4.; П 1.; М 2.; Пр. 1. 

Опремување со наставни средства и помагала на 

основните училишта 

СЦ 4.; П 1.; М 3.  

Да се поддржат мерките за 

поттикнување на младите да 

продолжат со образованието 

СЦ 4.; П 1.; М 3.; Пр. 1. 

Организирање кампања за создавање свесност кај 

младите 

СЦ 4.; П 1.; М 3.; Пр. 2. 

Фонд за поддршка на образованието на младите од 

сиромашни семејства 

СЦ 4.; П 1.; М 4.  

Професионална ориентација на 

младите за нивно насочување 

при изборот на идно занимање 

СЦ 4.; П 1.; М 4.; Пр. 1. 

Советување на младите за нивно насочување при 

изборот на идно занимање 

СЦ 4.; П 2. 

Подобрување на условите во 

областа на спортот 

СЦ 4.; П 2.; М 1. 

Создавање услови за спортски 

активности 

СЦ 4.; П 2.; М 1.; Пр. 1. 

Изградба на спортско-рекреативни центри 

СЦ 4.; П 2.; М 1.; Пр. 2. 

Поддршка на спортски активности 
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СЦ 4.; П 3. 

Подобрување на условите во 

областа на културата 

СЦ 4.; П 3.; М 1. 

Создавање услови за 

заживување на културните 

активности 

СЦ 4.; П 3.; М 1.; Пр. 1. 

Изготвување техничка документација за 

изградба/реконструкција на Партизански дом 

Сандево 

СЦ 4.; П 3.; М 1.; Пр. 2. 

Изградба на сала – Партизански дом Сандево 

СЦ 4.; П 3.; М 1.; Пр. 3. 

Поддршка на манифестацијата „Станкови денови“ 

СЦ 4.; П 3.; М 1.; Пр. 4. 

Негување на изворниот фолклор, традициите и 

обичаите 
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СТРАТЕШКА 

ЦЕЛ 

5 ПРИОРИТЕТИ МЕРКИ 

ПРОЕКТИ 
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н
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СЦ 5.; П 1. 

Да се подобри состојбата со отпадот 

СЦ 5.; П 1.; М 1. 

Лоцирање на дивите 

депонии 

СЦ 5.; П 1.; М 1.; Пр. 1. 

Прибирање податоци и утврдување на типот на 

дивите депонии 

СЦ 5.; П 1.; М 1.; Пр. 2. 

Изработка на физибилити-студија за утврдување 

на типот на отпадот за којшто е најекономично 

изведувањето и спроведување план за управување 

со отпадот 

СЦ 5.; П 1.; М 2. 

Привремен собирен 

општински центар за 

селекција на отпадот 

СЦ 5.; П 1.; М 2.; Пр. 1. 

Набавка и поставување контејнери на привремени  

собирни места за селекција на отпадот (батерии,  

електронски отпад, ПВЦ-отпад и сл.)  

СЦ 5.; П 1.; М 2.; Пр. 2. 

Склучување договори со колективни собирачи 

СЦ 5.; П 1.; М 2.; Пр. 3. 

Пилот-проект за компостирање на биоразградлив 

отпад 

СЦ 5.; П 1.; М 3. 

Подобрување на начинот за 

собирање и транспорт на 

комуналниот отпад во 

општината 

СЦ 5.; П 1.; М 3.; Пр. 1 

Набавка на механизација за ЈКП – мали собирни 

возила за комунален отпад  

СЦ 5.; П 1.; М 3.; Пр. 2. 

Набавка на опрема за ЈКП – пластични канти и 

метални контејнери за комунален отпад, како и 

резервни делови за нив 

СЦ 5.; П 1.; М 4. 

Подигнување на јавната 

свест 

СЦ 5.; П 1.; М 4.; Пр. 1. 

Спроведување јавна кампања 

СЦ 5.; П 1.; М 4.; Пр. 2. 

Печатење промотивни материјали и набавка и 

поставување информативни табли 

СЦ 5.; П 1.; М 4.; Пр. 3 

Спроведување пилот-проекти (обука за 

селектирање отпад, итн.) 
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СЦ 5.; П 2. 

Да се заштитат водите 

СЦ 5.; П 2.; М 1. 

Изработка на елаборати за  

водните ресурси 

СЦ 5.; П 2.; М 1.; Пр. 1. 

Изработка на елаборати за заштитни зони на 

извориштата 

СЦ 5.; П 2.; М 1.; Пр. 2. 

Изработка на елаборати за капацитетите на новите 

изворишта (Докша) 

СЦ 5.; П 2.; М 1.; Пр. 3. 

Прибирање податоци за водните ресурси (број на 

реките, проток  на водата, количина на наносот, 

итн.) 

СЦ 5.; П 2.; М 2. 

Спроведување кампања за 

подигнување на јавната 

свест за заштита на водните 

ресурси 

СЦ 5.; П 2.; М 2.; Пр. 1. 

Спроведување јавна кампања 

СЦ 5.; П 2.; М 2.; Пр. 2. 

Печатење промотивни материјали 

СЦ 5.; П 2.; М 2.; Пр. 3. 

Спроведување пилот-проекти (акција за чистење 

итн.) 

СЦ 5.; П 2.; М 3. 

Заштита од 

излевање/заштита од 

поплави 

СЦ 5.; П 2.; М 3.; Пр.1. 

Изведба на регулација на речното корито Лепенец 

СЦ 5.; П 2.; М 3.; Пр. 2. 

Механичко отстранување отпад и чистење од 

вегетација на речните корита  

СЦ 5.; П 2.; М 3.; Пр. 3. 

Чистење канали (Мв. Кучевачка Бара) 

СЦ 5.; П 2.; М 3.; Пр. 4. 

Изработка на техн. док. за регулација на речните 

корита на Кучевачка и Бањанска Река (потег Глуво 

– Бразда) 

СЦ 5.; П 3. 

Да се заштитат шумите 

СЦ 5.; П 3.; М 1. 

Подигнување на јавната 

свест 

СЦ 5.; П 3.; М 1.; Пр. 1. 

Подигнување на јавната свест за потребата од 

заштита на шумските богатства 

СЦ 5.; П 3.; М 2. 

Заштита од пожари  

СЦ 5.; П 3.; М 2.; Пр. 1. 

Формирање противпожарно друштво 

 СЦ 5.; П 3.; М 2.; Пр. 2. 

Пошумување 



37 

 

СТРАТЕШКА 

ЦЕЛ 

6 ПРИОРИТЕТИ МЕРКИ 

ПРОЕКТИ 
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СЦ 6.; П 1. 

Да се изработи стратегија за развој 

на туризмот 

СЦ 6.; П 1.; М 1. 

Анализа на туристичките 

потенцијали 

СЦ 6.; П 1.; М 1.; Пр. 1. 

Мапирање на туристички локалитети 

СЦ 6.; П 1.; М 1.; Пр. 2. 

Изработка на документ со стратешките 

приоритети на општината во областа на туризмот 

СЦ 6.; П 2. 

Развој на туристичка 

инфраструктура 

СЦ 6.; П 2.; М 1. 

Изградба и подобрување на 

пристапната инфраструктура 

до туристичките локалитети 

СЦ 6.; П 2.; М 1.; Пр. 1. 

Изградба на пристапни патишта до Манастир „Св. 

Илија“ – Бањани и „Св. Архангел Михаил“–   с. 

Кучевиште 

СЦ 6.; П 2.; М 1.; Пр. 2. 

Уредување на излетничкиот локалитет „Св. 

Архангел“ – с. Кучевиште 

СЦ 6.; П 2.; М 1.; Пр. 3. 

Поставување патокази и урбана опрема 

СЦ 6.; П 3. 

Заштита и зачувување на културно-

историското наследство 

СЦ 6.; П 3.; М 1. 

Активности за зачувување на 

историското наследство 

СЦ 6.; П 3.; М 1.; Пр. 1. 

Реконструкција на кула во с. Кучевиште 

СЦ 6.; П 3.; М 1.; Пр. 2. 

Реконструкција/реставрација на куќата на 

Александар Урдаревски – с.Чучер 

СЦ 6.; П 4. 

Создавање предуслови за селски и 

екотуризам 

СЦ 6.; П 4.; М 1. 

Градење капацитети за 

селски и екотуризам 

СЦ 6.; П 4.; М 1.; Пр. 1. 

Анализа на можностите за селски и екотуризам 

СЦ6.; П4.; М1.; Пр.2 

Пилот проекти за селски туризам (рехабилитација 

на селски куќи со специфична архитектура и 

фарми) 

СЦ 6.; П 5. 

Создавање предуслови за планински 

и излетнички туризам 

СЦ 6.; П 5.; М 1. 

Создавање предуслови за 

планински и излетнички 

туризам 

СЦ 6.; П 5.; М 1.; Пр. 1. 

Анализа на локалитети за планински туризам 

СЦ 6.; П 5.; М 1.; Пр. 2. 

Пилот-проекти за планински туризам (изградба 

на планинарски домови – м.в. Рамно, места за 

одмор и освежување) 
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СЦ 6.; П 5.; М 1.; Пр. 3. 

Изработка на физибилити-студија за утврдување 

на трасата на трим-патека во к.о. Горњани и 

Бањани  

СЦ 6.; П 5.; М 1.; Пр. 4. 

Промовирање локалитети 
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СТРАТЕШКА 

ЦЕЛ 

7 ПРИОРИТЕТИ МЕРКИ 

ПРОЕКТИ 
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СЦ 7.; П 1. 

Да се создадат предуслови за развој 

на земјоделството 

СЦ 7.; П 1.; М 1. 

Поддршка на земјоделците 

СЦ 7.; П 1.; М 1.; Пр. 1. 

Поддршка на земјоделците за започнување 

сопствен бизнис 

СЦ 7.; П 1.; М 1.; Пр. 2. 

Поддршка на млади земјоделци во активности за 

модернизација на земјоделската механизација 

СЦ 7.; П 1.; М 1.; Пр. 3. 

Поддршка во промоцијата на производи со потекло 

од општината 

СЦ 7.; П 1.; М 1.; Пр. 4. 

Истражување на можноста за отворање зелен пазар 

и откупен центар 

СЦ 7.; П 2. 

Едукација на земјоделците 

СЦ 7.; П 2.; М 1. 

Едукација за органско 

производство 

СЦ 7.; П 2.; М 1.; Пр. 1. 

Поддршка во организација на семинари 

СЦ 7.; П 2.; М 1.; Пр. 2. 

Едукација за нови технологии 

СЦ 7.; П 2.; М 1.; Пр. 3. 

Печатење едукативен материјал 

СЦ 7.; П 3. 

Да се создадат предуслови за развој 

на сточарството 

СЦ 7.; П 3.; М 1. 

Поддршка и развој на 

сточарството 

СЦ 7.; П 3.; М 1.; Пр. 1. 

Поддршка на одгледувачите на автохтони раси 

добиток 

СЦ 7.; П 3.; М 1.; Пр. 2. 

Обука на фармери за овчарство и говедарство 
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СТРАТЕШКА 

ЦЕЛ 

8 ПРИОРИТЕТИ МЕРКИ 

ПРОЕКТИ 
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СЦ 8.; П 1. 

Заштита на децата 

СЦ 8.; П 1.; М 1. 

Создавање услови за заштита 

на децата 

СЦ 8.; П 1.; М 1.; Пр. 1. 

Основање ЈУ за згрижување деца од 

предучилишна возраст 

СЦ 8.; П 1.; М 1.; Пр. 2. 

Вклучување на децата од предучилишна возраст 

во градинка 

СЦ 8.; П 1.; М 1.; Пр. 3. 

Хортикултурно уредување на градинка 

СЦ 8.; П 1.; М 1.; Пр. 4. 

Изградба на детски забавни паркови 

СЦ 8.; П 2. 

Грижа за ранливи групи 

СЦ 8.; П 2.; М 1. 

Олеснување на условите за 

живот на ранливите 

категории граѓани 

СЦ 8.; П 2.; М 1.; Пр. 1. 

Грижа за лица со посебни потреби 

СЦ 8.; П 2.; М 1.; Пр. 2. 

Грижа за стари лица 

СЦ 8.; П 2.; М 1.; Пр. 3. 

Обезбедување олеснителни околности за 

изградба на старски домови 

СЦ 8.; П 2.; М 1.; Пр. 4. 

Грижа за семејства во ризик 

СЦ 8.; П 2.; М 1.; Пр. 5. 

Овозможување полесна достапност до ЦСР – 

приближување на социјалната заштита до 

граѓаните  
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5. ДИНАМИКА НА ФИНАНСИРАЊЕ 

 

СЦ 1.;  

МЕРКА 
ПРОЕКТ 

ПОЧЕТОК 

НА 

ПРОЕКТО

Т 

ВРЕМЕ ЗА 

СПРОВЕД

УВАЊЕ 

НА 

ПРОЕКТО

Т 

ПРОЦЕНЕ

ТА 

ВРЕДНОС

Т НА 

ПРОЕКТО

Т 

ДИНАМИКА НА ФИНАНСИРАЊЕ 

ВКУПНО 
ГОДИНА 1 ГОДИНА 2 ГОДИНА 3 ГОДИНА 4 

СЦ 1.; П 1.; М 1. 

Изградба на нова 

општинска зграда 

Техничка 

документација за 

изградба на 

административна 

зграда 2019 1 година 354.000,00 354.000,00 0,00 0,00 0,00 354.000,00 

Изградба на нова 

општинска зграда 2020 3 години 

18.000.000,

00 0,00 

6.000.000,0

0 

6.000.000,0

0 

6.000.000,0

0 18.000.000,00 

Опремување на 

административната 

зграда 2021 2 години 

10.000.000,

00 0.00 0,00 

5.000.000,0

0 

5.000.000,0

0 10.000.000,00 

СЦ 1.; П 2.; М 1. 

Koнтинуирани 

обуки на 

општинската 

администрација 

Подготовка на 

програма за 

потребните обуки 

континуира

но 4 години 40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 

Спроведување обуки 
континуира

но 4 години 120.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00 

СЦ 1.; П 3.; М 1. 

Поддршка на 

НВО од страна на 

ЕЛС 

Информирање на 

граѓаните за потребата 

од здружување 

континуира

но 4 години 40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 

Поддршка од ЕЛС при 

регистрирање НВО 
континуира

но 4 години 60.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00 

Поддршка од ЕЛС за 

активностите на НВО 
континуира

но 4 години 600.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00 
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СЦ 2. 

МЕРКА 
ПРОЕКТ 

ПОЧЕТОК 

НА 

ПРОЕКТО

Т 

ВРЕМЕ ЗА 

СПРОВЕД

УВАЊЕ 

НА 

ПРОЕКТО

Т 

ПРОЦЕНЕ

ТА 

ВРЕДНОС

Т НА 

ПРОЕКТО

Т 

ДИНАМИКА НА ФИНАНСИРАЊЕ 

ВКУПНО 
ГОДИНА 1 ГОДИНА 2 ГОДИНА 3 ГОДИНА 4 

 

 

 

 

 

 

 

СЦ 2.; П 1.; М 1. 

Изградба и 

реконструкција 

на локални 

патишта 

Подготовка на 

техничка 

документација за              

реконструкција на 

локален пат во Бањани 2020 1 година 360.000,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 

Реконструкција на 

локален пат во Бањани 2020 2 години 

8.000.000,0

0 0,00 

1.000.000,0

0 

5.000.000,0

0 

2.000.000,0

0 8.000.000,00 

Подготовка на 

техничка 

документација за              

реконструкција на 

локален пат во 

Побожје 2021 1 година 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 360.000,00 

Реконструкција на 

локален пат во 

Побожје 2021 2 години 

10.000.000,

00 0,00 0,00 

2.000.000,0

0 

8.000.000,0

0 10.000.000,00 

Подготовка на 

техничка 

документација за              

реконструкција на 

локален пат во мв. 

Кучевачка бара (59) 2020 1 година 360.000,00 0,00 360.000,00 0,00 0.00 360.000,00 

Реконструкција на 

локален пат мв. 

Кучевачка Бара 2021 2 години 

10.000.000,

00 0,00 0,00 

5.000.000,0

0 

5.000.000,0

0 10.000.000,00 

Реконструкција на 

локален пат Горњани 

– Блаце 2019 4 години 

41.000.000,

00 

15.500.000,

00 

8.000.000,0

0 

10.000.000,

00 

7.500.000,0

0 41.000.000,00 

Реконструкција на 

локален пат во 

Кучевиште 2019 1 година 

44.000.000,

00 

44.000.000,

00 0,00 0,00 0.00 44.000.000,00 

Реконструкција на 

локален пат Коцка 2020 1 година 

46.000.000,

00 0,00 

46.000.000,

00 0,00 0.00 46.000.000,00 

Реконструкција на две 

улици во Мирковци 2020 1 година 

1.300.000,0

0  

1.300.000,0

0 0,00 0.00 1.300.000,00 
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Реконструкција на 

улици во Глуво 2020 1 година 

3.100.000,0

0 0,00 

3.100.000,0

0 0,00 0.00 3.100.000,00 

СЦ 2.; П 2.; М 1. 

Изградба на 

фекална 

канализација и 

пречистувачки 

станици 

Изведба на 

канализациски крак 

Мирковци 2020 2 години 

17.000.000,

00 0,00 

8.000.000,0

0 

9.000.000,0

0  17.000.000,00 

Изградба на 

канализациски крак 

Глуво 2020 1 година 

10.000.000,

00 0,00 

10.000.000,

00 0,00  10.000.000,00 

Изградба на 

канализациски крак 

Чучер 2021 1 година 

10.000.000,

00 0,00 0,00 

10.000.000,

00  10.000.000,00 

Изградба на фекална 

канализација во 

Побожје 2019 2 години 

24.000.000,

00 

10.000.000,

00 

14.000.000,

00 0,00 0,00 24.000.000,00 

Изградба на 

канализација во мв. 

Кучевачка Бара 2020 3 години 

35.000.000,

00 0,00 

10.000.000,

00 

10.000.000,

00 

15.000.000,

00 35.000.000,00 

СЦ 2.; П 3.; М 1. 

Изградба и 

реконструкција 

на водоводни 

системи за 

населени места 

Реконструкција на 

водовод Горњани 2020 1 година 

5.000.000,0

0 0,00 

5.000.000,0

0 0,00 0,00 5.000.000,00 

Изведба на цевковод 

Голиово – Оризари 
2022 1 година 

1.500.000,0

0 0,00 0,00 0,00 

1.500.000,0

0 1.500.000,00 
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СЦ 3. 

МЕРКА 
ПРОЕКТ 

ПОЧЕТОК 

НА 

ПРОЕКТО

Т 

ВРЕМЕ ЗА 

СПРОВЕД

УВАЊЕ 

НА 

ПРОЕКТО

Т 

ПРОЦЕНЕ

ТА 

ВРЕДНОС

Т НА 

ПРОЕКТО

Т 

ДИНАМИКА НА ФИНАНСИРАЊЕ 

ВКУПНО 
ГОДИНА 1 ГОДИНА 2 ГОДИНА 3 ГОДИНА 4 

СЦ 3.; П 1.; М 1. 

Изработка на 

урбанистички 

планови за село и 

вон населено 

место 

Изработка на 

урбанистички план за 

села Глуво и Бразда 2020 1 година 

1.500.000,0

0 0,00 

1.500.000,0

0 0,00 0,00 1.500.000,00 

Изработка на 

урбанистички план за 

село Кучевиште и 

локалитетите Бара и 

Бел Камен 2021 1 година 

3.000.000,0

0 0,00 0,00 

3.000.000,0

0 0,00 3.000.000,00 

Изработка на 

урбанистички план за 

село Побожје 2021 1 година 

2.000.000,0

0 0,00 0,00 

2.000.000,0

0 0,00 2.000.000,00 

Изработка на 

урбанистички план за 

село Мирковци 2020 1 година 

2.000.000,0

0 0,00 

2.000.000,0

0 0,00 0,00 2.000.000,00 

Изработка на 

урбанистички план за 

село Чучер-Сандево 2020 1 година 

1.500.000,0

0 0,00 

1,500,000.0

0 0,00 0,00 1,500,000.00 

Изработка на 

урбанистички план за 

село Горњани и 

Бањани 2020 1 година 

1.500.000,0

0 0,00 

1.500.000,0

0 0,00 0,00 1.500.000,00 

Изработка на 

урбанистички план за 

село Блаце 2020 2 години 

1.000.000,0

0 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 1.000.000,00 

СЦ 3.; П 2.; М 1. 

Изработка на 

урбанистички 

план за  

Индустриска зона 

Стенковец 

Обезбедување 

инфраструктура до 

зоната 2020 3 години 

20.000.000,

00 0.00 

6.000.000,0

0 

6.000.000,0

0 

8.000.000,0

0 20.000.000,00 

Изготвување техничка 

документација за 

инфраструктурно 

уредување на 

Индустриска зона 

Стенковец 2020 1 година 

1.000.000,0

0 0,00 

1.000.000,0

0 0,00 0,00 1.000.000,00 

Промовирање на 

зоната 2020 3 години 300.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 

СЦ 3.; П 3.; М 1. 

Изработка, печатење и 

дистрибуирање Водич 

за инвеститори 2020 3 години 300.000,00  100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 



45 

 

Изработка на 

Водич за 

инвеститори 
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СЦ 4. 

МЕРКА 
ПРОЕКТ 

ПОЧЕТО

К НА 

ПРОЕКТО

Т 

ВРЕМЕ ЗА 

СПРОВЕДУ

ВАЊЕ НА 

ПРОЕКТОТ 

ПРОЦЕНЕ

ТА 

ВРЕДНОС

Т НА 

ПРОЕКТО

Т 

ДИНАМИКА НА ФИНАНСИРАЊЕ 

ВКУПНО ГОДИНА 

1 

ГОДИНА 

2 

ГОДИНА 

3 

ГОДИНА 

4 

СЦ 4.; П 1.; М 1. 

Реконструкција 

на основни 

училишта 

Реконструкција на 

училишна сала во 

ОУ „Кирил и 

Методиј“ – с. 

Кучевиште и 

обезбедување 

енергетска 

ефикасност на салата 2019 1 година 

2.000.000,0

0 

2,000,000.0

0 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 

Подобрување на 

енергетската 

ефикасност на ОУ 

„Кирил и Методиј“ с. 

Кучевиште 2020 3 години 

1.200.000,0

0 0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.200.000,00 

Подобрување на 

енергетската 

ефикасност на ОУ 

„Александар 

Урдаревски“ – с. 

Сандево 2020 3 години 

1.500.000,0

0 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.500.000,00 

Подобрување на 

условите за работа во 

ОУ „Михаљ 

Грамено“ 2020 3 години 

1.000.000,0

0 0,00 350.000,00 350.000,00 300.000,00 1.000.000,00 

СЦ 4.; П 1.; М 2. 

Опремување на 

училиштата 

Опремување со 

наставни средства и 

помагала во 

основните училишта 2020 3 години 

1.000.000,0

0 0,00 300.000,00 300.000,00 400.000,00 1.000.000,00 

СЦ 4.; П 1.; М 3. 

Да се поддржат 

мерките за 

поттикнување на 

младите да 

продолжат со 

образованието 

Организирање 

кампања за 

создавање свесност 

кај младите 2020 3 години 300.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 

Фонд за поддршка на 

образованието на 

младите кои 

потекнуваат од 

сиромашни 

семејства 2020 3 години 500.000,00 0,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00 500.000,00 
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СЦ 4.; П 1.; М 4. 

Професионална 

ориентација на 

младите за нивно 

насочување при 

изборот на идно 

занимање 

Советување на 

младите за нивно 

насочување при 

изборот на идно 

занимање 

2019 4 години 100.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 

СЦ 4.; П 2.; М 1. 

Создавање 

услови за 

спортски 

активности 

Изградба на 

спортско-

рекреативни центри 2020 3 години 

2.400.000,0

0 0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 2.400.000,00 

Поддршка на 

спортски активности 2020 3 години 200.000,00 0,00 50.000,00 70.000,00 80.000,00 200.000,00 

СЦ 4.; П 3.; М 1. 

Создавање 

услови за 

заживување на 

културните 

активности 

Изготвување 

техничка 

документација за 

изградба/реконструк

ција на Партизански 

дом Сандево 2019 1 година 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 

Изградба на сала –

Партизански дом 

Сандево 2020 3 години 

31.000.000,

00 0,00 

11.000.000,

00 

10.000.000,

00 

10.000.000,

00 31.000.000,00 

Поддршка на 

манифестацијата 

„Станкови денови“ 2020 3 години 150.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 

Негување на 

изворниот фолклор, 

традициите и 

обичаите 2021 2 години 200.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 
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СЦ 5. 

МЕРКА 
ПРОЕКТ 

ПОЧЕТО

К НА 

ПРОЕКТО

Т 

ВРЕМЕ ЗА 

СПРОВЕДУ

ВАЊЕ НА 

ПРОЕКТОТ 

ПРОЦЕНЕ

ТА 

ВРЕДНОС

Т НА 

ПРОЕКТО

Т 

ДИНАМИКА НА ФИНАНСИРАЊЕ 

ВКУПНО 
ГОДИНА 1 ГОДИНА 2 ГОДИНА 3 ГОДИНА 4 

СЦ 5.; П 1.; М 1. 

Лоцирање на 

дивите депонии 

Прибирање 

податоци и 

утврдување на типот 

на дивите депонии 2020 1 година 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 

Изработка на 

физибилити-студија 

за утврдување на 

типот на отпад за 

којшто е 

најекономично 

изведувањето и 

спроведувањето 

план за управување 

со отпадот 2020 1 година 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 

СЦ 5.; П 1.; М 2. 

Привремен 

собирен 

општински 

центар за 

селекција на 

отпадот 

Набавка и 

поставување 

контејнери на 

привремени  

собирни места за 

селекција на отпадот 

(батерии,  

електронски отпад, 

ПВЦ-отпад и сл.)  2020 2 години 360.000,00 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00 360.000,00 

Склучување 

договори со 

колективни 

собирачи 2020 2 години 50.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 50.000,00 

Пилот-проект за 

компостирање на 

биоразградлив отпад 2021 2 години 

1.000.000,0

0 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 

СЦ 5.; П 1.; М 3. 

Подобрување на 

начинот за 

собирање и 

транспорт на 

Набавка на 

механизација за ЈКП 

– мали собирни 

возила за комунален 

отпад  2020 3 години 

3.600.000,0

0 0,00 

1.200.000,0

0 

1.200.000,0

0 

1.200.000,0

0 3.600.000,00 
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комуналниот 

отпад во 

општината 

Набавка на опрема за 

ЈКП – пластични 

канти и метални 

контејнери за 

комунален отпад, 

како и резервни 

делови за нив 2020 1 година 

1.000.000,0

0 0,00 

1.000.000,0

0 0,00 0,00 1.000.000,00 

СЦ 5.; П 1.; М 4. 

Подигнување на 

јавната свест 

Спроведување јавна 

кампања 2020 2 години 200.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 200.000,00 

Печатење 

промотивни 

материјали и набавка 

и поставување 

информативни табли 2020 2 години 354.000,00 0,00 177.000,00 177.000,00 0,00 354.000,00 

Спроведување 

пилот-проекти 

(обука за 

селектирање 

наотпад, итн.) 2020 3 години 300.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 

СЦ 5.; П 2.; М 1. 

Изработка на 

елаборати за  

водните ресурси 

Изработка на 

елаборати за 

заштитени зони на 

изворишта 2021 2 години 

5.000.000,0

0 0,00 0,00 

2.500.000,0

0 

2.500.000,0

0 5.000.000,00 

Изработка на 

елаборати за 

капацитети на нови 

изворишта (Докша) 2021 1 година 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 

Прибирање 

податоци за водните 

ресурси (број на 

реки, проток  на 

водата, количина на 

наносот итн.) 2021 1 година 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 

СЦ 5.; П 2.; М 2. 

Спроведување 

кампања за 

подигнување на 

јавната свест за 

заштита на 

водните ресурси 

Спроведување јавна 

кампања 2021 2 години 200.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 

Печатење 

промотивни 

материјали 2021 2 години 100.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 

Спроведување 

пилот-проекти 

(акција за чистење 

итн.) 2020 3 години 

1.000.000,0

0 0,00 300.000,00 300.000,00 400.000,00 1.000.000,00 
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СЦ 5.; П 2.; М 3. 

Заштита од 

излевање/заштита 

од поплави 

Изведба на 

регулацијата на 

речното корито 

Лепенец 2019 1 година 610.000,00 610.000,00 0,00 0,00 0,00 610.000,00 

Механичко 

отстранување отпад 

и чистење на речните 

корита од вегетација  2020 3 години 

1.000.000,0

0 0,00 400.000,00 300.000,00 300.000,00 1.000.000,00 

Чистење канали (Мв. 

Кучевачка Бара) 2021 2 години 

1.000.000,0

0 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 

Изработка на техн. 

док. за регулација на 

речното корито на 

Кучевачка и 

Бањанска Река 

(потег Глуво – 

Бразда) 2021 1 година 354.000,00 0,00 0,00 354.000,00 0,00 354.000,00 

СЦ 5.; П 3.; М 1. 

Подигнување на 

јавната свест 

Подигнување на 

јавната свест за 

потребата од 

заштита на 

шумските богатства 2020 3 години 200.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 60.000,00 200.000,00 

СЦ 5.; П 3.; М 2. 

Заштита од 

пожари 

Формирање 

противпожарно 

друштво 2021 2 години 

2.000.000,0

0 0,00 0,00 500.000,00 

1.500.000,0

0 2.000.000,00 

Пошумување 2020 3 години 500.000,00 0,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00 500.000,00 
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СЦ 6. 

МЕРКА 
ПРОЕКТ 

ПОЧЕТОК 

НА 

ПРОЕКТО

Т 

ВРЕМЕ ЗА 

СПРОВЕД

УВАЊЕ НА 

ПРОЕКТО

Т 

ПРОЦЕНЕ

ТА 

ВРЕДНОС

Т НА 

ПРОЕКТО

Т 

ДИНАМИКА НА ФИНАНСИРАЊЕ 

ВКУПНО ГОДИНА 

1 

ГОДИНА 

2 

ГОДИНА 

3 

ГОДИНА 

4 

СЦ 6.; П 1.; М 

1. 

Анализа на 

туристичките 

потенцијали 

Мапирање туристички 

локалитети 2020 1 година 50.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 50.000,00 

Изработка на 

документ со 

стратешките 

приоритети на 

општината во областа 

на туризмот 2020 2 години 300.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 300.000,00 

СЦ 6.; П 2.; М 

1. 

Изградба и 

подобрување на 

пристапната 

инфраструктура 

до 

туристичките 

локалитети 

Изградба на 

пристапни патишта до  

Манастир „Св. Илија“ 

– Бањани и „Св. 

Архангел Михаил“ – 

с. Кучевиште 2020 2 години 

32.000.000,

00 0,00 

16.000.000,

00 

16.000.000,

00 0,00 32.000.000,00 

Уредување на 

излетнички локалитет 

„Св. Архангел“ – с. 

Кучевиште 2021 1 година 

2.500.000,0

0 0,00 0,00 

2.500.000,0

0 0,00 2.500.000,00 

Поставување патокази 

и урбана опрема 2021 1 година 

1.000.000,0

0 0,00 0,00 

1.000.000,0

0 0,00 1.000.000,00 

СЦ 6.; П 3.; М 

1. 

Активности за 

зачувување на 

историско 

наследство 

Реконструкција на 

кула во с. Кучевиште 2022 1 година 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 

Реконструкција/рестав

рација на куќата на 

Александар 

Урдаревски – с. Чучер 2022 1 година 

1.000.000,0

0 0,00 0,00 0,00 

1.000.000,0

0 1.000.000,00 

СЦ 6.; П 4.; М 

1. 

Градење 

капацитети за 

селски и 

екотуризам 

Анализа на 

можностите за селски 

и за екотуризам 2020 1 година 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 

Пилот-проекти за 

селски туризам 

(рехабилитација на 

селски куќи со 

специфична 

архитектура и фарми) 2021 2 години 

1.500.000,0

0 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00 1.500.000,00 
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СЦ 6.; П 5.; М 

1. 

Создавање 

предуслови за 

планински и 

излетнички 

туризам 

Анализа на 

локалитети за 

планински туризам 2020 1 година 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 

Пилот-проекти за 

планински туризам 

(изградба на 

планинарски домови –

Мв. Рамно, места за 

одмор и освежување) 2021 2 години 

1.500.000,0

0 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00 1.500.000,00 

Изработка на 

физибилити-студија за 

утврдување на трасата 

на трим-патека во к.о. 

Горњани и Бањани 2020 1 година 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 

Промовирање 

локалитети 2021 2 години 100.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 
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СЦ 7. 

МЕРКА 
ПРОЕКТ 

ПОЧЕТО

К НА 

ПРОЕКТО

Т 

ВРЕМЕ ЗА 

СПРОВЕД

УВАЊЕ 

НА 

ПРОЕКТО

Т 

ПРОЦЕНЕ

ТА 

ВРЕДНОС

Т НА 

ПРОЕКТО

Т 

ДИНАМИКА НА ФИНАНСИРАЊЕ 

ВКУПНО 
ГОДИНА 1 ГОДИНА 2 ГОДИНА 3 ГОДИНА 4 

СЦ 7.; П 1.; М 1. 

Поддршка на  

земјоделците 

Поддршка на 

земјоделците за 

започнување сопствен 

бизнис 2020 3 години 500.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 200.000,00 500.000,00 

Поддршка на млади 

земјоделци во 

активности за 

модернизација на 

земјоделската 

механизација 2020 3 години 

1.000.000,0

0 0,00 350.000,00 350.000,00 300.000,00 1.000.000,00 

Поддршка во 

промоција на 

производи со потекло 

од општината 2020 3 години 300.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 

Истражување на 

можноста за отворање 

зелен пазар и откупен 

центар 2020 1 година 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 

СЦ 7.; П 2.; М 1. 

Едукација за 

органско 

производство 

Поддршка во 

организација на 

семинари 2020 3 години 150.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 

Едукација за нови 

технологии 2020 3 години 250.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 90.000,00 250.000,00 

Печатење едукативен 

материјал 2020 1 година 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 

СЦ 7.; П 3.; М 1. 

Поддршка и 

развој на 

сточарството 

Поддршка на 

одгледувачи на 

автохтони раси на 

добиток 2020 3 години 

1.500.000,0

0 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.500.000,00 

Обука на фармери за 

овчарство и 

говедарство 2020 3 години 300.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 
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СЦ 8. 

МЕРКА 
ПРОЕКТ 

ПОЧЕТО

К НА 

ПРОЕКТО

Т 

ВРЕМЕ ЗА 

СПРОВЕД

УВАЊЕ 

НА 

ПРОЕКТО

Т 

ПРОЦЕНЕ

ТА 

ВРЕДНОС

Т НА 

ПРОЕКТО

Т 

ДИНАМИКА НА ФИНАНСИРАЊЕ 

ВКУПНО 
ГОДИНА 1 

ГОДИНА 

2 

ГОДИНА 

3 
ГОДИНА 4 

СЦ 8.; П 1.; М 1. 

Создавање 

услови за 

заштита на 

децата 

Основање ЈУ за 

згрижување на 

децата од 

предучилишна 

возраст 2019 1 година 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 

Вклучување на 

децата од 

предучилишна 

возраст во градинка 2019 4 години 100.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 

Хортикултурно 

уредување на 

градинка 2019 4 години 

1.000.000,0

0 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 1.000.000,00 

Изградба на детски 

забавни паркови 2020 3 години 

2.000.000,0

0 0,00 700.000,00 700.000,00 600.000,00 2.000.000,00 

СЦ 8.; П 2.; М 1. 

Олеснување на 

условите за 

живот на 

ранливите 

категории 

граѓани 

Грижа за лица со 

посебни потреби 2020 3 години 300.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 

Грижа за стари лица 2019 4 години 300.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 300.000,00 

Обезбедување 

олеснувачки 

околности за 

изградба на старски 

домови 2021 2 години 200.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 

Грижа за семејства 

во ризик 2019 4 години 400.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 

Овозможување 

полесна достапност 

до ЦСР –

приближување на 

социјалната заштита 

до граѓаните 2019 4 години 200.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 

    

442.382.000

,00 73.754.000,00 

164.877.000

,00 

119.081.000

,00 

84.670.000,0

0 442.382.000,00 
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6. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ  

 

 

ПРОЕКТ 

ПРОЦЕНЕ

ТА 

ВРЕДНОС

Т НА 

ПРОЕКТО

Т 

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ 

ОПШТИН

А 

ЦЕНТРАЛ

НА ВЛАСТ 
ЗАЕМ 

ДОНАЦИ

И 

ИПА/ИПА

РД 

ПРИВАТ

ЕН 

СЕКТОР 

РРР 
САМОПРИДО

НЕС 

1 

Техничка 

документација за 

изградба на 

административна 

зграда 354.000,00 354.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 

Изградба на нова 

општинска зграда 

18.000.000,0

0 

18.000.000,

00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

Опремување на 

административна 

зграда 

10.000.000,0

0 

10.000.000,

00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 

Подготовка на 

програма за потребни 

обуки 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Спроведување обуки 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 

Информирање на 

граѓаните за потребата 

од здружување 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 

Поддршка од ЕЛС при 

регистрирање на НВО 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 

Поддршка од ЕЛС за 

активностите на НВО 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 

Подготовка на 

техничка 

документација за              

реконструкција на 

локален пат во Бањани 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 

Реконструкција на 

локален пат во Бањани 8.000.000,00 

8.000.000,0

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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11 

Подготовка на 

техничка 

документација за              

реконструкција на 

локален пат во 

Побожје 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 

Реконструкција на 

локален пат Побожје 
10.000.000,0

0 

5.000.000,0

0 0,00 0,00 

5.000.000,

00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 

Подготовка на 

техничка 

документација за              

реконструкција на 

локален пат во Мв. 

Кучевачка бара (59) 360.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 

14 

Реконструкција на 

локален пат Мв. 

Кучевачка Бара 

10.000.000,0

0 

3.000.000,0

0 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.000.000,

00 0,00 

15 

Реконструкција на 

локален пат Горњани –

Блаце 

41.000.000,0

0 

20.000.000,

00 

21.000.000,0

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 

Реконструкција на 

локален пат Кучевиште 
44.000.000,0

0 

44.000.000,

00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 

Реконструкција на 

локален пат Коцка 

46.000.000,0

0 0,00 0,00 

46.000.000

,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 

Реконструкција на две 

улици во Мирковци 1.300.000,00 

1.300.000,0

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 

Реконструкција на 

улици во Глуво 3.100.000,00 

3.100.000,0

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 

Изведба на 

канализација крак 

Мирковци 

17.000.000,0

0 

17.000.000,

00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 

Изградба на 

канализација крак 

Глуво 

10.000.000,0

0 

10.000.000,

00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 

Изградба на 

канализациски крак 

Чучер 

10.000.000,0

0 

10.000.000,

00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 

Изградба на фекална 

канализација Побожје 
24.000.000,0

0 

24.000.000,

00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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24 

Изградба на 

канализација Мв. 

Кучевачка Бара 

35.000.000,0

0 

10.000.000,

00 

10.000.000,0

0 0,00 0,00 0,00 0,00 

15.000.000

,00 0,00 

25 

Реконструкција на 

водовод Горњани 5.000.000,00 

5.000.000,0

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

26 

Изведба на цевковод 

Голиово – Оризари 1.500.000,00 

1.500.000,0

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

27 

Изработка на 

урбанистички план за 

село Глуво и Бразда 1.500.000,00 

1.500.000,0

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

28 

Изработка на 

урбанистички план за 

село Кучевиште и 

локалитетите Бара и 

Бел Камен 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

29 

Изработка на 

урбанистички план за 

село и вон населено 

место Побожје 2.000.000,00 

1.000.000,0

0 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 

Изработка на 

урбанистички план за 

село Мирковци 

2.000.000,.0

0 

2.000.000,0

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31 

Изработка на 

урбанистички план за 

село Чучер-Сандево 1.500.000,00 

1.500.000,0

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

32 

Изработка на 

урбанистички план за 

село Горњани и 

Бањани 1.500.000,00 

1.500.000,0

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

33 

Изработка на општ акт 

за село Блаце 1.000.000,00 

1.000.000,0

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

34 
 

         

35 

Обезбедување 

инфраструктура до 

зоната 

20.000.000,0

0 

10.000.000,

00 0,00 0,00 

10.000.000

,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

36 

Изготвување техничка 

документација за 

инфраструктурно 

уредување на 

Индустриска зона 

Стенковец 1.000.000,00 

1.000.000,0

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

37 

Промовирање на 

зоната 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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38 

Изработка, печатење и 

дистрибуирање на 

Водичот за 

инвеститори 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

39 

Прибирање податоци и 

утврдување на типот на 

дивите депонии 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

40 

Изработка на 

физибилити-студија за 

утврдување на типот на 

отпад за којшто е 

најекономично 

изведување и 

спроведување план за 

управување со отпадот 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

41 

Набавка и поставување 

контејнери на 

привремени собирни 

места за селекција на 

отпад (батерии, 

електронски отпад, 

ПВЦ-отпад и сл.) 360.000,00 100.000,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

42 

Склучување на 

договори со 

колективни собирачи 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

43 

Пилот-проект за 

компостирање 

биоразградлив отпад 1.000.000,00 200.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

44 
 

         

45 

Набавка на 

механизација за ЈКП – 

мали собирни возила за 

комунален отпад 3.600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 

3.000.000,

00 0,00 0,00 0,00 0,00 

46 

Набавка на опрема за 

ЈКП – пластични канти 

и метални контејнери 

за комунален отпад, 

како и резервни делови 

за нив 1.000.000,00 300.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

47 

Спроведување јавна 

кампања 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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48 

Печатење промотивни 

материјали и набавка и 

поставување 

информативни табли 354.000,00 354.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

49 

Спроведување пилот-

проекти (обука за 

селектирање отпад, 

итн.) 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

50 

Изработка на 

елаборати за заштитени 

зони на изворишта 5.000.000,00 

2.500.000,0

0 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

51 

Изработка на 

елаборати за 

капацитети на нови 

изворишта (Докша) 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

52 

Прибирање податоци 

за водните ресурси 

(број на реки, проток 

на водата, количина на 

наносот итн.) 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

53 

Спроведување јавна 

кампања 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

54 

Печатење промотивни 

материјали 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

55 

Спроведување пилот-

проекти (акција за 

чистење итн.) 1.000.000,00 

1.000.000,0

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

56 

Изведба на регулација 

на речното корито 

Лепенец 610.000,00 610.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

57 

Механичко 

отстранување отпад и 

чистење на речните 

корита од вегетација 1.000.000,00 

1.000.000,0

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 

Чистење канали (Мв. 

Кучевачка Бара) 1.000.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 

59 

Изработка на техн. док. 

за регулација на речно 

корито на Кучевачка и 

Бањанска Река (потег 

Глуво – Бразда) 354.000,00 354.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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60 

Подигнување на 

јавната свест за 

потребата од заштита 

на шумските богатства 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

61 

Формирање 

противпожарно 

друштво 2.000.000,00 500.000,00 0,00 0,00 

1.500.000,

00 0,00 0,00 0,00 0,00 

62 Пошумување 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

63 

Поддршка на 

земјоделците за 

започнување сопствен 

бизнис 500.000,00 200.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

64 

Поддршка на млади 

земјоделци во 

активности за 

модернизација на 

земјоделска 

механизација 1.000.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 

65 

Поддршка во 

промоција на 

производи со потекло 

од општината 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

66 

Истражување на 

можноста за отворање 

зелен пазар и откупен 

центар 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

67 

Поддршка во 

организација на 

семинари 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

68 

Едукација за нови 

технологии 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

69 

Печатење едукативен 

материјал 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

70 

Поддршка на 

одгледувачите на 

автохтони раси на 

добиток 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.500.000,0

0 0,00 0,00 0,00 

71 

Обука на фармери за 

овчарство и 

говедарство 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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72 

Реконструкција на 

училишна сала во ОУ 

„Кирил и Методиј“ – с. 

Кучевиште и 

енергетска ефикасност 2.000.000,00 800.000,00 0,00 0,00 

1.200.000,

00 0,00 0,00 0,00 0,00 

73 

Подобрување на 

енергетската 

ефикасност на ОУ 

„Кирил и Методиј“ – с. 

Кучевиште 1.200.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

74 

Подобрување на 

енергетската 

ефикасност на ОУ 

„Александар 

Урдаревски“ – Сандево 1.500.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

75 

Подобрување на 

условите за работа на 

ОУ „Михаљ Грамено“ 

– с. Брест 1.000.000,00 200.000,00 300.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

76 

Опремување со 

наставни средства и 

помагала во основните 

училишта 1.000.000,00 100.000,00 200.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

77 

Организирање кампања 

за создавање свесност 

кај младите 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

78 

Фонд за поддршка на 

образованието на 

млади кои потекнуваат 

од сиромашни 

семејства 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

79 

Советување на младите 

за нивно насочување 

при изборот на идно 

занимање 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

80 

Изградба на спортско-

рекреативни центри 2.400.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 

1.400.000,

00 0,00 0,00 0,00 0,00 

81 

Поддршка на спортски 

активности 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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82 

Изготвување техничка 

документација за 

изградба/реконструкци

ја на Партизански дом 

Сандево 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

83 

Изградба на сала –

Партизански дом 

Сандево 

31.000.000,0

0 0,00 0,00 0,00 

31.000.000

,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

84 

Поддршка на 

манифестацијата 

„Станкови денови“ 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

85 

Негување на изворниот 

фолклор, традиции и 

обичаи 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

86 

Мапирање на 

туристичките 

локалитети 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

87 

Изработка на документ 

со стратешките 

приоритети на 

општината во областа 

на туризмот 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

88 

Изградба на пристапни 

патишта до Манастир 

„Св. Илија“ – Бањани и 

„Св.Архангел Михаил“ 

– с. Кучевиште 

32.000.000,0

0 0,00 0,00 0,00 

32.000.000

,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

89 

Уредување на 

излетничкиот 

локалитет „Св. 

Архангел“ с. 

Кучевиште 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 

2.500.000,

00 0,00 0,00 0,00 0,00 

90 

Поставување патокази 

и урбана опрема 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

1.000.000,

00 0,00 0,00 0,00 0,00 

91 

Реконструкција на кула 

во с. Кучевиште 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

92 

Реконструкција/рестав

рација на куќата на 

Александар 

Урдаревски – с. Чучер 1.000.000,00 0,00 200.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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93 

Анализа на 

можностите за селски и 

екотуризам 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

94 

Пилот-проекти за 

селски туризам 

(рехабилитација на 

селски куќи со 

специфична 

архитектура и фарми) 1.500.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 

95 

Анализа на локалитети 

за планински туризам 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

96 

Пилот-проекти за 

планински туризам 

(изградба на 

планинарски домови –

Мв. Рамно, места за 

одмор и освежување) 1.500.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 800.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 

97 

Изработка на 

физибилити-студија за 

утврдување на трасата 

на трим-патека во к.о. 

Горњани и Бањани 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

98 

Промовирање 

локалитети 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

99 

Основање на ЈУ за 

згрижување на децата 

од предучилишна 

возраст 150.000,00 50.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10

0 

Вклучување на децата 

од предучилишна 

возраст во градинка 100.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10

1 

Хортикултурно 

уредување на градинка 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

1.000.000,

00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10

2 

Изградба на детски 

забавни паркови 2.000.000,00 200.000,00 0,00 0,00 

1.800.000,

00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10

3 

Грижа за лица со 

посебни потреби 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10

4 
Грижа за стари лоца 

300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10

5 

Обезбедување 

олеснувачки околности 

за изградба на старски 

домови 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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10

6 

Грижа за семејства во 

ризик 400.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10

7 

Овозможување полесна 

достапност до ЦСР –

приближување на 

социјалната заштита до 

граѓаните 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

442.382.000,

00 

230.292.000

,00 

42.500.000,0

0 

46.000.000

,00 

99.110.000

,00 

3.800.000,0

0 0,00 

20.680.000

,00 0,00 
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Временската рамка на ИПЛР на Општина Чучер-Сандево е четири години, од почетокот на 2019 до 

крајот на 2022 година.  

Меѓу идентификуваните извори на финасирање, посебно се истакнуваат следните: (1) средства од 

општинскиот буџет; (2) трансфери од централниот буџет на национално ниво; (3) заеми; (4) 

донации; (5) ИПА/ИПАРД; (6) приватен капитал. Вкупните трошоци за реализација на планот  

изнесуваат 442.382.000,00 денари. 
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7. Конкретни цели со индикатори 

 

Стратешка цел 1. Да се подобри достапноста и квалитетот на услугите за граѓаните од 

страна на ЕЛС 

 

За постигнување на оваа стратешка цел, општинскиот тим за ИПЛР идентификуваше 

три (3) конкретни цели и тоа:  

Да се подобри достапноста на услугите за граѓаните од страна на ЕЛС 

Оваа конкретна цел треба да овозможи изградба на нова општинска зграда бидејќи 

сегашната ситуација, при што ЕЛС користи дел од Домот на култура во с. Кучевиште, не 

овозможува соодветни услови (ниту просторни, ниту технички) за нормално работење на 

постоечките служби. Ова негативно се одразува врз вршењето на основната дејност, 

задоволување на потребите на граѓаните. Со процесот на децентрализација, при што бројот 

на надлежностите на ЕЛС се зголемува, а со тоа и бројот на вработени, уште повеќе се 

потенцира потребата од соодветни просторни услови. 

За постигнување на конкретната цел, дефинирина се индикатори според кои ќе се 

мерат резултатите од програмите/проектите и изворите на информации за следење. Во исто 

време се наведени ризиците и негативните надворешни влијанија што можат да попречат 

во постигнување на конкретната цел: 

 

Индикатори Извори на информации Ризици 

Готова техничка 

документација 2020 

година 

Добиено одобрение за 

градба до 2020 година 

Изградена општинска 

зграда до 2022 година 

Изработен проект за 

изведена состојба 

Добиено одобрение за 

употреба 

Добиен имотен лист од 

катастар 

ЕЛС  

МТВ 

Катастар 

Недоволно финансиски 

средства 

Сопственост на 

земјиштето 

 

Зајакнување на капацитетите на општинската администрација 

Оваа конкретна цел треба да овозможи институцијално зајакнување на ЕЛС и 

зајакнување на капацитетите на општинската администрација преку дефинирана програма 

за обуки и техничко доопремување со компјутери и софтвер, со што би се добиле повеќе, 

поквалитетни и побрзи услуги за граѓаните:  

 

 

 

Индикатори Извори на информации Ризици 

Број на спроведени обуки Општина 

Евалуација на обуките  

Трансферирање на 

надлежностите од 
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Број на обучени 

службеници од 

општинската 

администрација 

Број на нови услуги 

Број на денови за 

завршување на одредени 

услуги 

Агенција за државни 

службеници 

Анкетирање на граѓани и 

претпријатија 

централно на локално 

ниво во процесот на 

децентрализација 

 

Развој и поддршка на граѓанскиот сектор 

Оваа конкретна цел треба да овозможи развој и поддршка на граѓанскиот сектор за 

надминување на слабата страна идентификувана како мал број и недоволно активни НВО. 

Граѓанскиот сектор треба да претставува коректор на општинската власт и треба активно 

да учествува во имплементацијата на стратешкиот план за ИПЛР. 

 

Индикатори Извори на информации Ризици 

Број на кампањи за 

јакнење на свесноста 

Број на новорегистрирани 

НВО 

Број на спроведени 

активности од страна на 

НВО 

Број на активни НВО 

Општина 

Регистар на НВО 

Централен регистар на 

РМ 

Недоволна 

заинтересираност на 

граѓаните за здружување 

 

 

Стратешка цел 2. Да се подобрат условите за живот преку подобрување и 

проширување на базичната инфраструктура 

 

За постигнување на оваа стратешка цел, општинскиот тим за ИПЛР идентификуваше 

три (3) конкретни цели, и тоа:  

Да се изгради и да се подобри локалната патна мрежа 

Оваа конкретна цел треба да ја надмине слабата страна со локалната патна мрежа, 

која е во лоша состојба, и да овозможи изградба на нова и реконструкција на постојната 

локална патна мрежа, што е извонредно важно за подобрување на условите за живот на 

граѓаните и за целокупниот економски развој и привлекувањето инвеститори:   

 

Индикатори Извори на информации Ризици 

Број на добиени 

одобренија за градба  

Број на изработени идејни 

проекти 

Број на изработени 

основни проекти со 

ревизија 

Општина  

МТВ 

Фонд за патишта 

Катастар 

Проекти 

Недоволно финансиски 

средства 

Сопственост на 

земјиштето 

Отпор при 

експропријација 
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Км изградени патишта 

Км реконструирани 

патишта 

Број на изработени 

проекти за изведена 

состојба 

Број на добиени  

одобренија за употреба 

 

Да се подобри опфатот и прочистувањето на отпадните води 

Оваа конкретна цел треба да овозможи надминување на слабата страна 

идентификувана како немање на целосна покриеност со канализациона мрежа , која е 

извонредно важна за подобрување на условите на живот на граѓаните, заштита на животната 

средина но, и за целокупниот економски развој и привлекување на инвеститори: 

 

Индикатори Извори на информации Ризици 

Број на добиени 

одобренија за градба  

Број на изработени на 

идејни проекти 

км изградена 

канализациона и 

водоводна мрежа 

Број на изработени 

проекти за изведена 

состојба 

Број на добиени  

одобренија за употреба 

Степен на загаденост на 

водите во реките 

Општина  

МТВ 

Катастар 

Проекти 

РЗЗЗ 

МЖСПП 

Државен еколошки 

инспекторат 

Недоволно финансиски 

средства 

Сопственост на 

земјиштето 

 

Да се подобри водоснабдувањето 

Оваа конкретна цел треба да овозможи чиста и здрава вода за пиење, помалку загуби 

во системот преку изградба и реконструкција на водоводни системи за населени места: 

 

Индикатори Извори на информации Ризици 

Добиено одобрение за 

градба 

Км изградени водоводи 

Км реконструирани 

водоводи 

Број на изработени 

проекти за изведена 

состојба 

 

ЕЛС  

ЈКП 

Недоволно финансиски 

средства 
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Стратешка цел 3. Да се создадат услови за привлекување нови инвеститори 

За постигнување на оваа стратешка цел, општинскиот тим за ИПЛР идентификуваше три 

(3) конкретни цели, и тоа:  

 

Да се изработат урбанистички планови (УП) за село и вон населено место 

Оваа конкретна цел треба да овозможи создавање предуслови за привлекување 

инвеститори во општината, градење амбиент на побрз економски раст и намалување на 

невработеноста. Иако постојат Општи акти за населено место, сметаме дека е неопходно и 

донесувањето урбанистички планови за села и вон населени места. 

 

Индикатори Извори на информации Ризици 

Број на добиени 

одобренија од МТВ за 

изработка на УП 

Број на извршени јавни 

расправи за УП 

Број на усвоени УП 

ЕЛС  

МТВ 

Катастар 

Недоволно финансиски 

средства 

Заштита на животната 

средина 

 

Изработка на урбанистички планови на индустриски зони 

Оваа конкретна цел треба да овозможи создавање предуслови за привлекување 

инвеститори во општината, градење амбиент на побрз економски раст и намалување на 

невработеноста, преку уредување на Индустриската зона Стенковец: 

 

Индикатори Извори на информации Ризици 

Внесена зона во УП 

Км изградена патна 

инфраструктура до и во 

зоната 

Инвестирани средства за 

уредување на зоната   

ЕЛС  

МТВ 

Катастар 

Недоволно финансиски 

средства 

Заштита на животната 

средина 

 

Да се подобри маркетингот на општината 

Оваа конкретна цел треба да овозможи привлекување инвеститори во општината и 

нивно подобро информирање преку печатење Водич за инвеститори и изработка на 

интернет-страница: 

 

Индикатори Извори на информации Ризици 

Изработена база на 

податоци  

Испечатен број на 

примероци на Водичот за 

инвеститори 

Број на доставени 

примероци од Водичот 

ЕЛС  

Централен регистар 

УЈП 

МЕ 

МЗШВ 

ДЗС   

Недоволно финансиски 

средства 

Недостапни податоци 
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Број на посети на 

интернет-страницата 

 

Стратешка цел 4. Да се подобрат условите во образованието, спортот и културата 

За постигнување на оваа стратешка цел, општинскиот тим за ИПЛР идентификуваше три 

(3) конкретни цели, и тоа:  

 

Подобрување на условите во основните училишта 

Оваа конкретна цел треба да овозможи подобрување на условите во основното 

образование преку реконструкција и доопремување на основните училишта, поддршка на 

младите да го продолжат своето образование преку кампањи за јакнење на свесноста кај 

младите и родителите за потребата од продолжување на образованието и создавање фонд 

за поддршка на образованието на младите кои потекнуваат од сиромашни семејства. Освен 

тоа, оваа цел треба да овозми и помош при изборот на идното занимање со цел да се 

поддржат активни мерки за вработување според барањата на пазарот на трудот 

(преквалификација, доквалификација, самовработување, јавни работи, обуки за 

невработени итн.) 

 

Индикатори Извори на информации Ризици 

Изработени проекти со 

ревизија за 

реконструкција и 

доопремување  

Добиени одобренија за 

градба  

Реконструирани згради 

до 2022 година 

Број на кампањи за 

јакнење на свесноста 

% на зголемена свесност 

кај младите/родителите 

Број на нови студенти од 

општината 

Вредност на средства во 

фондот 

Изработена анализа за 

потребите на пазарот на 

трудот  

Печатен едукативен 

материјал 

Број на кампањи за 

јакнење на свесноста 

Број на спроведени обуки 

Број на часови на 

советување 

ЕЛС  

МОН 

Проектна документација 

МТСП 

Универзитети 

Анкети на младите/ 

родителите 

Биро за вработување 

Анкети на невработените 

Анкети на приватниот 

сектор 

Недоволно финансиски 

средства 

Недостапни податоци 

Незаинтересираност на 

населението 

Незаинтересираност на 

невработените/приватниот 

сектор 
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% на невработени – 

учесници на обуките кои 

нашле работа 

 

Да се подобрат условите во областа на спортот 

Оваа конкретна цел треба да ја надмине слабата страна на недоволен број спортско-

рекреативни центри на територија на Општина Чучер-Сандево, преку создавање услови за 

спортски активности од отворен или од затворен карактер, преку: 

 

Индикатори Извори на информации Ризици 

Број на изработени 

проекти со ревизија за 

спортски сали 

Број на изработени 

проекти со ревизија за 

отворени игралишта 

Одобренија за градење 

М 2. Изградени спортски 

сали и игралишта 

ЕЛС  

Агенција за млади и спорт 

 

Недоволно финансиски 

средства 

 

 

Подобрување на условите во областа на културата 

Оваа конкретна цел треба да ја заживее културната активност преку изградба и 

реконструкција на салата на Партизанскиот дом во село Сандево, возобновување на 

манифестацијата „Станкови денови“ како традиција и негување на изворниот фолклор, 

традиции и обичаи: 

 

Индикатори Извори на информации Ризици 

 Готова техничка 

документација до 2020 

година 

Добиено одобрение за 

градба до 2020 година 

Изграден дом до 2022 

година 

Изработен проект за 

изведена состојба 

Добиено одобрение за 

употреба 

Добиен имотен лист од 

катастар 

ЕЛС  

МК 

 

Недоволно финансиски 

средства 
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Стратешка цел 5. Да се подобри заштитата на животната средина 

За постигнување на оваа стратешка цел, општинскиот тим за ИПЛР идентификуваше три 

(3) конкретни цели, и тоа:  

 

Да се подобри состојбата со цврстиот отпад 

Оваа конкретна цел треба да овозможи заштита од заканата што произлегува од постоењето 

голем број диви депонии преку нивно лоцирање и изградба на привремена локална 

депонија/собирен општински центар, подобрување на технологијата на постоечкото ЈКП за 

собирање, транспорт и управување со цврстиот отпад во општината, како и преку едукација 

и поддршка на пилот-проекти за селектирање и рециклирање на цврстиот отпад.  

Индикатори Извори на информации Ризици 

Изработена физибилити-

студија 

Број на лоцирани диви 

депонии 

Број на затворени 

рекултивирани диви 

депонии 

Изградена локална 

депонија/собирен 

општински центар 

Количина на собран 

отпад 

Набавена механизација и 

опрема во ЈКП 

Количина на рециклирана 

секундарна суровина 

(отпадно железо, хартија, 

алуминиум, стакло, ПЕТ-

амбалажа, цврста 

пластика итн.) 

Зголемени приходи на 

претпријатијата кои се 

занимаваат со 

рециклирање 

Број на претпријатија 

Намалена количина на 

отпад во депонии 

Број на поддржани и 

спроведени пилот-

проекти 

Печатен промотивен 

материјал 

Број на кампањи за 

јакнење на свесноста 

ЕЛС  

Физибилити-студија 

Техничка документација 

за механизацијата и 

опремата 

ЈКП 

МЖСПП 

Анкети на населението 

Недоволно финансиски 

средства 

Недостапни податоци 

Локација за локална 

депонија/собирен 

општински центар 
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% на зголемена свесност 

кај населението 

 

 

 

Да се заштитат водите 

Со изработка на заштитни зони на извориштата, ќе се овозможи заштита од заканите и, 

воедно, ќе се овозможат нови капацитети на вода, а преку кампањи за подигнување на 

јавната свест, ќе се постигне и свесност и зачувување на животната средина. Податоците за 

водните ресурси што ќе бидат обезбедени ќе станат потенцијал за обновливи извори на 

енергија и ќе ја заштитат животната средина од порои и поплави: 

 

Индикатори Извори на информации Ризици 

Изработена анализа на 

водните ресурси и 

елаборати 

Број на изворишта за кои 

се изработени елаборати 

Км на регулирано корито 

Количина на механички 

смет изнесен од речните 

корита  

Број на поддржани и 

спроведени пилот-

проекти 

Печатен промотивен 

материјал 

Број на кампањи за 

јакнење на свесноста 

Број на спроведени обуки 

% на зголемена свесност 

кај населението 

ЕЛС  

ЈКП 

МЖСПП 

МЗШВ 

Анкети на населението 

Недоволно финансиски 

средства 

Недостапни податоци 

 

 

Да се заштитат шумите 

Оваа конкретна цел треба да создаде услови за заштита на дрвните подрачја на територија 

на Општина Чучер-Сандево, да се осознае значењето на зачувувањето на шумите како 

ресурс и здравје за човечката популација꞉  

 

Индикатори Извори на информации Ризици 

Изработени промотивни 

материјали за зачувување 

на шумите 

Км2 шумски појаси 

заштитени 

ЕЛС  

МЖСПП 

МЗШВ 

Трибини со населението 

Недоволно финансиски 

средства 

Недостапни податоци 
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Број на поддржани и 

спроведени пилот-

проекти 

Печатен промотивен 

материјал 

Број на кампањи за 

јакнење на свесноста 

% на зголемена свесност 

кај населението 

 

 

Стратешка цел 6. Да се создадат предуслови за развој на туризмот 

За постигнување на оваа стратешка цел, општинскиот тим за ИПЛР идентификуваше пет 

(5) конкретни цели, и тоа:  

 

Да се изработи стратегија за развој на туризмот 

Оваа конкретна цел е поврзана со идентификуваната можност за развој на туризмот 

заснован врз културното наследство, преку големиот број цркви и манастири, природните 

убавини и трите постојни викенд-населби. Преку изработка на анализа на туристичките 

потенцијали и дефинирање на стратешките приоритети во туризмот, ќе се согледаат: 

 

Индикатори Извори на информации Ризици 

Изработена анализа на 

туристичките 

потенцијали  

Изработена локална  

стратегија за развој на 

туризмот 

ЕЛС  

Министерство за 

економија 

Министерство за култура 

Завод за заштита на 

спомениците 

Анкети 

Евалуации 

Недоволно финансиски 

средства 

Недостапни податоци 

Скапи консултантски 

услуги 

 

Развој на туристичката инфраструктура 

Оваа конкретна цел е поврзана со идентификуваната можност за развој на туризмот и треба 

да ги надмине слабите страни од непостоењето спортско-рекреативен центар и пристапни 

патишта до туристичките локалитети, кои се во лоша состојба или се сосема непостоечки, 

преку изградба на спортско-рекреативен центар и изградба и подобрување на пристапни 

патишта до туристичките локалитети и поставување туристичка сигнализација: 

Индикатори Извори на информации Ризици 
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Број на добиени 

одобренија за градба  

Број на изработени идејни 

проекти 

Број на изработени 

основни проекти со 

ревизија 

Изграден спортско-

рекреативен центар 

Км изградени пристапни 

патишта 

Км реконструирани 

пристапни патишта 

Број на изработени 

проекти за изведена 

состојба 

Број на добиени  

одобренија за употреба 

Број на поставена патна 

сигнализација 

Општина 

Агенција за млади и 

спорт  

МТВ 

Фонд за патишта 

Катастар 

Проекти 

Недоволно финансиски 

средства 

Сопственост на 

земјиштето 

Отпор при 

експропријација 

 

Заштита и зачувување на културно-историското наследство 

Оваа конкретна цел е поврзана со идентификуваната можност за развој на туризмот, 

силната страна – големиот број цркви и манастири (културно наследство) и треба да ја 

надмине слабата страна – незаштитени, неодржувани и неафирмирани културно-историски 

објекти, преку реконструкција и обновување на црквите и манастирите: 

 

Индикатори Извори на информации Ризици 

Број на реконструирани 

цркви до 2022 година 

Број на реконструирани 

манастири до 2022 година 

Број на посетители и 

туристи 

Број на печатени 

пропандни материјали 

ЕЛС  

Министерство за 

економија 

Министерство за култура 

Завод за заштита на 

споменици на култура 

Управа за заштита на 

културно наследство 

Верски заедници 

Анкети 

Евалуации 

Недоволно финансиски 

средства 

Недостиг на кадар 

Сложена правна 

процедура 

 

Создавање предуслови за селски и екотуризам 

Оваа конкретна цел е поврзана со идентификуваната можност за развој на туризмот, 

силните страни во постојните три викенд-населби и постоењето автентична архитектура и 

да се надмине слабата страна непостоење туристичка понуда и капацитети за рурален 

туризам, преку идентификување погодни локации, поддршка за спроведување на пилот-

проекти, обуки и кампањи за јакнење на свесноста:  
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Индикатори Извори на информации Ризици 

Број на спроведени 

пилот-проекти 

Број на одржани 

работилници 

Број на учесници на 

работилниците 

Број на спроведени 

кампањи 

Тираж на печатени 

материјали 

Број на засегнати лица 

кои учествуваат во 

активностите за развој на 

селски и екотуризам како 

активност што генерира 

дополнителен приход 

ЕЛС  

МЗШВ 

МЕ 

Министерство за култура 

Завод за заштита на 

спомениците на 

културата 

Анкети 

Евалуации 

Недоволно финансиски 

средства 

Недостиг од кадар 

 

Создавање предуслови за планински и излетнички туризам 

Оваа конкретна цел е поврзана со идентификуваната можност за развој на туризмот, 

силните страни во постојните три викенд-населби и стремежот да се надмине слабата страна 

непостоење на туристичка понуда и капацитети за планински туризам, преку создавање 

предуслови за развој на планинскиот и излетничкиот туризам:  

 

Индикатори Извори на информации Ризици 

Број на спроведени 

пилот-проекти 

Км уредени пешачки 

патеки 

Број на одржани 

работилници 

Број на обучени водичи 

Воспоставена служба за 

прва помош  

Број на учесници на 

работилниците 

Број на уредени 

туристички локалитети 

Број на поставени 

патокази 

Количина на поставена 

урбана опрема 

ЕЛС  

МЗШВ 

МЕ 

Анкети 

Евалуации 

Извештаи 

Недоволно финансиски 

средства 

Недостиг од кадар 

 

 

Стратешка цел 7. Да се подобрат условите за развој на земјоделството и сточарството 
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За постигнување на оваа стратешка цел, општинскиот тим за ИПЛР идентификуваше три 

(3) конкретни цели, и тоа:  

 

Да се создадат предуслови за развој на земјоделство 

Оваа конкретна цел треба да создаде услови за развој на земјоделството и да ги  надмине 

слабите страни на застарено земјоделско производство. 

 

Индикатори Извори на информации Ризици 

Број на корисници на 

средства од фондови како 

ИПАРД, ИПА и сл. 

Број на регистрирани 

млади земјоделци 

Формирано здружение на 

земјоделци и сточари 

Број на 

земјоделци/сточари 

членови на здружението 

Број на поддржани 

активности на 

здружението 

Активни тезги на 

локалниот зелен пазар 

ЕЛС  

МФ 

МЗШВ 

Факултет за земјоделски 

науки и храна  

Анкети на 

земјоделците/сточарите 

Извештаи на здружението 

ЈКП 

Недоволно финансиски 

средства 

Недостапни податоци 

Комплицирани 

процедури 

Незаинтересираност на 

земјоделците/сточарите 

 

  

Едукација на земјоделците 

Оваа конкретна цел треба да ги надмине слабите страни на застарено земјоделско 

производство и ниската образовна структура на населението искористувајќи ги можностите 

за развој на земјоделството преку едукација на земјоделците (за органско производство, 

нови технологии, итн.): 

 

Индикатори Извори на 

информации 

Ризици 

Печатен едукативен 

материјал 

Број на спроведени 

обуки 

Број на земјоделци 

вклучени во обуката 

% на имплементирани 

вештини стекнати за 

време на обуките 

ЕЛС  

МЗШВ 

Факултет за 

земјоделски науки и 

храна  

Анкети на 

земјоделците 

Евалуации на обуките 

Недоволно финансиски 

средства 

Недостапни податоци 

Незаинтересираност/менталитет 

на земјоделците 

 

Да се создадат предуслови за развој на сточарството 
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Оваа конкретна цел треба да ги надмине слабите страни на застарено сточарство и ниската 

образовна структура на населението искористувајќи ги можностите за развој на 

сточарството преку едукација на сточарите (за овчарство и говедарство, итн.): 

 

Индикатори Извори на 

информации 

Ризици 

Печатен едукативен 

материјал 

Број на спроведени 

обуки 

Број на сточари 

вклучени во обуката 

% на имплементирани 

вештини стекнати за 

време на обуките 

ЕЛС  

МЗШВ 

Факултет за 

земјоделски науки и 

храна  

Анкети на сточарите 

Евалуации на обуките 

Недоволно финансиски 

средства 

Недостапни податоци 

Незаинтересираност/менталитет 

на сточарите 

 

 

Стратешка цел 8. Да се подобрат условите во социјалната сфера во општината 

За постигнување на оваа стратешка цел, општинскиот тим за ИПЛР идентификуваше три 

(3) конкретни цели, и тоа:  

 

Заштита на децата 

Оваа конкретна цел треба да создаде услови за ран детски развој на децата во претшколска 

возраст, за да бидат подготвени за редовните обврски во деветтолетката која ги очекува, 

преку основање општинска јавна установа. 

 

Индикатори Извори на информации Ризици 

Регистрација на ОЈУ 

Одлука за основање на 

ОЈУ  

Број на запишани дечиња  

Бројка на детски забавни 

паркови 

 

ЕЛС  

МТСП 

ОЈУ 

Недоволно финансиски 

средства 

 

 

 

Грижа за ранливите групи 

Оваа конкретна цел треба да ги надмине проблемите на лицата со посебни потреби, старите 

лица, семејствата што се во социјален ризик и да постигне приближување на условите и 

услугите на МЦСР. 

 

Индикатори Извори на информации Ризици 

Број на лица со посебни 

потреби 

Број на стари лица  

ЕЛС  

МТСП 

МЦСР 

Старечки домови 

Недоволно финансиски 

средства 

Комплицирани 

процедури 
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Број на семејства во 

социјален ризик 

Број на корисници на 

социјална помош 

Број на корисници на туѓа 

нега/нега од трето лице  

Недостиг од капацитети 

 

Да се зголеми бројот на културни активности 

Оваа конкретна цел има за задача да промовира и да поддржува културни манифестации, 

веќе постоечки и нови, како промоција на културното наследство на општината, а во 

функција на туристичката понуда на ЕЛС:    

Индикатори Извори на информации Ризици 

Печатен пропаганден 

материјал 

Број на културни настани 

Број на лица вклучени во 

манифестациите 

Број на туристи кои ги 

посетиле 

 

ЕЛС  

МК 

Партизански дом 

Недоволно финансиски 

средства 
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8. План за имплементација на ИПЛР  

77 
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1. Назив на проектот 

 

 

СЦ: Да се подобри  социјалната сфера во 

општината 

П: Заштита на децата 

М: Создавање услови за заштита на децата 

Проект: Изградба на детски забавни паркови 

 

Носител на проектот 

(изберете од 

предложената листа) 

 Општина 

 Друго (Додајте) 

Краток опис на проектот 

(на што се однесува) 

 

Основна цел на овој проект е да се уредат неколку 

површини во поголемите населени места за да се 

создаде место на кое децата ќе се дружат и ќе се 

забавуваат 

 

Очекувани резултати од 

проектот 

 

- уреден детски забавен парк 

- место за средба на децата/жителите на населените 

места 

- социјализација на децата од рурални средини 

Преглед на клучните 

активности на проектот 

 

- избор на локација 

- изработка на техничко решение 

- набавка на реквизити 

- поставување реквизити 

Кратка листа на 

чекорите што треба да се 

спроведат 

 

- избор на локација 

- изработка на техничко решение 

- набавка на реквизити 

- поставување реквизити 

 

Достапни документи за 

проектот/спроведувањето 

(кои треба да се 

подготват) 

Потребно е да се подготват документи за сите 

горенаведени  активности 

Статус на проектот 

 

а) на ниво на проектна идеја, без понатамошна 

разработка на активности и/или документи за 

спроведување на проектот 

б) делумно подготвен, но потребна е дополнителна 

документација 

в) во многу зрела фаза и подготвен за спроведување 

Период на спроведување 

на проектот 

2020 – 2022 

Очекувани вкупни 

трошоци за проектот 

2.000.000,00 Средства досега 

инвестирани во проектот –  

Износ и извор 
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2. Назив на проектот 

 

 

СЦ: Да се создадат предуслови за развој на 

туризмот 

П: Развој на туристичка инфраструктура 

М: Изградба и подобрување на пристапната 

инфраструктура до туристичките локалитети  

Проект: Изградба на пристапни патишта до 

Манастир „Св. Илија“ – Бањани и „Св. Архангел 

Михаил“ – с. Кучевиште 

Проект: Уредување на излетничкиот локалитет 

„Св.Архангел“ – с. Кучевиште 

Проект: Поставување патокази и урбана опрема 

 

Носител на проектот 

(изберете од 

предложената листа) 

 Општина 

 Друго (Додајте) 

Краток опис на проектот 

(на што се однесува) 

 

Реализацијата на сите три проекти ќе претставува една 

целина која ќе биде предуслов за развој на туризмот и за 

промоција на целата општина. 

 

Очекувани резултати од 

проектот 

 

- реконструиран пат до локалитетот Манастир „Св. 

Архангел Михаил“ 

- оплеменување на пространството во подножјето на 

манастирот 

- опремување на одамна изградениот рекреативен 

центар 

- зголемен број на еднодневни излетници за 100 %  

Преглед на клучните 

активности на проектот 

 

- спроведување градежни активности  

- поставување информативни паноа и друга урбана 

опрема 

Кратка листа на 

чекорите што треба да се 

спроведат 

 

- отворање повик за јавна набавка 

 - спроведување градежни активности  

- поставување информативни паноа и друга урбана 

опрема 

Достапни документи за 

проектот/спроведувањето 

Проект за реконструкција на локален пат Кучевиште –

Манастир „Св. Архангел Михаил“ 

Очекувани извори на финансирање  

Општински буџет 

 

Износ  200.000,00 

Друг извор (наведете ги 

поединечните извори на 

финансирање)  

 

 

Износ  1.800.000,00 



84 

 

(кои треба да се 

подготват) 

Статус на проектот 

 

а) на ниво на проектна идеја, без понатамошна 

разработка на активности и/или документи за 

спроведување на проектот 

б) делумно подготвен, но потребна е дополнителна 

документација 

в) во многу зрела фаза и подготвен за спроведување 

Период на спроведување 

на проектот 

2020 – 2021  

Очекувани вкупни 

трошоци за проектот 

19.500.000,00 Средства досега 

инвестирани во проектот –  

Износ и извор 

 

Очекувани извори на финансирање  

Општински буџет Износ  
Друг извор (наведете ги 

поединечните извори на 
финансирање)  

Износ 19.500.000,00 

3. Назив на проектот 

 

 

СЦ: Да се подобрат  условите во образованието, 

спортот и културата 

П: Подобрување на условите во образованието 

М: Реконструкција на основни училишта 

Проект: Реконструкција на училишна сала во ОУ 

„Кирил и Методиј“ – с. Кучевиште и енергетска 

ефикасност 

 

 

Носител на проектот 

(изберете од 

предложената листа) 

 Општина 

 Друго (Додајте) 

Краток опис на проектот 

(на што се однесува) 

 

Училишната сала е најважна кога зборуваме за 

создавање здрави генерации, кои ќе се научат на 

правилен начин на држење на телото, правила во 

спортовите, ќе ги осознаат придобивките од спортската 

активност, што е и предуслов и можност за создавање 

надежни спортисти. 

 

Очекувани резултати од 

проектот 

 

- промена на подната подлога во училишната сала 

- санација на осветлувањето 

Преглед на клучните 

активности на проектот 

 

- промена на подната подлога во училишната сала 

- санација на осветлувањето 

Кратка листа на 

чекорите што треба да се 

спроведат 

- промена на подната подлога во училишната сала 

- санација на осветлувањето 
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Достапни документи за 

проектот/спроведувањето 

(кои треба да се 

подготват) 

Основен проект за реконструкција на училишната сала 

во ООУ „Св. Кирил и Методиј“ – Кучевиште 

Статус на проектот 

 

а) на ниво на проектна идеја, без понатамошна 

разработка на активности и/или документи за 

спроведување на проектот 

б) делумно подготвен, но потребна е дополнителна 

документација 

в) во многу зрела фаза и подготвен за спроведување 

Период на спроведување 

на проектот 

2019 

Очекувани вкупни 

трошоци за проектот 

2.000.000,00 Средства досега 

инвестирани во Проектот –  

Износ и извор 

 

Очекувани извори на финансирање: УНДП – Унапредување на општинското 

владеење 

Општински буџет 

 

Износ: 800.000,00 

Друг извор (наведете ги 

поединечните извори на 

финансирање)  

 

 

Износ: 1.200.000,00 

4. Назив на проектот 

 

 

СЦ: Да се подобрат  условите во образованието, 

спортот и културата 

П: Подобрување на условите во областа на 

културата 

М: Создавање услови за заживување на културните 

активности 

Проект: Поддршка на манифестацијата „Станкови 

денови“ 

 

 

Носител на проектот 

(изберете од 

предложената листа) 

 Општина 

 Јавна институција 

Краток опис на проектот 

(на што се однесува) 

 

Јавната општинска установа Партизански дом Сандево е 

организатор на манфестацијата „Станкови денови“, во 

чест на големиот народен херој Александар Урдаревски 

од село Чучер. Во минатото, манифестацијата траела 7 

дена во месец јануари секоја година и вклучувала голем 

број културни и спортски настани. Денес, пак, постои 
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закана манифестацијата воопшто да не се одржува 

поради немањето услови. 

 

Очекувани резултати од 

проектот 

 

- заживување на културните активности 

- зачувување на ликот и делото на големиот херој 

- возобновување на активностите на манифестацијата 

Преглед на клучните 

активности на проектот 

 

(по претпоставка дека се создадени предуслови) 

- Програма за култура 

- поддршка на настанот 

- промоција 

Кратка листа на 

чекорите што треба да се 

спроведат 

 

- Програма за култура 

- поддршка на настанот 

- промоција 

 

Достапни документи за 

проектот/спроведувањето 

(кои треба да се 

подготват) 

Достапни се содржините и начинот на којшто е 

организирана оваа манифестација во минатото 

Статус на проектот 

 

а) на ниво на проектна идеја, без понатамошна 

разработка на активности и/или документи за 

спроведување на проектот 

б) делумно подготвен, но потребна е дополнителна 

документација 

в) во многу зрела фаза и подготвен за спроведување 

Период на спроведување 

на проектот 

2020 – 2022 

Очекувани вкупни 

трошоци за проектот 

150.000,00 Средства досега 

инвестирани во проектот –  

Износ и извор 

 

Очекувани извори на финансирање  

Општински буџет Износ 150.000,00 
Друг извор (наведете ги 

поединечните извори на 

финансирање)  

Износ 

5. Назив на проектот 

 

 

СЦ: Да се подобри заштитата на животната 

средина 

П: Да се заштитат водите 

М: Спроведување кампања за подигнување на 

јавната свест на населението за заштита на водните 

ресурси 

Проект: Спроведување јавна кампања 
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Носител на проектот 

(изберете од 

предложената листа) 

 Општина 

 Јавна институција 

 НВО 

 Друго (Додајте) 

Краток опис на проектот 

(на што се однесува) 

 

Водното богатство кое природата го создала во 

општината има непроценлива вредност. Но, за жал, 

свесноста од таквата предност е на многу ниско ниво. 

 

Очекувани резултати од 

проектот 

 

- подигнување на свеста на населението во однос на 

начинот на искористување на водата, како од 

водоводната мрежа така и речните количини вода 

- подигнување на свеста кај училишните деца за 

значењето на водата за целокупниот живот и нејзиното 

рационално користење 

- придобивките од инвестициите во системите „Капка 

по капка“ 

Преглед на клучните 

активности на проектот 

 

Подигнување на јавната свест на сите жители во 

општината за правилното искористување на водата 

Кратка листа на 

чекорите што треба да се 

спроведат 

 

- подготовка на промотивен материјал 

- организации на предавања во училиштата 

- јавни трибини 

 

Достапни документи за 

проектот/спроведувањето 

(кои треба да се 

подготват) 

/ 

Статус на проектот 

 

а) на ниво на проектна идеја, без понатамошна 

разработка на активности и/или документи за 

спроведување на проектот 

б) делумно подготвен, но потребна е дополнителна 

документација 

в) во многу зрела фаза и подготвен за спроведување 

Период на спроведување 

на проектот 

2021 – 2022 

Очекувани вкупни 

трошоци за проектот 

200.000,00 Средства досега 

инвестирани во 

проектот –  

Износ и извор 

 

Очекувани извори на финансирање  

Општински буџет 

 

Износ 200.000,00 
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Друг извор (наведете ги 

поединечните извори на 

финансирање)  

Износ 

6 Назив на проектот 

 

 

СЦ: Да се создадат услови за привлекување нови 

инвеститори 

П: Да се изработат урбанистички планови за 

индустриските зони 

М: Изработка на урбанистички план за  

Индустриска зона Глуво-Бразда 

Проект: Обезбедување инфраструктура до зоната 

 

Носител на проектот 

(изберете од 

предложената листа) 

 Општина 

 Јавна институција 

 Друго (Додајте) 

Краток опис на проектот 

(на што се однесува) 

 

За индустриската зона да функционира како што е 

предвидено и во согласност со намената, со што ќе 

дојде до драстично зголемување на инвестициите и 

буџетот на Општината, првично инфраструктура до 

зоната мора да биде обезбедена. 

 

Очекувани резултати од 

проектот 

 

- изготвена техничка документација за инфраструктурно 

уредување на зоната 

- изведена водоводна линија до зоната 

Преглед на клучните 

активности на проектот 

 

- техничка документација за доводен водовод до зоната 

- изведба на доводен водовод 

Кратка листа на 

чекорите што треба да се 

спроведат 

 

- техничка документација за доводен водовод до зоната 
- изведба на доводен водовод 

 

Достапни документи за 

проектот/спроведувањето 

(кои треба да се 

подготват) 

/ 

Статус на проектот 

 

а) на ниво на проектна идеја, без понатамошна 

разработка на активности и/или документи за 

спроведување на проектот 

б) делумно подготвен, но потребна е дополнителна 

документација 

в) во многу зрела фаза и подготвен за спроведување 

Период на спроведување 

на проектот 

2020 – 2022  

Очекувани вкупни 

трошоци за проектот 

20.000.000,00 Средства досега 

инвестирани во проектот 

–  
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Износ и извор 

Очекувани извори на финансирање  

Општински буџет 

 

Износ 10.000.000,00 

Друг извор (наведете ги 

поединечните извори на 

финансирање)  

 

Износ 10.000.000,00 

 

7. Назив на проектот 

 

 

СЦ: Да се подобрат условите за живот преку 

подобрување и проширување на базичната 

инфраструктура 

П: Да се изгради и да се подобри локалната патна 

мрежа 

М: Изградба и реконструкција на локални 

патишта 

Проект: Реконструкција на локален пат Горњани 

–Блаце 

 

Носител на проектот 

(изберете од 

предложената листа) 

 Општина 

 Јавна институција 

 Друго (Додајте) 

Краток опис на проектот 

(на што се однесува) 

 

Локалниот пат Горњани – Блаце е единствен пристапен 

пат до овие две населени места. Реконструкцијата на 

овој патен правец е приоритет со оглед на неговата 

сегашна оштетеност. 

Очекувани резултати од 

проектот 

 

- рехабилитација на 3.500 км локален пат 

- подобрување на условите за живот во недоволно 

развиени средини 

- спречување на иселувањето 

- зголемување на издадени одобренија за градење 

- развој на туризмот 

 

Преглед на клучните 

активности на проектот 

 

- спроведувањејавна набавка 

- изведба на локалниот пат (по фази) 

Кратка листа на 

чекорите што треба да се 

спроведат 

 

- спроведување јавна набавка 

- изведба на локалниот пат (по фази) 

Достапни документи за 

проектот/спроведувањето 

(кои треба да се 

подготват) 

Проект за рехабилитација на локалниот пат Горњани – 

Блаце 

- одобрение за градење 
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Статус на проектот 

 

а) на ниво на проектна идеја, без понатамошна 

разработка на активности и/или документи за 

спроведување на проектот 

б) делумно подготвен, но потребна е дополнителна 

документација 

в) во многу зрела фаза и подготвен за спроведување 

Период на спроведување 

на проектот 

2019 – 2022 

Очекувани вкупни 

трошоци за проектот 

41.000.000,00 Средства досега 

инвестирани во Проектот 

–  

Износ и извор 

 

Очекувани извори на финансирање  

Општински буџет 

 

Износ 20.000.000,00 

Друг извор (наведете ги 

поединечните извори на 

финансирање)  

 

Износ 21.000.000.00 
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9. Изработка на модел за надзор и оценување на спроведувањето 

 

Секоја тековна година од временскиот период на важност на ИПЛР, Менаџерскиот тим 

(МТ), за секоја стратешка цел поодделно (вкупно 8), поднесува извештај до Координативното тело 

(КТ) за резултати и постигнувањата во однос на индикаторите во тековната година.  

 

Секоја тековна година, се поднесуваат Извештај до Советот на Општината и  до 

градоначалникот за постигнатите резултати и планираните проекти во наредниот период. 

 На овој начин, Советот на Општината и градоначалникот добиваат информации врз основа на кои 

можат да донесат релевантни одлуки за планот во наредната година.   

 

За да ги подготват извештаите, МТ мора да ги следи индикаторите, за што им се потребни 

голем број податоци на проектно ниво. За секоја фаза од проектниот циклус, МТ треба да следи по 

неколку точки на прогрес, односно податоци за планираните и остварените вредности на 

времетраењето, човечките ресурси, финансиските ресурси и процентот на реализација на 

активностите. 

 

Извештаите што МТ и КТ ги поднесуваат до Советот на Општината и до градоначалникот 

треба да ги содржат податоците за постигнувањето на стратешките/конкретните цели дадени во 

табелата подолу: 

 

Стратешка/ 

Конкретна 

цел 

Планиран 

индикатор 
Тековна 

вредност  
на 

индикаторот 

План. 

време. 
Тековно 

време. 
Планирани 

Вкупни 

трошоци 

Тековни 

Вкупни 

трошоци  

Забелешки 

        
 

Кварталните извештаи што МТ ги поднесува до КТ, покрај податоците за постигнувањето на 

стратешките/конкретните цели, треба да содржат и податоци на програмско ниво, односно за секој 

проект поединечно, дадени во следнава табела: 
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