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37.  

 Vrz osnova na ~len 50 stav (1) to~ka 3 od Zakonot za lokalnata 
samouprava ("Slu`ben vesnik na R.M." br.5/02) i ~len 44 stav (1) to~ka 3 od 
Statutot na Op[tina ^u~er-Sandevo, ("Slu`ben glasnik na op[tina ^u~er-
Sandevo" br.5/19), Gradona~alnikot na Op[tina ^u~er-Sandevo, donese 

 
 

R E { E N I E 
ZA OBJAVUVAWE NA ODLUKATA ZA UTVRDUVAWE NA CENATA I NA^INOT NA PLA}AWE NA 

NADOMESTOKOT ZA POSTAVUVAWE NA INSTALACII VO TRUPOT NA PATOTO, VO PATNIOT I 
ZA{TITNIOT POJAS, ULICITE SO TROTOARI I DRUGITE JAVNI POVR{INI  NA TERITORIJA NA 

OP{TINA ^U^ER-SANDEVO 
 

Se objavuva Odluka za utvrduvawe na cenata i na~inot na pla]awe na 
nadomestokot za postavuvawe na instalacii vo trupot na patot, vo patniot i 
za[titniot pojas, ulicite so trotoari i drugite javni povr[ini na teritorija 
na Op[tina ^u~er-Sandevo,  [to Sovetot na Op[tina ^u~er-Sandevo ja donese 
na 20-ta sednica, odr`ana na 28 juni 2019 godina. 
 
Br.09-848/1                   Op[tina ^u~er-Sandevo 
28.06.2019  godina                                           Gradona~alnik 
^u~er-Sandevo           Jovan Pejkovski s.r. 
 
  

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа 

(,,Службен весник на Република Македонија,, бр.5/02) и член 62 од Законот за 

јавните патишта, (,,Службен весник на Република Македонија бр.84/08, 52/09, 114/09, 

124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 

150/115, 31/16, 71/16 и 163/16), и член 23 став 1 точка 43 од Статутот на Општина 

Чучер-Сандево (,,Службен гласник на Општина Чучер-Сандево,, бр.2/03), Советот на 

Општина Чучер-Сандево на 20-та седница одржана на 28.06.2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

за утврдување на цената и начинот на плаќање на надоместокот за поставување 

на инсталации во трупот на патот, во патниот и заштитниот појас, улиците со 

тротоари и другите јавни површини на територија на Општина Чучер-Сандево 
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Член 1 

Со оваа одлука се утврдува цената и начинот на плаќање на надоместок за 

поставување на инсталации во трупот на патот, во патниот и заштитниот појас, 

улиците со тротоари и другите јавни површини на територија на Општина, а по 

претходно барање од страна на управувачот на инсталациите и други правни и 

физички лица. 

 

Член 2 

Подносител на барањето за изведување на прекопи за подземни инсталации со 

градежно земјени работи може да биде:  

-за електрични мрежни и телекомуникациски инсталации, подносител на 

барањето е управувачот на инсталацијата; 

-за водовод и канализациони приклучоци, подносител на барањето согласно 

добиените хидротехнички услови за приклучоци е инвеститорот;  

-за водовод и канализациони мрежи, подносителот на барањето е управувачот 

на мрежата; 

-за прекопи за потребите на други правни и физички лица. 

 

Член 3 

Поставувањето на инсталациите од член 2 на оваа Одлука, ќе се врши 

согласно условите утврдени со оваа Одлука. 

 

Член 4 

Со оваа Одлука се утврдува цената за градежно земјени работи за изведба на прекопи 

за подземни инсталации на територија на Општина Чучер-Сандево. 

Надоместокот за поставување на инсталации во трупот на патот, во патниот и 

заштитниот појас, улиците со тротоари и другите јавни површини на територија на 

Општина Чучер-Сандево, изнесува 2 (две) Евра / за м¹ во денарска противвредност 

според средниот курс на НБРСМ на денот на уплатата. 

Од плаќањето на надоместокот за поставување на инсталации во јавните 

површини се ослободува ЈКП “Скопска Црна Гора”. Останатите одредби од одлуката 

за постапката и издавањето на согласноста за извршување на прекопи од страна на 

ЈКП “Скопска Црна Гора”, ќе се применуваат во целост. 

 

Член 5 

За секое поединечно барање за добивање на согласност за поставување на 

инсталации на јавните површини, барателот е должен да достави банкарска гаранција 

од овластена банка во висина од вкупната цена за прекопот утврден во став 4 од овој 

член.  

Уплатата на надоместокот ќе се врши врз основа на предходно изготвен 

договор.  

 Банкарската гарација за квалитетно завршување на прекопот, ќе се задржи за 

гарантен период од 24 месеци сметано од денот на завршување на градежните 

работи.  

Нормирани цени за градежно земјени работи за изведба на прекопи за 

подземни инсталации за утврдување на висината на Банкарската гаранција, согласно 

должина утврдена во Барањето се:  
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 Прекоп преку/покрај асфалтирана улица, коцка и тротоар со ивичњаци 

и бехатон, цената изнесува     2500,00 денари/ м¹ 

 

 Прекоп преку/покрај земјен пат и макадам   цената изнесува   

       1500,00 денари/ м¹ 

 

 Бушење под асфалтирана улица, коцка и тротоар со ивичњаци и 

бехатон, цената изнесува     2500,00 денари/ м¹ 

  

Член 6 

Управувачот на инсталации е должен да ги обезбеди сите претходни мерки за 

безбедност на сообраќајот и пешаците (заштитни огради, сообраќајна сигнализација-

знаци, ленти за обележување на местото на изведба). 

 

Член 7 

Управувачот е должен да ја извести Општината за отпочнување на градежната 

активност. 

 

Член 8 

Управувачот на инсталации, по изведувањето на работите, треба да ги доведе 

во првобитна состојба прекопите и оштетувањата направени при изведување на 

работите, најдоцна во рок од 15 дена од денот на завршување на градежно земјените 

активности, и за истото да ја извести Општината. 

 

Член 9 

Општината е должна, по доставувањето на барањето и банкарската гаранција, 

како и увид на лице место да издаде одобрување најдоцна во рок од 8 дена.  

Општината може да го одбие или пренасочи (следејќи најблиска траса со цел 

за заштита на јавната површина), барањето за издавање на одобрување, ако со 

нивното поставување би се оштетил патот или биде загрозена безбедноста на 

сообраќајот, ако поставувањето битно влијае на одржувањето на патот или би било 

оневозможена негова реконструкција. 

 

Член 10 

Начинот на плаќање се дефинира со Одобрување за прекоп и Договор, по 

извршен Увид на лице место од страна на Општината. 

 

Член 11 

Надоместокот за поставување на инсталациите ќе биде дефинирано со 

пресметка која ќе биде составен дел од одобрувањето. 

 

Член 12 

Евентуалната штета која би настанала при поставување на инсталациите 

спрема трети лица, паѓат на терет на подносителот на барањето. 
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Член 13 

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен Гласник на 

Општина Чучер-Сандево“. 

 
Бр.ој 08-820/3     СОВЕТ НА ОПШТИНА ЧУЧЕР-САНДЕВО 

28.06.2019 година      ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Чучер-Сандево                 Ацо Ушковски с.р.  
 

38.  

 Vrz osnova na ~len 50 stav (1) to~ka 3 od Zakonot za lokalnata 
samouprava ("Slu`ben vesnik na R.M." br.5/02) i ~len 44 stav (1) to~ka 3 od 
Statutot na Op[tina ^u~er-Sandevo, ("Slu`ben glasnik na op[tina ^u~er-
Sandevo" br.5/19), Gradona~alnikot na Op[tina ^u~er-Sandevo, donese 
 

R E { E N I E 
ZA OBJAVUVAWE NA ODLUKA ZA DAVAWE SOGLASNOST NA IZMENUVAWE I DOPOLNUVAWE NA 

GODI{EN PLAN ZA VRABOTUVAWE VO 2019 GODINA 
 

Se objavuva Odluka za davawe soglasnost na izmenuvawe i dopolnuvawe 
na godi[en plan za vrabotuvawe vo 2019 godina, [to Sovetot na Op[tina 
^u~er-Sandevo ja donese na 20-ta sednica, odr`ana na 28 juni 2019 godina. 
 
Br.09-848/2                   Op[tina ^u~er-Sandevo 
28.06.2019  godina                                          Gradona~alnik 
^u~er-Sandevo           Jovan Pejkovski s.r. 
 

Vrz osnova na ~len 36 stav (1) to~ka 15 od Zakonot za lokalnata 
samouprava (“Slu`ben venik na R.M.” br. 5/02), ~len 23  od Statutot na Opшtina 
^u~er - Sandevo (“Slu`ben glasnik na Op[tina ^u~er-Sandevo” br.02/03) i 
~len 20-b od Zakonot za vrabotenite vo javniot sektor (“Slu`ben venik na R.M.” 
br. 27/14, 199/14, 27/16 i 35/18), Sovetot na Op[tina ^u~er-Sandevo na 20-ta 
sednica odr`ana na 28.06.2019  godina, donese 

 
O D L U K A 

ZA DAVAWE SOGLASNOST NA IZMENUVAWE I DOPOLNUVAWE NA GODI{EN PLAN ZA 
VRABOTUVAWE VO 2019 GODINA 

 
^len 1 

 So ovaa odluka se dava Soglasnost na izmenuvawe i dopolnuvawe na 
Godi[niot plan za vrabotuvawe vo Op[tina ^u~er-Sandevo za  2019 godina, 
br.01-797/1 od 19.06.2019 godina. 
  

^len 2 
 Ovaa odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a ]e se objavi vo 
“Slu`ben glasnik na Op[tina ^u~er-Sandevo”. 
 
Br.08-820/4                                                          SOVET NA OP{TINA ^U^ER - SANDEVO 
28.06.2019  godina                                                                                          PRETSEDATEL, 
^u~er - Sandevo                                                                                            Aco U[kovski s.r. 
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