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Op[tina ^u~er - Sandevo,  januari 2021 godina 



SLU@BEN  GLASNIK 
 

NA OP{TINA ^U^ER - SANDEVO 
 
 

Izleguva                                                Petok                                                          Br.     1 
po potreba               29 januari 2021 godina                                       God. 24 

1.  

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 USVOJUVAWE NA KVARTALEN IZVE{TAJ ZA IV KVARTAL ZA 
IZVR{UVAWE NA BUXETOT NA OP{TINA ^U^ER-SANDEVO ZA 2020 GODINA 

 
Se objavuva Odluka za usvojuvawe na kvartalen izve[taj za IV kvartal za 

izvr[uvawe na Buxetot na Op[tina ^u~er-Sandevo za 2020 godina,  [to Sovetot na 
Op[tina ^u~er-Sandevo ja donese na 40-ta sednica, odr`ana na 29 januari 2021 
godina. 
Br.09-151/1                   Op[tina ^u~er-Sandevo 
29.01.2021  godina                                           Gradona~alnik 
^u~er-Sandevo          Jovan Pejkovski s.r. 
 

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 7 od Zakonot za lokalnata samouprava 
(“Slu`ben venik na R.M.” br.5/02), ~len 32 stav 4 od Zakonot za finansirawe na 
edinicite na lokalnata samouprava ("Slu`ben vesnik na R.M." br.61/04, 96/04, 67/07, 
156/09, 47/11, 192/15, 209/18 i Slu`ben vesnik na R.S.M." br. 244/19) i ~len 23 stav 1 
alineja 43 od Statutot na Op[tinata ^u~er-Sandevo (“Slu`ben glasnik na 
Op[tina ^u~er-Sandevo” br.05/19), Sovetot na Op[tina ^u~er-Sandevo na 40-ta 
sednica odr`ana na 29.01.2021 godina, donese 

 
O D L U K A 

ZA USVOJUVAWE NA KVARTALEN IZVE{TAJ ZA IV KVARTAL, 
ZA IZVR{UVAWE NA BUXETOT NA OP{TINA ^U^ER-SANDEVO ZA 2020 GODINA 

 
1.Se usvojuva kvartalniot izve[taj za IV kvartal, za izvr[uvawe na Buxetot 

na Op[tina ^u~er-Sandevo za period od 01.01.2020 do 31.12.2020 godina. 
2.Kvartalniot izve[taj za izvr[uvawe na Buxetot na Op[tina ^u~er-

Sandevo za period od 01.01.2020 do 31.12.2020 godina, e sostaven del na ovaa Odluka. 
3.Ovaa odluka vleguva vo sila naredniot den od denot na objavuvawe vo  

“Slu`ben glasnik na Op[tina ^u~er-Sandevo”. 
Br.08-69/3                                    SOVET NA OP{TINA ^U^ER - SANDEVO 
29.01.2021  godina                                                                                 PRETSEDATEL 
^u~er - Sandevo                                                                                              Aco U[kovski s.r. 
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2. 

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 PRO{IRUVAWE NA SREDSTVATA  

NA BUXETOT NA OP{TINA ^U^ER-SANDEVO ZA 2021 GODINA 
 

Se objavuva Odluka za pro[iruvawe na sredstvata na Buxetot na Op[tina 
^u~er-Sandevo za 2021 godina,  [to Sovetot na Op[tina ^u~er-Sandevo ja donese 
na 40-ta sednica  odr`ana na 29 januari 2021 godina. 
 
Br.09-151/2                         Op[tina ^u~er-Sandevo 
29.01.2021  godina                                        Gradona~alnik 
^u~er-Sandevo        Jovan Pejkovski s.r. 
           

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002) и член 34 од Законот за буџетите (“Службен весник на РМ” бр.64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 

180/11, 171/12, 192/15 и 167/16), Советот на Општина ЧУЧЕР САНДЕВО на 40-та  седница, одржана на 

29.01.2021 година, донесе: 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА БУЏЕТОТ  

НА ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО ЗА 2021 ГОДИНА 
 

Член 1 

 Со оваа одлука се врши проширување на средствата на Буџетот на Општина Чучер Сандево за 

2021 година на следниот начин : 

 

 Потпрограма  

Потставка     Буџет 

 

Самофинан 

 

Дотации 

 

Донации 

А0 СОВЕТ НА ОПШТИНА 
        

 741114 

Пренесен вишок на приходи од 

претходната година    0    0   2.500.000,00   0 

   

0 

 
0 

 

2.500.000,00 

 

0 

 

И се распоредуваат на следните расходни потставки : 

 

 Потпрограма  

Потставка 
  

Буџет 

 

Самофинан 

 

Дотации 

 

Донации 

N1 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 
        424210 Одржување на згради 
 

0 

 

0 

 

2.500.000,00 

 

0 

   

0 

 

0 

 

2.500.000,00 

 

0 

 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Чучер 

Сандево и станува составен дел на Буџетот на Општината за 2021 година.  
 

Бр.08 – 69/4                                                                          СОВЕТ НА ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО 

29.01.2021 година                                                                                                Претседател 

Чучер Сандево                                                                                             Ацо Ушковски с.р. 
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     3. 

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 ODLUKA ZA USVOJUVAWE NA IZVE{TAJOT ZA REALIZACIJA NA GODI{NATA  

PROGRAMA ZA IZGRADBA, REKONSTRUKCIJA, ODR@UVAWE I ZA{TITA NA OP{TINSKITE PATI{TA 
NA TERITORIJA  NA  OP{TINA ^U^ER-SANDEVO ZA  2020 GODINA 

 

Se objavuva Odluka za usvojuvawe na izve[taj za realizacija na godi[nata 
programa za izgradba, rekonstrukcija, odr`uvawe i za[tita na op[tinskite 
pati[ta na teritorija na Op[tina ^u~er-Sandevo za 2020 godina,  [to Sovetot na 
Op[tina ^u~er-Sandevo ja donese na 40-ta sednica, odr`ana na 29 januari 2021 
godina. 
Br.09-151/3                   Op[tina ^u~er-Sandevo 
29.01.2021  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 vesnik na R.M.” br. 5/02 ) i ~len 23 stav 1 to~ka 43 od Statutot na 
оpшtina ^u~er - Sandevo (“Slu`ben glasnik na Opшtina ^u~er-Sandevo” br.05/19), 
Sovetot na Opшtina ^u~er-Sandevo na 40-ta sednica odr`ana na 29.01.2021 godina, 
donese  

O D L U K A 
ZA USVOJUVAWE NA IZVEШTAJOT  ZA REALIZACIJA NA GODIШNATA PROGRAMA ZA IZGRADBA, 

REKONSTRUKCIJA, ODR@UVAWE I ZAШTITA NA OPШTINSKITE PATIШTA I ULICI NA PODRA^JETO 
NA OPШTINA ^U^ER-SANDEVO ZA 2020  GODINA 

 
1.Se usvojuva Izveшtajot za realizacija na godiшnata programa za izgradba, 

rekonstrukcija, odr`uvawe i zaшtita na opшtinskite patiшta i ulici na 
podra~jeto na Opшtina ^u~er-Sandevo za 2020 godina, br.09-60/1 od 15.01.2021 
godina. 
 2. Ovaa odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a ќe se objavi vo 
“Slu`ben glasnik na Opшtina ^u~er-Sandevo”. 
 
Br.08-69/5  godina                                                         SOVET NA OP{TINA ^U^ER - SANDEVO                
 29.01.2021 godina                                                                                 PRETSEDATEL 
  ^u~er - Sandevo                                                                                               Aco U[kovski s.r.                                                         

4. 

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 
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R E { E N I E 

ZA OBJAVUVAWE NA GODI{NA PROGRAMA ZA RABOTA VO OBLASTA NA RASPOLAGAWETO SO GRADE@NO 
ZEMJI{TE VO SOPSTVENOST NA REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA NA PODRA^JETO NA OP{TINA 

^U^ER-SANDEVO ZA 2021 GODINA 
 

Se objavuva Godi[na programa za rabota vo oblasta na raspolagaweto so 
grade`no zemji[te vo sopstvenost na Republika Severna Makedonija na 
podra~jeto na Op[tina ^u~er-Sandevo za 2021 godina,  [to Sovetot na Op[tina 
^u~er-Sandevo ja donese na 40-ta sednica odr`ana na 29 januari 2021 godina 
 
Br.09-151/4          Op[tina ^u~er-Sandevo 
29.01.2021  godina                                       Gradona~alnik 

^u~er-Sandevo          Jovan Pejkovskи с.р  
 

Врз основа на член 60 од Законот за изменување и дополнување на законот за 

градежно земјиште (“Службен весник на Р.С.М.” бр.275/19), Советот на Општина Чучер-

Сандево на 40-та седница одржана на 29.01.2021 година, донесе  
 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 
ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО 

СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА  

ЧУЧЕР-САНДЕВО ЗА 2021 ГОДИНА 

 

ВОВЕД: 

 

1. Општ дел 

 

Согласно Закон за градежно земјиште, градежното земјиште може да биде во 

сопственост на Република Северна Македонија, општините, општините во градот Скопје 

и градот Скопје, домашни и странски правни и физички лица. 

 Сопственоста на градежното земјиште создава права и обврски. Сопственоста на 

градежното земјиште вклучува и право на градење на земјиштето. Одлука за стекнување 

на сопственост на градежното земјиште за општините, општините во градот Скопје и 

градот Скопје донесува Советот. 

 Сопственоста на општините им ги овозможува следните права: на градење, 

користење, пренесување на правото на градење на други лица и отуѓување на градежното 

земјиште.  

 Со градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија управува 

Владата на Република Северна Македонија.  

 Градежното земјиште наменето за општа употреба можат да го користат сите 

правни и физички лица, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје. 

Правото на користење Владата на Република Северна Македонија може да го пренесе на 

општините. 

 Сопственоста на градежното земјиште ја опфаќа неговата површина и се она што 

е со него трајно поврзано, а се наоѓа над или под површината.  

 Градежното земјиште е добро од општ интерес за Република Северна Македонија, 

а уредувањето на градежното земјиште е од јавен интерес. 

 Градежното земјиште може да биде изградено и неизградено, уредено и 

неуредено. Изградено градежно земјиште е земјиште на кое е изграден објект од траен 



карактер и земјиштето што служи за редовна употреба на објектот во граници на 

градежната парцела.  

 Уредено градежно земјиште е земјиште опремено со комунална инфраструктура, 

додека неуредено е земјиште на кое нема изградено комунална инфраструктура.  

 Градежно земјиште е земјиште кое е планирано со урбанистички план или 

урбанистичка планска документација. 

 Градежна парцела е дел од градежното земјиште, чии граници се утврдени со 

урбанистички план или урбанистичка планска документација и може да се состои од 

една, од дел или од повеќе катастарски парцели.  

 Објект од траен карактер е објект изграден со дoкументација (одобрение) и 

заведен во јавните книги за недвижности.  

 Објект од времен карактер е објект поставен со одобрение за поставување до 

реализација на урбанистички план или урбанистичка документација. Времените објекти 

не се дел од градежното земјиште и врз основа на нив не може да се стекне сопственост 

на градежното земјиште.  

 Инфраструктурен објект е подземна или надземна градба за инсталации од 

комуналната инфраструктура.  

 Прометот со градежното земјиште е слободен.  

 Градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија може да се 

отуѓи, даде на користење (концесија или јавно приватно партнерство), даде под 

долготраен и краткотраен закуп, разменува или да се востановат други стварни права. 

  

2. Просторен опфат и предмет на Програмата 

 

 Предмет на Програмата е менаџирање со градежното земјиште во сопственост на 

Република Северна Македонија што се наоѓа на територијата на Општина Чучер-

Сандево, дефинирана според територијалната организација на Република Северна 

Македонија, за време на 2021 година.  

 За да може да се врши отуѓување, давање под закуп, на градежното земјиште 

потребно е да се изработи мапа на државното градежно земјиште во општината со сите 

нумерички податоци за истото (мапите се дефинирани со урбанистичко планска 

документација). 

 Важен фактор во оваа постапка е и категоријата урбанистички план, односно 

урбанистичките планови врз основа на кои може да се издаде одобрение за градење. 

 Во текот на реализацијата на Годишната Програма се предвидува предмет на 

менаџирање со градежното земјиште во сопственост на Република Северна Македонија 

да бидат градежните парцели што се наоѓаат во опфат на територија на Општина Чучер-

Сандево. 

 

3. Основи за изработка на Програмата 

 

Законски основ 

 

Законски основ на програмата за располагање со градежното земјиште се: Закон за 

локалната самоуправа (“Службен весник на Р.М” бр.5/02), Закон за градежно земјиште 

(“Службен весник на Р.М.” бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16 и 

“Службен весник на Р.С.М.” бр.275/19) и член 20 од Статутот на Општина Чучер-

Сандево (“Службен гласник на Општина Чучер-Сандево.” бр.5/19). 

 

Основни плански документи 



 

Други документи потребни за  изработка на Програмата се следните стратешки, 

развојни и плански документи донесени на локално ниво: 

 -Општи акти за населените места и 

-Други стратешки документи. 

 

4. Цели на Програмата 

-Општи цели на Програмата 

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

просторни услови за развој со инвестиции од  јавниот и приватниот сектор. 

Заинтерсираните граѓани за изградба на сопствени простори за обавување на 

дејност можат да ја реализираат својата потреба, а со тоа да придонесат за развој на 

населеното место/локалитет, користење на локалните ресурси, вработување на лица, 

обезбедување на подобри услови за живеење. 

 

5. Обем и преглед на градежно земјиште што е предмет на Програмата  

 

Со оваа програма се опфатени парцели сопственост на Република Северна 

Македонија (кои до донесување на програмата се идентификувани како такви).



Општ акт за село Кучевиште, Одлука бр. 08-959/9 од 22.07.2015 година, за КО Кучевиште вонград 

 
Ред. 

број 

Број 

на ГП 

Вкупна 

површина на 

ГП 

Намена на 

земјиштето (основна 

класа) 

Општ акт за 

село 

Кучевиште 

ЛУПД / АУП Површина 

за градба 

Бруто 

развиена 

површина 

Процент на 

изграденост 

Коефициент 

на 

искористеност 

на земјиштето 

Макс. 

дозволена 

висина 

Катност Почетна 

утврдена 

цена по 

м2 

Вкупна 

почетна 

утврдена 

цена 

1 6201/3 3797 м2 Г Производство, 

дистрибуција и 

сервиси 

*Графички прилог 1 

08-959/9 од 

22.07.2015 

     10.20 м    

2 6016 4986 м2 Г Производство, 

дистрибуција и 

сервиси 

*Графички прилог 2 

08-959/9 од 

22.07.2015 

     10.20 м    

3 6015 3857 м2 Г Производство, 

дистрибуција и 

сервиси 

*Графички прилог 3 

08-959/9 од 

22.07.2015 

     10.20 м    

4 5995 743  м2 Г Производство, 

дистрибуција и 

сервиси 

*Графички прилог 4 

08-959/9 од 

22.07.2015 

     10.20 м    

5 5996 790 м2 Г Производство, 

дистрибуција и 

сервиси 

*Графички прилог 5 

08-959/9 од 

22.07.2015 

     10.20 м    

6 5977 449 м2 Г Производство, 

дистрибуција и 

сервиси 

*Графички прилог 6 

08-959/9 од 

22.07.2015 

     10.20 м    

7 6227/2 207 м2 Г Производство, 

дистрибуција и 

сервиси 

*Графички прилог 7 

08-959/9 од 

22.07.2015 

     10.20 м    

8 6234 1999 м2 Г Производство, 

дистрибуција и 

сервиси 

*Графички прилог 8 

08-959/9 од 

22.07.2015 

     10.20 м    

9 6240 1511 м2 Г Производство, 

дистрибуција и 

сервиси 

*Графички прилог 9 

08-959/9 од 

22.07.2015 

     10.20 м    

10 6239 1515 м2 Г Производство, 

дистрибуција и 

08-959/9 од 

22.07.2015 

     10.20 м    



сервиси 

*Графички прилог 10 

11 6231 2121 м2 Г Производство, 

дистрибуција и 

сервиси 

*Графички прилог 11 

08-959/9 од 

22.07.2015 

     10.20 м    

12 6229 545 м2 Г Производство, 

дистрибуција и 

сервиси 

*Графички прилог 12 

08-959/9 од 

22.07.2015 

     10.20 м    

13 5986/1 994 м2 Г Производство, 

дистрибуција и 

сервиси 

*Графички прилог 13 

08-959/9 од 

22.07.2015 

     10.20 м    

14 5816/1 

и 

5817/3 

993 м2 Г4 Стоваришта 

*Графички прилог 14 

 Одлука на 

Влада  

44-9768/1 од 

03.11.2020 

1081 м2 4323 м2 54% 2.15 12.5 П+2+Пк   

15 6013 2521 м2 Г4 Стоваришта 

*Графички прилог 15 

08-959/9 од 

22.07.2015 

АУП 11-99/10 

ОД 26.03.2019 

    10.20 м П+2   

 

Општ акт за село Мирковци, Одлука бр. 08-959/7 од 22.07.2015 година, за КО Мирковци 

Ред. 

број 

Број 

на ГП 

Вкупна 

површина на 

ГП 

Намена на 

земјиштето (основна 

класа) 

Општ акт за 

село 

Мирковци 

ЛУПД / АУП Површина 

за градба 

Бруто 

развиена 

површина 

Процент на 

изграденост 

Коефициент 

на 

искористеност 

на земјиштето 

Макс. 

дозволена 

висина 

Катност Почетна 

утврдена 

цена по 

м2 

Вкупна 

почетна 

утврдена 

цена 

1 3469 1771 м2 Г Производство, 

дистрибуција и 

сервиси 

*Графички прилог 16 

Одлука бр. 

08-959/7 од 

22.07.2015 г 

     10.20 м2     

 

Г.П. согласно Локално урбанистичко-планска документација или Архитектонско-урбанистички проекти  КО Глуво Бразда 
Ред. 

број 

Број 

на ГП 

Вкупна 

површина на 

ГП 

Намена на 

земјиштето (основна 

класа) 

Општ акт за 

село 

Бразда 

ЛУПД / АУП Површина 

за градба 

Бруто 

развиена 

површина 

Процент на 

изграденост 

Коефициент 

на 

искористеност 

на земјиштето 

Макс. 

дозволена 

висина 

Катност Почетна 

утврдена 

цена по 

м2 

Вкупна 

почетна 

утврдена 

цена 

1 дел од 

3257/1,  

3279  

9605  м2 Б3 Големи 

угостителски 

единици 

*Графички прилог 17 

 Одлука на 

Влада  

44-7066/1 од 

06.10.2020 

12000 м2 24000 м2 47% 0.95 18 м П 

П+1 

П+4 

 

  

2 2419 и 

2418 

11797  м2 Г2 Лесна и 

незагадувачка 

индустрија 

*Графички прилог 18 

 Одлука на 

Влада  

44-9986/1 од 

17.11.2020 

13361 м2 26722 м2 70% 1.42 10.00 П 

П+1 
  



 

Во прилог на програмата се и Графички прилози за дадените парцели 

  

3 дел од 

1/1, 

дел од 

1419, 

1408, 

дел од 

1407, 

дел од 

1406, 

1405  

42989 м2 Е2-Фотоволтажна 

централа,електричен 

ормар, септичка јама, 

бунар, трафостаница 

Г1-Вага, Бетонска 

база,Сепарација и 

дробилка 

Г3-Работилница и 

сервиси, машинска 

работилница 

Б4- Администарција 

*Графички прилог 19 

 Решение за 

пренамена од 

општина 

Чучер Сандево 

11-509/13 од 

30.09.2019 

година 

54946 м2 164839 м2 70% 2.49 15.0 П 

П+2 

  

4 1163 и 

1162/3 

919 м2 А1 –Домување во 

стамбени куќи 

*Графички прилог 20 

08-959/6 од 

22.07.2015 

Превземено од 

Министерство 

за транспорт и 

врски 

     10.20   

5 1720/1 4376  м2 Г2 Лесна и 

незагадувачка 

индустрија 

*Графички прилог 21 

 Решение за 

пренамена од 

општина 

Чучер Сандево 

11-49/4 од 

16.02.2017 

година 

 

 

12702 м2 25404 м2 70% 1.56 12.0 П+2   

6 3164, 

3414/3, 

дел од 

3456, 

дел од 

3257 

9187 м2 Г2 

*Графички прилог 22 

 Решение за 

пренамена од 

општина Чучер 

Сандево 

11-294/7 од 

10.05.2017 

6182 м2 24726 м2 67% 2.69 12.5 П+2+Пк 

 

  

7 1547 5131 м2 Г2 Лесна и 

незагадувачка 

индустрија 

*Графички прилог 23 

 Решение за 

пренамена од 

општина 

Чучер Сандево 

11-824/5 од 

30.10.2019 

12931  м2 25863 м2 70% 1.4 10 П/П+1   



 

 

 

 

 

 

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 

 

 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

6. Маркетинг стратегија за промоција на градежното земјиште што е 

предмет на оваа Програма 



Определувањето на маркетинг стратегијата започнува со дефинирање односно 

претпоставување на заинтересираните страни за купување на одредени делови од 

градежното земјиште. Заинтересираните страни се всушност потенцијалните 

купувачи на земјиштето и идни инвеститори и претставуваат целна групата на 

активностите од маркетинг стратегијата. 

Со оглед на различната намена и местоположба на градежното земјиште што 

ќе биде понудено, логично е целните групи за одделни локации да бидат различни. 

Следен чекор е идентификување на најефикасните маркетинг пристапи, 

алатки и канали за комуницирање / промовирање на понудата до заинтересираните 

страни. 

Маркетинг пристапот, алатките и каналите за комуницирање/промовирање се 

лимитирани од повеќе аспекти, но главно од финансиската моќ на општината. Како и 

да е, маркетинг стратегијата мора да обезбеди испраќање на вистинска, навремена и 

прецизна информација на вистинска адреса. 

 

Дефинирање на целни групи за оделни групи на градежни парцели 

Согласно соодветно утврдената категоризација по категории во генералниот 

урбанистички план и деталните урабанистички планови на соодветен начин се 

дефинираат и утврдени целните групи за одделни градежни парцели и согласно 

нивниот интерес. 

Дефинирање на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали 

Врз основа на можностите кои ги имаме како општина како најсоодветни 

начини преку кој општината може да направи добар маркетинг е да ги организра 

следниве активности и тоа: 

-организирање на форуми, 

-собири на граѓани, 

-рекламни спотови, 

-веб сајт информации и др. 

На овој начин се смета дека општината ќе успее  да анимира и информира голем 

број на потенцијални учесници на електронските аукции кои ќе ги спроведуа со што 

ќе ја зголеми конкурентноста, а со тоа и дирекната финансиска и економска корист 

на општината од самиот процес.  

 

Дефинирање на опфатот и трошоците поврзани со имплементација на 

маркетинг стратегијата 

Во зависност од тоа која активност ќе се спроведува за да се организира добар 

маркетинг зависат и трошоците, тешко е прецизно да се пресмета вкупниот износ на 

трошоци, но во согласност со финансиските можности, општината ќе користи 

економична маркетинг стратегија. 

Стандардни модели на информирање собири на граѓани, форуми ќе се 

реализраат од страна на вработените во општината, ќе се користи логистика и 

простор на нивно одржување кое е на располагање на општината и слично, со што се 

прават напори овој трошок за спроведување на активности во делот на маркетингот 

да не преставуваат големи финансиски издатоци за општината, со исклучок на 

објавувањето во дневните весници и слично, она што со закон е пропишано за самата 

постапка. 

 

Дефинирање на временската рамка за имплементација на маректинг 

стратегијата 

Имплементацијата на маркетинг стратегијата ќе се врши континуирано се до 

реализација на Програмата. Имено процесот ќе биде континуиран бидејќи се планира 

во интензитет да се прават електронски аукции со цел да се реалзираат поголем број 



на инвестициони активности од страна на приватниот сектор односно 

потенцијалните инвеститори. 

Лица задолжени за имплементација на маркетинг стратегијата 

Лица кои ќе бидат задолжени за спроведување на маркетинг стратегијата се 

Комисијата со сите свои членови и администрацијата. 

Определувањето на маркетинг стратегијата започнува со 

дефинирање/претпоставување на заинтересираните страни за купување/изнајмување 

на одредени делови од градежното земјиште. Заинтересираните страни се всушност 

потенцијалните купувачи/изнајмувачи на земјиштето и идни инвеститори, односно 

претставуваат целна група на активностите од маркетинг стратегијата. 

Со оглед на различната намена и местоположба на градежното земјиште што ќе 

биде понудено, логично е целните групи за одделни локации да бидат различни. 

Следен чекор е идентификување на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и 

канали за комуницирање/промовирање на понудата до заинтересираните страни. 

Маркетинг пристапот, алатките и каналите за комуницирање/промовирање се 

лимитирани од повеќе аспекти, но главно од финансиската моќ на општината. Како и 

да е, маркетинг стратегијата мора да обезбеди испраќање на вистинска, навремена и 

прецизна информација на вистинска адреса. 

 

7. Динамика на реализација на Програмата 

  Динамиката на реализација ќе се одвива согласно интересите и плановите на 

реализација на Буџетот на Општина Чучер-Сандево и тоа во четири квартали на 

годишно ниво. Реализацијата ќе се одвива континуирано во текот на 2021 година со 

целиот свој опфат од градежните парцели дадени во програмата. 

8. Пропишување на условите за надавање 

Се пропишуваат/определуваат следните параметри:  

1. висината на депозитот за учество,  

2. определување на интернет страницата на која ќе се врши надавањето,  

3. одредување на условите за учество,  

4. годишен обрт на средства за правни лица, 

5. да има изградено минимум еден објект со намена на парцелата, 

6. пропишување на други обврски и се наведуваат останати релевантни 

информации во врска со надавањето. 

 

Лица надлежни за реализацијата на Програмата  

Надлежност за спроведување на постапките за отуѓување или давање под 

закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија има 

Комисијата за спроведување на постапки за јавно наддавање, која ќе биде формирана 

од страна на Градоначалникот на општина Чучер-Сандево согласно Законот за 

градежно земјиште. 

9. Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на 

Програмата (приходна страна на Програмата) 

Проценката на финансиските приходи се прави кумулативно, согласно 

уредбата за минимална почетна цена за метар квадратен градежно земјиште. 

 

10. Проценка на финансиските средства потребни за реализација на 

Програмата (расходна страна на Програмата) 



Финансиските средства потребни за реализација на програмата се состојат од 

збир на проценетите финансиски средства потребни за реализирање на следните 

активности: 

-трошоци по основ на администрирање на постапките за отуѓување, односно 

давање под закуп на градежното земјиште; 

-трошоци по основ на експропријација; 

-трошоци по основ на купување на градежно земјиште од физички и правни 

лица и 

-трошоци за промовирање, односно рекламирање на градежните локации што 

ќе бидат предмет на отуѓување, односно давање под закуп на градежното 

земјиште. 

 

11. Преодни и завршни одредби 

Програмата може да се изменува и дополнува на начин и постапка по која и се 

донесува. 

За спроведување на програмата, надлежен е Градоначалникот на Општина 

Чучер-Сандево. 

Оваа програма влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

“Службен гласник на Општина Чучер-Сандево”. 

 
Бр.08-69/6                              СОВЕТ НА ОПШТИНА ЧУЧЕР-САНДЕВО 

29.01.2021 година              ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Чучер-Сандево                          Ацо Ушковски с.р. 

5.  

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 OTSTAPUVAWE NA VODNO  PRAVO NA JAVNO KOMUNALNO 

PRETPRIJATIE "SKOPSKA CRNA GORA" S. MIRKOVCI OP{TINA ^U^ER-SANDEVO 
 
 

Se objavuva Odluka za otstapuvawe na vodno pravo na Javno Komunalno 
Pretprijatie "Skopska Crna Gora" s.Mirkovci op[tina ^u~er-Sandevo, [to 
Sovetot na Op[tina ^u~er-Sandevo ja donese na 40-ta sednica, odr`ana na 29 
januari 2021 godina 
 
Br.09-151/5                                                                                       Op[tina ^u~er-Sandevo 
29.01.2021  godina                              Gradona~alnik 
^u~er-Sandevo                                                  Jovan Pejkovski с.р 

 
              

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа 

(“Службен весник на РМ” бр.5/02) и член 23 од Статутот на Општина Чучер-Сандево 

(“Службен гласник на Општина Чучер-Сандево” бр.05/19), Советот на Општина 

Чучер-Сандево на 40-та  седница одржана на ден 29.01.2021 година, донесе    

 



   29 januari 2021               SLU@BEN GLASNIK NA OP{TINA ^U^ER-SANDEVO                   Br.1  Str.65 

О Д Л У К А 

за отстапување на водно право на Јавно Комунално Претпријатие “Скопска 

Црна Гора” с. Мирковци општина Чучер - Сандево 

 

Член 1 

Со оваа одлука се отстапува водното право стекнато со Дозволите за 

користење на вода: 

1.Дозвола за користење на површинска вода од водотекот на Кучевишка река 

и употреба на водоснабдителен систем со придружни објекти издадена од 

Министерство за животна средина и просторно планирање бр.11-1433/3 од 

18.05.2012 година, 

2.Дозвола за користење на површинска вода од изворите на планинскиот 

водотек Студенец и употреба на водоснабдителен систем со придружни објекти 

издадена од Министерство за животна средина и просторно планирање бр.11-1432/3 

од 17.04.2012 година, 

3.Дозвола за користење на вода од извор за водоснабдување на населено место 

Побожје и употреба на водоснабдителен систем со придружни објекти издадена од 

Министерство за животна средина и просторно планирање бр.11-1434/3 од 

24.04.2012 година и 

4.Дозвола за користење на вода за водоснабдување од изворот Дуло со 

каптажи, општина Чучер Сандево издадена од Министерство за животна средина и 

просторно планирање бр.УП1-11/5-1336/2019 од 07.05.2020 година. 

 

Член 2 

Водното право стекнато со Дозволите наведени во член 1 на оваа одлука, 

Општина Чучер-Сандево го отстапува на Јавно Комунално Претпријатие “Скопска 

Црна Гора” с..Мирковци.  

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 

“Службен гласник на Општина Чучер-Сандево”. 

 

Бр.08-69/7                               СОВЕТ НА ОПШТИНА ЧУЧЕР-САНДЕВО 

29.01.2021 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Чучер-Сандево               Ацо Ушковски с.р. 

6.  

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 USVOJUVAWE NA SOCIJALEN  PLAN  NA OP{TINA ^U^ER-

SANDEVO 2021-2024  GODINA 

 

Se objavuva Odluka za usvojuvawe na Socijalen plan na Op[tina ^u~er-
Sandevo 2021-2024 godina,  [to Sovetot na Op[tina ^u~er-Sandevo ja donese na 
40-ta sednica odr`ana na 29 januari 2021 godina. 
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Br.09-151/6                Op[tina ^u~er-Sandevo 
29.01.2021  godina                                  Gradona~alnik 
^u~er-Sandevo               Jovan Pejkovski с.р. 
  

Vrz osnova  ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalnata samouprava 
("Slu`ben vesnik na R.M." br.5/02) i ~len 23 stav 1 to~ka 43 od Statutot na 
Op[tinata ^u~er-Sandevo ("Slu`ben glasnik na Op[tinata ^u~er-Sandevo" 
br.5/19), a soglasno ~len 142 od Zakonot za socijalna za[tita ("Slu`ben vesnik 
na RSM" br.104/19, 146/19,  275/19 i 302/20), Sovetot na Op[tina ^u~er-Sandevo 
na 40-ta sednicata odr`ana na 29.01.2021 godina, donese 

 
O D L U K A 

ZA USVOJUVAWE NA SOCIJALEN PLAN NA OP{TINA ^U^ER-SANDEVO 2021-2024 

 
1.Se usvojuva Socijalen plan na Op[tina ^u~er-Sandevo  2021-2024, 

br.15-62/3 od 18.01.2021 godina. 
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. 08-69/8                                                      SOVET NA OP{TINA ^U^ER-SANDEVO 
29.01.2021 godina                                                                             PRETSEDATEL  
^u~er - Sandevo                                                                                              Aco U[kovski  с.р. 
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