
     SLU@BEN   GLASNIK 

NA 

OP{TINA ^U^ER - SANDEVO 

IZLEGUVA  PO                                                Br.    3                                   
POTREBA            god. 23 

 

 

 

 

 

Op[tina ^u~er - Sandevo,  Fevruari 2020 godina 



 
SLU@BEN  GLASNIK 

 

NA OP{TINA ^U^ER - SANDEVO 
 
 

Izleguva                                         ^etvrtok                                                           Br.     3 
po potreba               20 fevruari 2020 godina                                   God. 23 

 

7.  

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 2020 GODINA 
 

Se objavuva Odluka za pro[iruvawe na sredstvata na Buxetot na 
Op[tina ^u~er-Sandevo za 2020 godina,  [to Sovetot na Op[tina ^u~er-
Sandevo ja donese na 29-ta sednica, odr`ana na 19 fevruari 2020 godina. 
 
Br.09-239/1                   Op[tina ^u~er-Sandevo 
19.02.2020  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 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа(“Службен весник 

на РМ” бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09,192/15, 209/18 и “Службен весник на РСМ” 244/19), Советот на Општина 

Чучер-Сандево на 29-та седница, одржана на 19.02.2020 година, донесе: 

 

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

НА ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО ЗА 2020 ГОДИНА 
 

Член 1 

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

2020 година на следниот начин : 

 

 

 Потпрограма  

Потставка      Самофинан.    Дотации   Донации    Кредити  

А0 СОВЕТ НА ОПШТИНА 
        

741114 

Пренесен вишок на приходи од 

претходната година 
 

0 

 
6.894.796 

 

0 

 

0 

 742119 Други општи и тековни донации    0    0   10.000.000    0 

   

0 

 
6.894.796 

 

10.000.000 

 

0 

 

И се распоредуваат на следните расходни потставки : 
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 Потпрограма  

Потставка 
         

JD0 

ИЗГРАДБА И 

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА 

ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И 

УЛИЦИ 
        

482130 

Реконструкција на улици и 

патишта 
 

0 

 

0 

 

10.000.000 

 

0 

К20 

МУЗИЧКА И СЦЕНСКО – 

УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ 
        424210 Одржување на згради 
 

0 

 

912.447 

 

0 

 

0 

425990 Други договорни услуги 
 

0 

 

40.000 

 

0 

 

0 

426410 Објавување на огласи 
 

0 

 

100.000 

 

0 

 

0 

N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 
        421240 Течни горива 
 

0 

 

500.000 

 

0 

 

0 

424210 Одржување на згради 
 

0 

 

5.342.349 

 

0 

 

0 

                              

   

0 

 

6.894.796 

 

10.000.000 

 

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 2020 година.  

 
 

Бр. 08-195/3          СОВЕТ НА ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО 

19.02.2020 година                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Чучер Сандево                          Ацо Ушковски с.р. 

 

8. 

 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 GODI{NA PROGRAMA ZA RABOTA VO OBLASTA NA RASPOLAGAWE SO 

GRADE@NO ZEMJI{TE VO SOPSTVENOST NA REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA NA PODRA^JETO 
NA OP{TINA ^U^ER-SANDEVO ZA 2020 GODINA 

 
Se objavuva Programa za rabota vo oblasta na raspolagawe so grade`no 

zemji[te vo sopstvenost na Republika Severna Makedonija na podra~jeto na 
Op[tina ^u~er-Sandevo za 2020 godina,  [to Sovetot na Op[tina ^u~er-
Sandevo ja donese na 29-ta sednica, odr`ana na 19 fevruari 2020 godina. 
 
Br.09-239/2                   Op[tina ^u~er-Sandevo 
19.02.2020  godina                                          Gradona~alnik 
^u~er-Sandevo          Jovan Pejkovski s.r. 
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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 29-та седница одржана на 19.02.2020 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 

 

 

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. 

 Сопстевноста на градежното земјиште создава права и обврски. Сопстевноста 

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

стекнување на сопственост на градежното земјиште за општините, општините во 

градот Скопје и градот Скопје донесува Советот. 

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

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

градежното земјиште.  

 Со градежното земјиште сопственост на Република 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 земјште кое е планирано со урбанистички план или 

урбанистичка планска документација. 

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

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

една, од дел или од повеќе катастарски парцели.  

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

заведен во јавните книги за недвижности.  

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

реализација на урбанистички план или урбанистичка документација. Времените  
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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 2020 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 

190/6 и “Службен весник на Р.С.М.” бр.275/19) и челн 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; 

 - Програма за изработка на урбанистички планови во 2020 година 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. 
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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). 

 

Преглед на градежни парцели  
 

Општ акт с.Кучевиште  
 

1. Информации за градежна парцела:  

 

1. Број на градежна парцела: Г.П.6016 

2. Вкупна површина на градежната парцела: 4986 м2 

3. Намена на земјиштето (основна класа): Г-производство, дистрибуција и 

сервис  

4. Намена на земјиштето (опис): градежно неизградено земјиште  

5. Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела: КП 

6016 К.О. Кучевиште вон град 

6. Површина за градба: 3784 m2 

7. Бруто развиена површина: 4986 m2 

8. Процент на изграденост: 0 % 

9. Коефициент на искористеност на земјиштето: 0 К 

10. Максимална дозволена висина: 10.20 m 

11. Катност: П+2+Пк 

12. Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 

13. Вкупна почетна/утврдена цена 
 

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. 



20 fevruari 2020            SLU@BEN GLASNIK NA OP{TINA ^U^ER-SANDEVO                         Br.3   Str.6 

 

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. 

Станандардните 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 сл. 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 сл. 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. 
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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 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. 

 

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 2020 година со 

целиот свој опфат од градежните парцели дадени во прогармата. 

 

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) 
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Финансиските средства потребни за реализација на програмата се состојат од 

збир на проценетите финансиски средства потребни за реализирање на слдните 

активности: 

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

давање под закуп на градежното земјиште; 

-трошоци по основ на експропријација; 

-трошоците 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.08-195/4                  СОВЕТ НА ОПШТИНА ЧУЧЕР-САНДЕВО 

19.02.2020 година                 ПРЕТСЕДАТЕЛ, 

Чучер-Сандево               Ацо Ушковски с.р. 

 

9. 

 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 PROGRAMA ZA IZRABOTKA  NA URBANISTI^KI PLANOVI, URBANISTI^KO-

PLANSKA DOKUMENTACIJA I URBANISTI^KO-PROEKTNA DOKUMENTACIJA NA PODRA^JETO  
NA OP{TINA ^U^ER-SANDEVO ZA 2020  GODINA 

 
Se objavuva Programa za izrabotka na urbanisti~ki planovi, 

urbanisti~ko-planska dokumentacija i urbanisti~ko proektna dokumentacija 
na podra~jeto na Op[tina ^u~er-Sandevo za 2020 godina,  [to Sovetot na 
Op[tina ^u~er-Sandevo ja donese na 29-ta sednica, odr`ana na 19 fevruari 
2020 godina. 
 
Br.09-239/3                   Op[tina ^u~er-Sandevo 
19.02.2020  godina                                          Gradona~alnik 
^u~er-Sandevo          Jovan Pejkovski s.r. 
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Vrz osnova na ~len 36 od Zakonot za lokalnata samouprava ("Sl.vesnik na 

RM"br.5/02) i ~len 20 od Zakonot za prostorno i urbanisti~ko planirawe 
("Sl.vesnik na RM" br.199/14, 44/15, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 i 168/18 ), 
Sovetot na Op[tina ^u~er-Sandevo na 29-ta sednica odr`ana na 19.02.2020 
godina,  donese 
 

P R O G R A M A 
ZA IZRABOTKA  NA URBANISTI^KI PLANOVI, URBANISTI^KO-PLANSKA DOKUMENTACIJA I 

URBANISTI^KO-PROEKTNA DOKUMENTACIJA NA PODRA^JETO  
NA OP{TINA ^U^ER-SANDEVO ZA 2020  GODINA 

 
 1.Godi[nata programa za izrabotka na urbanisti~ki planovi, 
urbanisti~ko-planska dokumentacija i urbanisti~ko-proektna dokumentacija 
na podra~jeto na Op[tina ^u~er-Sandevo za 2020 godina prestavuva osnova za 
izrabotka i donesuvawe na urbanisti~ki planovi, urbanisti~ko-planska 
dokumentacija, urbanisti~ko-proektna dokumentacija, ureduvawe i 
opremuvawe na grade`noto zemji[te i e segment od potrebnata dokumentacija 
za dobivawe soglasnost za izrabotenite planovi od Ministerstvoto za 
transport i vrski.  
 2.Vo tekot na 2020 godina se planiraat aktivnosti za izrabotka na:  

2.1.Urbanisti~ki plan za von naseleno mesto - industriska zona Gluvo-
Brazda;  

2.2.Urbanisti~ki plan za von naseleno mesto - del od KO Pobo`je;  
2.3.Op[t akt za s.Blace; 
2.4.Lokalna уrbanisti~kо-планска документација и 

2.4.Urbanisti~ko-proektna dokumentacija. 
 3.Finasiski sredstva za realizacija na programata ]e se obezbedat od 
Buxetot na Op[tina ^u~er-Sandevo za 2020 godina i od strana na 
zainteresirani pravni i fizi~ki lica ~ii[to programski barawa i podra~ja 
na interes se prifatlivi za Op[tina ^u~er-Sandevo.  
 4.Vo tekot na godinata zavisno od potrebite, Programata mo`e da 
pretrpi izmeni i dopolnuvawa. 
 5.Vrz osnova na Godi[nata programa za izrabotka na urbanisti~ki 
planovi, urbanisti~ko-planska dokumentacija i urbanisti~ko-proektna 
dokumentacija, op[tinata kako nara~atel ]e sklu~i dogovor za izrabotka na 
planovi so pravni lica koi imaat ovlastuvawa i licenca za izrabotka na 
urbanisti~ki planovi, soglasno Zakonot za prostorno i urbanisti~ko 
planirawe so isklu~ok na Urbanisti~ki plan za von naseleno mesto - 
industriska zona Gluvo-Brazda, za koj plan op[tinata vrz osnova na 
Programata za 2017 godina i sprovedena postapka ima sklu~eno dogovor za 
izrabotka na planot. 
 
 6.Ovaa programa vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo "Slu`ben 
glasnik na Op[tina ^u~er-Sandevo". 
 
 
Br.08-195/5                                                                     SOVET NA OP{TINA ^U^ER-SANDEVO 
19.02.2020 godina                                                            PRETSEDATEL, 
^u~er-Sandevo                                                                               Aco U[kovski s.r. 
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10. 

 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 PROGRAMA ZA ZA{TITA I SPASUVAWE ZA 2020  GODINA 

 

Se objavuva Programa za za[tita i spasuvawe za 2020 godina,  [to 
Sovetot na Op[tina ^u~er-Sandevo ja donese na 29-ta sednica, odr`ana na 19 
fevruari 2020 godina. 
 
Br.09-239/4                   Op[tina ^u~er-Sandevo 
19.02.2020  godina                                          Gradona~alnik 
^u~er-Sandevo          Jovan Pejkovski s.r. 

 
Vrz osnova na ~len 36 to~ka 1 stav 15 od Zakonot za Lokalna samouprava 

(Slu`ben vesnik na RM br.05/2002) a vo vrska so ~len 9 od Zakonot za za[tita i 
spasuvawe (Sl.Vesnik na RM br.36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 
71/16, 106/16 i 83/2018) Sovetot na Op[tina ^u~er Sandevo na 29-ta sednica, 
odr`ana na den 19.02.2020 godina,  donese: 

 
PROGRAMA 

za za[tita i spasuvawe za 2020 godina  
 
1.VOVED 
 

Za[titata i spasuvaweto na gra\anite i materijalnite dobra 
podrazbira i sproveduvawe na edukativni aktivnosti i prevzemawe na 
soodvetni merki i aktivnosti  za osposobuvawe na subjektite i gra\anite za 
za[tita od prirodni nepogodi i drugi nesre]i koi go zagrozuvaat `ivotot i 
zdravjeto na lu\eto i predizvikuvaat golemi materijalni [teti. 

Za organizirawe na za[titata i spasuvaweto, osobeno vnimanie se 
posvetuva na : 
 -navremena identifikacija i procena na verojatnosta i intezitetot na 
potencijalnite rizici i opasnosti koi mo`at da gi zagrozat gra\anite i 
materijalnite dobra 
-naglasenost na preventivnata funkcija i prevzemawe merki za podgotvenost 
na instituciite, zaednicite i gra\anite,  
-racionalnost i efikasnost vo iskorisuvawe na resursite i kapacitetite. 
 
2. CELI  
 

Celta na ovaa programa e preku deluvawe i obuki da se ubla`at 
posledici od mo`na nepogoda. 
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Celta ]e se postigne preku obezbeduvawe na preduslovi za besprekorno 

deluvawe na silite na Op[tinata i kontinuirano osposobuvawe za za[tita i 
spasuvawe vo obrazovnite institucii. 

 
3. AKTIVNOSTI 
 

Od urbanisti~ko-tehni~ki merki i humanitarni merki za za[tita i 
spasuvawe, za 2020 godina, predvideni se slednite aktivnosti:  

-Za[tita i spasuvawe od po`ari, eksplozii i opasni materii  
- evakuacija i zgri`uvawe. 
 
Op[tina ^u~er Sandevo preku ovaa Programa za 2020 godina ]e 

doprinese za nepre~eno spravuvawe so po`ar na otvoreno i podgotvenosta na 
silite na u~ili[tata i u~enicite da bide na povisoko nivo.  

 
Aktivnost 1 

Deluvawe na sili za gasnewe na po`ari (po potreba) 
Potrebni sredstva............................................................................. 5.000,00 

denari 
Silite koi se obu~eni i liceto za za[tita i spasuvawe, vo slu~aj na 

potreba ]e bidat anga`irani, prvi~no do pristignuvawe na protivpo`arnite 
ekipi na Grad Skopje kako i se do prestanuvawe na opasnosta. 

 
Aktivnost 2 

Trening na silite vo osnovnite u~ili[ta so vklu~uvawe na u~enicite na 
ve`ba so postaveno scenario 

Potrebni sredstva............................................................................. 10.000,00 
denari  

Aktivnosta ]e se sprovede vo sorabotka so Direkcija za za[tita i 
spasuvawe/Centarot za obuki i Crven Krst na RM i sli~ni subjekti koi ke se 
proceni deka se potrebni.  

 
Tekovno vo 2020 godina, se sproveduvaat dopolnitelni informativni i 

promotivni aktivnosti za podigawe na javnata svest za za[tita od po`ari, vo 
sorabotka so DZS, CUK, TPPE i sli~ni subjekti koi rabotat na ovaa 
problematika. 

 
4. FINANSIRAWE 
 
Finansiraweto na aktivnostite od oblasta na za[tita i spasuvawe ]e 

bide realizirano od Buџetot na Op[tina ^u~er Sandevo za 2020 godina. 
 

Br.08-195/6                               SOVET  NA  OP{TINA ^U^ER SANDEVO  
19.02.2020 godina                                                                                          PRETSEDATEL, 
^u~er-Sandevo                             Aco U[kovski s.r. 
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11. 

 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 IZVE{TAJOT ZA REALIZACIJA NA PROGRAMATA  

ZA ZA{TITA I SPASUVAWE ZA 2019  GODINA 
 

Se objavuva Odluka za usvojuvawe na izve[tajot za realizacija na 
programata za za[tita i spasuvawe za 2019 godina,  [to Sovetot na Op[tina 
^u~er-Sandevo ja donese na 29-ta sednica, odr`ana na 19 fevruari 2020 godina. 
 
Br.09-239/5                   Op[tina ^u~er-Sandevo 
19.02.2020  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 ), ~len 23 stav 1  to~ka 44 od Statutot na 
оpшtina ^u~er - Sandevo (“Slu`ben glasnik na Opшtina ^u~er-Sandevo” 
br.02/03), Sovetot na оpшtina ^u~er-Sandevo na 29-ta sednica odr`ana na 
19.02.2020 godina, donese  

 
O D L U K A 

ZA USVOJUVAWE NA IZVEШTAJOT  ZA REALIZACIJA NA PROGRAMATA ZA AKTIVNOSTI NA 
OP{TINA ^U^ER-SANDEVO VO OBLASTA NA ZA{TITA I SPASUVAWE VO  2019  GODINA 

 
1.Se usvojuva Izveшtajot za realizacija na programata za aktivnosti na 

Op[tina ^u~er-Sandevo vo oblasta na za[tita i spasuvawe vo 2019 godina, 
br.06-171/1 od 03.02.2020 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.08-195/7                                                       SOVET NA OP{TINA ^U^ER - SANDEVO 
19.02.2020  godina                                                                              PRETSEDATEL 
^u~er - Sandevo                                                                                        Aco U[kovski s.r. 
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12. 

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 PROGRAMA ZA IZMENA I DOPOLNUVAWE NA PROGRAMATA ZA UREDUVAWE NA 

GRADE@NO ZEMJI{TE NA PODRA^JETO NA OP{TINA ^U^ER-SANDEVO ZA 2020  GODINA 
 

Se objavuva Programa za izmena i dopolnuvawe na programata za 
ureduvawe na grade`no zemji[te na podra~jeto na Op[tina ^u~er-Sandevo za 
2020 godina,  [to Sovetot na Op[tina ^u~er-Sandevo ja donese na 29-ta 
sednica, odr`ana na 19 fevruari 2020 godina. 
 
Br.09-239/6                   Op[tina ^u~er-Sandevo 
19.02.2020  godina                                          Gradona~alnik 
^u~er-Sandevo          Jovan Pejkovski s.r. 

 
Vrz osnova ~len 22 stav 1 to~ka 1, ~len 36 stav 1 to~ka 15  i ~len 62 stav 1 

od Zakonot za lokalnata samouprava ("Slu`ben vesnik na R.M" br. 5/02), ~len 95  
od Zakonot za grade`noto zemji[te ("Slu`ben vesnik na R.M." br. 15/15, 44/15, 
98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16, 190/16 i "Slu`ben vesnik na R.S.M." 
br.275/19,), ~len 4 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za finasirawe 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 
to~ka 8 od Statutot na op[tina ^u~er-Sandevo ("Slu`ben glasnik na op[tina 
^u~er-Sandevo" br.5/19), Sovetot na Op[tina ^u~er-Sandevo na 29-ta sednica 
odr`ana na 19.02.2020 godina, donese 
 

P R O G R A M A 
ZA IZMENA I DOPOLNUVAWE NA PROGRAMATA 

ZA UREDUVAWE NA GRADE@NOTO ZEMJI{TE NA PODRA^JETO 
NA OP{TINA ^U^ER-SANDEVO ZA 2020 GODINA 

 

^len 1 
Se vr[i  izmena i dopolnuvawe na Programata za ureduvawe na grade`no 

zemji[te na podra~jeto na Op[tina ^u~er-Sandevo za 2020 godina br.08-05/4 od 
09.01.2020 godina ("Slu`ben glasnik na Op[tina ^u~er-Sabdevo" br.01/2020)  
na toj na~n [to: 

-vo podto~ka  6.1.3. brojot "500" se zamenuva so brojot "600 ". 
-vo podto~ka  6.2.1. brojot "28" se zamenuva so brojot "30 " 
-vo podto~ka  6.2.2. brojot "500" se zamenuva so brojot "600 ". 
-podto~ka 6.4.1. se menuva i glasi:  
"6.4.1.  Za objekti so namena proizvodstvo, distribucija i servis 

nadomestokot za ureduvawe na grade`noto zemji[te za 1 m2 neto razviena 
povr[ina iznesuva: 
  G1 te[ka zagaduva~ka industrija ..............................................................118 € 

G2 lesna i nezagaduva~ka industrija ........................................................118 € 
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G3 servis .........................................................................................................118 € 
G4 stovari[te ...............................................................................................118 € 
 

^len 2 
Ovaa Programa vleguva vo sila naredniot den od denot na objavuvaweto 

vo "Slu`ben  glasnik na op[tina ^u~er-Sandevo". 
 
Br. 08-195/8                                   SOVET NA OP{TINA ^U^ER-SANDEVO 
19.02.2020 godina                                                                                          PRETSEDATEL, 
^u~er-Sandevo                                                                                             Aco U[kovski s.r.  

 

13. 

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 SOPSTVENO U^ESTVO VO REALIZACIJA NA PROEKT-

REHABILITACIJA NA DEL OD LOKALEN PAT ZA SELO BLACE 
 

Se objavuva Odluka za sopstveno u~estvo vo realizacija na proekt-
Rehabilitacija na del od lokalen pat za selo Blace,  [to Sovetot na Op[tina 
^u~er-Sandevo ja donese na 29-ta sednica, odr`ana na 19 fevruari 2020 godina. 
 
Br.09-239/7                   Op[tina ^u~er-Sandevo 
19.02.2020  godina                                          Gradona~alnik 
^u~er-Sandevo          Jovan Pejkovski s.r. 

 
Врз основа на член 36 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (''Службен 

весник на Р.М.'' бр.5/02) и член 23 став 1 точка 44 од Статутот на Општина Чучер-

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

Општина Чучер-Сандево на 29-та седница, одржана на ден 19.02.2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 
ЗА СОПСТВЕНО УЧЕСТВО ВО РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ  

РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЛ ОД ЛОКАЛЕН ПАТ ЗА СЕЛО БЛАЦЕ 

 

Член 1 

             Реализацијата на Проектот- Рехабилитација не дел од локален пат за село 

Блаце, на стационажа од 1+200 м' до 2+200 м', ќе се реализира со средства од: 

Буџетот на Општина Чучер-Сандево за 2020 година и Бирото за регионален развој на 

Република Северна Македонија. 

 

Член 2 
             Општина Чучер-Сандево во реализција на Проектот од член 1 на оваа одлука 

ќе учествува со средства во износ од 9.677.000,00 денари, Програма JD0-Изградба и 

реконструкција на локални патишта и улици, конто 482 130- -реконструкција на 

патишта и улици, односно 58 %. 
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 Од Бирото за регионален развој на Република Северна Македонија побарани 

се средства за учествува во износ 7.000.000,00 денари, односно 42 %. 

 Доколку Бирото не ги додели побараните средства во цел износ, разликата 

помеѓу побараниот и доделениот износ ќе се дообезбеди од Буџетот на Општина 

Чучер-Сандево. 

 

Член 3 

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

“Службен гласник на Општина Чучер-Сандево”. 
 

Бр.08-195/9               СОВЕТ НА ОПШТИНА ЧУЧЕР-САНДЕВО 

19.02.2020 година                ПРЕТСЕДАТЕЛ, 

Чучер-Сандево                      Ацо Ушковски с.р. 
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