
SLU@BEN   ГLASNIK 
                NA OP[TINA ^E[INOVO-OBLE[EVO 

 
Godina 13 broj 8 

^e{inovo-Oble{evo 
20.07.2017 godina 

Izleguva po 
potreba 

 
   Врз основа на член 50 став 1 точка 
3 од Законот за локална самоуправа 

(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002), 

Градоначалникот на општина 
Чешиново-Облешево донесе:                          

 
 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

За прогласување и објавување на  
Заклучокот за усвојување на 

Информацијата за  извршени 
работи за одржување на јавното 

осветлување на територија на 
општина Чешиново-Облешево за 

месец Јуни 2017 година 
 

1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата за 
извршени работи за одржување на 

јавното осветлување на територија на 
општина Чешиново-Облешево за 

месец Јуни 2017 година, што Советот 
на општина Чешиново-Облешево го 

донесе на седницата одржана на ден 
17.07.2017 година. 

 
2.Заклучокот да се објави во 

Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

 
3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 

објавувањето во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево. 

 
Бр.09-1327/1        Општина Чешиново-Облешево 
18.07.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 

 
 

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

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 17.07.2017 година, 
донесе: 

 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За усвојување на Информацијата 

за извршени работи за 
одржување на јавното 

осветлување на територија на 
општина Чешиново-Облешево за 

месец Јуни 2017 година 
 

I 
Се усвојува писмената 

Информација за извршени работи за 

одржување на јавното осветлување 
на територија на општина Чешиново-

Облешево за месец Јуни 2017 година, 
изготвена од страна на ЈПКД 

„Облешево“. 
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II 

 Заклучокот влегува во сила 8 
(осмиот) ден од денот на објавување 

во Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

  
Бр.08-1317/1                      Совет на 
18.07.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 

                                      Тина Петрова 

 
Врз основа на член 50 став 1 

точка 3 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево 

донесе:                          
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
За прогласување и објавување на  

Заклучокот за усвојување на 
Информацијата за  остварените 

бруто-приходи од работата на 

пазарот во Облешево за месец 
Јуни 2017 година  

 
1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата за 
остварените бруто-приходи од 

работата на пазарот во Облешево за 
месец Јуни 2017 година, што Советот 

на општина Чешиново-Облешево го 
донесе на седницата одржана на ден 

17.07.2017 година. 
2.Заклучокот да се објави во 

Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 
објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 
 

Бр.09-1328/1        Општина Чешиново-Облешево 
18.07.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 

Врз основа на член 36, став 1, 

точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 17.07.2017 година, 
донесе: 

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Информацијата 
за остварените бруто-приходи од 

работата на пазарот во Облешево 
за месец Јуни 2017 година  

 
I 

Се усвојува писмената 

Информација за остварените бруто-
приходи од работата на пазарот во 

Облешево за месец Јуни 2017 година, 
изготвена од страна на ЈПКД 

„Облешево“. 
II 

 Заклучокот влегува во сила 8 
(осмиот) ден од денот на објавување 

во Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

 
Бр.08-1318/1                      Совет на 

18.07.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

  
        Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002), 
Градоначалникот на општина 

Чешиново-Облешево донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

за  прогласување и објавување на 
Одлуката за усвојување на 

Годишниот Извештај за работа на 
ОУ „Климент Охридски“ 
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Облешево за учебната 2016/2017 

година 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Годишниот Извештај за 

работа на ОУ „Климент Охридски“ 
Облешево за учебната 2016/2017 

година, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 17.07.2017 
година. 

2.Решението да се објави во 
Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 

објавувањето во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево.  

 
Бр.09-1326/1        Општина Чешиново-Облешево 
18.07.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 

 

 Врз основа член 126 став 1 
алинеа 2 од Законот за основно 

образование (Службен весник на 

Република Македонија бр. 103/2008, 
33/2010, 116/2010, 156/2010, 

18/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 
24/2013, 41/2014, 116/2014, 

135/2014, 10/2015, 98/2015, 
145/2015,  30/2016, 127/2016), член 

36 став 1 точка 15 од Законот за 
локална самоуправа (Службен весник 

на Република Македонија бр.5/2002)  
член 21 став 1 точка 43 од Статутот 

на општина Чешиново-Облешево 
(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.6/2015), 
Советот на општина Чешиново-

Облешево  на седницата одржана на 

ден 17.07.2017 година ја донесе 
следната: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на Годишниот 
Извештај за работа на ОУ 

„Климент Охридски“ Облешево за 
учебната 2016/2017 година 

 
Член 1 

 Се усвојува Годишниот 
Извештај за работа на Основното 

Училиште „Климент Охридски“ 
Облешево за учебната 2016/2017 

година. 
 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево.      
 
Бр.08-1316/1                      Совет на 
18.07.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 

                                      Тина Петрова 

 

        Врз основа на член 50, став 1, 
точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 
Република Македонија бр.5/2002), 

Градоначалникот на општина 
Чешиново-Облешево донесе: 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
за  прогласување и објавување на 

Одлуката за усвојување на 
Годишниот Извештај за работа на 

ООУ „Страшо Пинџур“ Соколарци 
за учебната 2016/2017 година 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Годишниот Извештај за 

работа на ООУ „Страшо Пинџур“ 
Соколарци за учебната 2016/2017 

година, што Советот на општина 
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Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 17.07.2017 
година. 

2.Решението да се објави во 
Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 
објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево.  
 

Бр.09-1325/1        Општина Чешиново-Облешево 
18.07.2017 год.               Градоначалник 

  Облешево                    Костадин Личков 

 

 Врз основа член 126 став 1 
алинеа 2 од Законот за основно 

образование (Службен весник на 
Република Македонија бр. 103/2008, 

33/2010, 116/2010, 156/2010, 
18/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 

24/2013, 41/2014, 116/2014, 
135/2014, 10/2015, 98/2015, 

145/2015,  30/2016, 127/2016), член 
36 став 1 точка 15 од Законот за 

локална самоуправа (Службен весник 

на Република Македонија бр.5/2002)  
член 21 став 1 точка 43 од Статутот 

на општина Чешиново-Облешево 
(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.6/2015), 
Советот на општина Чешиново-

Облешево  на седницата одржана на 
ден 17.07.2017 година ја донесе 

следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За  усвојување на Годишниот 

Извештај за работа на ООУ 
„Страшо Пинџур“ Соколарци за 

учебната 2016/2017 година 

 
Член 1 

 Се усвојува Годишниот 
Извештај за работа на ООУ „Страшо 

Пинџур“ Соколарци за учебната 

2016/2017 година. 
 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево.      
 
Бр.08-1315/1                      Совет на 
18.07.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 

                                      Тина Петрова 

 

        Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002), 
Градоначалникот на општина 

Чешиново-Облешево донесе: 
 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

за  прогласување и објавување на 

Одлуката за усвојување на 
Извештајот за извршување на 

Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за периодот 01.01-

30.06.2017 година 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Извештајот за 

извршување на Буџетот на општина 
Чешиново-Облешево за периодот 

01.01-30.06.2017 година, што Советот 
на општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 
17.07.2017 година. 

 

2.Решението да се објави во 
Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
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3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 
објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево.  
 
Бр.09-1324/1        Општина Чешиново-Облешево 
18.07.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 

 
 Врз основа на член  21, став 1, 

точка 43 од Статутот на општина 

Чешиново-Облешево (Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево бр.6/2015), Советот на 
општина Чешиново-Облешево на 

седницата одржана на ден 17.07.2017 
година ја донесе следната: 

  
 

О  Д  Л  У  К  А 
За  усвојување на Извештајот за 

извршување на Буџетот на 
општина Чешиново-Облешево за 

периодот 01.01-30.06.2017 година 
 

Член 1 

 Се усвојува Извештајот 
извршување на Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево за периодот 
01.01-30.06.2017 година кој е прилог 

на оваа Одлука. 
 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.08-1314/1                      Совет на 

18.07.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 

        Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002), 
Градоначалникот на општина 

Чешиново-Облешево донесе: 
 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

за  прогласување и објавување на 
Одлуката за измени на 

распоредот на средствата на 
Буџетот на Општина Чешиново-

Облешево за 2017 година 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

измени на распоредот на средствата 
на Буџетот на Општина Чешиново-

Облешево за 2017 година, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 17.07.2017 година. 

2.Решението да се објави во 
Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 
објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево.  
 
Бр.09-1323/1        Општина Чешиново-Облешево 
18.07.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 36, став 1, 
точка 2 од Законот за локална 

самоуправа и член 21, став 1 точка 4 
од Статутот на општина Чешиново-

Облешево (Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево 

бр.6/2015), а во врска со член 34 од 

Законот за Буџетите (Службен весник 
на Република Македонија бр. 

64/2005, 4/2008, 103/2008, 156/2009, 
95/2010, 186/2011, 171/2012, 
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192/2015 и 167/2016), Советот на 

општина Чешиново-Облешево на 
седницата одржанана ден 17.07.2017 

година ја донесе следната: 
 

 
О Д Л У К А 

За измени на распоредот на 
средствата на Буџетот на Општина 

Чешиново-Облешево за 2017 
година 

 
Член 1 

Се врши измена на распоредот 
на средствата на Буџетот на Општина 

Чешиново-Облешево за 2017 година 

на следниот начин: 
 
Потпрограма           Буџет               Самофинансирање        Дотации      Донации    Кредити 
Потставка 
 
N10   ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ                      
423810 Ситен инвентар                  0                     0         200.000               0              0 
424210 Одржување на згради       0                       0         100.000               0              0 
425760 Превозни услуги во образованието    0       0         100.000               0              0   
426210 Расходи за репрезентација   0                    0           20.000               0              0 
426310 Семинари и  конференции   0                     0           30.000               0              0 
426410 Објавување на огласи       0                       0           20.000               0              0 

482930 Реконструкција на други објекти   0           0        - 470.000              0              0 

                                                  0                       0                   0               0            0 

 

Член 2 
Со усвојување на Одлуката, 

измените стануваат составен дел од 
Буџетот на општина чешиново-

Облешево за 2017 година. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 

Бр.08-1313/1                      Совет на 
18.07.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 

        Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002), 

Градоначалникот на општина 
Чешиново-Облешево донесе: 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
за  прогласување и објавување на 

Одлуката за разрешување на 
Кристијан Коцев од член на 

Одборот за контрола на 
материјално-финансиското 

работење на ЈПКД „Облешево“ 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
разрешување на Кристијан Коцев од 

член на Одборот за контрола на 

материјално-финансиското работење 
на ЈПКД „Облешево“, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 

17.07.2017 година. 
2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 8 
(осмиот) ден од денот на 

објавувањето во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево.  

 
Бр.09-1322/1        Општина Чешиново-Облешево 

18.07.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 

 
 Врз основа на член 36 став 1, 

точка 5 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 

Република   Македонија бр. 5/2002), 
член 21, став 1, точка 28 од Статутот 

на општина Чешиново-Облешево 
(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.3/2005), а во 

согласност со член 26  од Законот за 
јавни претпријатија (Службен весник 

на Република Македонија бр. 38/96, 
6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
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83/2009, 97/10, 6/12, 119/13, 41/41, 

138/14, 25/15, 61/15, 
167/16),Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 17.07.2017 година ја 

донесе следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За разрешување на Кристијан 

Коцев од член на Одборот за 
контрола на материјално-

финансиското работење на ЈПКД 
„Облешево“ 

 
Член 1 

Кристијан Коцев  член на 

Одборот за контрола на материјално-
финансиското работење на ЈПКД 

„Облешево“ именуван со Одлука на 
Советот на општина Чешиново-

Облешево бр.07-901/1 од 22.05.2013 
година,се разрешува од функцијата 

поради тоа што повеќе од 6 месеци 
(шест месеци) не присуствувал на 

седниците на  Одборот за контрола 
на материјално-финансиското 

работење на ЈПКД „Облешево“. 
 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 

Бр.08-1312/1                      Совет на 

18.07.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 

        Врз основа на член 50, став 1, 
точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 
Република Македонија бр.5/2002), 

Градоначалникот на општина 

Чешиново-Облешево донесе: 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
за  прогласување и објавување на 

Одлуката за именување на  член 
на Одборот за контрола на 

материјално-финансиското 
работење на ЈПКД „Облешево“ 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

именување на  член на Одборот за 
контрола на материјално-

финансиското работење на ЈПКД 
„Облешево“, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 17.07.2017 
година. 

2.Решението да се објави во 
Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 
објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево.  
 
Бр.09-1321/1        Општина Чешиново-Облешево 
18.07.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 36 став 1, 
точка 5 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 
Република   Македонија бр. 5/2002), 

член 21, став 1, точка 28 од Статутот 
на општина Чешиново-Облешево 

(Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево бр.3/2005), а во 

согласност со член 26  од Законот за 
јавни претпријатија (Службен весник 

на Република Македонија бр. 38/96, 

6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/10, 6/12, 119/13, 41/41, 

138/14, 25/15, 61/15, 167/16), 
Советот на општина Чешиново-
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Облешево на седницата одржана на 

ден 17.07.2017 година ја донесе 
следната: 

О  Д  Л  У  К  А 
За именување на  член на 

Одборот за контрола на 
материјално-финансиското 

работење на ЈПКД „Облешево“ 
 

Член 1 
Љупчо Николов од с.Чифлик се 

именува за член на Одборот за 
контрола на материјално-

финансиското работење на ЈПКД 
„Облешево“. 

 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.08-1311/1                      Совет на 

18.07.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 

 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 

        Врз основа на член 50, став 1, 
точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 
Република Македонија бр.5/2002), 

Градоначалникот на општина 
Чешиново-Облешево донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

за  прогласување и објавување на 

Одлуката за издавање на 
Согласност за продолжување на 

постапката за издавање на 
Решение за утврдување на 

правен статус на бесправен 
објект - А1 – домување зграда 1 

(КП 6212/1  и дел на 6212/2 КО 
Соколарци) 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
издавање на Согласност за 

продолжување на постапката за 
издавање на Решение за утврдување 

на правен статус на бесправен објект 
- А1 – домување зграда 1 (КП 6212/1  

и дел на 6212/2 КО Соколарци), што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 17.07.2017 година. 

2.Решението да се објави во 
Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 

објавувањето во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево.  

 
Бр.09-1329/1        Општина Чешиново-Облешево 
18.07.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 

 

 Врз основа на  член 11 од 
Законот за постапување со бесправно 

изградени објекти (Службен весник 

на Република Македонија бр.23/2011, 
54/2011, 155/2012, 72/2013, 44/2014, 

115/2014, 199/2014, 124/2015, 
129/2015, 217/2015, 31/2016) и член 

21, став 1, точка 43 од Статутот на 
општина Чешиново-Облешево 

(Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево бр.3/2005)  а во 

согласност со Правилникот за 
стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација (Службен 

весник на Република Македонија бр. 
56/2011), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на ден 

17.07.2017 година ја донесе 
следната: 
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О  Д  Л  У  К  А 

За издавање на Согласност за 
продолжување на постапката за 

издавање на Решение за 
утврдување на правен статус на 

бесправен објект - А1 – домување 
зграда 1 (КП 6212/1  и дел на 

6212/2 КО Соколарци) 
 

Член 1 
Се издава Согласност за 

продолжување на постапката за 
издавање на Решение за утврдување 

на правен статус на бесправен објект 
– А1 – домување зграда 1 лоциран на  

КП 6212/1 и дел на 6212/2, 

евидентиран во Имотен Лист бр.725 
на име на Глигор Андонов и имотен 

лист 218 на име на Република 
Македонија КО Соколарци, а по 

Барање на  Глигор Андонов од 
с.Соколарци, прикажан во Геодетски 

елаборат за геодетски работи за 
посебни намени за утврдување на 

фактичка состојба на  бесправно 
изградени објекти и деловни објекти 

за КО Соколарци бр. ПР.бр. 1109-
401/2016 од 13.07.2016 година 

изработен од Агенција за катастар на 
недвижности – одделение за катастар 

на недвижности Кочани. 

 Во идната планска 
документација на општина Чешиново-

Облешево ќе се изврши усогласување 
на земјиштето и бесправниот објект 

од став 1 на овој член ќе биде 
вклопен во идната Урбанистичка 

планска документација за село 
Соколарци. 

 
Член 2 

 Одлуката влегува во сила 8 
(осмиот) ден од денот на донесување 

и истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 

Член 3 
Со донесување на оваа Одлука 

се поништува Одлуката бр.08-430/1 
од 06.03.2017 година излезена во 

Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево бр.3/2017. 

 
Бр.08-1319/1                      Совет на 
18.07.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 

 Облешево                       Претседател 

                                      Тина Петрова 

 

        Врз основа на член 50, став 1, 
точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 
Република Македонија бр.5/2002), 

Градоначалникот на општина 

Чешиново-Облешево донесе: 
 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

за  прогласување и објавување на 
Одлуката за издавање на 

Согласност за продолжување на 
постапката за издавање на 

Решение за утврдување на 
правен статус на бесправен 

објект - ДП деловен и помошен 
простор зграда 2 

(КП 6220/1 КО Соколарци) 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
издавање на Согласност за 

продолжување на постапката за 

издавање на Решение за утврдување 
на правен статус на бесправен објект 

- ДП деловен и помошен простор 
зграда 2 (КП 6220/1 КО Соколарци),  

што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 17.07.2017 година. 
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2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 8 
(осмиот) ден од денот на 

објавувањето во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево.  

 
Бр.09-1330/1        Општина Чешиново-Облешево 
18.07.2017 год.               Градоначалник 

  Облешево                    Костадин Личков 

 
 Врз основа на  член 11 од 

Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти (Службен весник 

на Република Македонија бр.23/2011, 
54/2011, 155/2012, 72/2013, 44/2014, 

115/2014, 199/2014, 124/2015, 
129/2015, 217/2015, 31/2016) и член 

21, став 1, точка 43 од Статутот на 
општина Чешиново-Облешево 

(Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево бр.3/2005)  а во 

согласност со Правилникот за 
стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација (Службен 
весник на Република Македонија бр. 

56/2011), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на ден 

17.07.2017 година ја донесе 
следната: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За издавање на Согласност за 
продолжување на постапката за 

издавање на Решение за 
утврдување на правен статус на 

бесправен објект - ДП деловен и 
помошен простор зграда 2 

(КП 6220/1 КО Соколарци) 

 
Член 1 

Се издава Согласност за 
продолжување на постапката за 

издавање на Решение за утврдување 

на правен статус на бесправен објект 
ДП деловен и помошен простор 

зграда 2 лоциран на  КП 6220/1, 
евидентиран во Имотен Лист бр.218 

КО Соколарци на име на  Република 
Македонија, по барање на Јован 

Трајчев од с.Соколарци, прикажан во 
Геодетски елаборат за посебни 

намени за утврдување на фактичка 
состојба на  бесправно изграден 

објект за КО Соколарци бр. 630/16 од 
27.12.2016 година изработен од 

ДППГР Гео Карта Кочани. 
 Во идната планска 

документација на општина Чешиново-

Облешево ќе се изврши усогласување 
на земјиштето и бесправниот објект 

од став 1 на овој член ќе биде 
вклопен во идната Урбанистичка 

планска документација за село 
Соколарци. 

 
Член 2 

 Одлуката влегува во сила 8 
(осмиот) ден од денот на донесување 

и истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 

Член 3 

Со донесување на оваа Одлука 
се поништува Одлуката бр.08-431/1 

од 06.03.2017 година излезена во 
Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.3/2017. 
 

Бр.08-1320/1                      Совет на 
18.07.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 

 СОДРЖИНА                         Стр. 
1.РЕШЕНИЕ за прогласување и 

објавување на  Заклучокот за 
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