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Општина Чешиново - Облешево 

Бр.38 

Продолжен рокот за легализација 

Пролонгирани роковите за легализација на 

дивоизградени објекти 

Се информираат сите граѓани кои ги пропуштиле старите 

роковите дека повторно ќе имаат можност да поднесат 

барања и да ја докомплетираат поднесената документација 

за легализација на своите дивоизградени објекти. 

Заради подобрување на процесот на реализација и заради 

прифаќање на барањата на граѓаните,  направени се измени 

на Законот, со кој се предлага продолжување на рокот за 

комплетирање на поднесената документација, како и нов рок 

за поднесување  на барања за легализација на 

дивоизградените објекти.  

Согласно измените на Законот за постапување со бесправно 

изградени објекти , објавен во Службен весник на РМ бр.217 

од 11 декември  2015 год., рокот за достава на елаборатите 

за легализација на дивоизградени објекти се пролонгира до 

31 март 2016 година. Граѓаните што веќе имаат поднесено 

барања  може да достават геодетски елаборати до 31 

декември 2016 година. Услов е објектот што е предмет на 

легализација да е изграден заклучно со 3 март 2011 година. 

Со овие законски решенија се  овозможува  решавање на 
едно горливо прашање за многу наши сограѓани, прашање 
кое долги децении се провлекуваше во нашето општество и 
не им овозможуваше на граѓаните да стекнат сопственост 
врз сопствените домови . 



Продажба на градежно неизградено земијиште 
О Б Ј А В А   БР. 1 

За отуѓување на градежно земјиште сопственост на 
Република Македонија по пат на електронско јавно 

наддавање во општина Чешиново-Облешево 

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно 
неизградено земјиште сопственост на Република 
Македонија, предвидено со Локална Урбанистичка Планска 
Документација за КП 123 и КП 124 м.в.Кривулица-Ѓерен КО 
Облешево Облешево усвоена со Решение од 
Градоначалникот на општина Чешиново-Облешево бр.22-31 
од 01.08.2013 година и Урбанистички план вон населено 
место за стопански комплекс со намена Г2 лесна и 
незагадувачка индустрија и Е2 комунална супраструктура во 
м.в. с.Атанас КО Спанчево донесен со Одлука на Совет на 
општина Чешиново-Облешево бр.07-1613/1 од 11.09.2013 
година, согласно Табеларен преглед во кој се дадени 
податоци за градежна парцела, број на катастарска парцела 
опфатена со градежна парцела, максимална висина, вкупна 
површина на градежна парцела, површина на градење, 
процент на изграденост, коефициент на искористеност, 
бруто развиена површина и депозит за учество на јавното 
наддавање. 
Право на учество на јавното наддавање имаат: 

1.Физички лица: државјани на Република Македонија,
државјани на држави членки на Европската Унија и на 
ОЕЦД, како и државјани на држави кои не се членки на 
Европската Унија и на ОЕЦД а под услови на реципроцитет 
можат да стекнат право на сопственост на градежно 
земјиште на територија на Република Македонија. 

2.Правни лица: домашни правни лица, правно лице во
мешовита сопственост, правно лице основано од странско 
физичко и правно лице лице, регистрирани во Централен 
регистар на Република Македонија, странски правни лица 
резиденти на држави членки на Европска Унија и на ОЕЦД а 
кои под услови на реципроцитет можат да стекнат право на 
сопственост на градежно земјиште на територија на 
Република Македонија. 
УСЛОВИ НА УЧЕСТВО НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО 
НАДДАВАЊЕ 

Заинтересираните физички и правни лица 
поднесуваат пријава за учество на јавното наддавање ( во 
електронска форма, на www.gradezno-zemjiste.mkво која е 
наведено за која парцела се однесува самата пријава и кои 
документи се составен дел на пријавата и кои документи се 
составен дел на пријавата),  комплетирана со следните 
докази: 

1.Пријава од подносителот во која се наведени
податоци  за подносителот на пријавата, 

2.Доказ за платен депозит во оригинал (да се наведе

http://www.gradezno-zemjiste.mk/


број на оглас и број на градежна парцела во цел на дознака) 
3.За физички лица Уверение за државјанство
4.За правни лица доказ за регистрација на правното

лице од соодветен регистар 
5.e-mail адреса на подносителот на пријавата, преку

која се врши постапката за регистрирање на учество на 
електронското јавно наддавање односно ќе му бидат 
испратени корисничко име и шифра  за пристап на интернет 
страницата на која ќе се одвива електронското јавно 
наддавање (за подносителите на пријави  кои ќе достават 
погрешна e-mail адреса, општина Чешиново-Облешево ќе 
нема обврска да прима и врши корекции на истата) 

6.Фотокопија од лична трансакциона сметка (на која ќе
може да се врати депозитот за учество на јавното 
наддавање). 

Пријавите кои не се комплетни со овие докази нема 
да учествуваат на електронското јавно наддавање за што 
подносителите на некомплетни пријави ќе бидат 
електронски известени. 

Сите заинтересираните физички и правни лица 
дополнителни информации околу продажбата на парцелите 
можат да добијат на следниот линк : www.gradezno-
zemjiste.mk  

   Активности 

       Информативни табли 

Започна поставување на Информативните табли за 
природните и Културните знаменитости во Општина 
Чешиново-Облешево. .  
Информативните табли со ознаките ќе бидат поставени на 
јавни површини во непосредна близина на локалитетите , 
без притоа да се наруши основната намена на просторот и 
безбедноста на сообраќајот. Ако досега се соочувавме со 
проблемот за тешко пронаоѓање како на селата од 
општината така и на позначајните културни објекти овој 
проблем со поставување на информативните табли ќе стане 
минато. 
Овој проект е реализиран со финансиски средтсва од 
Агенцијата за финансиска подршка во земјоделието и 
руралниот развој во износ од 430, 569.00 денари, и со 
232,598.00 денари од страна на општина Чешиново-
Облешево . Фирма изведувач е „Виа Сигнал “ ДООЕЛ 
Скопје, додека поставувањето на информативните табли ќе 
биде извршено од ЈПКД„Облешево“. 

http://www.gradezno-zemjiste.mk/
http://www.gradezno-zemjiste.mk/


Т Р И Б И Н А 

Во склоп на кампањата „Промоција на мали бизниси – да 
одгледуваме повеќе пченка со можност за наводнување 
преку системот капка по капка“ ќе се одржи едукативно 
информативна средба на 18.12.2015(петок),  во 14:30 часот 
во салата за Состаноци во општина Чешиново –Облешево 
во с.Облешево.  
На трибината ќе бидат присутни претставници од МЗШВ, 
АПРЗ и USAID. 

ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО 

Aдреса: "Маршал Тито " бб, 2301 Облешево, Ж с/ка: 772014046063012; 

ЕДБ:4013005120852; Телефони /факс: (033) 351-770, 351-933 

web: www.cesinovo-oblesevo.gov.mk;  e-mail: cesinovo-oblesevo@t-home.mk 

http://www.cesinovo-oblesevo.gov.mk/
mailto:cesinovo-oblesevo@t-home.mk



