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Активности  

 
 
 

 
 

 

 
 

Хортикултурно уредување во Чешиново 
 
 

Започнати се градежните активности за изградба на 
Хортикултурно уредување во с.Чешиново. Хортикултурно 
уредување е лоцирано во близина на железничката 
станица во Чешиново . На простор од вкупно 35м2 ќе биде 
извршено поплогување а останатиот дел ќе биде уреден 
со зелена површина и клупи за одмор . 
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Седница на Советот на  
општина Чешиново-Облешево 

 
       На ден 18.01.2016 година(понеделник)со почеток 
во11,30 часот во просториите на општинската 
зграда во с.Облешево ќе се одржи Триесет и девета 
редовна седница на Советот на општина Чешиново-
Облешево, Советот ќе работи по следниот 
 

Д н е в е н   р е д, 
 1.Информација за спроведување на проектот на 
СВР Штип-ПС Кочани „Информативен центар за 
превенција“ 
 2.Програма за работа на ЈПКД „Облешево“ во 2016 
година 
 3.Одлука за покачување на услугата за мерење на 
сточна вага за крупен добиток 
 4.Одлука за наплата на водење евиденцијуа на 
движење на животните преку сточен пазар во системот 
на АХВ 
 5.Правилник за изменување и дополнување на 
Правилникот за систематизација на работните места во 
ЈОУДГ „Ѕвездички“ Чешиново, општина Чешиново-
Облешево 
 6.Годишен план за јавни  набавки во 2016 година на 
ЈОУДГ „Ѕвездички“ Чешиново 
 7.Одлука за поддршка и спроведување на проектот 
„Зголемување на туристичкиот потенцијал на 
прекуграничниот регион преку одржливо користење на 
културното наследство“ 
 8.Извештај за извршување на Буџетот на општина 
Чешиново-Облешево за 2015 година, за период 01.01.-
31.12.2015 година 
 9.Извештај за реализација на Одлуки донесени од 
Советот на општина Чешиново-Облешево за период 
1.10.-31.12.2015 година 
 10.Програма за работа на Комисијата за родова 
рамноправност за 2016 година 

11.Програма за изградба и одржување на локалните 
патишта и улици во општина Чешиново-Облешево за 
2016 година 

12.Одлука за усвојување на Програма за 
спроведување на општи мерки за заштита на 
населението од заразни болести во 2016 година 

13.Предлози, прашања и барања. 
 

 

 

 

           Јавни набавки 

         



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Во тек  оглас за јавна набавка 

 
Општина Чешиново – Облешево има објавено  оглас за 
јавна набавка .  Предмет на Договорот за јавна набавка е :  
Изработка на потпоред ѕид над Ободниот канал во 
с.Спанчево ( 2-ра фаза), општина Чешиново-Облешево .  
Огласот е објавен на Електронскиот систем за јавни  
набавки -https://e-nabavki.gov.mk/ . Крајниот рок за 
поднесување на понудите е до 13.01.2016година до 12:00 
часот , по пошта или лично со поднесување во архива на 
општина Чешиново-Облешево.  
Подетални информации во врска со предметот на јавнита 
набавка може да добиете во општина Чешиново-
Облешево на тел. 033/351-770 , лице за контакт Љијанка 
Андонова . Тендерската документација може да се 
преземе дирекно од Веб страната на БЈН , а понудите се 
поднесуваат во хартиена форма. Отварањето не е јавно , 
а ќе се одржи на 27.04.2015 год., во 12 :00 часот во 
седиштето на општината во Облешево .Услов за учество 
во постапката е економските оператори да бидат 
регистрирани на ЕСЈН. 

  

 

 

 

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 
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