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Општина Чешиново - Облешево                                                                                         
Бр.2  

 
Активности  

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Потпорен ѕид на Ободниот канал  
во с. Спанчево  

(2-ра фаза) 
 
Општина Чешиново-Облешево спроведе тендерска 
постапка за -Изработка на потпорен ѕид над Ободниот 
канал во с. Спанчево (2-ра фаза).  
Ободниот канал во с. Спанчево се наоѓа во непосредна 
близина на училитето. 
Потпорниот ѕид ќе биде изграден со должина од 40метри 
и висина од 2 метри. 
Средствата потребни  за реализација на овој проект се 
обезбедени од  Буџетот на општина Чешиново-Облешево. 
Вкупната вредност на проектот изнесува 244.050,00 
денари (без пресметан ДДВ). 
На  Јавното отварање кое се одржа на 13.01.2016 год., во 
12.00 часот во  општина Чешиново- Облешево , беше 
избрана Фирма изведувач на работите , односно 2-рата 
фаза од потпорен ѕид на Ободниот канал во с. 
Спанчево ќе биде изведена од  „Прима Градба “ ДООЕЛ 
Штип. 
 
На Почетокот на 2015 година беше реализирана  првата 
фаза за изработка на потпорен ѕид  , односно беше 
изграден ѕид со должина од 30метри и висина од 2 
метри.Фирма изведувач на работите исто така беше 
“Примаградба“ од Штип 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Продолжува изградбата на  
Хортикултурни уредување во општина  

Чешиново-Облешево 
 

 
Општина Чешиново-Облешево продолжува со реализација 
на проектот за изградба на Хортикултурно уредување за 
11 населени места од општината . Со досегашните 
градежни активности завршени се хортикултурните 
уредувања во село Уларци и Чешиново . 
Моментално започнати се градежните активности за 
изградба на Хортикултурно уредување во с.Соколарци.  
На простор од вкупно 35м2 ќе биде извршено поплогување 
а останатиот дел ќе биде уреден со зелена површина и 
клупи за одмор . 
Вкупната вредност на проектот за изградба на 
Хортикултурно уредување за 11 населени места од 
општината изнесува 1.025.075,00 денари. 
Овој проект е подражан од Агенцијата за финансиска 
поддршка во земјоделството и руралниот развој.  

 
 
 
 

 
 
 
 

Започна чистење на каналите за наводнување 
во општина Чешиново-Облешево 

 
 

         По работната посета на директорот на  
АД„Водостопанство на Р. Македонија“ ,  Ромео Тренов која 
се одржа со градоначалниците од овој регион на која беа 
присутни и „Водостопанство“ Кочани беа договорени 
потребните мерки за оспособување на главната каналска 
мрежа  за навремен почеток на сезоната за наводнување.    
      На состанокот гарадочалниците ги посочија 
најкритичните места од општините со што во општина 
Чешиново-Облешево веднаш е почнато со работа во атарот 
на село Чифлик .  
        Од Водостопанство информираа дека на терен се две 
машини а од наредната недела ќе биде обезбедена и 
дополнителна механизација за средување на каналската 
мрежа.  

 



 

 
 

 

 

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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