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Градежни активности 

 
 

 
 
 

 

 
 

Изградба на мост кај Соколарци 
 
Во општина Чешиново-Облешево  во тек е  постапка 
за изградба на Пропуст (мост)  на регионалниот пат  
R2342 на влезот кај село Соколарци во близина на 
Млечната индустрија „Осогово Милк“.  
Изградбата на овој мост е дел од  програмата на ЕУ за 
санација на штетите од поплавите финансирана од 
Европска унија и спроведена од страна на УНДП.  
Во текот на изминатата недела од страна на 
претставник од УНДП беше извршена теренска 
посета и со работа се очекува да започнат кон 
средината на месец април. Фирма изведувач која ќе ги 
врши работите е  „ Жигол“ Струмица. 
Изградбата на овој мост е од особено значење за 
жителите на с.Соколарци како и за околните населени 
места од општината. Со изградбата на овој мост ќе 
се реши еден долгогодишен проблем на жителите од 
ова населено место, каде за време на врнежи и со 
надојдување на поголеми количества вода овде 
минувањето беше значително отежнато. 

 

 
 



 

 

 

 

 

Започна изградбата на патен 
                   правец Бурилчево-Аргулица 

 
 
Благодарение на Владата на РМ и на Агенцијата за 
државни патишта деновиве започната е изградба на 
патниот правец Бурилчево-Аргулица.  
Изградбата на овој пат ќе овозможи поврзување на 
општина Чешиново-Облешево со општина Карбинци. 
Овој патен правец во должина од 3,5 километри е од 
големо значење за жителите кои гравитираат кон 
двете општини и во меѓусебна собраќајна комуникација 
скратуваат 25 километри . 
Изградбата на овој пат беше најавена уште во мај 
2014 кога започна изградбата на патот Видовиште –
Теранци кој општина Чешиново-Облешево ја поврзува 
со соседната општина Зрновци. По изградбата на 
патот Видовиште –Теранци сега се работи на 
поврзување на Чешиново-Облешево со Карбинци  а по 
неговото комплетно завршување во кус рок се очекува 
да се продолжи и со изградба на патот Теранци-
Бурилчево . Со нивно комплетно завршување трите 
општини Зрновци, Чешиново-Облешево и Карбинци ќе 
добијат нова собраќајна делница кој ќе ги поврзува со 
Штип.  

 
Јавни набавки 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Оглас за Јавни набавки 
 

Општина Чешиново-Облешево објави оглас за Јавна 
Набавка. Предмет на договорот за јавна набавка е 
:Услуги- Архитектонски услуги ; инженерски услуги и 
интегрални инженерски услуги;услуги за просторно 
планирање и инженерски услуги за уредување на 
земјиштето; поврзани научни и технички советодавни 
услуги;услуги за технички испитувања и анализа. 
Место на испорака на стоките или извршување на 
услугите или локација на извршување на работите е  
општина Чешиново-Облешево. 
Подетални информации во врска со предметот на 
јавна набавка можете да добиете во општина 
Чешиново-Облешево на тел.033/351-770, лице за 
контакт Љијанка Андонова .Тендерската 
документација може да се преземе директно од Веб 
страната на БЈН.Отварањето и евалуацијата на 
првично поднесените понуди се спроведува преку ЕСЈН. 
Јавното отварање ќе се одржи на 11.04.2016год. во 
12:00 часот во општина Чешиново-Облешево.Услов за 
учество во постапката е економските опертори да 
бидат регистрирани на ЕСЈН.  



 

 

 
Настани  

 

 
 

 

Одбележан 1април –Денот на шегата 
 
Во организација на општина Чешиново-Облешево 
заедно со двете основни училишта ОУ„Климент 
Охридски“и ОУ„Страшо Пинџур“ како и најмлaдите од 
детската градинка „Ѕвездички “ беше одбележан 1-ви 
април, Денот на шегата. На свечената програма која 
се одржа во паркот во с.Чешиново беа прикажани 
најразлични маски од познатите цртани јунаци . Свој 
настап имаа и учениците од ОУ„Климент Охридски“ 
кои го освоија третото место на овогодишниот 
маскенбал во Пробиштип. Оваа година 
градоначалникот Костадин Личков ги изненади 
младите со специјален гостин , музичката ѕвезда 
Влатко Лозановски. 
 

 

 

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

