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Општина Чешиново - Облешево                                                                                         
Бр.3  

 
Активности  

 

 
 

 
 

 
Награден конкурс за избор на најдобра 

фотографија 
на тема „Бел штрк“ 

 
Општината Чешиново – Облешево која е дел од мрежата 
„Европско село на штркот„ упатува повик до сите 
заинтересираните лица  да учествуваат во фото натпреварот 
.  
Фото натпреварот се организира од Советот на Malpartida de 
Cáceres ,  туристичкиот и одборот на занаетчии во советот и 
дирекцијата за животна средина, под следните услови и 
правила: 
-Може да учествува секој аматерски или професионален 
фотограф кој што е автор на фотографијата и ги има 
соодветните права над неа; 
-Тема: Бел штрк; 
-Секој автор може да учествува со максимум 2 фотографии 
црно-бело или во боја; 
-Фотографиите треба да бидат испратени одделно. 
Дозволени димензии се: 3543 х 2362 pix. Или 20 х 30cm со 
резолуција од 300ppp и во jpg фотмат со големина на фајлот 
од 3MB минимум и 5MB максимум; 
-Фотографиите кои се со дигитално подобрување, има 
манипулација со боите, пресликување или фотомонтажа не 
се прифаќаат. Сечење на сликата до 20% е дозволено. 
-Учесниците треба да ја испратат фотографијата на  
е-mail:certamenfoto@malpartidadecaceres.es 
Како додаток на фотографиите треба да се испрати: 
Лични податоци (име и презиме, адреса, телефон и e-mail) 
Слика 1: Наслов 
Слика 2: Наслов 

mailto:certamenfoto@malpartidadecaceres.es


 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Името на JPG фајлот треба да има исто име како името на 
фотографот и не треба да влучува псевдоними, надимоци 
или иницијали. 
Повратен маил ќе биде испратен кога вашиот маил ќе биде 
примен и сликите ќе се утврдат за коректни.  
Откако ќе бидат примени сите фотографии ќе бидат 
предадени на судиите, чувајќи го авторот анонимен. 
Фотографиите треба да бидат испратени најдоцна до 4ти 
Март 2016 до 14:00часот. 
Избраните фотографии ќе бидат наградени со следните 
награди: 
Прва награда 1200€ 
Втора награда 600€ 
Трета награда 400€ 
Доделувањето на наградите ќе биде на 16 Април во 
Malpartida de Cáceres, присуството за добитниците на 
наградите е задолжително. 
 

- Според последните истражувања кои беа спроведени 
од страна на  Македонското еколошко друштво, Општината 
Чешиново-Облешево има најгусто населени штркови гнезда , 
Досега се регистриани над 70 гнезда во Чешиново , 
Облешево и  околните села, при што во Чешиново е 
забележано најголемото штрково гнездо кое надминува 
повеќе од 1метар во Македонија. 
 

 
 
 

 
 
 

 
Проект „Превенција од Никотиноманија“ во 

основните училиште во општина Чешиново -
Облешево 

 
Општина Чешиново-Облешево во соработка со претставници 
од Одделението за превенција при СВР Штип , започна со 
спроведување на проект на тема „Превенција од 
Никотиноманија“ во основните училиште на територијата на 
општина Чешиново-Облешево. Овој проект започна со 
иплеменцација од Јануари 2016 и ќе трае до крајот на месец 
Април 2016година .  
Општа цел за реализација на овој проект е заштита на 
младите од никотинот и намалување на бројот на млади кои 
би започнале да употребуваат цигари. Овој проект ќе 
допринесе за подигање на свеста кај малдите за штетните 
последици од употреба на цигари. Проектот опфака неколку 
активности и тоа :  Обука на врснички едукатори , од 
основните училишта ; Одржување на едукативни предавања 
на учениците од V до IX одделение; Одржување на спортски 
натпревари во рамки на училиштата; Одржување на спортски 
натпревари помеѓу училиштата;  и Состаноци на 
Советодавните групи на ѓрагани , се со цел насочување на 
младите кон позитивно трошење на слободното време и 
енергијата . 
Ваков вид на обуки досега во општина Чешиново-Облешево 



 

 
 

се реализирани вкупно четири , две во ОУ„Страшо Пинџур„ 
Чешиново и две обуки во ОУ„Климент Охридски“ Облешево , 
во кои се опфатени учениците од V до IX одделение или 
вкупно 250 ученика . 

 

 

 
 
 
 

 

Привршуваат активностите за изградба на 
Потпорен ѕид на Ободниот канал  

во с. Спанчево  
(2-ра фаза) 

 
 
Општина Чешиново-Облешево кон средината на месец 
февруари започна со работа за изградба  на потпорен ѕид 
над Ободниот канал во с. Спанчево (2-ра фаза).  
Ободниот канал во с. Спанчево се наоѓа во непосредна 
близина на основното училиште во Спанчево.  Овој канал со 
надојдување на вода предизвикуваше одронување на дел од 
земјиштето  на улицата „1мај“ а со самото тоа беше 
предизвикано и отежнато движене на жителите од  улицата а 
исто така постоеше и  ризик за нивно комплетно отсекување .  
По изградбата на Првата фаза во која беше изграден ѕид со 
должина од 30 метри и висина од 2 метри , продолжено е со 
изградба на дополнителни 40метри должина и 2метри 
висина, за кои  општина Чешиново-Облешево издвои 
средства во висина од 244.050,00 денари (без ДДВ). 
Со изградбата на втората фаза комплетно ќе биде остарнет 
проблемот на жителите од оваа улица . 
 
 
 

 

 

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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