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Општина Чешиново - Облешево                                                                                         
Бр.5  

Градежни активности 

 

 

 
Завршена изградбата на хортикултурно 

уредување во с. Жиганци и с.Бање 
 

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, Чешиново, Облешево, Бање, 
Жиганции и Чифлик. Со изградбата на  
Хортикултурно уредување во Теранци , Кучичино и 
Бурилчево и Спанчево ќе биде завршен и овој проект.  
На простори од  35м2 се врши 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. 
 

 

 
Санирани и проширени банкините  

на локален пат Облешево-Бање 
 

Изминатите денови  градежната механизација на „Дебони“ 
Кочани работеше на санирање и проширување на 
банкините на локалниот пат Облешево-Бање .  
Со текот на годините на овој патен правец беа создадени 
големи насипи од земја покрај патот кои заземаа голем дел 
од широчината на патот што предизвикуваше отежнато  
речиси и невозможно разминување на возилата.  



 

 

 

 
Со овој зафат извршено е санирање и проширување на 
местата каде што беше неопходно а со тоа е решен и 
проблемот на земјоделците и жителите на овие две 
населени места кои секојдневно се движат по овој пат. 
 

 
Култура 

 

 

 

 

Општина Чешиново-Облешево претставена  
на манифестацијата  

„Зелникот на Баба 2016„  
 
На 20.03.2016(недела) на плоштадот во Пробиштип , 
петта година по ред се одржа манифестацијата 
„Зелникот на Баба 2016„ . 
Меѓу  големиот број на општините од регионот кои ја 
негуваат и чуваат традицијата, се претстави и општина 
Чешиново –Облешево. Штандот на општина Чешиново-
Облешево и оваа година беше уреден во знакот на 
традиционалното. Освен карактеристичниот зелник со 
праз трпезата беше збогатена со баница , погачи со 
спанаќ и други традиционални специјалитети за овој крај . 
Оваа манифестација која со текот на годините доби 
регионален карактер е од особено значење бидејки 
средствата од продажбата на храната се наменети за 
хуманитарни цели. 

 

 

 

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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