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Активности 

 

 
 

 
 
 
 

 

„Информативен центар за превенција “ - Советодавно 

тело на МВР Кочани  

во општина Чешиново-Облешево  

 

Во просториите на општина Чешиново –Облешево секој 

работен вторник  со почеток од 09:00 до 15:00 часот ќе 

работи службено лице на МВР Кочани . Овој 

Информативен центар  на МВР Кочани ќе функционира 

како советодавно тело за превенција . 

Со отварањето на ваков вид на центри - советодавни 

тела на МВР ,  Локалната самоуправа им излегува во 

пресрет на потребите на жителите од општината .  

На жителите од  општина Чешиново-Облешево   преку 

дирекни  средби со службеното лице на МВР Кочани ќе им 

биде овозможено да решаваат превентивни проектни 

активности, решавање на конфликтни ситуации – 

локални проблеми на локално ниво, како и други 

активности кои ќе произлезат од соработката со 

заедницата и нејзините потреби и барања. 

 



 

  

 
Проектни Активности 

 
 
 

 
 

Завршена замената на постоечките 
конвенционални светилки со нови современи 

ЛЕД светилки во с.Спанчево 
   
 
Во текот на изминатата недела во општина Чешиново-

Облешево во  с.Спанчево  беше извршена  замена на 

постоечките конвенционални светилки со нови современи 

ЛЕД светилки. 

Фирма изведувач на работите е КМГ „Еол Квазар“ДООЕЛ 

Скопје . Овој проект  е одобрен и поддржан преку 

„Програмата за зачувување на природата“ од 

Швајцарската агенција за развој и соработка. 

Координатор на програмата е Фармахем во партнерство 

на организацијата Helvetas Swiss Intercooperation.  

Освен во с.Спанчево со овој проект беа  опфатени  и 

најпрометните булевари во Општина Чешиново-

Облешево: булеварите во Облешево и во Чешиново како и 

дел од улици во с.Уларци . 

Со промената на осветлувањето освен заштедата на 

електрична енергија, новото осветлување треба да има и 

еколошки ефект со тоа што ќе придонесе за намалување 

на емисијата на стакленички гасови, односно јаглерод 

диоскид во воздухот. 

 

 

 

     Образование  

Одбележан патрониот празник на ОУ„Климент 

Охридски“ Облешево 

 

По повод патрониот празник на ОУ „  Климент Охридски“  

Облешево со пригодна свеченост беше одбележан овој 

значаен датум, а ученицте на присутните им се 

преставија преку интересни селектирани програмски 

точки подготвени во многубројните училишни секции. 

На самиот почеток свое обраќање имаше Веде 



 

 
 

 

директорот Силвана Мишкова која ја искористи оваа 

убава можност да ги претстави досегашните 

активности во училиштето како и дел од градежните 

активности кои се преземаат се со цел подобрување на 

условите во самите образовни установи , а на учениците 

им посака многу успех во учењето . 

 

 

 

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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