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Општина Чешиново - Облешево                                                                                         

Бр.7  
Градежни активности 

 

 

Облешево доби повеќенаменско спортско 
игралиште 

 
Градежните активности за изградба на 
повеќенаменското спортско игралиште во с.Облешево 
се во завршна фаза. 
Општина Чешиново-Облешево конечно доби едно 
современо и модерно повеќенаменското спортско 
игралиште каде што жителите на оваа општина ќе 
имаат можност да го поминуваат слободното време и 
да се рекреираат.Вредноста на инвестицијата за ова 
повеќенаменско спортско игралиште изнесува околу 7 
милиони денари и е дел од проектот „100 
повеќенаменски игралишта “ како инвестиција на 
Владата на Република Македонија . Димензиите на ова 
игралиште се 42.10 x 25.10 метри. Игралиштето 
содржи терен за ракомет , фудбал и кошарка.  
Оваа инвестиција е од особено значење за младите од 
нашата општината , бидејќи со ова игралиште им 
овозможуваме да го градат својот натпреварувачки и 
спортски дух и здрав начин на живеење. 

„Зелена Македонија“ 

 

Општина Чешиново-Облешево започна со 
реализација на програмата  „Зелена Македонија“ 

 
Во Општина Чешиново-Облешево започнати се 
активности кои се реализираат како дел од  
програмата „Зелена Македонија“ односно   ангажирани 
се вкупно 12 луѓе за извршувањето на општокорисни 
работи во јавното комунално 
претпријатие„Облешево“  со времен ангажман од 6 
месеци . 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Овие лице се ангажирани за  работи од јавен интерес 
како : 
-Одржување на локалните патишта и дел од 
Магистралниот пат М5 кој поминува низ с.Облешево; 
-Одржување на паркови и зеленило; 
-Одржување и  чистење на пазарот; 
-Чистење на постоечки депонии;  
-Одржување, чистење на гробиштата во сите 
населени места на територија на општината;  
-Уредување на просторот на и околу селските 
игралишта;  
-Уредување на јавни површини и други тековни работи.  

 
Настани  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

24.04.2016 година 
 

Одбележана 111-годишнината од смртта на 
Македонскиот револционер учител и претседател 

на Крушевската Република Никола Карев. 
 
Кај месноста Свиланово во близина на с.Рајчани на 
свечен начин беше одбележана 111-годишнината од 
смртта на Македонскиот револционер учител и 
претседател на Крушевската Република Никола Карев. 
Месноста Свиланово се наоѓа кај селото  Рајчани на 
тромеѓето меѓу трите општини Чешиново-Облешево , 
Кочани и Пробиштип. И денес ова место живее и ја 
чува приказната за убиството на Македонскиот 
револционер учител и претседател на Крушевската 
Република Никола Карев, кој со неговата чета на пат 
за Крушево ноќеваат во селото Рајчани , но тука биле 
предадени и на 27 април 1905 година во нерамна борба 
биле поразени од османската војска.  
На свеченоста присуствуваа многубројни граѓани од  
општина Чешиново-Облешево, општина Кочани 
претставници од Крушево и многу други  грѓански 
здруженија како и членовите на мото-клубот „Никола 
Карев“ од Чешиново-Облешево. Со положување на цвеќе 
му одадоа почит и  градоначалниците на општините 
Чешиново-Облешево , Кочани и Крушево,пратениците 
Иван Иванов и Никола Мицевски , претставници од 
структурите на партијата ВМРО-ДПМНЕ, потомците 
на Карев од Крушево, членовите од Здружението 
„Тодор Александров“ и многу други. Учениците од ОУ 
„Никола Карев“ Кочани одржаа литературно читање на 
творби посветени на делото на Никола Карев. За сите 
учесници од страна на општина Чешиново-Облешево 
беше организиран заеднички ручек во манастирот Св. 
„Пантелејмон“ во с.Пантелеј. 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

                                                                        21-22.04.2016 
Презентација за економската вредност на 

колониите на бели штркови 
 
Во рамки на Програмата за зачувување на природата 
во Македонија на третата и четвртата обука „За 
Зачувување на биолошката разновидност во 
плановите и услугите на општините“ и „Одржливо 
користење и управување на природните ресурси“ , која 
се одржа на 21ви и 22ри овој месец, Општина 
Чешиново-Облешево беше посочена како пример меѓу 
општините кои се грижат за зачувување на 
природата. На презентацијата која ја спроведе МЕД за 
„Потенцијална економска вредност на колониите на 
бели штркови во селото на штрковите Чешиново-
Облешево“ беше презентирано што се е сработено 
досега во општина Чешиново-Облешево како и 
потенцијалот на општината за развој на еко-
туризмот. 
 

 

 

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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