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Почитувани,

Да се биде градоначалник
на мала општина како што е
општината Чешиново-Облешево
претставува огромна чест, но во
исто време и голема одговорност.

Стратешкото планирање е,
без сомнение, најбитниот сегмент
што гарантира одржливост и
развој на еден субјект.
Определувајќи ги генералните
насоки на развој по кои треба да
се движи општината,

Интегрираниот локален план за развој е клучната компонента во процесот на
планирање.

Имајќи го како начело рационалното распоредување на локалните ресурси,
се изработи Профилот на општината, којшто претставува почетна фаза од
изработката на Интегрираниот план за локален развој.

Постоењето на Интегрираниот план за локален развој произлегува од
важноста да се идентификуваат клучните проблеми со кои се соочува општината.

Изработката на овој план е од особена важност за пристапот до донаторите
и до фондовите од Европската Унија.

Како градоначалник, ќе бидам посветен да се реализираат клучните
приоритети во насока на подобрување на животниот стандард на сите граѓани,
спречување на миграцијата и решавање на сите инфраструктрни и комунални
проблеми. Во исто време ќе се залагам и за раст на локалната економија,
поквалитетно образование, како и за промоција на општината во делот на
културата, спортот и други области.

Посебна благодарност упатувам до канцелариите на Европската Унија и до
Програмата за развој на Обединетите нации, кои го поддржаа целиот овој процес
во рамките на проектот „Унапредување на општинското владеење“, како и до
членовите на тимот за спроведување на процесот на изработка на Интегрираниот
план за локален развој на Општина Чешиново-Облешево за периодот 2019 – 2022
година.

Со почит,

Градоначалник на Општина Чешиново-Облешево
Горанчо Крстев
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1. ВОВЕД

1.1. Цел на ИПЛР
Интегрираниот локален план за развој на Општина Чешиново-Облешево

2019 – 2022 (во понатамошниот текст: „Планот“) е клучен стратешки документ
којшто треба да го поттикне растот и развојот на општината. Планот е изработен
како рамка за дефинирање на идните заеднички цели, за стимулирање на
локалните сили, но и како одговор на идните предизвици за развојот на
општината. Интегрираниот план за локален развој е во согласност со другите
стратешки документи од локално, од регионално и од национално значење. Во
неговата подготовка учествуваше тим на луѓе вработени во општината, од
различни сектори. Планот има за цел да ја информира јавноста и потенцијалните
инвеститори за развојниот пат на општината и претставува темел за изработка на
идни планови и програми по одделни сектори.

Приоритетните програми и проекти дефинирани во Планот не се само
темел за користење средства од општинските и од други домашни извори, туку
претставуваат и добар темел за пристап до европските фондови и други програми
кои нудат поддршка за разни проекти од локално значење.

При изработка на Планот, посебно внимание се посвети на хоризонталната
и вертикалната поврзаност со други стратегиии, планови и програми на
повисоките нивоа на власта, како и на нивната меѓусебна поврзаност со сите
сектори во општината. Предуслов за имплементација на Планот е препознавање
на неговото значење од страна на локалната заедница и од страна на повисоките
нивоа на власта.

За таа цел, општината треба да го промовира значењето од донесување на
еден ваков план.

Неговата изработката е помогната од Програмата за развој на Обединетите
нации – УНДП (United Nations Development Programme – UNDP).

1.2. МЕТОДОЛОГИЈА
Методологијата за интегрирано планирање за развојот на Општина

Чешиново-Облешево треба да придонесе да се изедначи и да се олесни
практиката на планирање и остварување на локалниот развој на општината. Таа е
во согласност со постоечката законска регулатива, со која се планира развојот на
локално ниво и каде што општинската администрација е носител на целиот
процес на изработка и имплементација.

Локалниот развој е најважниот сегмент и најголемиот предизвик на секоја
општина. Проактивното управување подразбира творечко обликување на
иднината и стремеж таквата иднина да биде достигната. Одговорното
управување, пак, подразбира одговорност кон граѓаните, вклучувајќи ги и идните
генерации.

Изготвувањето на Интегрираниот план за локален развој за Општина
Чешиново-Облешево ги опфати следниве фази:



Интегриран локален развоен план

ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО 2019 – 2022 Page 6

o Деск-истражување (преглед на информации и извори на информации
изготвени од страна на општината, Планскиот регион  и
националните стратешки документи)

o Теренско истражување
o Идентификување на засегнатите страни
o Дефинирање на стратешките цели, приоритети, мерки
o Изготвување Интегриран план за локален развој 2019 – 2022
o Одлука на Советот за усвојување на Интегрираниот план за локален

развој 2019 – 2022

1.3. Структура на ИПЛР

Интегрираниот план за локален развој на Општина Чешиново-Облешево е
составен од осум глави.

Во Првата глава, централно место зазема поздравното обраќање на
градоначалникот. Потоа следат целите, методологијата, структурата и
институционалната рамка врз која се темели изработката на овој план.

Во Втората глава се обработува вертикалната и хоризонталната
усогласеност на планот со релевантните документи од повисок ранг, како и со
локалните документи. Особено е важно да се напомене дека колку што е значајна
усогласеноста со националните и со регионалните релевантни документи, исто
толку е важна анализата на локалните документи, бидејќи во содржината на овој
документ се инкорпорирани најважните приоритети од сите консултирани локални
документи.

Третата глава се однесува на анализа на состојбата во општината од
повеќе аспекти.

Во Четвртата глава, врз основа на претходните анализи, се развиени
стратешките цели, приоритети и мерки на ИПЛР. Врз основа на три стратешки
цели се развиени голем број проекти и активности со чијашто реализација ќе се
надминат голем број предизвици кои имаат директно влијание врз севкупниот
развој на Општина Чешиново-Облешево.

Петтата глава е приказ на проекти обработени во проектно портфолио, со
цел полесен преглед и подготовка за аплицирање за средства за нивна
реализација.

Во Шестата глава се обработува финансиската рамка за реализација на
приоритетите, со приказ на клучните индикатори за мерење на успешноста на
реализацијата во Седмата глава.

Осмата глава се однесува на најважниот момент во периодот на важност на
планот, којшто треба постојано да се следи, да се известува по него и да се
менува доколку постои потреба за тоа.

1.3. Институционална рамка

ИПЛР на Општина Чешиново-Облешево го црпи легалитетот од Законот за
локална самоуправа, член 22, став 1, точка 3 („Сл. весник на РМ“ бр.5/2002),
според којшто една од надлежностите на општините е и локалниот економски
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развој: Општината е надлежна за локалниот економски развој на подрачјето на
својата територија, што подразбира планирање на локалниот економски развој;
утврдување на развојните и структурните приоритети; водење на локалната
економска политика; поддршка на развојот на малите и средните претпријатија и
на претприемништвото на локално ниво и во тој контекст, учество во
воспоставувањето и развојот на локалната мрежа на институции и агенции за
промовирање партнерство, како и од Статутот на Општина Чешиново-Облешево
(„Сл.гласник на Општина Чешиново-Облешево“ бр.6/2015), член 15, точка 3,
којшто се однесува на истата надлежност.

2. Повикување на релевантни национални, регионални и локални
стратешки документи – вертикална и хоризонтална интеграција на
ИПЛР

При изработката на Интегрираниот план за локален развој на Општина
Чешиново-Облешево, а со цел негова вертикална и хоризонтална усогласеност,
беше направено деск-истражување во кое беа земени предвид стратешки
документи од национално и од регионално ниво, како и документите на локално
ниво.

 Во рамките на деск-истражувањето се анализираа следниве документи:
Допирни точки на ИПЛР со националните стратегии

Национален стратешки документ Директна усогласеност со ИПЛР
 Програма за развој на Источниот
плански регион 2015 – 2019

Среднорочна цел 1
Економски развиен регион, пошироко препознаен како
атрактивен за инвестирање
Среднорочна цел 2
Современо и квалитетно образование, здравство и
социјални дејности
Среднорочна цел 3
Сочувана и унапредена животна средина
Среднорочна цел 4
Создадени услови за организирано и поврзано
искористување на капацитетите за земјоделски и
рурален развој
Среднорочна цел 5
Источниот регион е туристичка дестинација позната по
разновидната понуда на селективните видови туризам

 Стратегија за регионален развој на
Република Македонија 2009 – 2019

1. Конкурентни плански региони што се
одликуваат со динамичен и одржлив развој
Приоритет 1.1. Поттикнување на економскиот раст во
планските региони
Приоритет 1.2. Развивање современа и модерна
инфраструктура во планските региони
Приоритет 1.3. Препознавање и искористување на
иновативниот потенцијал и подигнување на техничко-
технолошката основа на носечките индустрии во
планските региони
Приоритет 1.4. Подигнување на нивото на човечкиот
капитал во планските региони
Приоритет 1.5. Создавање конкурентски предности на
планските региони
Приоритет 1.6. Оптимално користење и валоризација на
природните ресурси и на енергетските потенцијали во
планските региони
Приоритет 1.7. Заштита на животната средина во
планските региони



Интегриран локален развоен план

ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО 2019 – 2022 Page 8

2. Поголема демографска, економска, социјална и
просторна кохезија во рамките на планските региони во
Република Македонија и помеѓу нив
Приоритет 2.1. Демографска

ревитализација и порамномерна дистрибуцијана
населението внатре во планските региони и помеѓу нив
Приоритет 2.2. Градење функционално-просторни
структури за подобро интегрирање на урбаните со
руралните средини во планските региони
Приоритет 2.3. Зголемување и порамномерна дисперзија
на инвестициите и вработеноста во рамките на
регионите и помеѓу нив
Приоритет 2.4. Подигнување на степенот на социјален
развој во планските региони
Приоритет 2.5. Поддршка на подрачјата со специфични
развојни потреби
Приоритет 2.6. Развивање на прекуграничната и
меѓусебната соработка на планските региони
Приоритет 2.7. Подигнување на капацитетите за
планирање и реализација на развојот во планските
региони

 Национална стратегија за одржлив
развој на Република Македонија 2009 – 2030

РМ 2. Разновидност на приходите во руралните региони и
предизвици на одржливиот развој
РМ 3. Економски просперитет и создавање нови работни
места
РМ 4. Одржливи човечки населби
ЕЅ 1. Климатски пормени и чиста енергија

 Стратегија за развој на туризмот во
Источниот плански регион 2016 – 2025

Стратешка област 1: Развој на човечки и
институционални капацитети
СЦ 2. Развивање вештини и знаења кај работната сила за
потреби на туристичкиот сектор во ИПР
Стратешка област 2: Туристичка инфраструктура
СЦ 3. Инфраструктурно уредување на регионални
туристички атрактивности (локалитети)
Стратешка област 3: Туристичка понуда
СЦ 1. Развивање туристички производи кои привлекуваат
туристи во ИПР
Стратешка област 4: Маркетинг и брендирање
СЦ 1. Создавање позитивна слика за ИПР како
атрактивен географско-туристички простор

 Стратегија за животна средина и
климатски промени 2014 – 2020

ИНВЕСТИЦИИ ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА (2014 – 2020)
Активност – води
- Изградба на системи за собирање и третман на
отпадни води во насока на спроведување на
Директивата за третман на урбани отпадни води (2014
– 2024)

Активност – отпад
- Воспоставување интегриран и финансиски самоодржлив
систем за управување со отпад, заради имплементација
на Директивата за депонии – изградба на избраните
инфраструктурни објекти, затворање на
неусогласените/дивите депонии и набавка на опрема за
собирање и пренос на отпадот
Активност – воздух
- Поставување заднинска мониторинг-станица за
квалитет на воздухот во рурална средина, во
согласност со барањата на Директивата CAFÉ и
Протоколот ЕМЕР

 Национална стратегија за стари лица
2010 – 2020

СЦ: Подобрување на квалитетот на животот на
старите лица
Посебна стратешка цел 1 – Подобрување на системот
за социјална заштита на старите лица
Посебна стратешка цел 3 – Интеграција на старите
лица во општествениот живот

 Национална стратегија за намалување на
сиромаштијата и социјална исклученост
2010 – 2020

Подрачје 1: Вработување
- Специфична стратешка цел
Подобрување на условите и можностите за вработување
и намалување на невработеноста, подобрување на
стандардот на живеење и зајакнување на социјалната
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кохезија и одржливиот демографски развој.

 Национална стратегија за земјоделство и
рурален развој 2014 – 2020

1. Стратешка цел за развој на земјоделството и
руралните средини
2. Приспособување на националната земјоделска
политика кон Заедничката земјоделска политика на ЕУ
3. Преглед на визијата на развојот на земјоделските
потсектори во периодот 2014 – 2020 година
4. Специфични цели за развојот на земјоделството и
руралните средини со политики и мерки од оваа
Стратегија, поврзаност со ИПЛР за Чешиново-Облешево
има во сите нив, а особено директна кај следните
политики и мерки:
3. Подобрување на условите за живот и одвивање на
економските активности во руралните средини
3.1. Обезбедена одржливост на економските активности
во руралните средини
3.2. Реновирање и изградба на руралната
инфраструктура
3.3. Подобрена социјална сигурност на руралното
население
4. Континуиран пристап до знаењето и инвестирање во
човечкиот капитал во земјоделството
4.2 Континуирано образование за земјоделците –
задолжителни обуки и демонстративно-показни
стопанства
6. Одржливо управување со природните ресурси и
ублажување на влијанието на климатските промени
6.6. Приспособување на земјоделскиот сектор кон
климатските промени

 Национална стратегија за туризам 2016 -
2021

СЦ 1. Подигнување на свеста за Македонија како
привлечна туристичка дестинација
СЦ 2. Подобрување на привлечноста на Македонија како
туристичка дестинација
СЦ 8. Подобрување на свесноста на локалното население
во однос на туризмот

 Национална стратегија за мали и средни
претпријатија 2018 – 2023

Стратешка цел 1 –– Поволно деловно окружување,
Стратешка цел 2 –– Зголемување и подобрување на
можноста за раст на МСП, Стратешка цел 3 – Динамичен
екосистем на претприемништво и иновации и во некои од
програмите во третиот столб

Допирни точки на ИПЛР со локалните стратегии, планови и програми
Локален документ Директна усогласеност со ИПЛР

 Стратегија за локален економски развој
на Општина Чешиново-Облешево 2010 –
2015

Директно во сите стратешки цели, мерки и активности
(Земени се предвид планираните, а нереализираните
проекти)

 Стратегија за развој на рурален туризам
во Општина Чешиново-Облешево 2007 –
2015

Директно во сите стратешки цели, мерки и активности –
потребна е ревизија на Стратегијата

 Локален еколошки акциски план 2011 –
2016

Директна усогласеност со сите тематски области

 Програма за социјална заштита на
Општина Чешиново-Облешево

Програмата е усогласена со стратешката цел:
Подобрување на квалитетот на јавните услуги, развој на
комуналната и социјалната инфраструктура и зачувување
на животната средина

 Програма за уредување градежно
земјиште на територија на општината

Програмата е усогласена со стратешката цел
Подобрување на квалитетот на јавните услуги, развој на
комуналната и социјалната инфраструктура и зачувување
на животната средина

 Програма за изработка на урбанистички
планови (за село), урбанистички планови

Програмата е усогласена со стратешката цел:
Подобрување на квалитетот на јавните услуги, развој на
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вон населено место, ЛУПД и измени и
дополнувања на  урбанистички планови

комуналната и социјалната инфраструктура и зачувување
на животната средина

 Програма за јавна чистота Програмата е усогласена со стратешката цел:
Подобрување на квалитетот на јавните услуги, развој на
комуналната и социјалната инфраструктура и зачувување
на животната средина

 Програма за отпад Програмата е усогласена со стратешката цел:
Подобрување на квалитетот на јавните услуги, развој на
комуналната и социјалната инфраструктура и зачувување
на животната средина

 Програма за изградба, реконструкција и
одржување на локалните патишта и
улици

Програмата е усогласена со стратешката цел:
Подобрување на квалитетот на јавните услуги, развој на
комуналната и социјалната инфраструктура и зачувување
на животната средина

 Програма за родова рамноправност
(еднакви можности на мажите и жените)

Програмата е усогласена со стратешката цел:
Подобрување на квалитетот на јавните услуги, развој на
комуналната и социјалната инфраструктура и зачувување
на животната средина

3. ПРОФИЛ НА ОПШТИНАТА
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3.1. Општи податоци

Седиште на општината Облешево

Адреса на седиштето Ул. „Маршал Тито“ бр.17, 2301 Облешево

Контакт Tel. +389 (0)33 355 770;

Eлектронска пошта info@cesinovo-oblesevo.gov.mk

Интернет-страница www.cesinovo-oblesevo.gov.mk

Надморска височина 305 м н.в.

Територија 133,5 km2

Население 7.490

Ден на општината 21 Септември ( Мала Богородица)

3.2. Општински симболи
Општински симболи се грбот и знамето на општината.

3.2.1. Грб на општината:

На грбот на општината е прикажано
следното:

 Паласидна круна, која укажува на
припадноста на општината според месно-
хералдичкиот систем на руралните општини во
Република Северна Македонија.

 Штркот како афирмативен симбол
има особено значење за општината, која е
прогласена за една од европските
престолнини на штркот. Токму овде се наоѓа и
најголемото штрковско гнездо во Република
Северна Македонија. Ако кон сето ова се
додадат инспиративните верувања и
народните легенди, обичаи и преданија, не
само што се добива одговорот зошто штркот
треба да биде примарен симбол на општината,
туку се согледува и потенцијалот што во

туристичко-промотивна и афирмативна смисла  може да го донесе
овој симбол. Тоа, всушност, и треба да биде една од основните цели
на симболите на општината. Со востановувањето на
манифестацијата „Ден на штркот“, општината на извесен начин веќе
го одреди штркот како симбол.
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 Оризов венец – оризовиот венец ја претставува основната житна
култура, плодното поле и земјоделието како една од водечките
стопански гранки во Општина Чешиново-Облешево.

 Симбол на фонтана – термален извор.
 Штит – стандардизирана форма на хералдички штит според месно-

хералдичкиот систем.

3.2.2. Знаме на општината:

Знамето на општината содржи две бои,
белата и црвената. На средината на знамето
се наоѓа симбол на ориз.

3.3. Организација на единицата на локална самоуправа Чешиново-
Облешево

Градоначалник

Одделение за правни,
општи работи и јавни

дејности

Одделение за
финансиски прашања

Одделение за
управување со човечки

ресурси

Одделение за
инспекциски работи

Одделение за внатрешна
ревизија

Одделение за
урбанизам, комунални
дејности , заштита на

животната средина и лер

Секретар на општината
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3.4. Буџет

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 28, став 1 од Законот за финансирање
на единиците на локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 61/2004,
96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/2011 и 192/2015), Советот на Општина Чешиново-
Облешево донесе Буџет на Општина Чешиново-Облешево за 2019 година.

Буџетот на Општина Чешиново-Облешево за 2019 година се состои од:
• Даночни приходи: 11.825.000,00 денари;
• Неданочни приходи: 9.663.000,00 денари;
• Капитални приходи: 3.850.000,00 денари;
• Приходи од дотации: 48.722.000,00 денари;
• Приходи од трансфери: 30.609.200,00 денари и
• Приходи од донации: 14.500.000,00 денари.

3.5. Историјат
Историјата кажува дека денешната територија на Општина Чешиново-

Облешево отсекогаш била центар на овој регион, каде што своевремено биле
лоцирани органите на државната управа за секоја власт. Историските податоци
кажуваат дека уште со формирањето на кралството СХС, па сè до крајот на
Втората светска војна, овде било лоцирано седиштето на локалната власт на
српските управители, а подоцна за време на Втората светска војна, и на
бугарските кметови.

Со првиот закон за територијална организација на општините во Република
Македонија од 1996 година, на оваа територија постоеле две општини, и тоа
Општина Облешево и Општина Чешиново. Со законот за територијална
организација од 55/2004, 12/2005 година, Општина Чешиново се припои кон
Општина Облешево во заедничка општина со едно име, Чешиново-Облешево.

3.6. Генерални податоци

Општина Чешиново-Облешево се наоѓа во
најнискиот рамничарски предел од Кочанско
Поле. Зафаќа простор во средното сливно
подрачје на реката Брегалница, во подножјето на
планините Осогово и Плачковица. Општината
зазема средишна позиција помеѓу поголемите
градски општини Кочани, Штип и Пробиштип.
Преку главната сообраќајница Штип – Кочани –
Делчево, општината се поврзува со Р. Бугарија.

Општина Чешиново-Облешево зафаќа
територија од 133,5 км2, на која се протегаат следните населени места:
Чешиново, Облешево, Соколарци, Спанчево, Теранци, Чифлик, Кучичино,



Интегриран локален развоен план

ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО 2019 – 2022 Page 14

Бурилчево, Уларци, Жиганци, Бања, Врбица, Новоселани и Лепопелци. Седиште
на општината е Облешево.

Целокупниот регион на општината е поделен на рамничарски дел –
обработливо земјиште од 6.618 ха и планински дел – шуми од 1.045,3 ха.
Просечната надморска висина во општината изнесува 338. Изразено по населени
места, тоа изгледа вака:

Аграрна структура на атарот во ха

Населба Надм.височина
Површ.во
атарот
(км2)

Вк.аграрна
површина

Обработливо
земјиште Пасишта Шуми

Облешево 305 6,3 587 579 8 0,6
Бања 370 10,4 865 401 461 3
Бурилчево 330 5,6 516 286 224 6
Кучичино 320 10,2 936 422 509 5
Новоселани 330 2,1 183 162 21 0,2
Спанчево 350 17,6 1289 484 785 20
Теранци 340-400 21,6 2012 614 445 953
Уларци 305 5,3 439 408 18 13
Чифлик 295 5,7 513 435 65 13
Чешиново 335 7,0 634 619 15 -
Врбица 430 11,5 1100 430 650 20
Жиганци 320 7,2 641 577 60 4
Лепопелци 330 4,0 352 308 44 0,5
Соколарци 340 19,0 1890 893 990 7

ВКУПНО: 133,5 11.957 6.618 4.295 1.045,3

Во с. Облешево, веќе со години работи сточниот и зелениот пазар, еден од
поголемите во Источна Македонија.

3.7. Демографски податоци
Сè до средината на минатиот век, немаме пишани податоци за бројот на

населението на територијата на Општина Чешиново-Облешево. Првите податоци
ги сретнуваме дури во 1866 година, но и тие не се точни бидејќи се дадени по
проценка: за македонското население е даден вкупниот број, а за турското – само
за машкото население. Поточни податоци се сретнувааат некаде дури околу 1900
година. Во табелата ќе го наведеме бројот на населението во сите населени
места, почнувајќи од 1900 година:
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Населено
место 1900 год. 1948 год. 1961 год. 2002 год.

Бања 200 629 687 436
Бурилчево 100 178 240 149
Чешиново 310 791 1134 1.056
Чифлик 220 392 623 688
Кучичино 350 567 760 591
Лепопелци 140 135 156 17
Новоселани - 78 123 71
Облешево 350 673 1011 1.098
Соколарци 680 1055 1307 946
Спанчево 785 923 1209 996
Теранци 395 834 882 710
Уларци - 334 465 356
Врбица 100 278 213 18
Жиганци 156 430 579 358

ВКУПНО 3.786 7.297 9.389 7.490

На територија на Општина Чешиново-Облешево живеат вкупно 7.490
жители (Попис од 2002 година); изразено во домаќинства, бројот изнесува вкупно
2.423 домаќинства, или 2.960 станови за живеење. Просечниот број членови на
едно домаќинство изнесува 3,1. Според националната припадност, на
територијата на општината живеат 7.455 Македонци, 30 Власи, 4 Срби и 1 се
изјаснил како „останато“. Од вкупниот број жители, 45,6% се активно население.
Густината на населението изнесува 56,6 жители на 1 км2. Миграцијата село – град
последните години е прилично опадната и младото население останува во
општината, барајќи егзистенција во земјоделието.

Последните податоци добиени од Државниот завод за статистика
покажуваат дека се намалува бројот на населението кое живее во Општина
Чешиново-Облешево. Бројките покажуват дека на територијата на општината
живеат 6.940 жители.

Подолу во табелата е даден вкупниот број на населението (неофицијални
податоци ДЗС 2016), изразени по возрасна структура.
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3.8. Природни ресурси
3.8.1.6.1. Клима

Карактеристична за ова поднебје е умерено континенталната клима, која се
карактеризира со долги и топли лета и кратки и благи зими. Годишната
температурна амплитуда е прилично голема и изнесува 25,4°C.

Во Чешиново-Облешево зимата не е многу студена и не трае долго, ретко
паѓа снег, а и кога ќе падне, не се задржува долго. Пролетта е умерено топла и во
споредба со другите годишни времиња е прилично врнежлива. Наспроти неа,
летото е многу топло и суво. Есента исто така е топла и често прилично долга.

Ветровите во општина Чешиново-Облешево дуваат речиси од сите правци
и во секое време од годината. Сепак, најголема зачестеност имаат ветровите кои
дуваат од југозападен и од западен правец. Овие ветрови доаѓаат од Овче Поле,
поради што населението ги вика под едно име, овчеполец.Тоа се главно топли и
прилично благи ветрови. Дуваат најмногу во пролет и во есен. На второ место е
североисточниот ветар, којшто доаѓа по долината на реката Брегалница. Тоа е
студен ветар и донесува ведро време. Дува најмногу зиме.

Од температурата на воздухот зависи неговата влажност, која е важен
климатски елемент за земјоделството. Просечната релативна влажност на
воздухот изнесува 70 %. Најниска е во месец август, 56 %, а највисока во месец
декември, 83 %.

Во Чешиново-Облешево паѓаат просечно по 538 мм дожд. Најмалку дожд
паѓа во месец јули, 25 мм, а најмногу во мај, 68 мм. Најголем број од врнежите се
во вид на дожд.

Бројот на деновите со магла е незначителен и облачноста не е голема.
Средната годишна облачност изнесува 5,0.
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3.8.2. Почва
Општина Чешиново-Облешево располага со земјиште со најквалитетни

алувијални почви, што се протега по текот на реката Брегалница, Масалница,
Кочанска и Злетовска Река. Ридскиот и планинскиот дел главно е покриен со
делувијални почви. Овие два типа почви, алувијалните и делувијалните, зафаќаат
околу 90 % од целокупната површина на рамниот дел од котлината. Останатите
видови почви, како црвениците, смолниците и други, покриваат 10 %.
Алувијалните почви имаат добри хемиски, физички и хидропедолошки својства и,
како такви, влегуваат во редот на најквалитетни видови почви. Тоа се млади
почви што и денеска се создаваат и постојано се обновуваат со нови количини
речен нанос. Содржат прилично многу хумус, органоминерали, глини и биогени
елементи. Најпогодни за обработка се оние што имаат длабок физиолошки
активен слој со подземни води на 1-2 метри. Проблем претставуваат поплавите
бидејќи тогаш, со нанесувањето чист чакал и песок врз плодните алувијални
почви, се создаваат и неплодни површини. Кон вливот на Злетовска Река во река
Брегалница, алувијалните почви преминуваат во песокливо глинести. Тие лесно
се обработуваат и даваат високи приноси на ориз и други житни култури.

Делувијалните почви се раширени по рабниот дел на полето. Се јавуваат во
вид на наносни конуси меѓу рамното дно и повисоките ридови и планински терени.
Во зависност од механичкиот состав, може да бидат песокливи и глинести.
Содржат малку органски материјали и се сиромашни со хумус. На нив добро
успеваат житата, афионот, бостанот, а доколку се наводнуваат, погодни се за
овоштарници и лозови насади.

Смолниците во вид на појаси се јавуваат во подрачјето на селата Бања,
Спанчево и Лепопелци. Настанати се врз езерски терциерни глини и вулкански
туфови. Кога се наводнуваат, тие набабруваат, но слабо пропуштаат вода. Тешки
се за обработка, но содржат прилично хумус и се плодни. Погодни се за
одгледување нивски култури, а посебно на пченицата. На нив успеваат и некои
индустриски култури, како шеќерната репа, памукот, тутунот и афионот.

Хидрогените црници содржат најмногу глина, над 30 %, и прилично хумус,
поради тоа многу личат на смолниците. На нив се одгледуваат нивски култури и
ориз (с. Кучичино).

Источно од Злетовска Река, околу Уларското Блато, се јавуваат мочурливо-
глејните почви, но само на мали површини.

Планинските делови на котлината главно се покриени со кафеави шумски
почви. На нив расте шумска вегетација, и тоа букова и иглолисна шума. Во
полјоделството се користат за одгледување ’рж и компири, а од овошјето, на нив
успеваат сливите и јаболката.

3.8.3. Хидрографија
Река Брегалница тече по средината на полето и е главен реципиент во

котлината. Во неа се влеваат сите речни текови од ова подрачје. Во Кочанската
Котлина (во која голем дел зафаќа и атарот на Општина Чешиново-Облешево),
Брегалница навлегува кај с. Истибања и тече кон југозапад, кон с. Крупиште. Низ
полето реката има рамнински карактер, со просечен пад од 1,8 %. Коритото ѝ е
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плитко и непостојано, често затрупувано со наноси на притоците и пороите, што
предизвикува излевање на водата и пополнување на околното земјиште.

Поголеми притоки на Брегалница се Кочанска Река, Оризарска Река и
Злетовска Река, кои се влеваат од десната страна на нејзиното корито. Покрај
нив, постојат и помали рекички и потоци, како на пример Спанчевска Река, Банска
Река и други кои немаат изградено корито до Брегалница.

Кочанска Река извира од јужната страна на Лопенската Била на Осогово, во
месноста Ретки Буки, на надморска височина од 1.630 м, а во Брегалница се
влева над с. Чифлик, на 295 м н.в. Од Кочани до вливот тече како рамничарска
река.

Оризарска Река извира под Царев Врв на Осогово, на надморска височина
од 1.510 м, а во Брегалница се влева кај с. Теранци, на надморска височина од
320 метри. До с. Оризари долината е клисуреста и е позната како Оризарска Река,
а потоа низ полето до вливот тече како низинска река под името Масалница.

Хидрографска мрежа:

Име на реката
Површ.на
сливот во
км2

Должина во
км Просечен

пад

Пошуменост %

Кочанска
Река

198,0 34,0 39,3% 45

Оризарска
Река 137,0 30,0 39,5% 50
Рлетовска
река 460,0 50,0

-
25

Брегалница 4307,0 225,0 7,0 % -
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Река Брегалница

Полето на територијата на Општина Чешиново-Облешево се наводнува со
води од вештачкото езеро Калиманци. Тоа се наоѓа на реката Брегалница во
Овчеполско-Истибањската Клисура, а е изградено во 1969 година. Браната е
каменонасипна со глинено јадро, висока 92 м, а долга 240 м. Езерото е долго 14
км, широко 0,3 км и длабоко 80 м. Зафаќа површина од 4,23 км2 и акумулира 127
м3 вода. Основната намена на ова езеро е за наводнување на околу 28.000 ха
главно оризови полиња во Кочанската Котлина, но и на дел од обработливите
површини во Овче Поле. За таа цел, изградени се два главни канали, од кои
десниот има должина од 98 км и водата од ова езеро ја носи дури до Овче Поле, а
левиот – 36 км. Вишокот вода се користи за производство на електрична енергија
преку хидроцентралата изградена за таа цел, со инсталирана моќ од 12,8 MW.

3.8.4. Руди и рудни богатства
Неметалите во овој регион се предмет на организирана експлоатација,

особено опалската бреча (рудникот за неметали „Опалит“ – Чешиново), која се
употребува за додаток во цементот; потоа опализираниот туф од „Неметали“ -
Чешиново, со производната програма од прашести и гранулирани производи со
широка примена во технологијата за вода, градежништвото, гумарската
индустрија, хемиската индустрија и др.; глина од индустријата за градежни
материјали ИГМ „Брегалница“ – Кучичино; градежен камен (андезити, андезитски
игнимбрити, габро-кровни шкрилци), песоци и чакали, експлоатирани главно од
речните корита на реката Брегалница и Злетовска Река.

Опалска бреча
Составена е од силициумова киселина (опал). Минерали во нејзиниот

состав се: калцедон, каолинит, хематит, лепидокрокит. Наоѓа широка примена во
цементната индустрија.

Опализиран туф
Припаѓа на групата пирокластични стени. Изразито е лесен и прилично

хигроскопен, дроблив е и крт. Наоѓа широка примена во градежната, цементната,
керамичката и гумената индустрија, како и во индустријата за вештачки ѓубрива.

Кварцни суровини
Се произведуваат следните видови кварцни суровини: висококвалитетни

кварцови и кварцити. Наоѓаат примена во електрометалуршката и во хемиската
индустрија, како и во градежништвото.

Од металите, забележано е присуството на бакарот, цинкот, оловото и
железно-титанските минерали со карактер на минеролошки појави, чиешто
присуство е забележано во централниот Осоговски Масив.

3.8.5.Термални извори
Изворот во с. Бања во минатото претставувал каптажа во вид на обичен

бунар соѕидан со камења, со длабочина од 2,30 м, и бил покриен со бетонска
плоча отворена во средината за ослободување на водената пареа. Нивото на
водата во каптажата се наоѓа на 1 м под површината на теренот. Старата бања,
примитивно изградена, се наоѓала до самата каптажа. Еден дел од водата од
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каптажата е спроведен во самата бања, а другиот – во селската чешма која се
наоѓа веднаш пред бањата.

Денеска овде постои изграден бањски центар. За бањата е обезбедена
доволна количина термоминерална вода, која е со висока температура од 63˚С.

Лековитите својства на водата се исти со водата на Негорска Бања. Така,
констатирано е дека водата делува благотворно при лекувањето на следните
болести: заболувања на жолчните патишта и жолчната кесичка, гинеколошки
заболувања, воспаление на нервите, ревматични заболувања и други болести.
Но, најголем ефект со оваа вода како лековита е постигнат при лекувањето на чир
на желудникот и на дванаесетпалечното црево. Оваа вода може да се применува
и за инхалации, поради што може да има силно благотворно дејство врз
катаралните воспалувања на дишните патишта.

Во моментов, бањскиот центар не е во активна состојба.
Во соработка со УНДП преку Програмата за развој на туризмот во

Републиката, изготвена е студија – Концепт-анализи за изводливост и
прелиминарни дизајни за спа и велнес-центри во Општина Чешиново-Облешево.

Бањски центар с. Бања

3.9. Урбано и просторно планирање и комунална инфраструктура

3.9.1. Урбанистички планови
- Детален урбанистички план за с. Облешево донесен со Одлука бр.08-

3699/1 од 30.06.1988;
- Генерален урбанистички план за с. Облешево донесен со Одлука бр.0701-

71/1 од 14.09.2000г.;
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- Детален урбанистички план за дел од урбан блок 5, урбан модул 1 за
населба Облешево донесен со Одлука бр.0701-284/1 од 24.08.2004г. со П=2343,98
м2, (комерцијални објекти)

- Урбанистички план за с. Облешево дел од Урбан блок 4 донесен со
Одлука бр.07-525/1 од 08.06.2007г. П=8,0 ха (лесна индустрија, стоваришта и
сервиси);

- Урбанистички план за с. Облешево, дел од Урбан блок 4 (помеѓу улиците
„Маршал Тито“, крак на улица „Јоаким Крчовски“ и новопланирана улица бр. „1“
П=8 ха), донесен со Одлука бр. 0701-106/1 од 05.02.2009 година. (Наменска зона
за производство, дистрибуција, сервиси , Г2-лесна и незагадувачка индустрија, Г3-
сервиси, Г4-стоваришта, Г5-бензинско-плински станици);

- Урбанистички план за дел од село Облешево (помеѓу улиците „Маршал
Тито“, „Григор Прличев“, „Сремска“ и улица „Роза Петрова“, П=0,77 ха). Донесен
со Одлука бр. 07-628/1 од 12,07,2007. Локалитет Осмолетка;

- Детален урбанистички план за с. Чешиново донесен со одлука бр.08-250
од 23.06.1994 г.;

- Генерален урбанистички план за с. Чешиново донесен со Одлука бр.0701-
65 од 28.12.2000 г.;

- Измена и дополнување на Генералниот урбанистички план за с. Чешиново
донесен со одлука бр.0701-311/1 од 23.11.2004 г.;

- Детален урбанистички план за с. Чифлик донесен со Одлука бр.08-151 од
15.04.1993 г.;

- Урбанистички план за дел од село Чифлик (помеѓу улиците „Прохор
Пчински“, „Васил Главинов“, „1“ и  улица „2“, П=2,22 ха). Донесен со Одлука бр.07-
524/1 од 08.06.2007;

-Урбанистички план за Верско Црковен Комплекс, населено место Чифлик.
П=1,226.83 м2;

- Детален урбанистички план за с. Соколарци донесен со одлука 08-3237 од
16.07.1987 г.;

- Урбанистички план за село Соколарци. Дел од Урбан блок 2 (помеѓу
улиците „Маршал Тито“, „Пенчо Диванисов“ и пристапна улица, изменување и
дополнување. Донесен со Одлука бр. 0701-690/1 од 02.06.2009 година;

- Детален урбанистички план за с. Бања донесен со одлука бр.08-5163 од
09.10.1986г.;

- Генерален урбанистички план за стопански комплекс локалитет „Прогонот“
КО Спанчево П=2.16 ха (мало стопанство)

- Општ акт за сите населени места кои немаат урбанистичка документација
бр.0701-57 од 27.11.1998г. (с. Теранци, с. Кучичино, с. Бурилчево, с. Уларци, с.
Жиганци, с. Новоселани, с. Лепопелци и с. Врбица)

- УПВНМ „СВ.АТАНАС“ КО Спанчево вон град, донесен со одлука бр. 07-
1613/1 од 11.09.2013 год.,  од Совет на општина Чешиново-Облешево со П=
25,000.000  ха.

- ЛУПД „Кривулица“ КО Облешево донесена со решение бр.уп1 22-31 од
01.08.2013 год.,  од градоначалник на Општина Чешиново-Облешево, со П= 1,3 ха.
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3.9.2. Индустриски зони во општината
Локација 1.
Назив: Индустриски дел с.Чешиново
Сопственост: Приватна
Површина на атарот: 16,35 ха
Локација: Од Магистрален пат М5 до влезот на с. Чешиново
Локацијата е погодна за дејностите: Производство, преработка, трговија
Инфраструктура: Се наоѓа непосредно до Магистралниот пат М5.

Водоводната мрежа поминува непосредно покрај локалниот пат Л1, којшто го
поврзува с. Чешиново со Магистралниот пат М5 (лесна достапност до подземни
води), канализациски систем со пречистистувачка станица функционира во
населеното место Чешиново. Во индустрискиот дел сè уште нема спроведено
канализациска мрежа.

Информации: Близина до Магистралниот пат М5, којшто ја поврзува
Република Македонија со Република Бугарија. Оддалеченост од поголемите
центри, од Штип 20 км, од Кочани 10 км. Оддалеченост од општинскиот центар
Облешево 3 км.

Локација 2
Назив: Урбанистички план – Дел од урбан блок „4“ Облешево
Сопственост: Државна
Површина на атарот: 8,00 ха
Локација: На влезот во с. Облешево, непосредно покрај Магистралниот пат

М5
Локацијата е погодна за дејностите: Производство, преработка, трговија
Инфраструктура: Пристапност до водовод, канализација, асфалтни

патишта
Информации: Близина до Магистралниот пат М5, којшто ја поврзува

Република Македонија со Република Бугарија.
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(УП Дел од Урбан блок „4“)

Локација 3
Назив: Урбанистички план вон населено место (УПВНМ) „СВ.Атанас“ КО

Спанчево вон град
Сопственост: Државна
Површина на атарот: 25.000,00 ха
Локација: На излезот на с. Спанчево, до манастирот „Св. Атанас“, на

оддалеченост од 5,0 км од Магистралниот пат М5
Локацијата е погодна за дејностите: Е2 – Фотофолтаични панели, лесна

индустрија, преработка, трговија
Инфраструктура: Пристапност до водовод, канализација, асфалтни

патишта
Информации: Близина до Магистралниот пат М5, којшто ја поврзува

Република Македонија со Република Бугарија.
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(УПВНМ Св.Атанас КО Спанчево и КО Спанчево вон град)

Локација 4
Назив: ЛУПД „Кривулица КО Облешево“ Облешево
Сопственост: Државна
Површина на атарот: 1,3 ха
Локација: На влезот во с.Облешево, непосредно покрај Магистралниот пат

М5
Локацијата е погодна за дејностите: Финална обработка на

земјоделски производи од ориз, трговија
Инфраструктура: Пристапност до водовод, канализација, асфалтни

патишта
Информации: Близина до Магистралниот пат М5, којшто ја поврзува

Република Македонија со Република Бугарија.
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3.9.3. Електрификација
На подрачјето на Општина Чешиново-Облешево е лоцирана трафостаница

35/10 kV „Чешиново“, која е регионален центар за напојување со електрична
енергија. Оваа трафостаница има инсталирана моќност од 4 MVA и се напојува
преку 35 kV-тен далековод Кочани – Чешиново, со должина од 10.280 м. Од неа
излегуваат 10kV водови за напојување на дистрибутивните трафостаници во
селата Чешиново, Чифлик, Кучичино, Бурилчево, Уларци, Жиганци, Лепопелци,
Новоселани, Врбица, Соколарци и Спанчево, а постои и врска за напојување на с.
Облешево.

3.9.4. ПТТ-мрежа
На територија на општината има солидна телекомуникациска

инфраструктура со вкупна мрежа од 1.000 броеви.
Во делот на поштенскиот сообраќај на оваа територија, делува и работи ЈП

„Македонска пошта – подружница Кочани“, со свои поштенски единици во
населените места Облешево и Чешиново.

3.9.5. Водовод
Во однос на водоснабдувањето на граѓаните во Општина Чешиново-

Облешево, ќе го напоменеме следното:
- Населеното место Бања е приклучено на регионалниот систем за

водоснабдување, односно  со вода за пиење се снабдува преку Градски водовод
Кочани.

- Во населените места Облешево, Чифлик и Чешиново постои секундарна
водоводна мрежа. Тие се поврзани со Градски водовод Кочани, но мрежата сè
уште не функционира. Со вода за пиење се снабдуваат преку индивидуални
бушотини – хидрофори.

- Во населените места Теранци, Соколарци, Спанчево, Кучичино и Жиганци
постојат локални водоводи, од кои со водоводите во Спанчево и Кучичино
стопанисува ЈПКД „Облешево“, а со водоводите во останатите населени места сè
уште стопанисуваат месните заедници.

- Останатите населени места со вода за пиење се снабдуваат преку
индивидуални бушотини – хидрофори.

Најзначајниот проект со којшто ќе се овозможи квалитетно и системски да
се реши водоснабдувањето на Општина Чешиново-Облешево е изградбата на
браната Речани на Оризарска Река. Со проектот е планирано водите од
Оризарска Река да се користат преку повеќенаменски хидросистем за
водоснабдување на населението и за индустријата на општините Чешиново-
Облешево, Кочани и Виница.

Во однос на канализациски системи:
- Во село Кучичино има изградено канализациски систем и пречистувачка

станица на канализацискиот систем, со коишто управува ЈПКД „Облешево“.
- Во село Облешево има изградено канализациски систем, со којшто

управува ЈПКД „Облешево“.
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- Во село Чешиново има изградено канализациски систем со пречистувачка
станица, со којшто управува месната заедница.

- Во село Чифлик има изградено канализациски систем, којшто сè уште не е
пуштен во употреба.

- Во село Спанчево има изградено 2 крака на канализациски систем кои сè
уште не се пуштени во употреба.

- Во останатите населени места нема изградено канализациски системи.
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3.9.6. Патна мрежа
Низ општината поминува Магистралниот пат А3, којшто ја поврзува Р.

Македонија со Р. Бугарија.
Во стратешките документи на Владата, предвидено е експресниот пат

којшто ќе го поврзува главниот град на Републиката со источниот дел од
Републиката да поминува низ Општина Чешиново-Облешево.

Сите населени места во општината се поврзани со локални патишта.
Должината на локалната патна мрежа во општината изнесува 71,7 км, од кои
асфалтирани се 36,05 км, а 35,65 км се земјени патишта.

3.10. Јавно претпријатие
Услугите од јавен карактер на територија на општината ги извршува

Јавното претпријатие за комунални дејности „Облешево“, Чешиново-Облешево.
Претпријатието е основано 1997 година, со Одлука на Советот на Општина

Облешево.
Главни дејности со кои се занимава претпријатието се: собирање и

одлагање отпад, одржување јавна чистота, одржување паркови и зеленила,
одржување улично осветлување, одржување на локалните патишта и улици,
одржување на гробиштата, снабдување со вода за пиење, одржување на
канализациските системи, управување со сточниот и со зелениот пазар во
Облешево и други дејности во согласност со закон и со Статутот на Јавното
претпријатие.

3.11. Образование и образовен систем, детска заштита
Наставата во Општина Чешиново-Облешево се изведува во две основни и

осум подрачни училишта. Во склоп на ОУ „Климент Охридски“ – Облешево
работат четири подрачни училишта, во населените места Бања, Теранци, Чифлик
и Кучичино, а во склоп на ОУ „Страшо Пинџур“ – Соколарци работат исто така
четири подрачни училишта, во населените места Чешиново, Спанчево, Жиганци и
Уларци. Во моментов наставата ја следат вкупно 386 ученици. Во училиштата се
вработени вкупно 90 наставници во одделенска и во предметна настава,
вклучувајќи го и техничкиот персонал во училиштата.

Во областа на детската заштита, во општината работи Јавната општинска
установа за деца – детска градинка „Ѕвездички“ – Чешиново.

Објектот во Чешиново е со корисна површина од 154,08 м2, располага со 2
занимални, трпезарија, кујна, санитарни јазли за вработените и административна
просторија. Во него се сместени 53 дечиња, во две групи. Во овој објект работат 8
вработени.

Објектот „Кокиче“ во Облешево е лоциран на улица „Сремска“ бб. Тој
поседува корисна површина од 163,86 м2 и оградено дворно место од 679 м2.
Објектот е адаптиран во согласност со нормативите и стандардите за вршење на
дејноста за установите за деца и располага со влез – ходник, 3 занимални со
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посебни санитарни простории за децата и за вработените, дистрибутивна кујна,
административна просторија и соба за изолација. Во објектот се сместени 66
деца, згрижени во 3 групи со целодневен престој. Во објектот работат 7
вработени.

3.12. КУЛТУРА, СПОРТ И НВО
3.12.1. Културно-историски споменици
Дека овој крај бил многу густо населен уште во античко време, покажуваат

многу археолошки наоди и споменици. Меѓу археолошките материјали најчесто
сретнуваме големи римски питоси, покривна и градежна керамика, фрагменти од
други керамички садови, фрагменти или цели надгробни споменици и некрополи.

Големи римски питоси се пронајдени, а и денес сè уште се откриваат на
повеќе места, но ќе ги спомнеме локалитетите „Турски гробишта“, кај селото
Бања, каде што се откриени и цели антички згради, и „Градиште“, во близина на
Спанчево. Антички скулптури и надгробни споменици се откриени и на локалитет
кај с. Теранци, на пример тркачки коњаник претставен во акција со хламида, лесно
подигната и набрана од ветрот. Околу нозете на коњот движењето го следи и
едно куче. Споменикот денес се наоѓа во лапидариумот на Музејот во Штип. На 7
км  од селото Теранци се откриени исто така остатоци од бедем и неколку згради.

По својата местоположба и форма, посебно интересно е градилиштето во
близина на селото Бурилчево. Местото е наречено „Пилаво“. Во него се откриени
траги од бедем што опфаќал поголем зарамнет простор во којшто останало многу
градежен материјал и керамика. Овде се откопани и неколку римски питоси.
Интересно за споменување е и градилиштето  над селото Соколарци.

Од постарите зачувани цркви, ќе ја споменеме онаа посветена на св.
Архангел Михаил во с. Спанчево. Од стариот фрескоживопис во олтарниот
простор се зачувани светителите од „Великиот вход“ и „Богородица ширшаја
небеса“. Стилската анализа на зачуваниот живопис укажува на времето од XVI до
XVII век. Во XIX век црквата била преправана и доградена, при што поголемиот
дел од стариот живопис бил уништен. Од постарите цркви е и црквата
„Манастириштето“ над с. Соколарци.

На излезот од село Спанчево кон Свиланово се наоѓа и археолошкиот
локалитет „Св. Атанасиј“. Тоа е енеолитска населба, од периодот на 4000 години
пр.н.е. Фигурите кои се ископани овде се наоѓаат во Музејот во Скопје.

Антропоморфна фигура од маж е еден од најинтересните предмети што се
откриени во ова наоѓалиште. Откриени се и праисториски алатки изработени од
коска и камен, накит од школки, фигури со антропоморфни и зооморфни
карактеристики, керамика со врежување на разни фигури, како и рогови од крави и
елени. Од истражениот простор може да се заклучи дека луѓето го користеле како
праисториско светилиште во периодот на енеолитот, односно во четвртиот
милениум пред нашата ера.
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(Црква „Св. Архангел Михаил“, с. Спанчево)

3.12.2. Спорт и спортски манифестации
Од спортските манифестации, вредно за споменување е одржувањето на

Илинденските спортски игри Чешиново – турнир во фудбал, којшто оваа година ќе
се одржи по 47. пат. Турнирот, односно манифестацијата, трае еден месец, од 1.7.
до 2.8. секоја година. На турнирот учествуваат екипи на месните заедници
пошироко од Источниот Регион. Покровител на игрите традиционално е Општина
Чешиново-Облешево. Оваа манифестација е од битно значење како за
афирмирање на фудбалот, така и за развивање на спортскиот дух кај младите
воопшто.

На полето на спортот, активни се фудбалските клубови „Злетовка“ Жиганци,
„Сокол“ Соколарци, „Плачковица“ Теранци, „Мак Млин“ Чешиново, „Ревија“
Чифлик, „Слобода“ Облешево, „Брегалница“ Кучичино, „Правда“ Бања и „Опалит“
Спанчево, кои се натпреваруваат во Општинската лига.



Интегриран локален развоен план

ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО 2019 – 2022 Page 31

(Илинденски спортски игри Чешиново)

3.12.3. НВО-сектор
Една од најслабите алки во општината е малиот број регистрирани здруженија. Во
моментов само три од нив се активни, и тоа здруженијата „Центар за едукација“,
Јадрената група за одржливо производство на ориз „Оризова братимка“ и
„Кластерот за ориз“.

3.13. Деловни субјекти
Општина Чешиново-Облешево претставува една од ретките општини во

Република Македонија со висок степен на стопанска развиеност и со оглед на тоа,
тaa има извонредна основа за перспективен економски развој. Тука се лоцирани и
стопанисуваат повеќе индустриски и преработувачки капацитети. Рудниците
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Опалит и Неметали (наоѓалишта на вулканизиран туф, којшто се користи во
цементната индустрија); фабриките за ориз и млиновите „Мак Млин“, „Млин Пајо –
Оризарство“, „Го-Мил“, „Еуро Производ“, „Ема Стил“, „Млин Уларци“; погоните за
лесна конфекција „Јани-текс“ и „Ро-Ма текс“, млекарницата „Осогово-Милк“,
бензинската пумпа „Еуро Петрол“, станицата за технички преглед „Еуро Контрол“,
транспортното претпријатие „Нале Транс“, ДТУ ЕУРОКАН ЗЕМЈОДЕЛИЕ ДООЕЛ и
други.

На територијата на општината работат и неколку ресторани и кафе-барови.
Најпосетени од нив се ресторанот „Облешевка“ во Облешево и кафе-барот „Мак
Млин“ во Чешиново.

3.14. Здравство и социјален сектор
На територија на Општина Чешиново-Облешево работи една амбуланта по

општа медицина во населеното место Чешиново – „Ана Мед“. Во амбулантата
работи еден лекар и една медицинска сестра. Амбулантата е модерно опремена
за комплетна превентивна здравствена заштита на населението на територијата
на Општина Чешиново-Облешево, па и пошироко. На територијата на општината
постои и една стоматолошка ординација, „Стома Дент“, во која работи еден лекар
стоматолог и еден забен техничар. Ординацијата е лоцирана во Облешево.
Амбулантите работат секој работен ден, а во сабота, недела и празници воведени
се дежурства. На територија на општината  работат три аптеки, една во населено
место Облешево и две во населено место Чешиново.

За зачувување на сточниот фонд на територија на општината, работи
ветеринарната станица „Здравје“ во Облешево.

Во областа на социјалата, во село Облешево работи канцеларија на
Центарот за социјални работи од Кочани, кои нудат услуги околу паричниот
надоместок за жителите на општината. Услугите што ги добиваат граѓаните и
бројот на корисниците се дадени во табелата подолу:
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3.15. Лов и риболов
3.15.1. Лов
Ловното здружение „Горица“ од с. Чешиново е корисник на ловиштето бр.4,

Соколарци (Одлука на Влада бр.23-2157/3 од 16.05.2000 година). Вкупната
површина што ја зафаќа ловиштето изнесува 8350 ха, од кои под ловна површина
8110 ха, ловно продуктивна површина 7270 ха, ловно непродуктивна површина
840 ха и неловна површина 240 ха. Намена на ловиштето е за одгледување,
заштита и ловење ситен дивеч. Во границите на ловиштето се среќаваат следните
видови дивеч без заштита: лисица, ласица, кунабелка, јазовец, јастреб, кокошкар,
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страчка, волк и др. Што се однесува на бројноста на дивечот без заштита, не е
забележана пренамноженост на некој од нив, со исклучок на лисицата.

Дивеч под заштита во ловиштето бр. 4 Соколарци се див зајак, полска
еребица и еребица камењарка.

3.15.2. Риболов
Видови риба во Брегалница и во Злетовска Река
Во река Брегалница можат да се сретнат следните видови риба:

црвеноперка, клен, бојник и други.
Во средниот и долниот тек на Злетовска Река ги има следните видови риба:

мрена, клен, кленче, вретенар, караш, попадика, бојник и други.

3.15.3 Природни атракции
Во 2013 година, Општина Чешиново-Облешево беше прогласена за

Европско село на белиот штрк.
Европско село на штркот е титула која им се доделува на села и општини

од страна на здружението „Европско природно наследство“ („Еуронатур“), кои
поседуваат особено големи и редовни единки на штркови и водат грижа за нив.

Со ознаката „Европско село на штркот“ се обидува да се зајакне заштитата
на штрковите. Успехот покажува дека и денес е можно да се зачува животниот
простор на белите штркови.

Досега 15 европски општини се означени како „Европски села на штркот“.

4. ИНТЕГРИРАН ЛОКАЛЕН РАЗВОЕН ПЛАН

4.1. Анализа на спроведеното истражување
Пред дефинирањето на активностите и приоритетните мерки во рамките на

стратешките цели на Интегрираниот план за локален развој (2019 – 2022), беше
спроведено теренско истражување кај примерок од 72 испитаници – жители на
Општина Чешиново-Облешево, од кои 56,9 % мажи и 43,1 % жени со адекватна
застапеност на сите возрасни категории.

Наодите од истражувањето и анализата на состојбата се темелат врз
податоците добиени од доставените прашалници на (постојни и потенцијални)
претприемачи – претставници од бизнис-секторот и граѓани од општината, како и
преку спроведување на полуструктурирани интервјуа со претставници од јавниот и
од приватниот сектор, од невладиниот сектор, од образовните институции, од
регионалната стопанска комора и граѓаните на Општина Чешиново-Облешево.

Теренското испитување беше спроведено со цел да се утврди во кој дел од
економскиот развој општината треба да го подобри своето работење.
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На прашањето „Колку сте задоволни од квалитетот на животот во
Општина Чешиново-Облешево?“, на кое можеше да се заокружат повеќе
области, граѓаните одговориле дека се најзадоволни од комуналните услуги во
општинтата. Дури 31 од испитаниците го дале овој одговор.
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На прашањето „ Која од следните области сметате дека е најзначајна
за економски развој на општината?“, најмногу одговори се добиени дека
тоа е токму земјоделието, кое е и основна економска гранка во
општината. Дури 63 од вкупно 72 испитаници се одлучиле токму за овој
одговор.

На прашањето „Во која од следните области сметате дека има најголеми
проблеми во општината?“, најголем број од испитаниците сметаат дека тоа е
заштитата на животната средина.
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На прашањето „Во која од следните области има најголеми можности
за вработување во општината?“, како област е издвоена индустријата.
Дури 51,4 % од испитаниците се одлучиле за оваа гранка.

Последното прашање од Анкетниот прашалник се однесуваше за
управувањето со општината. Прашањето беше колку се тие се задоволни
од управувањето со општината. Дури 41,7 % од испитаниците ја дале
највисоката оценка 5, додека за најниската оценка 1 се одлучиле 11,1 % од
испитаниците.
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 Идентификување на засегнатите страни
Анализата на засегнатите страни се состоеше од идентификување на
внатрешните и надворешните засегнати страни и корисници на
услуги и утврдување на нивните потреби. Оваа анализа имаше за
цел да ги утврди постапките на комуникација со внатрешните и
надворешните засегнати страни, да се утврдат проблемите и
потребите, за да можат тие прашања да бидат обработени и да се
пронајде решение преку соодветни мерки. Оваа анализа
претставуваше основа за сите други фази во стратешкото
планирање, но и основа  за спроведување и оценка за напредокот во
спроведувањето на Интегрираниот план за локален развој и за
негово ревидирање. Од тие причини, сите податоци што се добија
детално беа евидентирани и зачувани.
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4.2. СВОТ-Анализа – дефинирање силни страни, слаби страни, можности и
закани

СВОТ-анализата претставува мост помеѓу сегашната состојба која е утврдена
со анализата и посакуваната идна состојба, која се дефинира со Интегрираниот
план за локален развој. Овој концепт ни дава систематска анализа за можностите
и заканите, како и нивно усогласување со силните и слабите страни на општината.
СВОТ-анализата исто така дава корисни информации за усогласување на
општинските капацитети и способности со околината во која функционира
општината.

СВОТ-Анализа

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ
 Географска местоположба;
 Поволни климатски услови за

одгледување ориз, житни,
раноградинарски и индустриски
култури;

 Плодно земјоделско земјиште за
одредени сорти;

 Земјоделски и сточен пазар;
 Урбанизирани површини за

индустриски зони;
 Систем за наводнување;
 Геотермални води;
 Магистрален пат А3;

 Неразвиена инфраструктура;
 Висока стапка на невработеност;
 Слаба финансиска и економска моќ

на населението;
 Немање урбанистички планови;
 Застарена локална патна

инфраструктура;
 Непланско земјоделско

производство;
 Непостоење организиран откуп;
 Неконтролирано користење

пестициди;
 Неразвиен граѓански сектор/НВО-

S - Силни страни ↑
да се зголемат

W- Слаби страни ↓
да се надминат

О - Можности √
да се искористат

Т - Закани x
да се елиминираат
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 Железничка пруга;
 Еколошки чиста средина;
 Европско село на белиот штрк.

сектор;
 Непокриеност со водоводна и

канализациска мрежа во скоро сите
населени места;

 Неиспитан квалитет на водата за
пиење;

 Непостоење локален медиум;
 Неискористеност на геотермалните

води;
 Руиниран бањски центар
 Немање туристичка понуда
 Немање противпожарна служба
 Немање канцеларија на МВР во

општината.
МОЖНОСТИ ЗАКАНИ

 Влез на Републиката во ЕУ и НАТО;
 Решавање на спорот со името;
 Искористување на геотермалните

води;
 Можност за развој на

алтернативниот туризам;
 Одлични услови за искористување

на алтернативни извори на енергија;
 Искористување средства од

европски фондови;
 Новиот експресен пат.

 Миграција;
 Низок степен на наталитет;
 Низок степен на животен стандард;
 Климатски промени (поплави);
 Ниска еколошка свест;
 Политичка и макроекономска

нестабилност;
 Неповолна кредитна политика за

финансирање.

 По извршената анализа на особеностите на Општина Чешиново-Облешево,
се укажа на постоењето малку силни страни, но тие покажуваат одлична
перспектива за понатамошен економски развој на општината. Самата општина
има одлична географска позиционираност и претставува средиште на Источниот
плански регион. Низ општината поминува Магистралниот пат А3, којшто ја
поврзува Република Македонија со Република Бугарија.

Општина Чешиново-Облешево има поволни климатски услови за
одгледување житни, раноградинарски и индустриски култури. Голем број од
жителите на општината се занимаваат со земјоделско производство, посебно со
одгледување ориз, по што е и позната оваа општина. Во Облешево работи
зелениот и сточниот пазар, којшто е единствен сточен пазар во источниот дел на
Републиката.

Геотермалните води нудат можност за развој на бањскиот туризам, како и
за оранжериско производство на раноградинарски култури.

Повеќе атрактивни парцели се урбанизирани, што е добар предуслов за
отворање нови бизниси во општината.
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 Како најслаба страна беше детектирана неразвиената инфраструктура во
општината. Во голем број населени места нема водоводни и канализациски
системи, што се главен предуслов за квалитетно живеење на населението. Исто
така, и локалната патна инфраструктура е дотраена.

Високата стапка на невработеност доведува до слаба финансиска и
економска моќ на населението.

Во однос на земјоделието, како слаба страна беше детектирано
непланското земјоделско производство, кое доведува и до немање организиран
откуп. Како слаба страна се наведе и неконтролираното користење пестициди.

На територијата на општината има регистрирано неколку здруженија кои се
неактивни. Слабо развиениот граѓански сектор во голема мера влијае и врз
развојот на општината.

Во општината е лоциран Бањскиот центар во село Бања, којшто не е
активен и е во руинирана состојба. Од тие причини, општината нема изготвено
туристичка понуда.

Немањето противпожарна служба, непостоењето локални медиуми и
канцеларија на МВР се исто така слаба страна на општината.

 Во однос на можностите, решавањето на спорот со името и влезот на
Републиката во Европската Унија и во НАТО се едни од најдобрите можности за
развој на општината.

Изградбата на експресниот пат што ќе поминува низ општината ќе овозможи
подобра сообраќајна поврзаност на општината со главниот град на Републиката,
Скопје.

Искористувањето на геотермалните води, како за целите на бањскиот туризам
така и заради поголемо и поквалитетно оранжериско производство, се една од
можностите на општината.

Поради големиот број сончеви денови и одличната географска поставеност,
општината има големи можности за искористување на алтернативните извори на
енергија.

Искористувањето на европските фондови во иднина ќе биде една од клучните
можности на општината.

 Како најголема закана се детектира миграцијата, која е тренд не само во
општината, туку и пошироко во регионот.

Нискиот степен на животен стандард доведе и до низок степен на
наталитет.

Како една од заканите беше наведена и заканата од климатските промени,
поседно од поплавите, бидејќи во последните неколку години општината беше
погодена од сериозни поплави од поголеми размери.

И ниската еколошка свест исто така беше наведена како една од заканите.
Во општината не функционираат еколошки друштва и сосем малку се работи врз
проблемот со загадувањето на животната средина.

Политичката и макроекономската нестабилност во државата се одразува и
на ниво на општината и е една од главните закани за општинскиот развој.
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4.3. Дефинирање на визија и на мисијата

ВИЗИЈА:
Општина Чешиново-Облешево, Европско село на белиот штрк – современо и
квалитетно место за живеење, препознатливо како еколошки чиста средина
во која оптимално се користат обновливите извори на енергија, со
комплетно изградена инфраструктура и развиен бањски туризам.

МИСИЈА:
Обезбедување на сите неопходни услови за современо и висококвалитетно
место на живеење за сегашното и идното локално население во Општина
Чешиново-Облешево.

4.4. Дефинирање на стратешките цели, мерки, приоритети



Интегриран локален развоен план

ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО 2019 – 2022 Page 43

Стратешка цел 1: Унапредено земјоделство и зголемен квалитет
на животот во руралните средини

Оваа стратешка цел се однесува на зголемување на нивоата на
искористеност на земјоделските ресурси и развој на земјоделското производство.
Иако развојот на општината во голема мера не се темели врз развојот на
земјоделието, сепак помеѓу населението во општината е присутна традицијата на
занимавање со оваа гранка. Богатството со вода, големиот број сончеви денови,
квалитетот на почвата – одат во прилог на оваа стратешка цел и упатуваат на
потребата од понатамошно вложување во земјоделскиот сектор.

Стратешка цел 2: Подобрување на квалитетот на јавните услуги,
развој на комуналната и социјалната инфраструктура, зачувување на
животната средина и енергетска ефикасност

Оваа стратешка цел се однесува на квалитетот на јавните услуги кои
општината им ги дава на граѓаните. За таа цел, потребно е да се унапреди
функционирањето на општинската администрација, како и услугите кои таа им ги
дава на граѓаните. Развојот на комуналната и на социјалната инфраструктура се
основниот предуслов за подобрување на квалитетот на животот во општината.

Преку разни видови едукација и кампањи може да се подобри еколошката
свест на граѓаните. Општината треба да обезбеди поддршка за проекти за
еколошка едукација и заштита на животната средина.

Стратешка цел 1: Унапредено
земјоделство и зголемен квалитет на
животот во руралните средини

Стратешка цел 2: Подобрување
на квалитетот на јавните услуги, развој
на комуналната и социјалната
инфраструктура и зачувување на
животната средина

Стратешка цел 3: Континуирано
подобрување на условите за
започнување бизнис и привлекување
домашни и странски инвеститори на
територија на општината

Стратешка цел 4: Промовирање
на развојот на селективни форми на
туризам

Европско село на белиот штрк -
современо и квалитетно место за
живеење, препознатливо како еколошки
чиста средина во која оптимално се
користат обновливите извори на
енергија, со комплетно изградена
инфраструктура и развиен бањски
туризам
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Стратешка цел 3: Континуирано подобрување на условите за
започнување бизнис и привлекување домашни и странски инвеститори
на територија на општината

Со остварување на оваа цел, се поставуваат темелите за забрзан развој на
претприемништвото, а и се создаваат услови за поволно деловно опкружување.
Општината треба да ги подобри условите за започнување бизнис и привлекување
домашни и странски инвеститори преку донесување урбанистички планови за
индустриските зони, изградба на инфраструктурата и намалување на даночните и
комуналните стапки за започнување нови бизниси.

Оваа стратешка цел, исто така, ги насочува развојните активности во
смисла на унапредување на знаењето, вложување во човечки ресурси и
воведување иновативни технологии, а сето тоа заради локалниот економски
развој на општината.

Стратешка цел 4: Промовирање на развојот на селективни форми
на туризам

Во 2013 година, од страна на здружението „Еуронатур“, Општина
Чешиново-Облешево беше прогласена за 13-то „Село на белиот штрк“ во Европа.
Ова признание дојде како резултат на тоа што во општината е лоцирано
најстарото гнездо на белиот штрк, кое датира од 1973 година и е најголемо во
Македонија. Со остварувањето на оваа цел, општината ќе се промовира во
областа на сезонскиот и транзитниот туризам.

Геотермалните води во село Бања овозможуваат развој на бањскиот
туризам.

Големиот број на цркви и манастири исто така дава можност за развој на
овој вид на туризам.

Со стратешките цели се дефинирани приоритетите и мерките, како што
следува:

Стратешка цел 1: Унапредено земјоделство и зголемен квалитет
на животот во руралните средини

Приоритет:
1. Создавање услови за развој на современо земјоделство во општината, со

оптимално искористување земјоделски површини и пасишта;
2. Подобрување на инфраструктурата во земјоделството;
3. Зајакнување на капацитетите на сите чинители во руралниот развој.
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Мерки:
1.1. Административна поддршка на земјоделците и економските субјекти

при аплицирање за добивање субвенции од Националната програма за
земјоделство и рурален развој и од ИПАРД-програмата;

1.2. Создавање услови за зголемување на инвестициите во земјоделството;
1.3. Воспоставување мерки на алтернативно земјоделство;
1.4. Создавање услови за отворање преработувачки и производствени

капацитети;
1.5. Воспоставување мерки за развој на современото земјоделство;
1.6. Подобрување на пласманот на земјоделските производи преку

зголемување на нивниот квалитет;
1.7. Зголемување на атрактивноста на производството на храна низ употреба

на модерни техничко-технолошки решенија;
1.8. Поддршка на развојот на примарното земјоделско производство и

преработувачката индустрија;
2.1. Реконструкција, одржување и изградба на нови канали за

наводнување и одводнување;
2.2. Одржување и проширување на полските патишта во општината;
3.1. Промовирање на локалното земјоделско производство;
3.2. Заеднички настап и организација на производството според барањата на

пазарот и врз основа на здружување на производителите;
3.3. Подобрување на капацитетите на човечките ресурси во земјоделството.

Стратешка цел 2: Подобрување на квалитетот на јавните услуги,
развој на комуналната и на социјалната инфраструктура и зачувување на
животната средина

Приоритети:
1. Подобрување на квалитетот на јавните услуги;
2. Изградба на нова и подобрување на постојната инфраструктура;
3. Грижа за животната средина и одржливо управување со природните

ресурси;
4. Искористување обновливи извори на енергија и имплементација на

енергетска ефикасност;
5. Донесување урбанистички планови.

Мерки:
1.1. Подигнување на капацитетите на вработените во општинската и во

јавната администрација;
1.2. Подобрување на воспитно-образовниот процес низ мерки за

подобрување на физичките и на материјално-техничките услови за негова
реализација;
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1.3. Создавање услови за современо живеење преку збогатување на
културните и спортските содржини;

1.4. Подобрување на степенот на социјална заштита во општината преку
подобрување на покриеноста со установи за социјална заштита;

2.1. Изградба, реконструкција и одржување на водоводната мрежа;
2.2. Изградба, реконструкција и одржување на канализациската мрежа со

пречистувачки станици;
2.3. Изградба, реконструкција и одржување на атмосферската канализација;
2.4. Изградба, реконструкција и одржување на патната инфраструктура;
2.5. Изградба, реконструкција и одржување на електричната мрежа;
2.6. Изградба и одржување на гасоводната мрежа;
2.7. Изградба, реконструкција и одржување на телекомуникациската мрежа;
3.1. Зголемено одржување на природните ресурси по принципот на одржлив

развој;
3.2. Подобрување на квалитетот на водите;
3.3. Подобрување на квалитетот на воздухот;
4.1. Подобрување на енергетската ефикасност;
5.1. Создавање просторни услови за развој на општината.

Стратешка цел 3: Континуирано подобрување на условите за
започнување бизнис и привлекување домашни и странски инвеститори
на територија на општината

Приоритети:
1. Поддршка на развојот на МСП;
2. Привлекување нови инвестиции.

Мерки:
1.1. Создавање услови за раст и развој на локалната економија низ мерки

за претприемничка обука и тренинг;
1.2. Раст на резултатите на приватната иницијатива низ промоција на

локалните стопански субјекти, производи и услуги;
1.3. Надградба на конкурентноста на локалните претпријатија низ мерки за

нивна поддршка;
1.4. Промовирање поволности за нови индустриски зони.

Стратешка цел 4: Промовирање на развојот на селективни форми
на туризам

Приоритети:
1. Развој на туристичката инфраструктура;
2. Зајакнување на капацитетите кај сите локални чинители;
3. Развој на туристички производи и услуги;
4. Промоција на туристичките потенцијали и производи.
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Мерки:
1.1. Одржување, реконструкција и изградба на туристичка инфраструктура

во насока на развој и поддршка на туризмот;
2.1. Финансиска и материјална подршка на активности за зајакнување на

капацитетот на локалните чинители за развој на руралниот туризам во Општина
Чешиново-Облешево;

3.1. Утврдување можности за развој на туризмот во општината;
4.1. Изнаоѓање средства и начини за промоција на туристичките

потенцијали, производи и услуги во Општина Чешиново-Облешево.
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Стратешки цели Стратешки приоритети Мерки Проекти и активности

СЦ 1. Унапредено
земјоделство и
зголемен квалитет
на животот во
руралните средини

1. Создавање услови за
развој на современо
земјоделство во
општината, со
оптимално
искористување
земјоделски површини
и пасишта

2. Подобрување на
инфраструктурата во
земјоделството

3. Зајакнување на
капацитетите на сите
чинители во руралниот
развој

1.1 Административна поддршка
на земјоделците и
економските субјекти при
аплицирање за добивање
субвенции од Националната
програма за земјоделство и
рурален развој и од ИПАРД-
програмата

1.2 Создавање услови за
зголемување на
инвестициите во
земјоделството

1.3 Воспоставување мерки на
алтернативно земјоделство
1.4 Создавање услови за

отворање преработувачки и
производствени капацитети

1.5 Воспоставување мерки за
развој на современото
земјоделство

1.6 Подобрување на пласманот
на земјоделските производи
преку зголемување на нивниот
квалитет

1.7 Зголемување на
атрактивноста на
производството на храна низ
употреба на модерни
техничко-технолошки
решенија

1.8 Поддршка на развојот на
примарното земјоделско
производство и
преработувачката индустрија

2.1. Реконструкција, одржување и

 Формирање локален фонд за поддршка
на земјоделството

 Зајакнување на соработката со
здружението на земјоделци

 Создавање локален бренд
 Изработка и усвојување урбанистичка

документација во функција на развој на
земјоделството и сточарството

 Анализа на состојбата и можностите за
водните капацитети

 Програма за развој на органското
земјоделие

 Програма за развој на сточарството
 Програма за развој на лозарството и

овоштарството
 Програма за развој на полјоделството
 Програма за развој на градинарството
 Програма за развој на билкарството и

шумските производи
 Програма за развој на пчеларството и

неговите производи
 Формирање земјоделски здруженија
 Програма за искористување на

геотермалните води
 Изградба на инфраструктура за пристап

до земјоделските површини
 Иницирање и поддршка на

задругарството
 Поддршка на приватни иницијативи за

изградба на нови и адаптација на
постоечките капацитети и набавка на
опрема

 Посета на саеми за земјоделска
механизација

 Поддршка за подигнување нови
квалитетни насади во овоштарството и
лозарството

 Поддршка за воведување нови сорти
ориз
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изградба на нови канали за
наводнување и одводнување
2.2. Одржување и проширување
на полските патишта во
општината

3.1 Промовирање на локалното
земјоделско производство
3.2. Заеднички настап и
организација на производството
според барањата на пазарот и врз
основа на здружување на
производителите
3.3. Подобрување на
капацитетите на човечките
ресурси во земјоделството

 Информирање и организирање обуки за
можностите за кредитирање

 Организација на разни видови обуки
 Промоција и поддршка на фирмите за

достигнување на HACCP-стандардот
 Промоција и поддршка на фирмите за

достигнување на EUROGAP и
GLOBALGAP-стандардите за следење
на производството

 Иницијатива за отворање канцеларија
на АПРЗ

 Изработка на УП за отворање
репроцентар за ситни преживари

Стратешка цел 2:
Подобрување на
квалитетот на
јавните услуги,
развој на
комуналната и на
социјалната
инфраструктура и
зачувување на
животната средина

1. Подобрување на
квалитетот на јавните
услуги

2. Изградба на нова и
подобрување на
постојната
инфраструктура

3. Грижа за животната
средина и одржливо
управување со
природните ресурси

4. Искористување
обновливи извори на
енергија и
имплементација на
енергетска ефикасност

5. Донесување
урбанистички планови

1.1. Подигнување на капацитетите
на вработените во општинската и
во јавната администрација

1.2. Подобрување на
воспитно-образовниот процес низ
мерки за подобрување на
физичките и на материјално-
техничките услови за неговата
реализација

1.3. Создавање услови за
современо живеење преку
збогатување на културните и
спортските содржини

1.4. Подобрување на
степенот на социјална заштита во
општината преку подобрување на
покриеноста со установи за
социјална заштита

2.1. Изградба,
реконструкција и одржување на
водоводната мрежа

2.2. Изградба,

 Организација на разни видови обуки
 Е-општина
 Анализа на потребите на пазарот на

труд
 Развивање на меѓународната

соработка со училишта од
збратимени општини во странство и
со странски донатори и европски
образовни програми

 Обуки за наставници и воспитувачи
 Организирање прослави и

манифестации
 Организација на ИСИ
 Организација на разни турнири
 Организација на манифестација

Денови на штркот
 Изградба на нови локални патишта
 Осовременување на постоечката и

изградба на нова регионална и
магистрална патна инфраструктура

 Изградба на нови и реконструкција на
постојни мостови

 Изградба на нови и реконструкција на



Интегриран локален развоен план

ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО 2019 – 2022 Page 50

реконструкција и одржување на
канализациската мрежа со
пречистувачки станици

2.3. Изградба,
реконструкција и одржување на
атмосферската канализација

2.4. Изградба,
реконструкција и одржување на
патната инфраструктура

2.5. Изградба,
реконструкција и одржување на
електричната мрежа

2.6. Изградба и
одржување на гасоводната мрежа

2.7. Изградба,
реконструкција и одржување на
телекомуникациската мрежа

3.1. Зголемено одржување
на природните ресурси по
принципот на одржлив развој

3.2. Подобрување на
квалитетот на водите

3.3. Подобрување на
квалитетот на воздухот

4.1. Подобрување на
енергетската ефикасност

5.1. Создавање просторни
услови за развој на општината

постојни плочести пропусти (над
разни помали водотеци)

 Подобрување на постоечката и нова
хоризонтална и вертикална
сигнализација

 Подобрување на осветлувањето на
патна инфраструктура (раскрсници,
значајни објекти, опасни делници и
сл.)

 Мерки за заштита на пешаците како
учесници во сообраќајот и ранлива
категорија

 Програми за менаџирање со патната
инфраструктура

 Изградба на рекреативни патеки –
пешачки, велосипедски, спортски и
др.

 Изградба на потисни цевководи за
водоснабдување

 Реконструкција на постојните потисни
цевководи за водоснабдување

 Изградба на мрежа за
водоснабдување

 Поставување нови и замена на
постоечки шахти со мерно-
регулациска опрема  на системите за
водоснабдување

 Реконструкција на постојната мрежа
за водоснабдување

 Замена на азбестни цевки во
системите за водоснабдување

 Поставување разни мерни и
контролни инструменти во системите
за водоснабдување

 Набавка на нови и поправка на стари
пумпи за водоснабдување

 Изградба на мрежа на атмосферска
канализација

 Реконструкција на постојната мрежа
за атмосферска канализација

 Поставување нови и замена на
постоечки шахти на системите за
атмосферска канализација
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 Изградба на нова и реконструкција на
постојната канализациска мрежа за
фекални води

 Изградба на пречистувачки станици
 Поставување нови и замена на

постоечки шахти на системите за
фекална канализација

 Подобрување на стандардот на
образованието во основните и во
средните училишта, во согласност со
програмите во државата и со
локалните иницијативи

 Изградба и реконструкција на
покриви, подови, фасади, спортски
сали и други потреби на објектите во
основните и средните училишта

 Дополнување со потребната опрема
во училиштата

 Обезбедување на сите стандарди за
безбедност за децата и вработените
во училиштата

 Поврзување и соработка на
образовните институции, бизнис-
секторот и јавните институци

 Реконструкција на домовите на
културата во населените места

 Модернизација на библиотеките
 Изградба на социјални станови
 Изградба на дом за стари лица
 Изградба на дневен центар за стари

лица
 Биолошки третман наместо

пестициди и хербициди
 Пошумување
 Организирано изнесување на сметот

од сите населени места во општината
 Купување канти за селектирање на

отпадот
 Едукација на граѓаните за

селектирање на отпадот
 Набавка на механизација на ЈП за

одлагање на отпадот од
домаќинствата и стопанските субјекти
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 Уредување на водостојот на реките
 Уредување јавни површини
 Изработка на елаборат за енергетска

ефикасност за сите јавни објекти на
територија на општината

 Замена на јавното осветлување со
ЛЕД светилки

 Поставување топлотни фасади на
објектите во сопственост на
општината

 Поставување фотоволтаични
системи на објектите во сопственост
на општината

 Донесување УПС
 Донесување ЛУПД
 Донесување УПСВНМ
 Урбанизација на простор за

индустриски зони
 Донесување општ акти
 Изработка на АУП

Стратешка
цел 3:
Континуирано
подобрување на
условите за
започнување на
бизнис и
привлекување на
домашни и странски
инвеститори  на
територија на
општината

1. Поддршка на развојот на
МСП
2. Привлекување нови
инвестиции

1.1. Создавање услови за раст и
развој на локалната економија низ
мерки за претприемничка обука и
тренинг
1.2. Раст на резултатите на
приватната иницијатива низ
промоција на локалните стопански
субјекти, производи и услуги
1.3. Надградба на конкурентноста
на локалните претпријатија низ
мерки за нивна поддршка
2.1. Промовирање поволности за
нови индустриски зони

 Изработка на локален акциски план за
вработување

 Промоција на женското
претприемништво

 Утврдување мерки за спречување на
одливот на кадри од општината

 Усогласување на профилите на
кадрите со потребите на локалниот
бизнис-сектор

 Зајакнување на капацитетите и
едукација на малите и на средните
претпријатија и претприемачите,
вклучително и за прашањата на
менаџментот и маркетингот

 Информирање и обука за можностите
за кредитирање на производителите

 Изградба на инфраструктура во
постоечките индустриски зони

 Урбанизација на нови индустриски
зони

 Поддршка на МСП за усвојување и
ефикасно користење на
информатичките технологии
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 Поддршка на МСП за искористување
на ЕУ и други фондови

 Обезбедување предуслови за
препознавање, развивање и
искористување на иновативниот
потенцијал на младата популација во
текот на образовниот процес

 Поттикнување на претприемништвото
кај младите и кај жените

 Поттикнување на општествената
одговорност на бизнис-секторот

 Поддршка на приватни иницијатива
за изградба на нови, адаптација на
постоечки капацитети и набавка на
опрема и машини

 Привлекување домашни и странски
директни инвестиции со повисока
технолошка основа

 Поддршка за рамномерен локален
развој

 Подобрување на инфрастуктурните
услови во подрачјата со специфични
развојни потреби и селата

 Воспоставување функционални и
оперативни туристички инфоцентри и
мултимедијални центри за промоција
на туризмот

 Вмрежување на туристичките
субјекти и формирање организација
за управување со туристичката
дестинација

Стратешка
цел 4: Промовирање
на развојот на
селективни форми
на туризам

1. Развој на туристичката
инфраструктура

2. Зајакнување на
капацитети, кај сите
локални чинители

3. Развој на туристички
производи и услуги

4. Промоција на
туристичките
потенцијали и

1.1 Одржување, реконструкција и
изградба на туристичката
инфраструктура во насока на
развој и поддршка на
туризмот

2.1 Финансиска и материјална
поддршка на активности за
јакнење на капацитетот на
локалните чинители за развој
на руралниот туризам во

 Определување атрактивни
туристички локалитети во општината

 Изработка на туристички водич за
сите сектори од областа туризам

 Воспоставување мрежа/соработка со
тур-оператори

 Програма за традиционални и
препознатливи локални
манифестации

 Анимирање на локалното население
во развојот на туризмот преку
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производи Општина Чешиново-
Облешево

3.1 Утврдување на можностите за
развој на туризмот во
општината

4.1 Изнаоѓање средства и начини
за промоција на туристичките
потенцијали, производи и
услуги во Општина
Чешиново-Облешево

здружување, промоција на
специјалитети од храна, промоција на
народна носија и традиционални
занаети

 Промоција на белиот штрк и заштита
на најголемото гнездо на штрк во
Републиката

 Програма за искористување на
геотермалните води

 Промоција на бањскиот туризам
 Реконструкција на објектот Бања во с.

Бања
 Изработка на стратегија за рурален

туризам
 Реконструкција на селски чешми
 Изградба на локален пат с. Спанчево

– Свиланово – с. Рајчани
 Изградба на туристичка

инфраструктура до црквите и
манастирите

 Формирање здружение – фолклорно
друштво

 Изградба на екопатеки
 Изработка на УП за рибници
 Создавање производи и содржини за

рурален туризам
 Поврзување на туризмот со

брендирањето на локалните, здрави и
органски производи

 Подобрување на туристичката
инфраструктура и сигнализација

 Развој на туристички атракции, услуги
и капацитети

 Заштита на природното, историското
и културното наследство

 Развој и уредување туристички зони
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4.5. Создавање идеи за проект и проектно портфолио на ИПЛР

Во овој дел се претставени проектите што се приоритетни во утврдениот
програмски период, со основни информации за што се однесуваат, изворите за
финансирање и износите за реализација. За секој избран проект, се користи
образец за изработка на проект:

Проект 1
Назив на проектот

Изградба на водоводна
мрежа во с. Уларци

Стратешка цел/и на ИПЛР за која
придонесува проектот
Подобрување на квалитетот на јавните
услуги, развој на комуналната и на
социјалната инфраструктура, зачувување на
животната средина и енергетска ефикасност

Мерка на ИПЛР
Изградба на
нова и
подобрување на
постојната
инфраструктура

Носител на проектот (изберете од
предложената листа)

 Општина
 Јавна институција
 НВО
 Друго (Додајте)

Краток опис на проектот (на што се
однесува) Проектот претставува изградба на примарна и секундарна мрежа

за водоснабдување на село Уларци.
Должината на водоводната мрежа изнесува 4767 м. Со реализација
на овој проект, ќе се обезбеди чиста вода за пиење за 356 жители
на село Уларци.

Очекувани резултати од проектот Снабдување со чиста и здрава вода за пиење за жителите од село
Уларци

Преглед на клучните активности на
проектот

Изградба на примарна и секударна мрежа за водоснабдување на с.
Уларци, во должина од 4767 метри

Кратка листа на чекорите што треба
да се спроведат

Подготовка на проектната апликација
Спроведување тендерска постапка
Градежни активности
Предавање на објектот во употреба

Достапни документи за
проектот/спроведувањето (кои треба
да се подготват)

Основен проект
Ревизија на основниот проект
Елаборат за заштита на животната средина
Решение за одобрување на елаборатот за заштита на животната
средина
Одобрение за градење

Статус на проектот а) на ниво на проектна идеја, без понатамошна разработка на
активности и/или документи за спроведување на проектот

б) делумно подготвен, но потребна е дополнителна документација

в) во многу зрела фаза и подготвен за спроведување

Период на спроведување на
проектот

мај – декември 2019

Очекувани вкупни трошоци за
проектот

17.576.454,00 денари Средства досега
инвестирани во
Проектот –
Износ и извор

/

Очекувани извори на финансирање

Буџет на Република Северна Македонија, Буџет на Општината – и меѓународни финансиски
институции
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Општински буџет Износ

Друг извор (наведете ги
поединечните извори на
финансирање)

Износ 17.576.454,00 денари

Проект 2
Назив на проектот
Изградба на фекална канализација
во с. Соколарци

Стратешка цел/и на ИПЛР за која
придонесува проектот
Подобрување на квалитетот на јавните
услуги, развој на комуналната и на
социјалната инфраструктура, зачувување на
животната средина и енергетска ефикасност

Мерка на ИПЛР
Изградба на
нова и
подобрување на
постојната
инфраструктура

Носител на проектот (изберете од
предложената листа)

 Општина
 Јавна институција
 НВО
 Друго (Додајте)

Краток опис на проектот (на што се
однесува)

Проектот претставува изградба на примарна и секундарна мрежа
на фекална канализација во село Соколарци, едно од поголемите
населени места во општината.
Должината на првичната канализациска мрежа и колекторот за
одведување на отпадните води изнесува околу 7720 метри. Со
реализацијата на воспоставениот систем, ќе обезбедиме соодветна
канализациска мрежа, која ќе биде ставена во употреба за
користење од страна на 946 жители.

Очекувани резултати од проектот Заштита на животната средина преку одведување на отпадните –
фекални води
Заштита на води на река Брегалница и река Злетовица
Изградена комунална инфраструктура

Преглед на клучните активности на
проектот

Изградена мрежа на фекална канализација во должина од 7720
метри

Кратка листа на чекорите што треба
да се спроведат

Подготовка на проектната апликација
Спроведување тендерска постапка
Градежни активности
Предавање на објектот во употреба

Достапни документи за
проектот/спроведувањето (кои треба
да се подготват)

Основен проект
Ревизија на основниот проект
Елаборат за заштита на животната средина
Решение за одобрување на елаборатот за заштита на животната
средина
Одобрение за градење

Статус на проектот а) на ниво на проектна идеја, без понатамошна разработка на
активности и/или документи за спроведување на проектот

б) делумно подготвен, но потребна е дополнителна документација

в) во многу зрела фаза и подготвен за спроведување

Период на спроведување на
проектот

До крајот на 2019

Очекувани вкупни трошоци за
проектот

52.568.294,00 денари Средства досега
инвестирани во
Проектот –
Износ и извор

/
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Очекувани извори на финансирање
Буџет на Република Северна Македонија, Буџет на Општината и меѓународни финансиски институции

Општински буџет Износ

Друг извор (наведете ги
поединечните извори на
финансирање)

Износ 52.568.294,00 денари

Проект 3
Назив на проектот

Изградба на фекална канализација
во с. Бања

Стратешка цел/и на ИПЛР за која
придонесува проектот
Подобрување на квалитетот на јавните
услуги, развој на комуналната и на
социјалната инфраструктура, зачувување на
животната средина и енергетска ефикасност

Мерка на ИПЛР
Изградба на
нова и
подобрување на
постојната
инфраструктура

Носител на проектот (изберете од
предложената листа)

 Општина
 Јавна институција
 НВО
 Друго (Додајте)

Краток опис на проектот (на што се
однесува)

Проектот претставува изградба на примарна и секундарна мрежа
на фекална канализација во с.Бања. Должината на првичната
канализациска мрежа и колекторот за одведување на отпадните
води изнесува околу 5002 метри. Со реализацијата на
воспоставениот систем, ќе обезбедиме соодветна канализациска
мрежа, која ќе биде ставена во употреба и за користење од страна
на 436 жители.

Очекувани резултати од проектот Заштита на животната средина преку одведување на отпадните –
фекални води
Заштита на водите на река Брегалница и река Злетовица
Изградена комунална инфраструктура
Реактивирање на Бањскиот центар во с. Бања

Преглед на клучните активности на
проектот

Изградена мрежа на фекална канализација во должина од 5002
метри

Кратка листа на чекорите што треба
да се спроведат

Подготовка на проектната апликација
Спроведување тендерска постапка
Склучување договор со економскиот оператор
Градежни активности
Предавање на објектот во употреба

Достапни документи за
проектот/спроведувањето (кои треба
да се подготват)

Основен проект
Ревизија на основниот проект
Елаборат за заштита на животната средина
Решение за одобрување на елаборатот за заштита на животната
средина
Одобрение за градење

Статус на проектот а) на ниво на проектна идеја, без понатамошна разработка на
активности и/или документи за спроведување на проектот

б) делумно подготвен, но потребна е дополнителна документација

в) во многу зрела фаза и подготвен за спроведување

Период на спроведување на
проектот

Декември  2019

Очекувани вкупни трошоци за
проектот

24.137.028,00 денари Средства досега
инвестирани во
Проектот –
Износ и извор
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Очекувани извори на финансирање
Буџет на Република Северна Македонија, Буџет на Општината и меѓународни финансиски институции

Општински буџет Износ /

Друг извор (наведете ги
поединечните извори на
финансирање)

Износ 24.137.028,00 денари

Проект 4
Назив на проектот
Изградба на фекална канализација
во с. Теранци

Стратешка цел/и на ИПЛР за која
придонесува проектот
Подобрување на квалитетот на јавните
услуги, развој на комуналната и на
социјалната инфраструктура, зачувување на
животната средина и енергетска ефикасност

Мерка на ИПЛР
Изградба на
нова и
подобрување на
постојната
инфраструктура

Носител на проектот (изберете од
предложената листа)

 Општина
 Јавна институција
 НВО
 Друго (Додајте)

Краток опис на проектот (на што се
однесува)

Проектот претставува изградба на примарна и секундарна мрежа
на фекална канализација во село Теранци. Должината на
првичната канализациска мрежа и колекторот за одведување на
отпадните води изнесува околу 7208 метри. Со реализацијата на
воспоставениот систем, ќе обезбедиме соодветна канализациска
мрежа, која ќе биде ставена во употреба и за користење на 710
жители.

Очекувани резултати од проектот Изградена мрежа на фекална канализација во должина од 7208
метри

Преглед на клучните активности на
проектот

Заштита на животната средина преку одведување на отпадните –
фекални води
Намалена миграција
Изградена комунална инфраструктура

Кратка листа на чекорите што треба
да се спроведат

Подготовка на проектната апликација
Спроведување тендерска постапка
Склучување договор со економски оператор
Градежни активности
Предавање на објектот во употреба

Достапни документи за
проектот/спроведувањето (кои треба
да се подготват)

Основен проект
Ревизија на основниот проект
Елаборат за заштита на животната средина
Решение за одобрување на елаборатот за заштита на животната
средина
Одобрение за градење

Статус на проектот а) на ниво на проектна идеја, без понатамошна разработка на
активности и/или документи за спроведување на проектот

б) делумно подготвен, но потребна е дополнителна документација

в) во многу зрела фаза и подготвен за спроведување

Период на спроведување на
проектот

мај 2019 – декември 2020

Очекувани вкупни трошоци за
проектот

25.956.014,00 денари Средства досега
инвестирани во
Проектот –
Износ и извор

/
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Очекувани извори на финансирање
Буџет на Република Северна Македонија, Буџет на Општината и меѓународни финансиски институции

Општински буџет Износ /

Друг извор (наведете ги
поединечните извори на
финансирање)

Износ 25.956.014,00 денари

Проект 5
Назив на проектот
Изградба на фекална канализација
во с. Уларци

Стратешка цел/и на ИПЛР за која
придонесува проектот
Подобрување на квалитетот на јавните
услуги, развој на комуналната и на
социјалната инфраструктура, зачувување на
животната средина и енергетска ефикасност

Мерка на ИПЛР
Изградба на
нова и
подобрување на
постојната
инфраструктура

Носител на проектот (изберете од
предложената листа)

 Општина
 Јавна институција
 НВО
 Друго (Додајте)

Краток опис на проектот (на што се
однесува)

Должината на првичната канализациска мрежа и колекторот за
одведување на отпадните води изнесува околу 4767 метри. Со
реализацијата на воспоставениот систем, ќе обезбедиме соодветна
канализациска мрежа, која ќе биде ставена во употреба и за
користење на 356 жители.

Очекувани резултати од проектот Изградена мрежа на фекална канализација во должина од 4767
метри

Преглед на клучните активности на
проектот

Заштита на животната средина преку одведување на отпадните –
фекални води
Намалена миграција
Изградена комунална инфраструктура

Кратка листа на чекорите што треба
да се спроведат

Подготовка на проектната апликација
Спроведување тендерска постапка
Склучување договор со економски оператор
Градежни активности
Предавање на објектот во употреба

Достапни документи за
проектот/спроведувањето (кои треба
да се подготват)

Основен проект
Ревизија на основниот проект
Елаборат за заштита на животната средина
Решение за одобрување на елаборатот за заштита на животната
средина
Одобрение за градење

Статус на проектот а) на ниво на проектна идеја, без понатамошна разработка на
активности и/или документи за спроведување на проектот

б) делумно подготвен, но потребна е дополнителна документација

в) во многу зрела фаза и подготвен за спроведување

Период на спроведување на
проектот

јануари – декември 2020

Очекувани вкупни трошоци за
проектот

17.576.454,00 денари Средства досега
инвестирани во
Проектот –
Износ и извор

/

Очекувани извори на финансирање
Буџет на Република Северна Македонија, Буџет на Општината и меѓународни финансиски институции
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Општински буџет Износ /

Друг извор (наведете ги
поединечните извори на
финансирање)

Износ 17.576.454,00 денари

Проект 6
Назив на проектот
Изградба на фекална канализација
во с. Жиганци

Стратешка цел/и на ИПЛР за која
придонесува проектот
Подобрување на квалитетот на јавните
услуги, развој на комуналната и на
социјалната инфраструктура, зачувување на
животната средина и енергетска ефикасност

Мерка на ИПЛР
Изградба на
нова и
подобрување на
постојната
инфраструктура

Носител на проектот (изберете од
предложената листа)

 Општина
 Јавна институција
 НВО
 Друго (Додајте)

Краток опис на проектот (на што се
однесува)

Проектот претставува изградба на мрежа на фекална канализација
во село Жиганци. Должината на првичната канализациска мрежа и
колекторот за одведување на отпадните води изнесува околу 4492
метри. Со реализацијата на воспоставениот систем ќе обезбедиме
соодветна канализациска мрежа, која ќе биде ставена во употреба
и за користење на 358 жители.

Очекувани резултати од проектот Изградена мрежа на фекална канализација во должина од 4492
метри

Преглед на клучните активности на
проектот

Заштита на животната средина преку одведување на отпадните –
фекални води
Заштита на водите на река Брегалница и река Злетовица
Изградена комунална инфраструктура

Кратка листа на чекорите што треба
да се спроведат

Подготовка на проектната апликација
Спроведување тендерска постапка
Склучување оговор со економски оператор
Градежни активности
Предавање на објектот во употреба

Достапни документи за
проектот/спроведувањето (кои треба
да се подготват)

Основен проект
Ревизија на основниот проект
Елаборат за заштита на животната средина
Решение за одобрување на елаборатот за заштита на животната
средина
Одобрение за градење

Статус на проектот а) на ниво на проектна идеја, без понатамошна разработка на
активности и/или документи за спроведување на проектот

б) делумно подготвен, но потребна е дополнителна документација

в) во многу зрела фаза и подготвен за спроведување

Период на спроведување на
проектот

јануари – декември 2020

Очекувани вкупни трошоци за
проектот

25.828.955,00 денари Средства досега
инвестирани во
Проектот –
Износ и извор

/

Очекувани извори на финансирање
Буџет на Република Северна Македонија, Буџет на Општината и меѓународни финансиски институции

Општински буџет Износ /
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Друг извор (наведете ги
поединечните извори на
финансирање)

Износ 25.828.955,00 денари

Проект 7
Назив на проектот
Изградба на фекална канализација
во с. Бурилчево

Стратешка цел/и на ИПЛР за која
придонесува проектот
Подобрување на квалитетот на јавните
услуги, развој на комуналната и на
социјалната инфраструктура, зачувување на
животната средина и енергетска ефикасност

Мерка на ИПЛР
Изградба на
нова и
подобрување на
постојната
инфраструктура

Носител на проектот (изберете од
предложената листа)

 Општина
 Јавна институција
 НВО
 Друго (Додајте)

Краток опис на проектот (на што се
однесува)

Проектот претставува изградба на мрежа на фекална канализација
во село Бурилчево. Должината на првичната канализациска мрежа
и колекторот за одведување на отпадните води изнесува околу
2710 метри. Со реализацијата на воспоставениот систем ќе
обезбедиме соодветна канализациска мрежа, која ќе биде ставена
во употреба и за користење на 149 жители.

Очекувани резултати од проектот Изградена мрежа на фекална канализација во должина од 2710
метри

Преглед на клучните активности на
проектот

Заштита на животната средина преку одведување на отпадните –
фекални води
Заштита на водите на река Брегалница и река Злетовица
Изградена комунална инфраструктура

Кратка листа на чекорите што треба
да се спроведат

Подготовка на проектната апликација
Спроведување тендерска постапка
Склучување договор со економски оператор
Градежни активности
Предавање на објектот во употреба

Достапни документи за
проектот/спроведувањето (кои треба
да се подготват)

Основен проект
Ревизија на основниот проект
Елаборат за заштита на животната средина
Решение за одобрување на елаборатот за заштита на животната
средина
Одобрение за градење

Статус на проектот а) на ниво на проектна идеја, без понатамошна разработка на
активности и/или документи за спроведување на проектот

б) делумно подготвен, но потребна е дополнителна документација

в) во многу зрела фаза и подготвен за спроведување

Период на спроведување на
проектот

мај – декември 2019

Очекувани вкупни трошоци за
проектот

16.775.171,00 денари Средства досега
инвестирани во
Проектот –
Износ и извор

/

Очекувани извори на финансирање
Буџет на Република Северна Македонија, Буџет на Општината и меѓународни финансиски институции

Општински буџет Износ /

Друг извор (наведете ги
поединечните извори на

Износ 16.775.171,00 денари
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финансирање)

Проект 8
Назив на проектот
Изградба на пречистувачка станица
на фекална канализација во село
Чифлик

Стратешка цел/и на ИПЛР за која
придонесува проектот
Подобрување на квалитетот на јавните
услуги, развој на комуналната и на
социјалната инфраструктура, зачувување на
животната средина и енергетска ефикасност

Мерка на ИПЛР
Изградба на
нова и
подобрување на
постојната
инфраструктура

Носител на проектот (изберете од
предложената листа)

 Општина
 Јавна институција
 НВО
 Друго (Додајте)

Краток опис на проектот (на што се
однесува)

Во село Чифлик има изградено мрежа на фекална канализација
која, поради неизградената пречистувачка станица, не е пуштена
во употреба.
Општината има изготвено техничка документација за
пречистувачка станица од анаеробен тип.

Очекувани резултати од проектот Пуштена во употреба мрежата на фекалната канализација.
Секое домаќинство и стопански објект е приклучен на мрежата.
Фекалните води прочистени се испуштаат во река Брегалница

Преглед на клучните активности на
проектот

Заштита на водите на река Брегалница преку изградба на систем
за прочистување на отпадните фекални води

Кратка листа на чекорите што треба
да се спроведат

Подготовка на проектната апликација
Спроведување тендерска постапка
Склучување договор со економски оператор
Градежни активности
Предавање на објектот во употреба

Достапни документи за
проектот/спроведувањето (кои треба
да се подготват)

Основен проект
Ревизија на основниот проект
Елаборат за заштита на животната средина
Решение за одобрување на елаборатот за заштита на животната
средина
Одобрение за градење

Статус на проектот а) на ниво на проектна идеја, без понатамошна разработка на
активности и/или документи за спроведување на проектот

б) делумно подготвен, но потребна е дополнителна документација

в) во многу зрела фаза и подготвен за спроведување

Период на спроведување на
проектот

мај – декември 2019

Очекувани вкупни трошоци за
проектот

18.336.940,00 Средства досега
инвестирани во
Проектот –
Износ и извор

/

Очекувани извори на финансирање
Буџет на Република Северна Македонија, Буџет на општината и меѓународни финансиски институции

Општински буџет Износ /

Друг извор (наведете ги
поединечните извори на
финансирање)

Износ 18.336.940,00
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Проект 9
Назив на проектот
Изградба на атмосферска
канализација во с. Чешиново

Стратешка цел/и на ИПЛР за која
придонесува проектот
Подобрување на квалитетот на јавните
услуги, развој на комуналната и на
социјалната инфраструктура, зачувување на
животната средина и енергетска ефикасност

Мерка на ИПЛР
Изградба на
нова и
подобрување на
постојната
инфраструктура

Носител на проектот (изберете од
предложената листа)

 Општина
 Јавна институција
 НВО
 Друго (Додајте)

Краток опис на проектот (на што се
однесува)

Село Чешиново е рамничарско село. При поголеми врнежи од
дожд, поради непостоење систем на атмосферска канализација,
градежните објекти во селото и околното земјоделско земјиште се
подложни на поплава. Проектот претставува изградба на систем на
атмосферска канализација во должина од 9614,07 метри.

Очекувани резултати од проектот Изградена мрежа на атмосферска канализација во должина од
9614,07 метри

Преглед на клучните активности на
проектот

Заштита од поплави
Изградена комунална инфраструктура

Кратка листа на чекорите што треба
да се спроведат

Подготовка на проектната апликација
Спроведување тендерска постапка
Склучување договор со економски оператор
Градежни активности
Предавање на објектот во употреба

Достапни документи за
проектот/спроведувањето (кои треба
да се подготват)

Геодетски елаборат
Основен проект
Ревизија на основниот проект
Елаборат за заштита на животната средина
Решение за одобрување на елаборатот за заштита на животната
средина

Статус на проектот а) на ниво на проектна идеја, без понатамошна разработка на
активности и/или документи за спроведување на проектот

б) делумно подготвен, но потребна е дополнителна документација

в) во многу зрела фаза и подготвен за спроведување

Период на спроведување на
проектот

јануари – декември 2020

Очекувани вкупни трошоци за
проектот

32.878.288,00 Средства досега
инвестирани во
Проектот –
Износ и извор

Очекувани извори на финансирање
Буџет на Република Северна Македонија, Буџет на Општината и меѓународни финансиски институции

Општински буџет Износ /

Друг извор (наведете ги
поединечните извори на
финансирање)

Износ 32.878.288,00
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Проект 10
Назив на проектот
Изградба на пречистувачка станица
на фекална канализација во с.
Соколарци

Стратешка цел/и на ИПЛР за која
придонесува проектот
Подобрување на квалитетот на јавните
услуги, развој на комуналната и на
социјалната инфраструктура, зачувување на
животната средина и енергетска ефикасност

Мерка на ИПЛР
Изградба на
нова и
подобрување на
постојната
инфраструктура

Носител на проектот (изберете од
предложената листа)

 Општина
 Јавна институција
 НВО
 Друго (Додајте)

Краток опис на проектот (на што се
однесува)

Проектот претставува изградба на пречистувачка станица на
фекална канализација од анаеробен тип. Во село Соколарци сè
уште не е изградена мрежа на фекална канализација.

Очекувани резултати од проектот Пречистување на отпадните фекални води и испуштање чисти во
реципиентот

Преглед на клучните активности на
проектот

Заштита на животната средина
Изградена комунална инфраструктура

Кратка листа на чекорите што треба
да се спроведат

Подготовка на проектната апликација
Спроведување тендерска постапка
Склучување договор со економски оператор
Градежни активности
Предавање на објектот во употреба

Достапни документи за
проектот/спроведувањето (кои треба
да се подготват)

Геодетски елаборат
Основен проект
Ревизија на основниот проект
Елаборат за заштита на животната средина
Решение за усвојување на елаборатот за заштита на животната
средина

Статус на проектот а) на ниво на проектна идеја, без понатамошна разработка на
активности и/или документи за спроведување на проектот

б) делумно подготвен, но потребна е дополнителна документација

в) во многу зрела фаза и подготвен за спроведување

Период на спроведување на
проектот

септември 2019 – јуни 2020

Очекувани вкупни трошоци за
проектот

24.148.776,75 денари Средства досега
инвестирани во
Проектот –
Износ и извор

/

Очекувани извори на финансирање
Буџет на Република Северна Македонија, Буџет на Општината и меѓународни финансиски институции

Општински буџет Износ /

Друг извор (наведете ги
поединечните извори на
финансирање)

Износ 24.148.776,75 денари

Проект 11
Назив на проектот
Изградба на атмосферска
канализација во с. Облешево

Стратешка цел/и на ИПЛР за која
придонесува проектот
Подобрување на квалитетот на јавните
услуги, развој на комуналната и на

Мерка на ИПЛР
Изградба на
нова и
подобрување на
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социјалната инфраструктура, зачувување на
животната средина и енергетска ефикасност

постојната
инфраструктура

Носител на проектот (изберете од
предложената листа)

 Општина
 Јавна институција
 НВО
 Друго (Додајте)

Краток опис на проектот (на што се
однесува)

Село Облешево е рамничарско село. При поголеми врнежи од
дожд, поради непостоење систем на атмосферска канализација,
градежните објекти во селото и околното земјоделско земјиште се
подложни на поплава. Проектот претставува изградба на систем на
атмосферска канализација во должина од 3.942 метри.

Очекувани резултати од проектот Изградена мрежа на атмосферска канализација во должина од
3.942 метри

Преглед на клучните активности на
проектот

Заштита од поплави
Изградена комунална инфраструктура

Кратка листа на чекорите што треба
да се спроведат

Подготовка на проектната апликација
Спроведување тендерска постапка
Склучување договор со економски оператор
Градежни активности
Предавање на објектот во употреба

Достапни документи за
проектот/спроведувањето (кои треба
да се подготват)

Геодетски елаборат
Основен проект
Ревизија на основниот проект
Елаборат за заштита на животната средина
Решение за усвојување на елаборатот за заштита на животната
средина

Статус на проектот а) на ниво на проектна идеја, без понатамошна разработка на
активности и/или документи за спроведување на проектот

б) делумно подготвен, но потребна е дополнителна документација

в) во многу зрела фаза и подготвен за спроведување

Период на спроведување на
проектот

септември 2019 – мај 2020

Очекувани вкупни трошоци за
проектот

11.365.735,00 денари Средства досега
инвестирани во
Проектот –
Износ и извор

/

Очекувани извори на финансирање
Буџет на Република Северна Македонија, Буџет на Општината и меѓународни финансиски институции

Општински буџет Износ /

Друг извор (наведете ги
поединечните извори на
финансирање)

Износ 11.365.735,00 денари

Проект 12
Назив на проектот
Изградба на атмосферска
канализација во с. Чифлик

Стратешка цел/и на ИПЛР за која
придонесува проектот
Подобрување на квалитетот на јавните
услуги, развој на комуналната и на
социјалната инфраструктура, зачувување на
животната средина и енергетска ефикасност

Мерка на ИПЛР
Изградба на
нова и
подобрување на
постојната
инфраструктура
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Носител на проектот (изберете од
предложената листа)

 Општина
 Јавна институција
 НВО
 Друго (Додајте)

Краток опис на проектот (на што се
однесува)

Село Чифлик е рамничарско село. При поголеми врнежи од дожд,
поради непостоење систем на атмосферска канализација,
градежните објекти во селото и околното земјоделско земјиште се
подложни на поплава. Проектот претставува изградба на систем на
атмосферска канализација во должина од 2.924 метри.

Очекувани резултати од проектот Изградена мрежа на атмосферска канализација во должина од
2.924 метри

Преглед на клучните активности на
проектот

Заштита од поплави
Изградена комунална инфраструктура

Кратка листа на чекорите што треба
да се спроведат

Подготовка на проектната апликација
Спроведување тендерска постапка
Склучување договор со економски оператор
Градежни активности
Предавање на објектот во употреба

Достапни документи за
проектот/спроведувањето (кои треба
да се подготват)

Геодетски елаборат
Основен проект
Ревизија на основниот проект
Елаборат за заштита на животната средина
Решение за усвојување на елаборатот за заштита на животната
средина

Статус на проектот а) на ниво на проектна идеја, без понатамошна разработка на
активности и/или документи за спроведување на проектот

б) делумно подготвен, но потребна е дополнителна документација

в) во многу зрела фаза и подготвен за спроведување

Период на спроведување на
проектот

јануари – декември 2020

Очекувани вкупни трошоци за
проектот

7.134.878,00,00 денари Средства досега
инвестирани во
Проектот –
Износ и извор

Очекувани извори на финансирање
Буџет на Република Северна Македонија, Буџет на Општината и меѓународни финансиски институции

Општински буџет Износ

Друг извор (наведете ги
поединечните извори на
финансирање)

Износ 7.134.878,00,00

Проект 13
Назив на проектот
Изградба на атмосферска
канализација во с. Уларци

Стратешка цел/и на ИПЛР за која
придонесува проектот
Подобрување на квалитетот на јавните
услуги, развој на комуналната и на
социјалната инфраструктура, зачувување на
животната средина и енергетска ефикасност

Мерка на ИПЛР
Изградба на
нова и
подобрување на
постојната
инфраструктура

Носител на проектот (изберете од
предложената листа)

 Општина
 Јавна институција
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 НВО
 Друго (Додајте)

Краток опис на проектот (на што се
однесува)

Село Уларци е рамничарско село. При поголеми врнежи од дожд,
поради непостоење систем на атмосферска канализација,
градежните објекти во селото и околното земјоделско земјиште се
подложни на поплава. Проектот претставува изградба на систем на
атмосферска канализација во должина од 4.828 метри.

Очекувани резултати од проектот Изградена мрежа на атмосферска канализација во должина од
4.828 метри

Преглед на клучните активности на
проектот

Заштита од поплави
Изградена комунална инфраструктура

Кратка листа на чекорите што треба
да се спроведат

Подготовка на проектната апликација
Спроведување тендерска постапка
Склучување договор со економски оператор
Градежни активности
Предавање на објектот во употреба

Достапни документи за
проектот/спроведувањето (кои треба
да се подготват)

Геодетски елаборат
Основен проект
Ревизија на основниот проект
Елаборат за заштита на животната средина
Решение за усвојување на елаборатот за заштита на животната
средина

Статус на проектот а) на ниво на проектна идеја, без понатамошна разработка на
активности и/или документи за спроведување на проектот

б) делумно подготвен, но потребна е дополнителна документација

в) во многу зрела фаза и подготвен за спроведување

Период на спроведување на
проектот

јануари – декември 2022

Очекувани вкупни трошоци за
проектот

15.400,228,00 денари Средства досега
инвестирани во
Проектот –
Износ и извор

Очекувани извори на финансирање
Буџет на Република Северна Македонија, Буџет на Општината и меѓународни финансиски институции

Општински буџет Износ

Друг извор (наведете ги
поединечните извори на
финансирање)

Износ 15.400,228,00 денари

Проект 14
Назив на проектот
Изградба на локален патен правец с.
Спанчево – м.в. Свиланово

Стратешка цел/и на ИПЛР за која
придонесува проектот
Подобрување на квалитетот на јавните
услуги, развој на комуналната и на
социјалната инфраструктура, зачувување на
животната средина и енергетска ефикасност

Мерка на ИПЛР
Изградба на
нова и
подобрување на
постојната
инфраструктура

Носител на проектот (изберете од
предложената листа)

 Општина
 Јавна институција
 НВО
 Друго (Додајте)

Краток опис на проектот (на што се Проектот претставува изградба на локален патен правец с.
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однесува) Спанчево – м.в. Свиланово – с. Рајчани (местото на загинување на
Никола Карев) во должина од 8370м

Очекувани резултати од проектот Изградена делница во должина од 8370 метри

Преглед на клучните активности на
проектот

Изградена патна инфраструктура
Поврзување до туристички локалитет
Поврзување до с. Рајчани, Општина Кочани

Кратка листа на чекорите што треба
да се спроведат

Подготовка на проектната апликација
Спроведување тендерска постапка
Склучување договор со економски оператор
Градежни активности
Предавање на објектот во употреба

Достапни документи за
проектот/спроведувањето (кои треба
да се подготват)

Геодетски елаборат
Основен проект
Ревизија на основниот проект
Елаборат за заштита на животната средина
Решение за усвојување на елаборатот за заштита на животната
средина

Статус на проектот а) на ниво на проектна идеја, без понатамошна разработка на
активности и/или документи за спроведување на проектот

б) делумно подготвен, но потребна е дополнителна документација

в) во многу зрела фаза и подготвен за спроведување

Период на спроведување на
проектот

Јуни 2021

Очекувани вкупни трошоци за
проектот

88.949.493,00 денари Средства досега
инвестирани во
Проектот –
Износ и извор

/

Очекувани извори на финансирање
БРР, ЦРИПР, Буџет на Општина Чешиново-Облешево, Буџет на Општина Кочани, средства од донатори

Општински буџет Износ

Друг извор (наведете ги
поединечните извори на
финансирање)

Износ 88.949.493,00 денари

Проект 15
Назив на проектот
Изградба на повеќенаменско
спортско игралиште во с. Соколарци

Стратешка цел/и на ИПЛР за која
придонесува проектот
Подобрување на квалитетот на јавните
услуги, развој на комуналната и на
социјалната инфраструктура, зачувување на
животната средина и енергетска ефикасност

Мерка на ИПЛР
Изградба на
нова и
подобрување на
постојната
инфраструктура

Носител на проектот (изберете од
предложената листа)

 Општина
 Јавна институција
 НВО
 Друго (Додајте)

Краток опис на проектот (на што се
однесува)

За развој на масовниот спорт и на спортот за сите, најдобар начин
да се создадат услови е преку изградбата на повеќенаменски
игралишта. Повеќенаменското игралиште ќе им биде ставено на
располагање на сите граѓани за спортување, за рекреирање и за
натпреварување. Игралиштето ќе може да се користат деноноќно и
ќе претставуваат место за собирање и за дружење на младите
генерации, како и основа за создавање здрава младина и одлична
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превентива од пороците на модерното живеење.
Очекувани резултати од проектот Развој на спортот во општината

Откривање млади таленти кои ќе се занимаваат со спорт
Преглед на клучните активности на
проектот

Изградена спортска инфраструктура

Кратка листа на чекорите што треба
да се спроведат

Подготовка на проектната апликација
Спроведување тендерска постапка
Склучување договор со економски оператор
Градежни активности
Предавање на објектот во употреба

Достапни документи за
проектот/спроведувањето (кои треба
да се подготват)

Геодетски елаборат
Основен проект
Ревизија на основниот проект
Елаборат за заштита на животната средина
Решение за усвојување на елаборатот за заштита на животната
средина

Статус на проектот а) на ниво на проектна идеја, без понатамошна разработка на
активности и/или документи за спроведување на проектот

б) делумно подготвен, но потребна е дополнителна документација

в) во многу зрела фаза и подготвен за спроведување

Период на спроведување на
проектот

октомври 2019 – март 2020

Очекувани вкупни трошоци за
проектот

8.335.766,00 денари Средства досега
инвестирани во
Проектот –
Износ и извор

Очекувани извори на финансирање
Агенција за млади и спорт, Буџет на општина Чешиново-Облешево

Општински буџет Износ

Друг извор (наведете ги
поединечните извори на
финансирање)

Износ 8.335.766,00 денари

Проект 16
Назив на проектот
Реконструкција на културен дом во
с. Облешево

Стратешка цел/и на ИПЛР за која
придонесува проектот
Подобрување на квалитетот на јавните
услуги, развој на комуналната и на
социјалната инфраструктура, зачувување на
животната средина и енергетска ефикасност

Мерка на ИПЛР
Изградба на
нова и
подобрување на
постојната
инфраструктура

Носител на проектот (изберете од
предложената листа)

 Општина
 Јавна институција
 НВО
 Друго (Додајте)

Краток опис на проектот (на што се
однесува)

Културата е белег на нашето постоење и значаен дел од
идентитетот на секој народ. Стариот културен дом во Облешево ќе
биде реконструиран и ќе претставува катче за развој на културата
од ова подрачје, па и пошироко.

Очекувани резултати од проектот Збогатен културен живот во општина Чешиново-Облешево

Преглед на клучните активности на
проектот

Реконструиран објект



Интегриран локален развоен план

ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО 2019 – 2022 Page 70

Кратка листа на чекорите што треба
да се спроведат

Подготовка на проектната апликација
Спроведување тендерска постапка
Склучување договор со економски оператор
Градежни активности
Предавање на објектот во употреба

Достапни документи за
проектот/спроведувањето (кои треба
да се подготват)

Основен проект
Ревизија на основниот проект
Елаборат за заштита на животната средина
Решение за усвојување на елаборатот за заштита на животната
средина

Статус на проектот а) на ниво на проектна идеја, без понатамошна разработка на
активности и/или документи за спроведување на проектот

б) делумно подготвен, но потребна е дополнителна документација

в) во многу зрела фаза и подготвен за спроведување

Период на спроведување на
проектот

јануари – декември 2019

Очекувани вкупни трошоци за
проектот

90.000.000,00 денари Средства досега
инвестирани во
Проектот –
Износ и извор

Очекувани извори на финансирање
Министерство за култура, ИПА, Буџет на Општината

Општински буџет Износ

Друг извор (наведете ги
поединечните извори на
финансирање)

Износ 90.000.000,00 денари

Проект 17
Назив на проектот
Изградба на улици во с. Облешево

Стратешка цел/и на ИПЛР за која
придонесува проектот
Подобрување на квалитетот на јавните
услуги, развој на комуналната и на
социјалната инфраструктура, зачувување на
животната средина и енергетска ефикасност

Мерка на ИПЛР
Изградба на
нова и
подобрување на
постојната
инфраструктура

Носител на проектот (изберете од
предложената листа)

 Општина
 Јавна институција
 НВО
 Друго (Додајте)

Краток опис на проектот (на што се
однесува)

Станува збор за улиците „1 Мај“, со должина од 113 метри, улицата
„Едвард Кардељ“, со должина од 212 метри, и улицата „Браќа
Ставреви“, со должина од 212 метри. Улиците се земјени и во текот
на есенскиот и зимскиот период, отежнато е движењето по нив.

Очекувани резултати од проектот Изградена патна инфраструктура во должина од 537 метри

Преглед на клучните активности на
проектот

Безбедност на пешаците
Безбедност на возачите
Подобрување на урбаниот изглед на селото

Кратка листа на чекорите што треба
да се спроведат

Подготовка на проектната апликација
Спроведување тендерска постапка
Склучување договор со економски оператор
Градежни активности
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Предавање на објектот во употреба
Достапни документи за
проектот/спроведувањето (кои треба
да се подготват)

Геодетски елаборат
Основен проект
Ревизија на основниот проект
Елаборат за заштита на животната средина
Решение за усвојување на елаборатот за заштита на животната
средина

Статус на проектот а) на ниво на проектна идеја, без понатамошна разработка на
активности и/или документи за спроведување на проектот

б) делумно подготвен, но потребна е дополнителна документација

в) во многу зрела фаза и подготвен за спроведување

Период на спроведување на
проектот

мај – декември 2019

Очекувани вкупни трошоци за
проектот

Ул. „1 Мај“ – 964.143,
00 денари
Ул. „Едвард Кардељ“ –
1.747.592, 00 денари
Ул. „Браќа Ставреви“ –
1.314.595,00 денари

Средства досега
инвестирани во
Проектот –
Износ и извор

Очекувани извори на финансирање
АФПЗРР, БРР, МТВ, Буџет на општината

Општински буџет Износ

Друг извор (наведете ги
поединечните извори на
финансирање)

Износ Ул. „1 Мај“ – 964.143, 00 денари
Ул. „Едвард Кардељ“ – 1.747.592, 00 денари
Ул. „Браќа Ставреви“ – 1.314.595,00 денари

Проект 18
Назив на проектот
Изградба на улица во с. Бања

Стратешка цел/и на ИПЛР за која
придонесува проектот
Подобрување на квалитетот на јавните
услуги, развој на комуналната и на
социјалната инфраструктура, зачувување на
животната средина и енергетска ефикасност

Мерка на ИПЛР
Изградба на
нова и
подобрување на
постојната
инфраструктура

Носител на проектот (изберете од
предложената листа)

 Општина
 Јавна институција
 НВО
 Друго (Додајте)

Краток опис на проектот (на што се
однесува)

Станува збор за улицата „Брегалничка“ во с. Бања, со должина од
464 метри. Улицата е земјена, стрмна и тешко проодна.

Очекувани резултати од проектот Изградена патна инфраструктура со должина од 464 метри

Преглед на клучните активности на
проектот

Безбедност на пешаците
Безбедност на возачите
Подобрување на урбаниот изглед на селото

Кратка листа на чекорите што треба
да се спроведат

Подготовка на проектната апликација
Спроведување тендерска постапка
Склучување договор со економски оператор
Градежни активности
Предавање на објектот во употреба

Достапни документи за
проектот/спроведувањето (кои треба
да се подготват)

Геодетски елаборат
Основен проект
Ревизија на основниот проект
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Елаборат за заштита на животната средина
Решение за усвојување на елаборатот за заштита на животната
средина

Статус на проектот а) на ниво на проектна идеја, без понатамошна разработка на
активности и/или документи за спроведување на проектот

б) делумно подготвен, но потребна е дополнителна документација

в) во многу зрела фаза и подготвен за спроведување

Период на спроведување на
проектот

мај – септември 2019

Очекувани вкупни трошоци за
проектот

3.753.981, 00 денари Средства досега
инвестирани во
Проектот –
Износ и извор

Очекувани извори на финансирање
АФПЗРР, БРР, Буџет на општината

Општински буџет Износ

Друг извор (наведете ги
поединечните извори на
финансирање)

Износ 3.753.981, 00 денари

Проект 19
Назив на проектот
Реконструкција на улица во с.
Чешиново

Стратешка цел/и на ИПЛР за која
придонесува проектот
Подобрување на квалитетот на јавните
услуги, развој на комуналната и на
социјалната инфраструктура, зачувување на
животната средина и енергетска ефикасност

Мерка на ИПЛР
Изградба на
нова и
подобрување на
постојната
инфраструктура

Носител на проектот (изберете од
предложената листа)

 Општина
 Јавна институција
 НВО
 Друго (Додајте)

Краток опис на проектот (на што се
однесува)

Станува збор за улицата „Христијан Тодоровски Карпош“, со
должина од 520 метри. Според урбанистичкиот план на селото, ова
е булеварска улица. Покрај улицата е лоцирано основно училиште,
детска градинка, амбуланта, угостителски објект и неколку
комерцијални дуќани.

Очекувани резултати од проектот Реконструирана улица во должина од 520 метри

Преглед на клучните активности на
проектот

Изградена патна инфраструктура со должина од 520 метри

Кратка листа на чекорите што треба
да се спроведат

Безбедност на пешаците
Безбедност на возачите
Подобрување на урбаниот изглед на селото

Достапни документи за
проектот/спроведувањето (кои треба
да се подготват)

Подготовка на проектната апликација
Спроведување тендерска постапка
Склучување договор со економски оператор
Градежни активности
Предавање на објектот во употреба

Статус на проектот Геодетски елаборат
Основен проект
Ревизија на основниот проект
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Елаборат за заштита на животната средина
Решение за усвојување на елаборатот за заштита на животната
средина

Период на спроведување на
проектот

јануари – декември 2021

Очекувани вкупни трошоци за
проектот

11.573.870,00 денари Средства досега
инвестирани во
Проектот –
Износ и извор

Очекувани извори на финансирање
БРР, Буџет на Општина Чешиново-Облешево

Општински буџет Износ

Друг извор (наведете ги
поединечните извори на
финансирање)

Износ 11.573.870,00 денари

Проект 20
Назив на проектот
Регулација на суводолина во с.
Спанчево

Стратешка цел/и на ИПЛР за која
придонесува проектот
Подобрување на квалитетот на јавните
услуги, развој на комуналната и на
социјалната инфраструктура, зачувување на
животната средина и енергетска ефикасност

Мерка на ИПЛР
Изградба на
нова и
подобрување на
постојната
инфраструктура

Носител на проектот (изберете од
предложената листа)

 Општина
 Јавна институција
 НВО
 Друго (Додајте)

Краток опис на проектот (на што се
однесува)

Со регулација на суводолината ќе се зголеми нејзината пропусна
способност и ќе се намалат можностите за поплавување на
околните објекти при поголеми врнежи од дожд.
Суводолината е земјена и при поголеми врнежи од дожд, се излева
и ги поплавува градежните објекти долж нејзиното течение.

Очекувани резултати од проектот Регулација на долот и заштита од поплави

Преглед на клучните активности на
проектот

Заштита од поплави

Кратка листа на чекорите што треба
да се спроведат

Подготовка на проектната апликација
Спроведување тендерска постапка
Склучување договор со економски оператор
Градежни активности
Предавање на објектот во употреба

Достапни документи за
проектот/спроведувањето (кои треба
да се подготват)

Геодетски елаборат
Основен проект
Ревизија на основниот проект
Елаборат за заштита на животната средина
Решение за усвојување на елаборатот за заштита на животната
средина
Одобрение за градење

Статус на проектот а) на ниво на проектна идеја, без понатамошна разработка на
активности и/или документи за спроведување на проектот

б) делумно подготвен, но потребна е дополнителна документација

в) во многу зрела фаза и подготвен за спроведување
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Период на спроведување на
проектот

јануари – декември 2022

Очекувани вкупни трошоци за
проектот

12.187.981,00 денари Средства досега
инвестирани во
Проектот –
Износ и извор

Очекувани извори на финансирање
Министерство за животна средина и просторно планирање, ИПА, Буџет на Општината

Општински буџет Износ

Друг извор (наведете ги
поединечните извори на
финансирање)

Износ 12.187.981,00 денари

Проект 21
Назив на проектот
Реконструкција на постоечките
селски чешми

Стратешка цел/и на ИПЛР за која
придонесува проектот
Подобрување на квалитетот на јавните
услуги, развој на комуналната и на
социјалната инфраструктура, зачувување на
животната средина и енергетска ефикасност

Мерка на ИПЛР
Изградба на
нова и
подобрување на
постојната
инфраструктура

Носител на проектот (изберете од
предложената листа)

 Општина
 Јавна институција
 НВО
 Друго (Додајте)

Краток опис на проектот (на што се
однесува)

Постоечките селски чешми ќе бидат реконструирани во
автентичниот стил во којшто биле изградени. Просторот околу
чешмите хортикултурно ќе биде уреден.

Очекувани резултати од проектот Реконструирани 6 селски чешми

Преглед на клучните активности на
проектот

Хортикултурно уредување на просторот околу селските чешми

Кратка листа на чекорите што треба
да се спроведат

Подготовка на проектната апликација
Спроведување тендерска постапка
Склучување договор со економски оператор
Градежни активности
Предавање на објектот во употреба

Достапни документи за
проектот/спроведувањето (кои треба
да се подготват)

Основен проект
Ревизија на основниот проект
Елаборат за заштита на животната средина
Решение за усвојување на елаборатот за заштита на животната
средина
Одобрение за градење

Статус на проектот а) на ниво на проектна идеја, без понатамошна разработка на
активности и/или документи за спроведување на проектот

б) делумно подготвен, но потребна е дополнителна документација

в) во многу зрела фаза и подготвен за спроведување

Период на спроведување на
проектот

Септември 2019

Очекувани вкупни трошоци за
проектот

3.000.000,00 денари Средства досега
инвестирани во
Проектот –

/
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Износ и извор
Очекувани извори на финансирање
АФПЗРР, Буџет на Општината

Општински буџет Износ

Друг извор (наведете ги
поединечните извори на
финансирање)

Износ 3.000.000,00 денари

Проект 22
Назив на проектот
Изградба на атмосферска
канализација во с. Теранци

Стратешка цел/и на ИПЛР за која
придонесува проектот
Подобрување на квалитетот на јавните
услуги, развој на комуналната и на
социјалната инфраструктура, зачувување на
животната средина и енергетска ефикасност

Мерка на ИПЛР
Изградба на
нова и
подобрување на
постојната
инфраструктура

Носител на проектот (изберете од
предложената листа)

 Општина
 Јавна институција
 НВО
 Друго (Додајте)

Краток опис на проектот (на што се
однесува)

С. Теранци е едно од најнеразвиените населени места во
општината во поглед на инфраструктурата. До селото води
пристапен асфалтен пат. Повеќе од половина од улиците во селото
се неасфалтирани. Во селото има локален водовод којшто е под
надлежност на месната заедница, но има само една бушотина за
вода која не е доволна да го снабдува целото село со вода за
пиење. Фекална канализација нема.
Овој проект предвидува изградба на атмосферска канализација во
селото во должина од 5.229 метри.

Очекувани резултати од проектот Изградена мрежа на атмосферска канализација во должина од
5.229 метри

Преглед на клучните активности на
проектот

Заштита од поплави
Изградена комунална инфраструктура

Кратка листа на чекорите што треба
да се спроведат

Подготовка на проектната апликација
Спроведување тендерска постапка
Склучување договор со економски оператор
Градежни активности
Предавање на објектот во употреба

Достапни документи за
проектот/спроведувањето (кои треба
да се подготват)

Геодетски елаборат
Основен проект
Ревизија на основниот проект
Елаборат за заштита на животната средина
Решение за одобрување на елаборатот за заштита на животната
средина

Статус на проектот а) на ниво на проектна идеја, без понатамошна разработка на
активности и/или документи за спроведување на проектот

б) делумно подготвен, но потребна е дополнителна документација

в) во многу зрела фаза и подготвен за спроведување

Период на спроведување на
проектот

Декември 2019

Очекувани вкупни трошоци за
проектот

54.894.571,00 денари Средства досега
инвестирани во
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Проектот –
Износ и извор

Очекувани извори на финансирање
Министерство за животна средина и просторно планирање, АФПЗРР, БРР, Буџет на Општината

Општински буџет Износ

Друг извор (наведете ги
поединечните извори на
финансирање)

Износ 54.894.571,00 денари

Проект 23
Назив на проектот
Изградба на атмосферска
канализација во с. Спанчево

Стратешка цел/и на ИПЛР за која
придонесува проектот
Подобрување на квалитетот на јавните
услуги, развој на комуналната и на
социјалната инфраструктура, зачувување на
животната средина и енергетска ефикасност

Мерка на ИПЛР
Изградба на
нова и
подобрување на
постојната
инфраструктура

Носител на проектот (изберете од
предложената листа)

 Општина
 Јавна институција
 НВО
 Друго (Додајте)

Краток опис на проектот (на што се
однесува)

Овој проект предвидува изградба на атмосферска канализација во
селото во должина од 5134,71 метри.

Очекувани резултати од проектот Изградена мрежа на атмосферска канализација во должина од
5134,71метри

Преглед на клучните активности на
проектот

Заштита од поплави
Изградена комунална инфраструктура

Кратка листа на чекорите што треба
да се спроведат

Подготовка на проектната апликација
Спроведување тендерска постапка
Склучување договор со економски оператор
Градежни активности
Предавање на објектот во употреба

Достапни документи за
проектот/спроведувањето (кои треба
да се подготват)

Геодетски елаборат
Основен проект
Ревизија на основниот проект
Елаборат за заштита на животната средина
Решение за одобрување на елаборатот за заштита на животната
средина

Статус на проектот а) на ниво на проектна идеја, без понатамошна разработка на
активности и/или документи за спроведување на проектот

б) делумно подготвен, но потребна е дополнителна документација

в) во многу зрела фаза и подготвен за спроведување

Период на спроведување на
проектот

Декември 2020

Очекувани вкупни трошоци за
проектот

33.496.473,00 денари Средства досега
инвестирани во
Проектот –
Износ и извор

Очекувани извори на финансирање
Министерство за животна средина и просторно планирање, АФПЗРР, БРР, Буџет на Општината



Интегриран локален развоен план

ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО 2019 – 2022 Page 77

Општински буџет Износ

Друг извор (наведете ги
поединечните извори на
финансирање)

Износ 33.496.473,00 денари

Проект 24
Назив на проектот
Изградба на атмосферска
канализација во с. Сoколарци

Стратешка цел/и на ИПЛР за која
придонесува проектот
Подобрување на квалитетот на јавните
услуги, развој на комуналната и на
социјалната инфраструктура, зачувување на
животната средина и енергетска ефикасност

Мерка на ИПЛР
Изградба на
нова и
подобрување на
постојната
инфраструктура

Носител на проектот (изберете од
предложената листа)

 Општина
 Јавна институција
 НВО
 Друго (Додајте)

Краток опис на проектот (на што се
однесува)

Овој проект предвидува изградба на атмосферска канализација во
селото во должина од 5716,89 метри.

Очекувани резултати од проектот Изградена мрежа на атмосферска канализација во должина од
5716,89 метри

Преглед на клучните активности на
проектот

Заштита од поплави
Изградена комунална инфраструктура

Кратка листа на чекорите што треба
да се спроведат

Подготовка на проектната апликација
Спроведување тендерска постапка
Склучување договор со економски оператор
Градежни активности
Предавање на објектот во употреба

Достапни документи за
проектот/спроведувањето (кои треба
да се подготват)

Геодетски елаборат
Основен проект
Ревизија на основниот проект
Елаборат за заштита на животната средина
Решение за одобрување на елаборатот за заштита на животната
средина

Статус на проектот а) на ниво на проектна идеја, без понатамошна разработка на
активности и/или документи за спроведување на проектот

б) делумно подготвен, но потребна е дополнителна документација

в) во многу зрела фаза и подготвен за спроведување

Период на спроведување на
проектот

Декември 2020

Очекувани вкупни трошоци за
проектот

38.992.075,00 денари Средства досега
инвестирани во
Проектот –
Износ и извор

Очекувани извори на финансирање
Министерство за животна средина и просторно планирање, АФПЗРР, БРР, Буџет на Општината

Општински буџет Износ

Друг извор (наведете ги
поединечните извори на
финансирање)

Износ 38.992.075,00 денари



Интегриран локален развоен план

ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО 2019 – 2022 Page 78

Проект 25
Назив на проектот
Изградба на атмосферска
канализација во с. Бања

Стратешка цел/и на ИПЛР за која
придонесува проектот
Подобрување на квалитетот на јавните
услуги, развој на комуналната и на
социјалната инфраструктура, зачувување на
животната средина и енергетска ефикасност

Мерка на ИПЛР
Изградба на
нова и
подобрување на
постојната
инфраструктура

Носител на проектот (изберете од
предложената листа)

 Општина
 Јавна институција
 НВО
 Друго (Додајте)

Краток опис на проектот (на што се
однесува)

Овој проект предвидува изградба на атмосферска канализација во
селото во должина од 3991,69 метри.

Очекувани резултати од проектот Изградена мрежа на атмосферска канализација во должина од
3991,69 метри

Преглед на клучните активности на
проектот

Заштита од поплави
Изградена комунална инфраструктура

Кратка листа на чекорите што треба
да се спроведат

Подготовка на проектната апликација
Спроведување тендерска постапка
Склучување договор со економски оператор
Градежни активности
Предавање на објектот во употреба

Достапни документи за
проектот/спроведувањето (кои треба
да се подготват)

Геодетски елаборат
Основен проект
Ревизија на основниот проект
Елаборат за заштита на животната средина
Решение за одобрување на елаборатот за заштита на животната
средина

Статус на проектот а) на ниво на проектна идеја, без понатамошна разработка на
активности и/или документи за спроведување на проектот

б) делумно подготвен, но потребна е дополнителна документација

в) во многу зрела фаза и подготвен за спроведување

Период на спроведување на
проектот

Декември 2020

Очекувани вкупни трошоци за
проектот

28.354.035,00 денари Средства досега
инвестирани во
Проектот –
Износ и извор

Очекувани извори на финансирање
Министерство за животна средина и просторно планирање, АФПЗРР, БРР, Буџет на Општината

Општински буџет Износ

Друг извор (наведете ги
поединечните извори на
финансирање)

Износ 28.354.035,00 денари
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Проект 26
Назив на проектот
Изградба на атмосферска
канализација во с. Жиганци

Стратешка цел/и на ИПЛР за која
придонесува проектот
Подобрување на квалитетот на јавните
услуги, развој на комуналната и на
социјалната инфраструктура, зачувување на
животната средина и енергетска ефикасност

Мерка на ИПЛР
Изградба на
нова и
подобрување на
постојната
инфраструктура

Носител на проектот (изберете од
предложената листа)

 Општина
 Јавна институција
 НВО
 Друго (Додајте)

Краток опис на проектот (на што се
однесува)

Овој проект предвидува изградба на атмосферска канализација во
селото во должина од 14670,00 метри.

Очекувани резултати од проектот Изградена мрежа на атмосферска канализација во должина од
15670,00 метри

Преглед на клучните активности на
проектот

Заштита од поплави
Изградена комунална инфраструктура

Кратка листа на чекорите што треба
да се спроведат

Подготовка на проектната апликација
Спроведување тендерска постапка
Склучување договор со економски оператор
Градежни активности
Предавање на објектот во употреба

Достапни документи за
проектот/спроведувањето (кои треба
да се подготват)

Геодетски елаборат
Основен проект
Ревизија на основниот проект
Елаборат за заштита на животната средина
Решение за одобрување на елаборатот за заштита на животната
средина

Статус на проектот а) на ниво на проектна идеја, без понатамошна разработка на
активности и/или документи за спроведување на проектот

б) делумно подготвен, но потребна е дополнителна документација

в) во многу зрела фаза и подготвен за спроведување

Период на спроведување на
проектот

Декември 2021

Очекувани вкупни трошоци за
проектот

18.138.889,00 денари Средства досега
инвестирани во
Проектот –
Износ и извор

Очекувани извори на финансирање
Министерство за животна средина и просторно планирање, АФПЗРР, БРР, Буџет на Општината

Општински буџет Износ

Друг извор (наведете ги
поединечните извори на
финансирање)

Износ 18.138.889,00 денари
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Проект 27
Назив на проектот
Изградба на атмосферска
канализација во с. Кучичино

Стратешка цел/и на ИПЛР за која
придонесува проектот
Подобрување на квалитетот на јавните
услуги, развој на комуналната и на
социјалната инфраструктура, зачувување на
животната средина и енергетска ефикасност

Мерка на ИПЛР
Изградба на
нова и
подобрување на
постојната
инфраструктура

Носител на проектот (изберете од
предложената листа)

 Општина
 Јавна институција
 НВО
 Друго (Додајте)

Краток опис на проектот (на што се
однесува)

Овој проект предвидува изградба на атмосферска канализација во
селото во должина од 13275,00 метри.

Очекувани резултати од проектот Изградена мрежа на атмосферска канализација во должина од
13275,00 метри

Преглед на клучните активности на
проектот

Заштита од поплави
Изградена комунална инфраструктура

Кратка листа на чекорите што треба
да се спроведат

Подготовка на проектната апликација
Спроведување тендерска постапка
Склучување договор со економски оператор
Градежни активности
Предавање на објектот во употреба

Достапни документи за
проектот/спроведувањето (кои треба
да се подготват)

Геодетски елаборат
Основен проект
Ревизија на основниот проект
Елаборат за заштита на животната средина
Решение за одобрување на елаборатот за заштита на животната
средина

Статус на проектот а) на ниво на проектна идеја, без понатамошна разработка на
активности и/или документи за спроведување на проектот

б) делумно подготвен, но потребна е дополнителна документација

в) во многу зрела фаза и подготвен за спроведување

Период на спроведување на
проектот

Декември 2021

Очекувани вкупни трошоци за
проектот

15.045.212,00 денари Средства досега
инвестирани во
Проектот –
Износ и извор

Очекувани извори на финансирање
Министерство за животна средина и просторно планирање, АФПЗРР, БРР, Буџет на Општината

Општински буџет Износ

Друг извор (наведете ги
поединечните извори на
финансирање)

Износ 15.045.212,00 денари
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Проект 28
Назив на проектот
Изградба на атмосферска
канализација во с. Бурилчево

Стратешка цел/и на ИПЛР за која
придонесува проектот
Подобрување на квалитетот на јавните
услуги, развој на комуналната и на
социјалната инфраструктура, зачувување на
животната средина и енергетска ефикасност

Мерка на ИПЛР
Изградба на
нова и
подобрување на
постојната
инфраструктура

Носител на проектот (изберете од
предложената листа)

 Општина
 Јавна институција
 НВО
 Друго (Додајте)

Краток опис на проектот (на што се
однесува)

Овој проект предвидува изградба на атмосферска канализација во
селото во должина од 11435,00 метри.

Очекувани резултати од проектот Изградена мрежа на атмосферска канализација во должина од
11435,00 метри

Преглед на клучните активности на
проектот

Заштита од поплави
Изградена комунална инфраструктура

Кратка листа на чекорите што треба
да се спроведат

Подготовка на проектната апликација
Спроведување тендерска постапка
Склучување договор со економски оператор
Градежни активности
Предавање на објектот во употреба

Достапни документи за
проектот/спроведувањето (кои треба
да се подготват)

Геодетски елаборат
Основен проект
Ревизија на основниот проект
Елаборат за заштита на животната средина
Решение за одобрување на елаборатот за заштита на животната
средина

Статус на проектот а) на ниво на проектна идеја, без понатамошна разработка на
активности и/или документи за спроведување на проектот

б) делумно подготвен, но потребна е дополнителна документација

в) во многу зрела фаза и подготвен за спроведување

Период на спроведување на
проектот

Декември 2021

Очекувани вкупни трошоци за
проектот

13.210.631,00 денари Средства досега
инвестирани во
Проектот –
Износ и извор

Очекувани извори на финансирање
Министерство за животна средина и просторно планирање, АФПЗРР, БРР, Буџет на Општината

Општински буџет Износ

Друг извор (наведете ги
поединечните извори на
финансирање)

Износ 13.210.631,00 денари
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5. Финансиска рамка на имплементацијата

Финансиската рамка на ИПЛР го утврдува нивото на финансирање за
спроведувањето конкретни стратешки мерки во одреден период. Таа содржи
рамковен преглед на финансиските ресурси по целите, приоритетите или мерките
и финансиската распределба на средствата според временските рамки (на
пример, на годишно ниво).

Буџетот што ќе го поддржува спроведувањето на ИПЛР може да биде од разни
извори, кои во основа се:

 Општи приходи од даноци и трансфери;
 Приватен капитал (приватни инвестициски фондови) за јавно-приватни

партнерства за откуп на земјиште, уредување земјиште, реновирање згради
или реновирање во центарот на градот;

 Приватен капитал (инвестиции на приватни компании или договори со нив)
за подобрувања за јавната инфраструктура (јавно-приватно партнерство)
преку: проекти за изградба-сопственост-управување, долгорочни договори
за закуп и договори за управување со кои инвеститорот ги изведува
неопходните капитални подобрувања;

 Финансирање долг од приватни банки за изградба на инфраструктура,
подготовка на земјиште;

 Финансирање долг од меѓународни заемодавачи (Светска банка, Европска
банка за реконструкција и развој, Европска инвестициска банка) за
инфраструктура, патишта, транспорт, пристаништа;

 Продажба или изнајмување индустриски или комерцијални објекти во
сопственост на локалната власт;

 Посебни локални такси, како што се такси за развој или градежни дозволи,
надоместоци за користење комунални услуги што се наменети за
подобрување на комуналните услуги или за подобрување на ЛЕР.

Беше утврдена финансиската рамка на ИПЛР, како индикативен план за
финансирање на спроведувањето на мерките во периодот 2019 – 2022 година и
усогласен (а понатаму ќе се усогласува на годишно ниво) со Планот за развојни
програми што Општината го доставува во согласност со Законот за буџети, во
којшто се прикажани планираните расходи на буџетите на локалната самоуправа
поврзани со инвестициите.

Тој е прикажан како динамика поврзана со конкретните проекти и нивната врска со
дефинираните цели, приоритети и мерки во следната табела. Потоа табеларно се
следи проценетата вредност на проектите со утврдување на (можните) извори на
финансирање за нивна реализација.
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5.1. Динамика на финансирањето
Стратешка цел,
Приоритет,
Мерка бр.

Проект Почеток
на

проектот

Период за
спроведув
ање на
проектот

Проценета
вредност на

проектот
(мкд)

Динамика на финансирањето

Година I
(мкд)

Година II
(мкд)

Година III
(мкд)

Година IV
(мкд)

ВКУПНО
(мкд)

СЦ 2., П 2., M 2.1.
Проект 1 Мај 2019 8 месеци 17.576.454,00 17.576.454,00 0 0 0 17.576.454,00

СЦ 2., П 2., M 1.2.

Проект 2 Maj 2019 20 месеци 52.568.294,00 15.000.000,00 37.568.294,00 0 0 52.568.294,00
СЦ 2., П 2., M 1.2. Проект 3

Maj 2019 8 месеци 24.137.028,00 24.137.028,00 0 0 0 24.137.028,00
СЦ 2., П 2., M 1.2. Проект 4 Maj 2019/

Декември
2020 20 месеци 25.956.014,00 10.000.000,00 15.956.014,00 0 0 25.956.014,00

СЦ 2., П 2., M 1.2. Проект 5 Јануари –
декември

2020 12 месеци 17.576.454,00 0 17.576.454,00 0 0 17.576.454,00
СЦ 2., П 2., M 1.2. Проект 6 Јануари –

декември
2020 12 месеци 25.828.955,00 0 25.828.955,00 0 0 25.828.955,00

СЦ 2., П 2., M 1.2. Проект 7 Мај –
декември
2019 6 месеци 16.775.171,00 16.775.171,00 0 0

0
0
0
0
0
0

16.775.171,00
СЦ 2., П 2., M 1.2. Проект 8 Мај –

декември
2019 6 месеци 18.336.940,00 0 0 0 0 18.336.940,00

СЦ 2., П 2., M 2.3. Проект 9 Јануари -
декември

2020 24 месеци 32.878.288,00 0 10.000.000,00 12.878.288,00 0 32.878.288,00
СЦ 2., П 2., M 2.2. Проект 10 Септемвр

и 2019 –
јуни 2020 10 месеци

24.148.776,75
4.000.000,00 14.148.776,75 0 0

24.148.776,75

СЦ 2., П 2., M 2.3. Проект 11
Септемвр
и 2019 –
мај 2020 9 месеци 11.365.735,00 2.000.000,00 9.365.735,00 0 0 11.365.735,00

СЦ 2., П 2., M 2.3. Проект 12
Јануари

2020 12 месеци 7.134.878,00 0 7.134.000,00 0 0 7.134.878,00
СЦ 2., П 2., M 2.3. Проект 13

Јануари
2022 12 месеци 15.400.228,00 0 0 0 15.400.228,00 15.400.228,00

СЦ 2., П 2., M.2.4. Проект 14 Јануари
2021 –

декември
2022 24 месеци 88.949.493,00 0 0 40.000.000,00 48.949.493,00 88.949.493,00

СЦ 2., П 1., M 1.3. Проект 15 Октомври
2019 –

март 2020 6 месеци 8.335.766,00 3.335.766,00 5.000.000,00 0 0 8.335.766,00
СЦ 2., П 1., M 1.3. Проект 16 Јануари –

декември
2021 24 месеци 90.000.000,00 0 0 90.000.000,00 0 90.000.000,00

СЦ 2., П 2., M 2.4. Проект 17 Мај –
декември

2019 8 месеци 4.026.330,00 4.026.330,00 0 0 0 4.026.330,00
СЦ 2., П 2., M 2.4. Проект 18 Мај –

септемвр
и 2019 5 месеци 3.753.981,00 3.753.981,00 0 0 0 3.753.981,00

СЦ 2., П 2., M 2.4. Проект 19 Јануари-
декември

2021 12 месеци 11.573.870,00 0 11.573.870,00 0 0 11.573.870,00
СЦ 2., П 3., M 3.1. Проект 20 Јануари –

декември
2022 12 месеци 12.587.981,00 0 0 0 12.587.981,00 12.587.981,00

СЦ 2., П 3., M 3.1. Проект 21 Јуни –
декември

2019 7 месеци 3.000.000,00 3.000.000,00 0 0 0 3.000.000,00
СЦ 2., П 2., M 2.3. Проект 22 Септемвр

и 2019 –
март 2020

7 месеци 54.894.571,00 32.000.000,00 22.894.571,00

0

0 54.894.571,00

СЦ 2., П 2., M 2.3. Проект 23 Декември
2019 –
Декември
2020

12 месеци 33.496.473,00 21.000.000,00 13.496.473,00 0 0 33.496.473,00
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СЦ 2., П 2., M 2.3. Проект 24 Декември
2019 –
Декември
2020

12 месеци 38.992.075,00 10.000.000,00 28.992.075,00 0 0 38.992.075,00

СЦ 2., П 2., M 2.3. Проект 25 Декември
2019 –
Декември
2020

12 месеци 28.354.035,00 14.300.000,00 14.054.035,00 0 0 28.354.035,00

СЦ 2., П 2., M 2.3. Проект 26 Декември
2019 –
Декември
2021

24 месеци 18.138.889,00 0 0 18.138.889,00 0 18.138.889,00

СЦ 2., П 2., M 2.3. Проект 27 Декември
2019 –
Декември
2021

24 месеци 15.045.212,00 0 0 15.045.212,00 0 15.045.212,00

СЦ 2., П 2., M 2.3. Проект 28 Декември
2019 –
Декември
2021

24 месеци 13.210.631,00 0 3.210.631,00 10.000.000,00 0 13.210.631,00

Потоа табеларно се следи проценетата вредност на проектите со
утврдување на (можните) извори на финансирање за нивна реализација:

5.2. Извори на финансирање

Проекти

Проценета
вредност на

проектот

Извори на финансирање

Општина
Централна

власт Заеми Донации
ИПА/ИПАРД/

…
Приватен

сектор ЈПП
Самоприд

онес

Проект 1 17.576.454,00 1.757.645,00 15.818.809,00 0 0 0 0 0 0

Проект 2 52.568.294,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Проект 3

24.137.028,00 2.413.702,00 21.723.326,00 0 0 0 0 0 0
Проект 4

25.956.014,00 2.595.601,00 23.360.413,00 0 0 0 0 0 0
Проект 5

17.576.454,00 0 0 0 17.576.454,00 0 0 0 0
Проект 6

25.828.955,00 5.828.955,00 20.000.000,00 0 0 0 0 0 0
Проект 7

16.775.171,00 3.000.000,00 13.775.171,00 0 0 0 0 0 0
Проект 8

18.336.940,00 0 0 0 18.336.940,00 0 0 0 0
Проект 9

32.878.288,00 0 12.000.000,00 0 20.878.288,00 0 0 0 0
Проект 10 24.148.776,75

0 0 0 24.148.776,75 0 0 0 0
Проект 11

11.365.735,00 1.365.735,00 0 0 10.000.000,00 0 0 0 0
Проект 12

7.134.878,00 7.134.878,00 0 0 0 0 0 0 0
Проект 13

15.400.228,00
0
0 7.400.000,00 0 0 0 0 0 0

Проект 14
88.949.493,00 0 0 0 0 88.949.493,00 0 0 0

Проект 15
8.335.766,00 0 0 0 0 0 0 0 0

Проект 16
90.000.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0

Проект 17
4.026.330,00 402.633,00 3.623.697,00 0 0 0 0 0 0

Проект 18
3.753.981,00 3.753.981,00 0 0 0 0 0 0 0

Проект 19
11.573.870,00 0 5.000.000,00 0 0 6.573.870,00 0 0 0

Проект 20
12.587.981,00 500.000,00 2.000.000,00 0 0 0 0 0 0

Проект 21
3.000.000,00 0 3.000.000,00 0 0 0 0 0 0

Проект 22 54.894.571,00 4.894.571,00 20.894.571,00 0 30.000.000,00 0 0 0

Проект 23 33.496.473,00 3.400.000,00 0 0 0 30.496.473,00 0 0 0

Проект 24 38.992.075,00 0 0 0 0 38.992.075,00 0 0 0
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Проект 25 28.354.035,00 354.035,00 8.000.000,00 0 0 20.000.000,00 0 0 0

Проект 26 18.138.889,00 0 0 0 18.138.889,00 0 0 0 0

Проект 27 15.045.212,00 0 0 0 15.045.212,00 0 0 0 0

Проект 28 13.210.631,00 0 3.210.000,00 0 10.000.631,00 0 0 0 0

6. Клучни индикатори за успешност

Со цел да се следи спроведувањето на ИПЛР и да се спроведе евалуацијата, а
врз основа на дефинираните приоритети на Општина Чешиново-Облешево,
неопходно е да се дефинираат клучните индикатори за успешност за секој
развоен приоритет и цел дефинирани во ИПЛР на начин како што е опишано
подолу.

Индикатори
Приоритети Индикатори
Создавање услови за развој на
современо земјоделство во
општината со оптимално
искористување на земјоделските
површини и пасишта

Број на добиени средства за земјоделците од ИПАРД-фондовите
Број на отворени производствени и преработувачки капацитети
Број на посетени обуки

Подобрување на
инфраструктурата во
земјоделството

Должина на изградена каналска мрежа
Должина на реконструирана каналска мрежа
Должина на изградени пристапни патишта за пристап до земјоделските
површини
Должина на реконструирани патишта за пристап до земјоделските
површини

Зајакнување на капацитетите на
сите чинители во руралниот развој

Број на организирани и одржани обуки
Број на посетени саеми

Подобрување на квалитетот на
јавните услуги

Број на организирани обуки
Воведен систем Е-општина

Изградба на нова и подобрување
на постојната инфраструктура

Должина на изградена и реконструирана патна мрежа
Должина на изградена и реконструирана водоводна мрежа
Должина на изградена и реконструирана канализациска мрежа
Број на изградени системи за прочистување
Должина на изградена мрежа на атмосферска канализација
Број на реконструирани јавни објекти

Грижа за животната средина и
одржливо управување со
природните ресурси

Број на набавени канти за селекција на отпад
Број на набавени возила за изнесување отпад
Број на санирани диви депонии
Број на озеленети јавни површини
Број на изготвени елаборати за заштита на животната средина

Искористување обновливи извори
на енергија и имплементација на
енергетска ефикасност

Број на објекти во кои се воведени мерки за енергетска ефикасност
Остварена вкупна заштеда на енергија
Намалена емисија на СО2
Намалена количина на потрошена електрична енергија за јавно
осветлување
Намалени трошоци за греење

Донесување урбанистички планови Одлуки за усвојување на УП
Број на нови УП
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Поддршка на развојот на МСП Број на отворени нови МСП
Број на нови вработувања
Број на организирани обуки

Привлекување нови инвестиции Број на отворени нови капацитети во општината
Број на нови вработувања

Развој на туристичка
инфраструктура

Должина на патна мрежа до туристичките локалитети
Должина на изградени екопатеки

Зајакнување на капацитетите кај
сите локални чинители

Број на посетени обуки
Број на лица кои добиле средства од ЕУ-фондовите

Развој на туристички производи и
услуги

Број на објекти кои ги опремиле своите куќи за прием на гости –
туристи

Промоција на туристичките
потенцијали и производи

Број на посетени саеми
Број на извезени домашни производи

7. Имплементација, мониторинг, ревизија

Интегрираниот локален план за развој на Општина Чешиново-Облешево е
во траење од 4 (четири) години. За неговото имплементирање ќе се грижи
Одделението за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и
ЛЕР, заедно со другите одделенија во општината.

Интегрираниот локален план за развој е резултат на спроведената анализа
на примарните и секундарните податоци, резултат од спроведената анкета и
непосредните интевјуа со работните групи од јавниот и од приватниот сектор,
претставници на НВО и претставници од бизнис-заедницата. Во него се наведени
нивните перцепции за актуелната состојба на општината, нивните потреби и
очекувања, како и подготвеноста на општината да излезе во пресрет на тие
барања.

За успешна имплементација на Интегрираниот локален план за развој,
особено е важно да се обезбедат потребните ресурси – човечки, финансиски и
материјални, предвидени во Планот. За таа цел, потребно е реално планирање на
средствата во буџетот за имплементација на наведените проекти.

Мониторингот и оценката на реализираниот план претставува систем за
мерење на напредокот за остварување на поставените цели, а во исто време и
навремени мерки со цел можни корекции и оценки на целокупната успешност за
реализација на планот. Следењето подразбира систем на собирање и обработка
на податоци со цел споредба на постигнатите резултати со планираните.
Оценувањето е втемелено врз наодите за следење и дава целокупна оценка за
остварување на поставените цели.

Мониторингот за реализација на планот ќе се работи на годишно ниво, врз
основа на дефинираните проекти и програмски индикатори и планот за
реализација. Притоа ќе се користат базите на податоци кои се ажурираат еднаш
годишно.

Наодите од ажурираните податоци ги разгледува градоначалникот на
општината и дава насоки и сугестии за преземање евентуални мерки со цел
подобрување на состојбата.
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8. Комуникација со јавноста

Комуникациската стратегија/план се однесува на промовирање и
спроведување на активностите утврдени во ИПЛР.

Општината е носител на планот за комуникација. Основната цел на
комуникациската стратегија е да се обезбеди информирање и промоција на ИПЛР.
Информациите се адресираат до локалната заедница, главните засегнати страни
и носителите на развојот.

Целта на комуникациската стратегија е:
 да обезбеди транспарентност во спроведувањето на ИПЛР;
 да ја подигне јавната свест за ИПЛР;
 да ги информира носителите на развојните мерки за нивната улога во

спроведувањето на ИПЛР;
 да се развие административен капацитет за ефективна комуникација

во рамките и за потребите на ИПЛР;
 поврзување и соработка со медиумите за подобро и поефикасно

информирање за спроведувањето на ИПЛР.
Комуникациските канали ги вклучуваат главните засегнати страни и

имплицираат нивна заемна соработка и комуникација со целните групи.
Канали за комуникација се:

 Градоначалникот – ја информира јавноста за спроведувањето на
ИПЛР;

 Координаторот за ЛЕР – подготвува извештај до Советот на
општината и заедно со нивните забелешки, до останатите чинители
на развојот во општината.

Сите активности кои ќе бидат преземени во рамките на Комуникациската
стратегија ќе се придржуваат кон принципите за транспарентност во
комуникацијата, па според тоа информациите ќе бидат јасно презентирани, а
активностите ќе се базираат врз насочување на сите релевантни пораки до
целните групи.

8.1. План за комуникација

Бидејќи самиот Интегриран план за локален развој е за наредните 4 години, во
прилог е табелата со активности околу неговата комуникација:

Термин Активност Учесници Цел Одговорен Извор на
финансии

Трошоци

Април 2019 Претставување на
ИПЛР/Предлог

Тим за изработка Подготовка на ИПЛР
за усвојување од
Советот

Драгица Горгиевска N/A 0,00 мкд

Април 2019 Усвојување на
ИПЛР и негово
објавување

Советници, општинска
администрација

Да се објави
одлуката за
усвојување и да се
постави документот

Совет на
Општината,

Канцеларија за

N/A 0,00 мкд
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на интернет-
страницата

ЛЕР

Април 2019

Информирање на
пошироката
јавност

Јавност, медиуми,

партнери во

имплементацијата

Сè за ИПЛР на

интернет-

страницата,

номинирање

лице за контакт

Канцеларија за
ЛЕР

Буџет на
Општинат
а

1.000 мкд

Континуирано

Најмалку
еднаш
годишно

Состанок на
Советот на
Општината и
состанок на
работниот тим

Советници, ЛЕР-
координатор, членови
на работниот тим

Јавност, медиуми

Да се следи
спроведувањето и да
се утврди евентуална
потреба од измени во
ИПЛР

Совет на
Општината

N/A 0,00 мкд

Февруари 2020 Изготвување
извештај

ЛЕР-координатор Да се утврдат
резултатите од
спроведувањето на
ИПЛР

Совет на
Општината

N/A 0,00 мкд

Координатор на проектот / Изготвил:
Драгица Горгиевска Советник за нормативно-правни работи
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