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Почитувани  сограѓани , 
 
За мене функцијата градоначалник  
претставуваше предизвик , но воедно и 
голема одговорност ,  воден со една 
единствена цел од општина Чешиново-
Облешево да направиме пристојно место 
за живеење. 
Се определивме за одговорност  и 
законито работење, почитувајќи го 

принципот на транспарентност. Работевме отчетно кон граѓаните,  да 
знаат што сработила општината и каде се трошат нивните пари. 
Работата ја насочивме кон  подобрување на  инфраструктурата и 
состојбата во која ја затекнавме нашата општина. Наследивме 
реализирани проекти но и многу села без елементарни услови за 
нормално живеење. Наследивме села без водовод и канализација 
раскопани патишта со дотраена инфраструктура и неконтролирано 
трошење на општинските средства. 
Свесен сум дека затекнатата состојба не можеме да ја промениме 
веднаш, но со одговорна работа, совесно трошење на општинските 
пари и залагање ќе се трудиме да ја промениме сликата за општина 
Чешиново-Облешево. 
Во изминатиот период од две години решивме многу комунални и 
инфраструктурни проекти. Изградивме и асфалтиравме улици во сите 
населени места од општината а исто така изградивме и 
канализациони системи во повеќето населени места.  
Но Нашата работа  овде не застанува,  продолжуваме понатаму со 
работа со една основна цел  создавање на вредности и дела за 
општина со современи услови за живот.  
                                                                                              
                                                                                              Искрено ваш,  
                                                                                              Градоначалник 
                                                                                              Горанчо Крстев 
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ИЗГРАДЕН Е НОВ БУНАР ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ  ВО 
С.СПАНЧЕВО 

Преку Европската Унија (ЕУ) обезбедени беа средства за развој на 
руралната инфраструктура, преку програма која ја имплементира Министерството 
за финансии, а истата е администрирана од страна на Светска банка. Во рамки на 
оваа програма, Општина Чешиново–Облешево обезбеди грант во износ од 
2.053.767 денари за реализирање на проектот „Изградба на бунар за 
подобрување на водоснабдувањето на с.Спанчево со изведба на цевковод за 
поврзување на бунарот со резервоарот„.    
Изградениот бунар е со длабочина од 65метри, и со капацитет на бунарот од 2 
литри во секунда. Зафатените количини на вода ќе се пумпат до постоечкиот 
резервоарски простор од каде ќе се дистрибуира вода по веќе постоечката 
водоводнамрежа.  
Изградбата на овој Бунар е со намена за обезбедување на дополнителни 
количини на вода во летниот период кога намалува капацитетот на издржливоста 
на постоечкиот, и со неговата изградбата ќе се реши овој долгогодишен проблем 
со кој беа соочени жителите на село Спанчево кои конечно ќе добијат квалитетно 
водоснабдување. 

 

  

ИНФР АС Т Р У К Т У Р А  
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УРЕДУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ КАНЦЕЛАРИИ 

Со средства од Буџетот на Општина Чешиново-Облешево извршена е  
реконструкција и уредување на  канцелариските простории од општинската зграда 
во Облешево. Извршено е санирање на оштетувањата на таванскиот простор и 
пукнатините по ѕидовите односно  извршено е и комплетно бојадисување на 
канцелариите од зградата. 

 

 

ПОСТАВЕНА Е НОВА ИНФОРМАТИВНА ТАБЛА ЗА 

ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ОПШТИНСКТА ЗГРАДА 
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ПОСТАВЕНИ СЕ  ФОТОВОЛТАИЧНИ СОЛАРНИ СИСТЕМИ 

Општина Чешиново-Облешево е една од 36те општини во државата каде се 
имплементира проектот за набавка и инсталација на фотоволтаични системи во 
јавни општински објекти.  

Проектот се реализира на барање на Владата за кој ЕУ вклучувајќи го и 
кофинансирањето од Владата обезбедени се 20,667 милиони евра. Програмата ја 
имплементира Министерството за финансии, а истата е администрирана од 
страна на Светска банка.  

Во општина Чешиново-Облешево фотоволтаични системи ќе бидат 
поставени на три јавни објекти и тоа : Општинската административна зграда во 
Облешево , ОУ„Страшо Пинџур“ с.Соколарци и Подрачно училиште „Страшо 
Пинџур“ во Спанчево.  

Со поставувањето на фотоволтаичните системи ќе се направат значајни 
заштеди на електричната енергија кај овие јавни објекти, со што дирекно ќе се 
намалат трошоците на општината. Едновремено со овој проект ќе се зголеми и 
бројот на користени обновливи извори на енергија согласно стратешките напори 
на Владата за поттикнување на користење на обновливи извори на енергија и 
заштита на животната средина.  
Фирма изведувач на градежните работи е Друштво за производство, трговија, 

промет и услуги КМГ ЕОЛ КВАЗАР ДООЕЛ Скопје. 
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ПОСТАВЕНИ  БЕХАТОН ПЛОЧКИ ВО С.СПАНЧЕВО  

За уредување на централниот дел од с.Спанчево преку донациски средства 
обезбедивме бехатон плочки.  
Овој дел од селото е најпрометен и неопходно беше да се изврши  проширување 
на просторот  и негово доуредување.  

 

 

 

 

 

 

 

ТАМПОНИРАЊЕ НА УЛИЦИ ВО С.ЧЕШИНОВО 
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ИЗГРАДЕНА Е НАБЉУДУВАЧНИЦА ЗА ПТИЦИ КАЈ С.УЛАРЦИ 

Општина Чешиново-Облешево 
како дел од мрежата на Европски 
села на Штркови ,   потпиша  
договорот со Германската фондација 
Еуронатура за финансирање  на 
проектот “Wet Meadows and 
Pastures “. Станува збор за изградба 
на набљудувачница која е изработена 
од дрвена конструкција.  

Изградената набљудувачницата 
за птици  е поставена во близина на 
с. Уларци. Фирма изведувач на 
градежните работи беше ТП Искра 
ДОО – Прилеп. 

Како дел од асоцијацијата 
„Европско село на штркот“ општина 
Чешиново-Облешево традиционално 
секоја година во месец  мај го 
одбележува и Денот на штркот. 
 

 

ПРОШИРУВАЊЕ НА ДВА МОСТА И ПРОПУСТИ 

 

Пред печетокот на наводнителната 
сезона во општина Чешиново-
Облешево извршено е  
Проширување на два моста на 
патот Чешиново-Соколарци и 
изработка на пропусти над 
каналетки на пат Облешево-
Спанчево . 

Станува збор за Проширување 
од двете страни на армиран бетонски 
плочест мост-со две полиња (L=5,7м  
и вкупна должина од L=7,5м)  на пат 
Чешиново-Соколарци, прв мост; 
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Проширување од една страна на 
армиран бетонски плочест мост-со 
едно поле (L=2,9м   и вкупна должина 
од L=4,2м)  на пат Чешиново-
Соколарци, втор мост; и  Изработка 
на АБ четири пропусти над каналетки 
на  пат Облешево-Спанчево L=2,2m. 

Фирма изведувач на работите е 
ДГТУ „ Евроградба-Инженеринг“ 
ДООЕЛ. Средствата за изградба се 
издовени од Буџетот на општина 
Чешиново-Облешево во вредност од 
354.000,00 денари  со ДДВ. 

 

 

 

ИЗГРАДЕН  РЕГИОНАЛНИОТ ПАТ  ВИНИЦА-ШТИП , 

ДЕЛНИЦА ТЕРАНЦИ-КУЧИЧИНО 

 
 

Ја завршивме изградба на 
патниот правец Теранци-Кучичино кој 
е дел од регионалниот пат Виница-
Штип а ги поврзува општина 
Чешиново-Облешево со соседните 
општини Карбинци и Зрновци. 
Изградбата на овој патен правец ја 

реализираше Јавното претпријатие 
„Македонија пат“. Изградена е  
делница со должина од околу 3 
километри и широчина од 4 метри 
која ги поврзува населените места 
Теранци и Кучичино. Изградбата на 
овој патен правец е од огромно 
значење за жителите на нашата 
општина.  

Изградбата на овој пат ќе 
придонесе да се намали сообраќајот 
кој се одвива по магистралниот пат 
А3, ако досега жителите од с.Теранци 
за да отидат во Кучичино мораа да 
изминат 12 километри сега со 
изградбата на овој пат истото можат 
да го направат само за 3 километри, 
освен тоа со негова изградба ќе се 
намалат изминатите километри и до 
соседните општини.  
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Делницата Теранци - Кучичино 
е дел од програмата на Јавното 
претпријатие за државни патишта на 
Република Македонија за изградба на 
регионалната делница во истокот која 
ќе ги поврзува општините Штип, 
Карбинци, Чешиново-Облешево, 
Зрновци и Виница.  

 
 

 

ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКА ПАТЕКА-ТРОТОАР НА 

 УЛИЦА „АСНОМ“ ВО С.ЧЕШИНОВО 

 
 

 
 
     Изградена е  пешачка патека-

тротоар на улицата „Асном“ во с. 

Чешиново .   Улицата Асном која се 

наоѓа на самиот влез во селото е 

комплетно уредена од левата страна 

со пешачка патека –тротоар со 

должина од околу еден километар на 

која е поставена  урбана опрема  од 

клупи и метални корпи за отпадоци 

Фирма изведувач на градежните 

активности е „Коп-Инженеринг“ 

ДООЕЛ Скопје.   

Вкупната вредност за изградба на 

Пешачката патека изнесува 

3.746.399,00 денари  од кои дел од 

средствата односно 1.834.735,00 ден.  

се обезбедени од Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево а 

преостанатиот дел од 1.340.179,00 

ден се обезбедени преку 

Министерството за локална 
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самоуправа-Биро за регионален 

развој. Изградбата на пешачка патека  

ќе придонесе за поголема безбедност 

во сообраќајот а со самото тоа 

Чешиново ќе добие и урбано уреден 

влез.  

 

 

 
ИЗГРАДЕНА Е УЛ „СТОЈАН ЈАКИМОВ“ ВО С.ТЕРАНЦИ 

 
Во населено место Теранци изградивме  улица и крак од улицата „Стојан 
Јакимов“. 
Средствата за изградба се обезбедени преку Јавниот повик за користење на ЕУ 
ИПА грант објавен од Министерството за финансии наменет за рурална 
инфраструктура . 
Со изградба опфатена е  улицата „Стојан Јакимов “  со должина од 224 метри и  
кракот  на  улицата  со должина од 138метри кои  се  поплочени со бекатон со 
дебелини од 8см . 
Изградбата на улиците е од особено значење за жителите на ова населено место 
бидејќи со нивна изградба се обезбедува подобар пристап за околу 25 
домаќинства од ова населено место. 
Вкупната вредност за изградба изнесува 2.199.393,00денари (без ДДВ). Фирма 
изведувач на градежните активности е „Турбоинженеринг“  Скопје. 
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ИЗГРАДБА НА УЛИЦА „МАРШАЛ ТИТО“ И „ЛАЗАР МАНОВ“ 

ВО С. СОКОЛАРЦИ 

 

 
 

Во населено место 
Соколарци со изградба се опфатени 
улица „Лазар Манов“ со должина од 
119метри и улица „Маршал Тито“ со 
должина од 430метри, каде е 
изграден коловоз со широчина од 
3,5м и банкини од 2x0,5м , 
асфалтирани со слој со дебелина од 
7см.  

 
Освен проширување на коловозот на 
улиците е извршено и одводнување 
од надојдените води односно 
изградени се е прифатни 
атмосферски сливници од плиток тип 
кои ќе овозможат прифаќање на 
водата и одводнување до постојните 

атмосферски канали.  
 

 

РЕКОНСТРУИРАН Е  РЕГИОНАЛНИОТ ПАТ  ТРКАЊЕ - ПИШИЦА 

Како дел од програмата на Јавното Претпријатие за Државни Патишта со 
реконструкција опфатен е регионалниот пат Р2342 Тркање-Пишица. 

Реконструкција опфаќа поставување на нова асфалтна маса на веќе 
постоечкиот пат кој е со должина од околу 12 километри започнуваќи од село 
Новоселани па се до с.Тркање.  

Фирмата изведувач на градежите работи е „Ескаватори МК ДООЕЛ“ Скопје.  
Реконструкцијата на овој регионален пат е од особено значење за жителите 

на нашата општина бидејќи со оваа делница општина Чешиново-Облешево се 
поврзува со соседните општини, општина Кочани и Пробиштип.  

Со неговата изградба значително се подобри патната инфраструктура во 
овој дел од општината кој допринесе да се  овозможи и побезбеден сообраќај. 
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АСФАЛТИРАЊЕ НА УЛ„ВАНЕ ЗЛАТЕВ И УЛ „ПАВЛИНА 
ВЕЛЈАНОВА“ ВО С.ЖИГАНЦИ 

 
Во населено место Жиганци изградивме две улици, и тоа улица „Павлина 

Велјанова“ со должина од 107метри и ул„Ване Златев“ со должина од 112метри 
кои се со коловоз со широчина од 3,5м и банкини.  
Фирма изведувач на градежните работи е ГТД„Изградба “ДОО Струмица. 
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АСФАЛТИРАЊЕ НА УЛИЦА И КРАК ОД УЛИЦАТА 
„ЗДРАВКО НАЦЕВ“ ВО СЕЛО УЛАРЦИ 

Како дел од проектот за подобрување на патната инфраструктурата со 
изградба на мали улици во повеќе населените места од општината опфатено е и 
село Уларци.  

Во с.Уларци изградена е улица „Здравко Нацев“ со должина од 220метри и 
крак од улицата со должина од 205метри. Вкупната вредност на проектот изнесува 
574,449.00 денари. Фирма изведувач на градежните работи е ГТД„Изградба“ ДОО 
Струмица . 

 
ИЗГРАДБА НА УЛИЦА „РИСТО СОКОЛОВ“ ВО КУЧИЧИНО 

Во село Кучичино со изградба е опфатена  улицата „Ристо Соколов“  која е со 
вкупна должина од 315 метри. Изграден е  коловоз со ширина од 3метри и 
поставен асфалтен слој од 7см.    

Фирмата изведувач на градежните работи е ГТД„Изградба “ДОО. 
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ИЗГРАДБА НА УЛИЦА „ГИЧО СТОЈЧЕВ“ ВО С.КУЧИЧИНО  

Како дел од програмата за подобрување на патната инфраструктурата со 
изградба на мали улици опфатена се и  улици  во село Кучичино. 

Изградена е улицата „Гичо Стојчев“ која е со должина од 194м2 и  коловоз со 
ширина од 3метри на кој е поставен асфалтен слој од 7см.  

Фирма изведувач на градежните работи е ОСД „Кирил“ ДООЕЛ Скопје. 
Средствата за изградба на улицата се обезбедени преку Агенцијата за 
финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во вредност од 
1.552.555 денари. 

 

 

ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ ВО С.ЧИФЛИК 

 
Во населено место Чифлик  
изградивме  две улици односно два 
крака од улицата „Маршал Тито“ кои 
се со вкупна должина од 387метри и 
широчина од 3,5 метри. 
Фирмата изведувач на градежните 
работи ГТД„Изградба “ДОО. 
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ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ ВО С.БУРИЛЧЕВО 

 

 

 

За подобрување на патната 
инфраструктура во населено место 
Бурилчево изградивме две мали 
улици односно два крака од улица 
„Гиго Крстев“ кои се со вкупна 
должина од 221 метар и широчина од 
3,5 метри. 

 

 

УЛИЦАТА „ЕДВАРД КАРДЕЉ“ ВО СПАНЧЕВО

 
Во населено место Спанчево ја 

асфалтиравме улицата „Едвард 
Кардељ“ , која е со должина од 
245метри и широчина од 3,5 метри. 

Фирмата изведувач на 
градежните работи е ГТД„Изградба 
“ДОО. Проектот е имплементиран 
преку Министерството за финансии 
на РМ. 
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КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА И ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА ЗА 

ОТПАДНИ ВОДИ ВО СЕЛО СПАНЧЕВО  

 

Жителите на населеното место Спанчево конечно ќе добијат фекална 
канализациона мрежа и пречистителна станица за отпадни води.  Започната е  
Изградба на пречистителна станица за отпадни води со изградба на дел од 
фекалната канализациона мрежа за село Спанчево. Изградбата на 
канализационата мрежа досега беше еден од најгорливите проблеми со кои се 
соочуваат жителите на ова населено место. Со изградбата на канализационата 
мрежа и пречистителната станица за отпадни води ќе се обезбедат поквалитетни 
и по еколошки услови за живеење за жителите на село Спанчево. 
Инвестицијата е вредна 23.411.638,84 илјади денари , средства се обезбедени со 
Договор за Грант склучен меѓу Министерство за транспорт и врски на СРМ и 
општина Чешиново-Облешево. 
Фирма изведувач на градежните работи е ДГ Изгрев Инжењеринг Велес. 
 
 

 

К ОМУ НАЛНИ  Р АБ ОТ И 
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КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА ВО С.СОКОЛАРЦИ   

 

 

 
 
Започнавме со изградба на 

систем за третман на отпадни води во 
село Соколарци, во рамките на 
Проектот „ Заштита на животната 
средина преку изградба на систем за 
третман на отпадни води“ .  

Изградбата на фекалната 
канализација во Соколарци е дел од 
проектите кои центарот за развој на 
ИПР ги обезбеди од програмата за  

развој на планските региони преку 
Министерството за локална 
самоуправа. Проектот е финансиран 
од Биро за регионален развој со 
кофинансирачко учество на општина 
Чешиново-Облешево.Вкупната 
вредност на проектот изнесува 
15.449.194,00 денари со пресметан 
ДДВ. 

 
Фирмата изведувач 

„Турбоинженеринг ДООЕЛ Скопје“. 
Изградбата на канализационата 

мрежа во село Соколарци е од 
особено значење за жителите на ова 
населено место бидејки до сега не 
постоеше никаква канализациона 
мрежа, отпадните води се собираат 
индивидуално во септички јами, а со 
самото тоа доаѓаше до загадување на 
подземните води и уништување на 
животната средина.  
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КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА ВО С.БАЊА  

 

 
 
 
Започнавме со градежните 

работи за изградба на Канализациона 
мрежа за третман на отпадни води во 
село Бања. Пртоектот е финансиран 
преку Агенцијата за финансиска 
поддршка во земјоделството и 
руралниот развој преку Програмата 
за рурален развој,  односно 
обезбедени се вкупно 24.561.202,00 
денари со пресметан ДДВ. 

Со овој проект овозможуваме 
околу 300 жители на селото Бања да 
добијат канализациона мрежа со што  
ќе го подобриме квалитетот на живот 
на граѓаните од оваа населено место,  
ќе ги намалиме трошоците за 
чистење на септичките јами а со ова 
позитивно ќе влијаеме и врз 
заштитата на животната средина.  

Фирма изведувач на градежните 

работи е  ДПУ„Коп-Инженеринг“. 
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НАБАВЕН Е МИНИ БАГЕР 

 

 
 Преку УНДП  обезбедивме 

средства во вредност од 1.500.000,00 
денари за набавка на  Мини  Багер за 
потребите на општината Чешиново-
Облешево како и за потребите на  
јавното комунално претпријатие.  

 

НАБАВЕНА Е УНИВЕРЗАЛНА МАШИНА РОВОКОПАЧ-СКИП 

 
 

Преку Министерството за 
финансии и Светска Банка, поточно 
преку ИПА средства од проектот за 
рурален развој и подобрување на 
општинските услуги, општина 
Чешиново-Овлешево е една од   
десете општини кои во својот 
машински парк добија на 
располагање најквалитетни 
комбинирани машини-ровокопачи, 
плугови за чистење снег и чекани со 
кои ќе допринесат за општата 
благосостојба на граѓаните. 
 

 

НАБАВИВМЕ ТРАКТОР СО ПРИКОЛКА И  КОСИЛКА ЗА ТРЕВА 

Преку гранд од Светска банка обезбедивме механизација,  трактор со приколка и 

косилка за трева за потребите на комуналното претпријатие во вредност од  

1.528.713  денари. 
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ИЗГРАДБА НА ДЕТСКА ГРАДИНКА ВО С.СПАНЧЕВО 

Во село Спанчево изградивме  нова детска градинка.  
Стариот не функционален општински објект кој беше амбуланта ,  комплетно 

го реновиравме и адаптиравме во детска градинка,  со цел обезбедување на 
дополнителен простор за згрижување на децата од предучилишна возраст.  

Веќе постоечките две градинки кои се наоѓаат во Чешиново и Облешево не 
успеваат да ги згрижат сите деца од општината па поради тоа неопходно беше да 
биде отворена уште една градинка.  

Објектот е опремен со содветни занимални за престој на децата кои ги  
задоволуваат стандардите во поглед на остварување на програмата за воспитно 
образовна работа ,и истиот е со капацитет за згрижување до 50 дечиња. 

Средствата за реализација на проектот се обезбедени преку Министерството 
за труд и социјална политика. Фирма изведувач на градежните работи е  СОЛАС 
ЕКС-ИМ Скопје.  
 

 

 

ОБ Р АЗ ОВ АНИЕ  
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РЕКОНСТРУИРАНИ  УЧИЛНИЦИ  ВО  

ОУ„КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО ОБЛЕШЕВО 

 

 
 

Во централното основно 
училиште ОУ „ Климент Охридски“  во 
Облешево во пресрет на второто 
полугодие од учебната 2017-2018 
година извршена е  реконструкција на 
училниците. 

Со реконструкција опфатени се 
сите простории од вториот кат од 
училишната зграда односно  
извршено е бојадисување на 
ѕидовите  санирана е влагата на 
местата каде што се има појавено и 
поставен е комплетно нов под со 
ламинат  на  вкупно 6 училници. 
 
 

Реконструкцијата на 
училишните згради е согласно 
Програмата за работа на Општина 
Чешиново-Облешево, со цел околу 
200 ученици кои учат во оваа 
деветолетка да имаат солидни 
услови за едукација и реализирање 
на наставата. 

Извршена е промена и на 
стариот дотраен под  во подрачното 
училиште во с.Кучичино. 
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НОВА ОГРАДА ВО ПОДРАЧНОТО  УЧИЛИШТЕ 

ООУ„СТРАШО ПИНЏУР“ ВО С.СПАНЧЕВО 

 

 

Како дел од програмата за 
подобрување на условите во 
образовните установи  општина 
Чешиново-Облешево во соработка со 
ОУ„Страшо Пинџур“ поставивме нова 
ограда во основното училиште во 
с.Спанчево. Старата дотраена ограда 
е заменета со нова 2метри висока 
метална ограда. Новата ограда е 
поставена заради поголема 
безбедност на учениците а исто така 
и за заштита и чување на самите 
објекти.   
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НОВА ФАСАДА НА ПОДРАЧНОТО УЧИЛИШТЕ 

ООУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ “ ВО С.ТЕРАНЦИ 

 

 
 
По точно 70 години од постоењето на 
подрачното училиште „Климент 
Охридски“ во село Теранци 
направивме реконструкција на 
фасадата и училниците во ова 
училиште. Со средства од буџетот на 
ООУ “Климент Охридски“ направена е 
новата термо-изолациона фасада а 
исто така за подобрување на усовите 
во образовните установи во кои се 
одвива образовниот процес извршено 
е и бојадисување и поставуваме на 
нов под во училниците. Фирма 
изведувач на градежните работи е 
,,Веди-Метал “ Дооел-Зрновци. 
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ВЕЛИГДЕНСКА ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА 

 

 

Во пресрет на големиот 
Христијански празник Велигден, 
градоначалникот на општина 
Чешиново-Облешево Горанчо Крстев 
во соработка со Општинаската 
организација на Црвен крст - Кочани, 
организираше хуманитарни акции за 
социјално најранливата категорија на 
граѓани од општината.  

Поделени се социјални пакети со 
храна во сите населени места од 
нашата општина. Со овој хуман гест 
се надеваме дека ќе се подигне 
јавната свест за грижа кон оваа група 
на граѓани.  

ПЕТ НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА  АНГАЖИРАНИ ЗА 
ОПШТИНСКО КОРИСНА РАБОТА 

 
Во општина Чешиново-Облешево во 
период од 2017-2018година се 
реализираше проектот Програма за 
општинско корисна работа, 
финансиски поддржан од УНДП и 

Министерството за труд и социјална 
политика и АВРМ во соработка со 
општината. Во општина Чешиново-
Облешево беа ангажирани вкупно пет 
невработени лица за период од шест 
месеци од кои  две лица се 
ангажирани за грижа за стари лица и 
три за негователки во детските 
градинки.  
Овие лица ќе бидат ангажирани по 
четири часа дневно во временски 
период од шест месеци и ќе добиваат 
месечен надомест од 9 000 денари.   

С ОЦИЈ АЛНА  З АШТ ИТ А  И  

Х УМАНИТ АР НИ  АК Т ИВ НОС Т И  
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ИЗГРАДБА НА ЕКО-ЕТНО ПАРК ВО ЧЕШИНОВО 

 
 

Изграден е нов Еко-етно парк во 
с.Чешиново. Стариот веќе постоечки 
парк е роконструиран на чие место 
поставена е  нова урбана опрема, 
инфо куќи, набљудувачница за птици 
и друга придружна опрема. 

Во склоп на паркот 
реконструиран е и стариот 

амфитеатар, на кој поставена е 
настрешница а исто така е уреден и 
просторот покрај бината.  

 
 
Преоект е вреден десет милиони 
денари, обезбедени од Швајцарската 
агенција за развој и соработка за 
зачувување на природата која е 
главниот финансиер на проектот а 
кофинансиер со издвоени средства 
од 950.000,00 денари е општината 
Чешиново-Облешево. 
 

 

            

Е К ОЛОГ ИЈ А  
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ИЗГРАДБА НА  ЕКО-ЕТНО ПАРК ВО СОКОЛАРЦИ 

Жителите на село Соколарци добија комплетно нов урбано опремен Еко-етно 
парк. Паркот е опремен со урбана опрема, инфо куќи, набљудувачница за птици, и 
друга придружна опрема што на некој начин го поставува штркот како главно 
обележје на општината. 

Во склоп на паркот исто така е регулирано и поплочено со камен коритото на 
долот што минува покрај самиот парк. 

Преоект е вреден десет милиони денари, обезбедени од Швајцарската 
агенција за развој и соработка за зачувување на природата која е главниот 
финансиер на проектот а кофинансиер со издвоени средства од 950.000,00 
денари е општината Чешиново-Облешево. 
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ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО ДОМАЌИН НА  
“16ТИ СОСТАНОК НА ЕВРОПСКА МРЕЖА НА ШТРКОВИ ” 

 

 
 
Од 12 до 15 Јуни 2019год., Општина 
Чешиново-Облешево беше домаќин 
на “16ти состанок на европска мрежа 
на штркови”, a со тоа и на 
претставници од 10 држави од 
Европа меѓу кои: Германија, Србија, 
Полска, Словенија, Швајцарија, 
Бугарија, Грција и Турција.  
 
На состанокот  беа презентирани 
активностите кои општина Чешиново-
Облешево како членка на 
асоцијацијата Европско село на 
штркот ги презема за  заштита на 
белиот штрк,  а со самото тоа беше 
промоивирана и самата општина, која 
во соработка со Македонското 
Еколошко Друштво ги презентираше и  

Активностите за зачувување на 
природата во Источен плански 
регион. 
 
Темата на средбата беше 
усмртувањето на белите штркови од 
струен удар (електрокуција) – 
значајна закана за овие прекрасни 
птици. Експертите за заштита на 
белиот штрк  од бројните европски 
села на штркови ги споделија своите 
искуства од терен, а експертите кои 
го истражуваат конфликтот штркови и 
електрокуција ги споделија своето 
знаење и практични искуства. 
 
Поддржувачи на манифестацијата 
беа: Еуро Натур-Германија, 
Швајцарската агенција за развој и 
соработка преку програмата за 
зачувување на природата со Центар 
за источен плански регион, проект 
координиран од Фармахем, 
Министерството за Економија и 
Макеодонското еколошко друштво. 

 

К  У  Л  Т  У  Р  А  
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ОДРЖАНИ ТУРНИРИ ВО ФУДБАЛ 

 

Општина Чешиново-Облешево 

ги организираше и финансиски 

поддржа  Илинденски Спортски Игри 

во Чешиново, исто така финансиски 

потпомогнати беа и меморијални 

турнири во фудбал.  

 

 

 МАТРЕЈАЛНА ПОМОШ ЗА ЦРКВАТА СВ.ДИМИТРИЈА ВО ЧЕШИНОВО 
 

Во износ од 100.000,00 денари средства издвоени од Буџетот на општина 
Чешиново-Облешево обезбедена е матрејална помош за реконструкција на 
црквата Св. „Димитрија“  во с.Чешиново.  
 

 МАТРЕЈАЛНА ПОМОШ ЗА ЦРКВАТА СВ.ЈОВАН КРСТИТЕЛ ВО 
ОБЛЕШЕВО 

 
Износ од 100.000,00 денари , средства издвоени од Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево доделени се за набавка на градежни матрејали за изградба 
на црквата Св. Јован Крстител во село Облешево. 

 
 
 

ДОНАЦИИ 

С ПОР Т  
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 МАТРЕЈАЛНА ПОМОШ ЗА МАНАСТИРОТ  СВ.ИЛИЈА ВО СПАНЧЕВО 
 

За реконструкција на дворното место и изградба на пристапен пат до 
манастирот Св.Илија во село Спанчево од Буџетот на општина Чешиново-
Облешево доделени се вкупно 50.000,00 денари. 

 

 МАТРЕЈАЛНА ПОМОШ ЗА ЦРКВАТА СВ.АРХАНГЕЛ МИХАИЛ ВО 
СПАНЧЕВО 

 
Од Буџетот на општина Чешиново-Облешево доделени се вкупно 100.000,00 

денари, за набавка на матрејали за реконструкција на црквата Св. Архангел 
Михаил во село Спанчево. 
 
 

 

 Изработена е Техничката документација – Физибилити студија за 

Бањолошкиот центар во с.Бања. Изработката на техничката документација 

е финансирана од страна на УНДП во рамки на Програмата за развој на 

туризмот во државата. 

 Изработен е урбанистички план за Чешиново додека во  тек е  изработка  за 

населените места Облешево, Чифлик и Спанчево.  

 Преку Министерство за финансии - Светска банка, во тек е изработка на 

Техничка документација за реконструкција на патен правец с.Чешиново-

с.Спанчево.  

 

 

 

Т Е Х НИЧ К А  ДОК У МЕ НТ АЦИЈ А  


