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Почитувани сограѓани, 
 

 
Зачувување на задрава животна средина, е еден од 

врвните приоритети на администрацијата на Општина 
Чешиново - Облешево и моја лична заложба. Во тие 
рамки ми претставува задоволство да го претставам 
првиот Локалeн акционен план за животна средина 
(ЛЕАП) на Општина Чешиново - Облешево.  

 
Со ЛЕАП документот се креира стратегија за 

заштита и унапредување на животната средина во 
Општина Чешиново - Облешево и се дава рамка на 
досегашните напори за подобрување на животната 
средина во нашата општина. 

 
Со изработка на овој документ се дефинира состојбата на животната средина 

во општината Чешиново - Облешево, идентификувани се проблемите и направена е 
нивна приоритетизација, дефинирани се мерки и инструменти за спроведување на 
определбите за заштита на животната средина и разработен е план на активности 
за решавање на приоритетните проблеми, сé во насока за заштита на  животната 
средина и здравјето на граѓаните.  

 
Со изготвувањето на ЛЕАП-от како стратешки документ Општина Чешиново - 

Облешево го потврди својот одговорен однос во изнаоѓањето на механизми за 
интегрирање на заштитата на животната средина во локалниот економски и 
социјален развој на општината. 

 
Во оваа прилика, ја изразувам својата благодарност кон Министерството за 

животна средина и просторно планирање, за пружената финансиска поддршка, 
како и на членовите на Локалниот комитет, членовите на работните групи и 
експертите кои беа ангажирани во рамките на проектот и посветија дел од своето  
време за изработка на овој документ.  

 
 
Со почит,  
 
Општина Чешиново - Облешево 
 

Градоначалник,  
Јорданчо Лефков 
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УЧЕСНИЦИ ВО ПРОЦЕСОТ НА ИЗРАБОТКА НА ЛЕАП 
     
Локален Комитет за изработка на ЛЕАП во Општина Чешиново – Облешево 
 

Р.бр. Име и презиме Организација/позиција 

1. Јорданчо Лефков Градоначалник Општина-Чешиново 

2. Грозде Митров Претседател на Совет 

3 Димче Николов Член на Совет  

4. Станче Стефанов НВО/Еко Чифлик 

5. Игор Јанев Директор  ЈПКД Облешево 

6. Дејанчо Петров Член на Совет 

7. Стојанче Анастасов Претседател Национ. Совет за ориз 

8. Горан Лефков Новинар, Scoope 

9. Благоја Митев Општина Чешиново-Облешево 

10. Вера Арсова Општина Чешиново-Облешево 

11. Верица Иванова Член на Совет 

12. Тина Петрова Невработена Дипл. агроном 

13. Дијана Иванова Едукатор, ЦРДР 

14. Стојан Стефанов Наставник, ОУ Климент Охридски 

15. Борис Зашев Наставник, ОУ Страшо Пинџур 

16. Митко Крстов Општина Чешиново-Облешево 

17. Горанчо Зашов Директор ВП Брегалница 
 

Локален координатор за изработка на ЛЕАП Драгица Ѓоргиевска 
Заменик на локален координатор Благоја Митев 
Одговорен за информирање на јавноста Горан Лефков 

 
Членови на работни групи: 
 

Работна група - Воздух:  Работна група - Вода:  Работна група - 
Управување со отпад:  

• Благоја Митев 
• Митко Крстов 
• Игор Јанев 

− Грозде Митров 
− Горанчо Зашов 
− Драгица 

Ѓоргиевска 

− Станче Сефанов 
− Дејанчо Петров 
− Димче Николов 

 
Работна група - Природа:   Работна група - Почва и искористување на 

земјиштето:  
• Дијана Иванова 
• Верица Иванова 
• Борис Зашов  
• Стојан Стефанов 

− Тина Петрова 
− Вера Арсова 
− Горан Лефков 
− Стојанче Анастасов 
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КРАТЕНКИ  
 
ГУП Генерален урбанистички план 
ДУП Детален урбанистички план 
ДПСИР Движечки сили, Притисоци, Состојба, Импликации, Реакции 
ЕЕА/ЕАЖС Европска агенција за животна средина 
ЕУ Европска Унија 
ЕЛС Единици на локална самоуправа 
ЕIА/ОВЖС Оценка на влијание врз животната средина 
IPPC/ИСКЗ Интегрирано спречување и контрола на загадувањето 
ЈKП Јавно комунално претпријатие 
ЈПМШ Јавно претпријатие Македонски шуми 
КО Катастарска општина 
ЛЕАП Локален акционен план за животна средина 
МЖСПП Министерство за животна средина и просторно планирање 
МЗШВ Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 
НВО Невладина организација 
НПУЦО Национален План за управување со отпад во Република Македонија 
ППРМ Просторен План на Република Македонија 
РМ Република Македонија 
РЗЗЗ Републички завод за здравствена заштита 
SWОТ/ ССМЗ Сили, слабости, можности, закани 
СП Споменик на природата 
СПР Строг природен резерват 
ССБРРМ Студија за состојбата со биолошката разновидност во Република 

Македонија 
ЗЕЛС Заедница на единици на локална самоуправа 
МСП Мали и средни претпријатија 
ЗК Земјоделски Комбинат 
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ПРЕДГОВОР 
 

Пренесувањето на дел од надлежностите и обврските од централната на локалната 
власт во процесот на децентрализација наложи идентификување на приоритети, мерки  и 
акции кои треба да го олеснат трансферот на надлежностите.  

 
Согласно новите закони од областа на животната средина апроксимирани со 

Европските директиви од соодветната област, како и новите надлежности на единиците на 
локална самоуправа, согласно Законот за локална самоуправа, евидентна е потребата од 
превземање на голем број мерки и акции за спроведување на истите.  

 
Изработката на ЛЕАП документот е почеток на долгорочен процес. Постигнувањето 

на целите, многу често, претпоставува имплементација на мерки и акции на среднорочен и 
долгорочен рок.  Ревидирање на документот, како и набљудување и оценување на самиот 
процес на спроведување, се активности кои ќе треба континуирано да се реализираат. 

 
Воспоставувањето на ефикасен систем за управување со животната средина е 

голем предизвик и обврска. Во тој процес, најголема улога има националната власт, но и 
сите други заинтересирани страни кои треба да бидат дел од системот. Многу важна алка 
во овој систем е и локалната самоуправа.  
 

Решавањето на проблемите од областа на животната средина меѓу другото треба да 
вклучува: 

 
− Обезбедување на соодветен административен апарат за спроведување на 

законските надлежности, идентификација на проблемите и спроведување на 
активностите за заштита на животната средина на локално ниво; 

− Градење на капацитет кај единиците на локалната самоуправа во сите домени на 
заштитата на животната средина, вклучувајќи воспоставување на инспекција, 
спроведување на прописите, мониторинг, издавање на Б интегрирани дозволи и 
други надлежности; 

− Обука и насочување што треба да го организира централната власт, во 
соработка со ЗЕЛС и локалната самоуправа, со цел да се усмери и забрза 
фазата на транзиција и да се обезбеди соодветна вертикална координација 
помеѓу органите; 

− Подготвување на планови за имплементација на Директивите на ЕУ што бараат 
големи вложувања, како што се Директивата за вода за пиење, Директивата за 
пречистување на урбани отпадни води, Директивата за депонии и Директивата за 
големи постројки со согорување и обезбедување на јасна дефиниција на улогата 
на локалната самоуправа во плановите; 

− Подготвување и ажурирање на ЛЕАП документ; 
− Подготвување на други плански документи за заштита на животната средина на 

локално ниво; 
− Воспоставување на заеднички организациони регионални структури за решавање 

на проблемите од животната средина;  
− Развивање на инструменти и механизми за решавање на еколошките проблеми и 

за исполнување на новите обврски;  
− Можности за финансирање на локално ниво (координирање на локалните 

фондови со финансиското планирање на државно ниво); 
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− Пристап на јавноста до информациите за животната средина; 
− Едукација и активно учество на јавноста во донесувањето на одлуки за 

животната средина;  
− Транспарентност и одговорност во процесот на одлучување. 
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1. ВОВЕД 
 

1.1. Кратко резиме 
 

Согласно со Законот за животна средина (Службен весник на Р.М. бр. 53/2005, 
24/2007), општината Чешиново - Облешево го иницираше изготвувањето на Локален 
План за заштита на животна средина. Проектот е финансиски, поддржан од 
Министерството за животна средина и просторно планирање. Изготвувач на 
проектот е стручно-експертскиот тим на Бак Проект дооел Скопје во соработка со 
претставници од локалната самоуправа (преку формираниот Локален Комитет) и 
населението на Општината. 
 

1.1.1. Општи податоци за Општина Чешиново - Облешево 

− Општина Чешиново-Облешево е рурална општина која се наоѓа во источниот 
дел на Република Македонија, поточно во најнискиот рамничарски предел од 
Кочанско Поле.  

− Територијата на општина Чешиново-Облешево зафаќа површина од 133,5 км2. 
Во општината се застапени следните населени места: Чешиново, Облешево, 
Соколарци, Спанчево, Теранци, Чифлик, Кучичино, Бурилчево, Уларци, Жиганци, 
Бања, Врбица, Новоселани и Лепопелци. Административниот центар на 
општината е лоциран во с. Облешево. 

− Подрачјето на општината е претставено со рамничарски дел - обработливо 
земјиште 6.618 ха и планински дел - нискостеблести шуми 1.045,3 ха. Средна 
надморска височина на општината изнесува 338 метри.  

− 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 2004 година  општина Чешиново се припои кон општина 
Облешево во заедничка општина со едно име Општина Чешиново-Облешево. 

− Денес, според Пописот од 2002 год. на територија на општина Чешиново-
Облешево живеат вкупно 7.490 жители. Вкупниот број на домаќинства е 
2.423, а бројот на станови за живеење е 2960. Просечен број на членови на 
едно домаќинство е 3,1. Според националната припадност на територија на 
општината живеат 7.455 Македонци, 30 Власи,  4 Срби и 1 лице кое се 
изјаснило како “останато”. Според социо-економските показатели, активно 
население во општината изнесува 45,6%. Густината на населението 
изнесува 56,6 жители на 1 км2. 

 

1.1.2. Идентификација на состојбата во сите тематски области на животната    
средина  

 
     Тематска област воздух 
 

− Воздухот во општина Чешиново - Облешево, најмногу се загадува со емисии од 
домашните ложишта, фугитивни емисии од експлоатацијата на неметални 
минерални суровини и делумно од мобилни извори (сообраќај). 
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− Со цел да се утврди емисијата на загадувачки материи од потрошувачката на 
горива во сообраќајот, извршени се пресметки врз основа на: потрошувачка на 
бензин и дизел гориво, како и бројот на регистрирани возила во Чешиново - 
Облешево.  

− Одгледувањето на ориз е идентификувано како потенцијален дифузен извор на 
загадување со метан (гас што предизвикува ефект на стаклена градина) 

− Во рамките на националната мрежа, квалитетот на амбиентниот воздух  во 
општина Чешиново - Облешево се следи преку мониторинг станицата 
поставена во Кочани. 

 
 Тематска област - води 

 
− Реката Брегалница е главниот водотек и реципиент во општината што 

тече по средината на полето. Во неа се вливаат 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 и е плитко и непостојано, често затрупувано 
со наноси на притоките и пороите, што предизвикува излевање на водата и 
пополнување на околното земјиште. 

− Полето на територија на општина Чешиново-Облешево се наводнува со води 
од вештачкото езеро „Калиманци“. Тоа се наоѓа на реката Брегалница во 
Овчеполско-Истибањската клисура, а изградено е во 1969 година. Браната е 
камено-насипна со глинено јадро, висока 92м. и долга 240м. Езерото е долго 
14км., широко 0,3км. и длабоко 80м. 

− Доводот на вода за водоснабдување во општината Чешиново – Облешево се 
обезбедува преку десен магистрален канал со капацитет од 10м3/сек и лев 
магистрален канал со капацитет од 5м3/сек.  

− Тековно левиот доводен крак не е во функција заради недоволен интерес за 
наводнување на малите земјоделски парцели што се оформани во коридорот 
на трасата на левиот доводен канал. Дополнително, за користење на води за 
наводнување преку левиот доводен канал не е формирана Водна заедница. 
Наплатата на надоместокот за користење на води за наводнување не е 
задоволителна.  

− Состојбата на одводните канали не е задоволителна. Повремено се чистат 
главните одводни канали, меѓутоа заради обраснатите и оштетените 
секундарни одводни канали, постои опасност од излевање на водата од 
каналите и појава на поплави. Јавното комунално претпријатие не поседува 
доволна механизација за да ги одржува редовно одводните канали.  

− На регионалниот систем за водоснабдување тековно е приклучено 
населеното место Бања. Исто така приклучувањето на регионалниот 
систем е овозможено преку изградена секундарна водоводна мрежа во 
населените места Облешево, Чифлик и Чешиново, меѓутоа приклучувањето 
сеуште не е извршено. 

− Локални водоводи се застапени во населените места Теранци, Соколарци, 
Спанчево, Кучичино и Жиганци. Квалитетот на водата на локалните 
водоводи ја следи Заводот за здравствена заштита од Кочани. Овие населени 
места кои се лоцирани во ридските терени се водоснабдуваат преку водоводи 
кои се дадени на управување на Месните заедници. Нивното превземање од 
страна на Јавното комунално претпријатие основано од општината отпочна 
со водоводот во с. Кучичино. За да се подобри квалитетот на одржувањето 
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на овие локални водоводи се прават напори од страна на Јавното Комунално 
Претпријатие за превземање на надлежноста врз управувањето од месните 
заедници.  

− Најзначајниот проект со кој 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 индустријата на општините Чешиново-
Облешево, Кочани и Виница. 

− Единствено во населените места Чешиново и Облешево е изградена 
канализациона мрежа. Населено место Облешево  не е целосно опфатено со 
канализациона мрежа.  

− Во Чешиново е изведена Пречистителна станица за отпадните води 
зафатени со фекалната канализација од анаеробен тип. 

 
 Тематска област - отпад 

 
− Вкупното годишно производство на комунален цврст отпад и друг неопасен 

отпад во општината, се проценува на околу 1.400 тони. 
− Организирана услуга за собирање на отпадот е обезбедена од страна на Јавното 

комунално претпријатие во 5 од вкупно 12 населби. Отпадот се собира во 
импровизирани садови. Мал процент на домаќинствата поседува канти кои се 
главно добиени како грант од министерството за животна средина и просторно 
планирање. За собирање на отпадот се користат два трактори. Динамиката на 
собирање и транспортирање на комуналниот отпад, во селата од кои се собира 
отпадот е еднаш неделно. 

− Покриеноста на населените места се движи од 50% до 20%. Собраниот отпад се 
депонира на локални нЕвраедени депонии. ЈКП нема капацитет и  услови за 
одржување на локалните депонии.  

− Единица мерка за утврдување на цената на ѓубретарина е месечен паушал кои 
изнесува 100 денари по домаќинство. Свеста на локалното население за 
потребата од соодветно управување со отпадот и за последиците врз 
животната средина од несоодветното депонирање на отпадот е недоволна. 
Некои домаќинства сеуште одбиваат да бидат вклучени во системот на 
организирано собирање на отпадот. 

− Индустриските објекти плаќаат месечен надоместок од 300 МКД за услугата за 
собирање на отпадот. Речиси сите индустриски капацитети на територијата 
на општината добиваат услуга од Јавното комунално претпријатие. 

− Комерцијалните создавачи на отпад (угостителски и други услужни и трговски 
содржини) се опфатени само со 30%. Слабата опфатеност на комерцијалниот 
сектор се должи на недоволниот капацитет на јавното комунално претпријатие 
да ги собере и транспортира целокупните количества на создаден отпад во 
населените места.  

− Општината има определено времена локација за општинска депонија во 
месноста Букески Дол, во близина на с. Чифлик. Оваа локација сеуште не е 
активирана. 

− Собраниот отпад се отстранува на времени прифатилишта ки се лоцирани во 
непосредна близина на населените места; населението што не добива услуга 
делумно ги користи овие прифатилишта, или го отстранува отпадот на 
нЕвраедени локации, создавајќи на тој начин диви депонии. 
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− Не постојат проценки за генерираниот индустриски неопасен отпад на 
територијата на општина Чешиново - Облешево. Неопасен отпад се генерира од 
страна на индустриските капацитети од сферата на прехрамбената и 
текстилната индустрија која е лоцирана на територијата на општината. 
Одредени количества на инертен отпад се генерираат во состав на 
капацитетите за експлоатација на неметални минерални суровини. 

− Дополнително, нема евиденција за количините на опасен индустриски отпад кои 
се генерираат на нејзина територија. Тоа се должи на нефункционирање на 
системот на евидентирање, информирање, следење и надзор при 
постапувањето со индустриски отпад. 

− Се проценува дека, опасниот отпад создаден во индустриските инсталациите, 
се чува на местата на генерирање, односно во импровизирани складишта во 
кругот на фабриките. Во недостаток на депонија за опасен отпад во Македонија, 
привременото складирање на опасниот отпад, практично значи трајно 
складирање во несоодветни услови и потенцијална опасност за животната 
средина и здравјето на луѓето. 

− На територијата на општината се создаваат значајни количества на 
биодеградибилен отпад. Проблем за отстранување претставува и оризовата 
арпа. 

 
 Тематска област – почва и искористување на земјиште 

 
− Op{tina ^e{inovo-Oble{evo raspolaga so zemji{te so najkvalitet ni 

aluvijalni po~vi koi se protegaat po tekot na rekata Bregalnica, Masalnica, 
Ko~anska i Zletovska reka. Ridskiot i planinskiot del glavno e pokrien so 
diluvijalni po~vi. Ovie dva tipa po~vi, aluvijalnite i diluvijalnite, zafa}aat 
okolu 90% od celokupnata povr{ina na ramniot del od kotlinata. Ostanatite 
vidovi po~vi, kаko crvenica, smolnica, i drugi pokrivaat околу 10%.  

− Намената на користење на земјиштето во општината е условена од 
морфологијата на теренот, експозицијата, осонченоста и други 
карактеристики. Подрачјето на општината  е генерално поделено на 
рамничарски дел - обработливо земјиште 6.618 ха и планински дел-шуми 1.045,3 
ха. Просечната надморска височина во општината изнесува 338. 

− Доминантна куптура што се одледува во општината е оризот. Исто така се 
одгледуваат и индустриски растенија, меѓутоа површината под индустриски 
растенија е незначителна во споредба со вкупното обработливо земјоделско 
земјиште. 

− Покрај овие култури, исто така на релативно мала површина, се одгледуваат и 
лозови насади. 

− На територијата на општината голем дел од обработливите површини се 
наводнува. 

− Не постојат податоци за потрошувачката на вештачки ѓубрива на 
територијата на општината. Од кажувањата на стручни лица во општината 
може да се заклучи дека потрошувачката на ѓубрива зависи од традиционалните 
навики на населението и дека овие навики базираат на обилна примена на ѓубрива 
без притоа да се води сметка за вистинските потреби на растенијата. 

− Честа пракса на територијата на општина Чешиново - Облешево, е палење на 
стрништа и слама на земјоделските површини. Од овие активности се јавуваат 
голем број на негативни еколошки ефекти. 

− Општина Чешиново - Облешево расплага со над 4,295 ха пасишта за ситен и 
крупен добиток. Во последниот период во подем е одгледувањето на крупен 
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добиток и токму во тој правец општина Чешиново - Облешево го гледа 
понатамошниот развој. Поради слабата економска моќ на населенито и 
немањето на поволни кредити во овој сектор, потенцијалите во поглед на развој 
на земјоделието и сточарството не се доволно искористени.  

− На територијата на општината постои голем сточен пазар. Сточарството е 
во пад во споредба со интензитетот на одгледување на стока во времето пред 
транзицијата. Козарството полека се враќа особено во ридестите терени на 
општината. Исто така се одледуваат пчели. 

− Во општина Чешиново – Облешево должината на локалната патна мрежа 
изнесува 40,350 километри. Од оваа должина речиси половината претставуваат 
земјани патишта (27,650 километри). Во рамките на населените места е 
изведена улична мрежа од која 40 километри се асфалтирани, а 28 километри се 
земјени. Општината континуирано изработува проектна документација за 
изградба на локални патишта; проекти се изработени за изградба на локален 
пат за делниците: Уларци - Чешиново, Облешево-Чешиново, Облешево-Чифлик, 
во вкупна должина од околу 6 километри.  

− Локалната патна мрежа не е доволно развиена. 
− Податоците покажуваат дека во општина Чешиново - Облешево има  

регистрирано вкупно 1672 возила, од кои 74 се патнички возила, 28 моторцикли, 
51 приколка, 108 товарни, 60 работни и специјални возила, 9 автобуси, 2 мопеди и 
околу 600 трактори.  

− Потенцијалите за алтернативен туризам не се доволно искористени во 
општината.  
 

 Тематска област - Природа  
 

− Вегетацијата на шумите и пасиштата е карактеристична за повисоките делови 
и се одликува со повеќе растителни асоцијации. Вкупната површина под шуми на 
територија на општина Чешиново - Облешево изнесува 1,045 ха 

− Составен дел на биоценозата во подрачјето на општината Чешиново - 
Облешево се и најразличните форми на животни од групата на водоземците, 
цицачите, влечугите, птиците и инсектите. Групата на птици и цицачи од 
одделени биотопи ја сочинуваат бројни асоцијации со голем број на единки кои се 
среќаваат од најниски до највисоки надморски висини. Фауната на шумите во 
регионот е богата со разни видови на дивеч. Од влакнест дивеч се среќаваат 
зајак, срна, волк, дива свиња, лисица, дива мачка, јазовец, видра и ласица, додека 
од перјаст дивеч се среќаваат: камењарка и полска еребица, фазан, гулаб, 
потполошка, диви пајки, јастреби, лиски, лештерки, страчки, гаврани, страчки, 
чавки и др. 

− Цицачите претежно се застапени во повисоките планински предели. Во водните 
екосистеми, најзастапени се следните видови на риба: клен, мрена, црвеноперка, 
карас, а поретко и крап и сом. Поради нарушување на водниот режим и на 
квалитетот на водите, драстично е нарушена и рамнотежата на рибниот фонд. 

− Lovnoto zdru`enie „Gorica” od s. ^e{inovo e korisnik na lovi{teto br. 4 
„Sokolarci” (Odluka na Vlada br. 23-2157/3 od 16.05.2000 godina). Vkupnata 
povr{ina {to ja zafa}a lovi{teto iznesu va 8.350 ha, od koi pod lovna povr{ina 
se 8.110 ha, od koi na lovno-produktivna povr{ina otpa|aat 7.270 ha, na lovno-
neproduktivna povr{ina 840 ha, i na nelovna povr{ina 240 ha. Namena na 
lovi{teto e za odgleduvawe, za{tita i lovewe na siten dive~. Vo granicite na 
lovi{teto se sre}avaat slednite vidovi na dive~ bez za{tita: lisica, lasica, 
kuna belka, tvor, jastreb, koko{kar, stra~ka, volk i dr. [to se odnesuva na 
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brojnosta na dive~ot bez za{tita ne e zabele`ana prenamno`enost na nekoj od 
niv, so isklu~ok na lisicata. 

− Ribolovot e dosta razvien na teritorijata na op{tinata i toa kako hobi, odnosno 
sportski ribolov, na Zletovska reka i reka Bregalnica. Vo reka Bregalnica 
mo`at da se sretnat slednite vidovi na riba: crvenoperka, klen, bojnik, kara{, 
mrena i drugi.  

− Vo sredniot i dolniot tek na Zletovska reka gi ima slednite vidovi na riba: 
mrena, klen, klen~e, vretenar, kara{, popadika, bojnik i drugi. 

− Vo orizi{tata, poradi postojanoto prisustvo na voda, mo`no e odgleduvawe na 
riba krap pri {to od eden hektar se dobivaat 200-250 kg riba. So toa se 
zgolemuva dobivkata od edinica povr{ina. 

− Општината Чешиново – Облешево, на чијашто територија се застапени околу 
45% од вкупните површини под производство на ориз во земјата, изработи 
проект со цел изработка на локален акционен план за заштита на водното 
живеалиште со акцент на воведување на одржливо производство на ориз и 
создавање на станиште за миграторни птици. Предложено е да се воспостави 
модел на одржливо производство на ориз на површина од 10 ха и обука на 
производителите на ориз, проследена со кампања за подигање на свеста. Во 
состав на кампањата предложено е да се одржи фестивал на штркот, 
активности во училиштата, изработка и печатење на брошури итн. 

− Економските сектори кои можат негативно да влијаат врз природата и 
биодиверзитетот се: земјоделството и шумарството; лов и риболов; 
транспортот (фрагментација на живеалиштата); индустријата и рударството 
туризмот, градежништвото (диви градби) и др. 

1.1.3 Приоритетни проблеми во животната средина 
По  извршената идентификација и приоритетизација, следните проблеми во 

животната средина се примарни за решавање во општината во наредниот период: 
 

ПРИОРИТЕТНИ ПРОБЛЕМИ 
1. Тематска област - вода 
− Недоволно количество на вода за пиење во одделни населени места  
− Недостаток или незадоволителна состојба на водоводните системи  
− Недоволен капацитет на ЈКП да ги одржува каналите за одводнување 
− Недоволна изграденост на канализациона мрежа за собирање, 

одведување и пречистување на комуналните отпадни води 
2. Тематска област - почва 
− Недостаток на примена на добра земјоделска пракса 
− Неодоволна застапеност на органско производство и негова промоција  
− Недоволно планирање на промените на намената на користење на 

земјиштето 
− Неискористени можности за развој на алтернативниот туризам 
− Недоизграденост на локалната патна мрежа 
3. Тематска област - отпад 
− Општината не е целосно опфатена со организирано собирање и 

отстранување на комунален цврст отпад 
− Појава на диви депонии  
− Непостоење на систем за селектирање и третман на биоразградлив 

отпад 



Lokalen akcionen plan za `ivotna sredina za Op{tina Чешиново - Облешево 

 
 

 13 

ПРИОРИТЕТНИ ПРОБЛЕМИ 

− Недоволна запознаеност на граѓаните за состојбата и проблемите со 
отпадот 

4. Тематска област - природа 
− Неоволна промоција на природните вредности 
5. Тематска област - воздух 
− Незастапеност на алтернативни извори на енергија 

Генерални проблеми 

− Ниско ниво на свест кај јавноста за заштита на животната средина 
− Недоволни финансиски средства за решавање на проблемите во 

животната средина 
 



Lokalen akcionen plan za `ivotna sredina za Op{tina Чешиново - Облешево 

 
 

 14 

2. ПРАВНА РАМКА 
 

Изработката на ЛЕАП произлегува од потребата на граѓаните за чиста и здрава 
животна средина, но и како обврска согласно Законот за животна средина (Службен весник 
на Р.М. бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/08 и 83/2009) и Законот за локална самоуправа 
(Службен весник на Р.М. бр. 5/2002). 

 
Следејки ги посочените закони, евидентно е дека единиците на локална самоуправа, 

имаат клучна улога во имплементацијата на голем дел од барањата, регулирани со новата 
законска легислатива од областа на животната средина. Во продолжение е даден преглед 
кој дава јасна слика за обврските и надлежностите кои треба да се спроведуваат на 
локално ниво.  
 

Законот за животна средина ги утврдува следните надлежности на општините: 
 

− Формирање на локални мрежи за мониторинг на одделни медиуми и области на 
животната средина и доставување на податоци од истите до МЖСПП; 

− Можност за воспоставување на Регистер на загадувачки материи и супстанции и на 
нивните карактеристики за подрачјето на општината; 

− Воспоставување и оддржување  на Катастар за животна средина и доставување на 
податоците од истите, најмалку еднаш месечно до МЖСПП; 

− Изготвување на извештај за состојбата со животната средина на подрачјето на 
општината. Истиот треба да биде достапен за јавноста; 

− Обврска за подготовка на Локален акционен план за животна средина за период од 
шест години, согласно донесена методологија од страна на министерот за животна 
средина; 

− Спроведување на постапка за стратешка оценка на влијанијата врз животната 
средина, на одредени планови и програми; 

− Издавање на Б интегрирани еколошки дозволи – постапка за интегрирано 
спречување и контрола на загадувањето; 

− Обезбедување на правото за пристап до информации за животната средина и 
учество на јавноста во донесување на одлуки за животна средина; 

− Изготвување на надворешен план за вонредни состојби (спречување и контрола на 
хаварии со присуство на опасни супстанции) и доставување на истиот до МЖСПП; 

− Можност за изработка на Локална агенда 21; 
− Обврска за поставување на овластени инспектори за животна средина на локално 

ниво и др.   
− Поставување на овластени инспектори за животна средина. 

 
Законот за квалитет на амбиентниот воздух ги утврдува следните надлежности 

на ЕЛС: 
 

− Обврска за изготвување на програми и планови за заштита и подобрување на 
квалитетот на амбиентниот воздух; 

− Донесување на поединечни акти, во одредени случаи во оваа област; 
− Воспоставување на локални мрежи за мониторинг на квалитетот на амбиентниот 

воздух на локално ниво; 
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− Обезбедување на правото за пристап до информации и учество во донесување на 
одлуки во оваа област. 
 
Законот за управување со отпадот ги утврдува следните надлежности на ЕЛС: 
− Управување (постапување) со комунален и други видови  неопасен отпад; 
− Донесување на План за управување со отпадот на општината; 
− Донесување на Програма за управување со отпад за реализација на Планот на 

РМ за управување со отпад; 
− Обврски на општините за управување со комунален и други видови неопасен 

отпад; 
− Донесување на акти, со кои ќе се регулираат селектирањето, собирањето и 

транспортирањето на комунален и други видови неопасен отпад; 
− Соработка со другите општини и во врска со управување со комунален и други 

видови  неопасен отпад; 
− Реализирање на проекти и превземање на инвестициони зафати за подобрување 

на општата состојба со управување со отпад; 
− Постапување во согласност со општите правила за постапување со комунален и 

други видови на  неопасен отпад; 
− Доставување на извештаи за спроведување на своите програми за управување 

со отпад; 
− Градоначалникот на општината, ги определува локациите за складирање на 

неопасен отпад во близина на местото каде се создава, локациите каде можат да 
бидат изградени, односно поставени, претоварните станици; 

− Градоначалникот на општината е должен добиените податоци (од правни и 
физички лица кои се занимаваат со таа дејност), за собран и транспортиран 
комунален и друг вид неопасен отпад, во вид на консолидиран извештај, да ги 
достави до надлежниот орган за вршење на стручни работи од областа на 
животната средина, најдоцна до 31 март во тековната година за претходната 
година; 

− Одржување на јавната чистота и постапување со напуштениот отпад на јавните и 
сообраќајни површини во урбаните средини и во нЕврабанизираниот простор на 
своето подрачје; 

− Можност за основање на депонија за неопасен и за инертен отпад (градежен 
шут) – ја основаат правни лица, врз основа на дозвола и склучен договор за 
извршување на работи од јавен интерес, од локално значење со општината; 

− Можност за основање на заедничка администрација со друга општина (или 
повеќе општини), која ќе врши мониторинг на управувањето со отпад; 

− Можност за определување на надоместок за управување со отпад во висина од 
1-2%, од цената за извршена услуга, за собирање и транспортирање на 
комунален отпад; 

− Надзор на управувањето со отпад – овластен инспектор за животна средина и 
др. 

 
Воспоставување на граници за рационално користење на природните ресурси е 

само дел од Законот за природа, чие спроведување подразбира вклучување на сите 
заинтересирани страни, заедно со општините. Новиот Закон за води, е апроксимиран со 
европското законодавство, и ги регулира прашањата поврзани со квалитет на водите и 
начин на третирање и испуштање на отпадни води. Заштитата на почвите се регулира во 
неколку закони, меѓу кои, законите за животна средина, природата, шумите, водите и на 
управувањето со отпадот.  
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Законот за локална самоуправа утврдува листа на надлежности на општините 

меѓу кои и урбанистичко планирање, заштита на животната средина и природата и 
комунални дејности (ќе ги споменеме снабдувањето со вода за пиење, одведување и 
пречистување на отпадни води, постапување со комунален отпад, изградба, одржување и 
реконструкција на инфраструктурни објекти и др). 

 
Спроведувањето на законите е во надлежност на различни државни органи, во 

зависност од проблематиката. Просторниот план и Закон за земјоделско земјиште, 
покриваат одредени сегменти кој се однесувааат на искористувањето на земјиштето. 
 

3.    ШТО Е ЛЕАП? 
 

ЛЕАП за Општина Чешиново - Облешево, претставува плански документ за 
активности во областа на животната средина, кој кореспондира со Националниот План за 
животна средина (НЕАП). ЛЕАП-от претпоставува анализа на состојбите во животната 
средина и утврдување на потребите за надминување на проблемите. 

 
Оваа обврска е остварена преку: 
 
− утврдување на постојната состојба со квалитетот на животната средина, нивно 

влијание врз здравјето на населението и врз можностите за развој на 
Општината; 

− утврдување на приоритети; 
− изготвување динамичен план на мерки и активности.  
 
Следејќи го правото на населението за транспарентност на информациите од 

областа на животната средина, локалните власти, преку ЛЕАП-от, обезбедуваат учество на 
јавноста во целокупниот процес на негова изработка и реализација. 

 
Врз основа на оцената за степенот на загаденоста на животната средина во дадено 

подрачје, ЛЕАП Документот предлага мерки и активности за заштита на животната средина 
и здравјето на луѓето, како што се: 

 
− заштита на воздухот од загадување и за подобрување на квалитетот на 

воздухот; 
− снабдување со квалитетна вода за пиење во доволни количини; 
− заштита на водите од загадување, пречистување на отпадните води, 

прогресивно намалување на штетните испуштања и постепено елиминирање на 
емисиите на опасни супстанции во водите и за ублажување на последиците од 
штетното дејство на водите и од недостигот на вода; 

− заштита од бучава и вибрации, настанати како резултат на стопанските и на 
другите дејности и активности; 

− урбан развој и просторно планирање; 
− развојот на локалниот јавен транспорт и сообраќајот на подрачјето; 
− зголемување на енергетска ефикасност; 
− развој на еколошко-културниот туризам и неговото влијание врз животната 

средина; 
− заштита на биодиверзитетот; 
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− управување и користење на природните богатства; 
− подигање на јавната свест и развој на образованието за заштита и 

унапредување на животната средина;  
− последиците од економскиот развој врз животната средина и 
− надлежните субјекти за спроведување на одделните елементи на планот. 
 
ЛЕАП-от го донесува Советот на општината, врз основа на оцената на своите 

специфични состојби и потреби, а го спроведува градоначалникот на општината, како и 
другите правни и физички лица определени со планот.  

 
ЛЕАП-от се донесува за период од шест години и тековно се обновува зависно од од 

новонастанатите услови.  ЛЕАП-от задолжително се обновува, по истекот на рокот за кој е 
донесен.  

Советот на општината формира тело, кое ја следи имплементацијата на ЛЕАП-от и 
предлага промени во документот, а за тоа еднаш годишно го известува Министерството за 
животна средина и просторно планирање.  

 
Изработката на ЛЕАП документот е заснована на следните начела: 
 
− Начелото на одржлив развој; 
− Начелото за транспарентност и вклучување на јавноста  и 
− Начелото за финансиски и кадровски можности. 
 
Во согласност со изнесеното, општите цели на ЛЕАП-от  се: 
 
− Да се продолжи со процесот на приближување кон политиките на ЕУ, во областа 

на животната средина на локално ниво;  
− Да се интегрира политиката за заштита на животна средина во останатите 

секторски политики;  
− Да се идентификуваат и зајакнат потребните административни структури, за 

ефикасно управување со животната средина на локално ниво;  
− Да се обезбеди имплементација и спроведување на барањата за заштита на 

животната средина на локално ниво; 
− Да се поттикнат сите субјекти, во областа на животната средина, кон поголема 

одговорност за заштитата на животната средина, особено јавноста; 
− Да се постават основи за еколошки одржлив пристап;  
− Да се изнајдат финансиски средства за решавање на приоритетните  еколошки 

проблеми, и др. 
 
Изработениот ЛЕАП содржи преглед на состојбите со животната средина и 

природата, листа на проблеми и приоритети, како и утврдени цели, мерки и акции за 
заштита и унапредување на животната средина. Исто така, документот утврдува план за 
реализација на акциите, надлежни правни и физички лица, рокови за спроведување на 
целите, мерките и акциите, како и извори на финансирање и потребни финансиски 
средства за реализација на акциите/проектите. 
 

3.1. Методологија за изработка на ЛЕАП 
 

Согласно Законот за животна средина (член 60, став 2), носител на процесот на 
изработка на ЛЕАП е Општина Чешиново - Облешево. Согласно истиот Закон, ЛЕАП-от се 
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изработува врз основа на методологија која ја утврдува Министерството за животна 
средина и просторно планирање, која со одлука на министерот е донесена на почетокот на 
2007 година.   
 

Изработката на ЛЕАП-от за општина Чешиново - Облешево, е финансирана од 
Буџетот на Република Македонија, преку Програмата за инвестирање во животната 
средина на Министерството за животна средина и просторно планирање за 2010 година. 

 
Процесот на изработка на ЛЕАП за Општина Чешиново - Облешево, започна со 

поднесување на иницијатива на Градоначалникот до Советот на Општината, по што 
следуваше Одлука за изработка на Локален план за животна средина за Општина 
Чешиново - Облешево.   

 
Организациската структура за изработка на ЛЕАП е поставена на следниот начин: 
 
− Локален координатор, назначен од Градоначалникот; 
− Локален комитет, одобрен од Советот на Општина Чешиново - Облешево; 
− Работни групи, формирани од Локалниот комитет. 

 
По потпишувањето на Договорите помеѓу Општина Чешиново - Облешево и 

Министерството за животна средина и просторно планирање и помеѓу Општина Чешиново - 
Облешево и консултантската фирма „Бак Проект” од Скопје, Градоначалникот го запозна 
Советот на Општината и се формираше Локален комитет составен од 17 члена. Во 
Локалниот комитет, беа избрани претставници на бизнис секторот, претставници на 
невладините организации од областа на животната средина, претставници на месните 
заедници, претставници од членовите на Советот на Општината, претставници на печатени 
и електронски медиуми и граѓани на општината. Потоа, беше избран Координатор на 
проектот од редот на вработените.  

 
Локалниот комитет формираше работни групи, по тематски области и тоа за: вода, 

воздух, отпад, почва и искористеност на земјиштето, и природа. Во работните групи, покрај 
вработените од општинската администрација беа вклучени и експерти за секоја тематска 
област.  

 
Процесот на изработка на документот  се одвиваше во следните фази: 
 
− Обработка на постоечки податоци, собирање на дополнителни податоци и 

формирање на база на податоци; 
− Учество на членовите на работните групи во работилници и координација помеѓу 

работните групи; 
− Информирање на јавноста преку интервјуа со Координаторот на проектот и 

организирани трибини;  
− Состаноци на работните групи и на Локалниот комитет за изработка на 

материјалите. 
 
Секоја од овие активности имаше јасна цел и очекувани резултати, што допринесе 

во  постигнување на консензус на заедницата, по повеќе важни прашања во изработката на 
документот. 
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Слика бр. 1: Состанок на локалниот комитет за ЛЕАП за  општина Чешиново - 
Облешево 
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4. ОПШТИ  ПОДАТОЦИ ЗА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО - ОБЛЕШЕВО 
 

4.1. Географска положба 
 
Општина Чешиново-Облешево е рурална општина која се наоѓа во источниот дел на 
Република Македонија, поточно во најнискиот рамничарски предел од Кочанско Поле. 
Општината го зафаќа просторот во средишното сливно подрачје на реката Брегалница, во 
подножјето на планините Осогово и Плачковица. Општина Чешиново - Облешево на 
северо-запад граничи со општина Пробиштип, на источниот и североисточниот дел со 
општина  Кочани, на југо-источенниот дел со општина Зрновци, а на југо-запад со општина 
Карбинци Преку главната сообраќајница Штип-Кочани-Делчево, општината се поврзува со 
Р. Бугарија. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика бр. 2: Граници на општина Чешиново – Облешево 
 
 

 Територијата на општина 
Чешиново-Облешево зафаќа 
површинаод 133,5 км2, на која се 
протегаат следните населени места: 
Чешиново, Облешево, Соколарци, 
Спанчево, Теранци, Чифлик, Кучичино, 
Бурилчево, Уларци, Жиганци, Бања, 
Врбица, Новоселани и Лепопелци. 
Административниот центар на 
општината е лоциран во с. Облешево. 
 

Целокупниот регион на 
општината е поделен на рамничарски 
дел- обработливо земјиште 6.618 ха и 
планински дел - нискостеблести шуми 
1.045,3 ха. Средна надморска височина 
на општината изнесува 338 метри.  

 Слика бр. 3: Атар на с.  Чешиново 
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4.2. Историски развој 

 
Историските податоци укажуваат на фактот дека на територијата на денешната 

оштина Чешиново – Облешево се наоѓало седиштето на локалната власт на српоските 
управители во состав на кралството на Србите, Хрватите и Словенците, од неговото 
формирање па се до крајот на Втората светска војна. Исто така, во текот на Втората 
светска војна на оваа територија било лоцирано и седиштето 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 2004 година  
општина Чешиново се припои кон општина Облешево во заедничка општина со едно име 
Општина Чешиново-Облешево. 

 
4.3. Природни ресурси 

 
Општината се одликува со разновидни природни ресурси кои можат да имаат 

значајна улога во поттикнувањето на развојот. Ова посебно се однесува на земјоделското 
земјиште, минералните богатства, водните ресурси и обновливите извори на енергија. 
Општината располага со значителни површини на земјоделско земјиште и одлични 
климатски услови за производство на препознатливи земјоделски и сточарски производи.  

 
Земјоделското земјиште, водите и флората и фауната се опишани во поглавјето шти 

ја третира состојбата на животната средина.  

 4.3.1 Минерални ресурси 
 

Општината Чешиново-Облешево е богата со неметални суровини; исто така 
застапени се геотермалните води. 

 
Неметалните оруднувања се претставени преку: 
 
− опалската бреча (рудникот за неметали „Опалит“ Чешиново) која се употребува 

за додаток во цементот;  
− опализираниот туф од „Неметали“ Чешиново со производната програма од 

прашкасти и гранулирани производи со широка примена во технологијата за 
вода, градежништво, гумарската индустрија, хемиската индустрија и др.;  

− глина, која се користи од индустријата за градежни материјали ИГМ „Брегалница“ 
– Кучичино, 

− градежен камен (андезити, андезитски игнимбрити, габро кровни шкрилци), исто 
така се користи од индустријата за градежни материјали ИГМ „Брегалница“ – 
Кучичино,  

− песок и чакал што се експлоатира воглавно од речните корита на реките 
Брегалница и Злетовска Река. 

 
Геотермални извори се застапени во селото Бања. Изворот во с.Бања во минатото 

претставувал каптажа во вид на обичен бунар соѕидан со камења, со длабочина од 2,30м и 
бил покриен со бетонска плоча отворена во средината за ослободување од водената 
пареа. Денеска овде постои изграден бањолошки центар.  
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Самоизливните термални води во дупнатината во с. Бања се јавуваат на раседна 
линија, имаат штедрост од 30 л/с и темпера ту ра од 70° С. Во текот на сите годишни 
времиња температурата на водата според вршените мерења не покажува никакви промени, 
што значи дека не постои никакво мешање на атмосферските води со минералната вода. 
Според хемискиот состав водата спаѓа во групата на слабо минерализирани термички 
води. Во неа преовладуваат хидрокарбонатите, слабо е алкална и со низок степен на 
радиоактивност. Од катјоните најмногу содржи: натриум, калиум, калциум и магнезиум, а од 
анјоните: хлор, сулфати, хидрокарбонати, силициум оксид, алуминиум оксид, железо оксид 
и др. Поседува и ретки минерали, како што се литиумот, цезиумот, рибидум и сл. 
 

Својства на водата се слични со оние на Негорска бања, односно констатирано е 
дека водата делува благотворно при лекувањето на заболувањата на жолчните патишта и 
жолчната кесичка, гинеколошки заболувања, воспаление на нервите, ревматични 
заболувања и други болести.  

 
Во моментот бањолошкиот центар заради нерешените сопственички и управувачки 

права и односи не е во активна состојба, заради што објектите во состав на бањата, заради 
недостигот од инвестиции во нивно одржување, секојдневно се руинираат.  

 
4.4. Клима 

 
Пределот на општина Чешиново – Облешево е изложен на влијанијата на 

континентално-субмедитеранската клима. Ова подрачје е типично транслационо бидејќи 
тука се комбинираат влијанијата на субмедитеранската и истично-континенталната клима. 
За климата на општината од големо значење е нејзината диспозиција на двете грамадни 
маси – Осоговските Планини и Плачковица, како и конфигурацијата на Кочанската котлина, 
која е широко отворена кон запад. Влијанијата на двете доминантни струења 
(медитеранското влијание што продира преку долината на Брегалница и континенталното 
влијание од планините Плачковица и Голак) овозможуваат да се создадат услови за 
одгледување на специфични земјоделски култури, како што се оризот, тутунот, афионот, 
ржот, овесот, овошните насади и др.   

 
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 доста врнежлива. Наспроти неа летото е топло и суво. Есента 
исто така е топла и често доста долга.  

 
Ветровите се честа појава во овој регион. Застапени се ветрови од сите 8 правци, со 

доминација на ветровите од југозападен, западен и североисточен правец. Југозападниот 
ветер е со просечни честини од 155‰; средната брзина изнесува 2,2м/сек. и масимална 
брзина од 8 бофори. Овие ветрови доаѓаат од Овче Поле поради што меѓу населението е 
прифатен терминот Овчеполец. Тоа се главно топли и прилично благи ветрови кои дуваат 
најмногу во пролет и во есен. Втор по зачестеност е северниот ветер со просечна честина 
од 110‰  и брзина од 2,1 м.сек и максимална брзина од 8 бофори. Овој ветер доаѓа по 
долината на реката Брегалница и дува најмногу зиме. 

 
Во Чешиново-Облешево паѓа просечно по 538мм дожд. Најмалку дожд паѓа во 

месец јули 25 мм, а најмногу во мај 68 мм. Мразниот период изнесува 148 дена; последниот 
пролетен мразен ден е 30ти март, а апсолутно краен пролетен мраз е забележан на 28 
април 1984 година. Првиот есенски мраз просечно се јавува на 3ти ноември, а апсолутен 
почеток на мразниот период е забележан на 7ми октомври 19711 година. Просечниот бројот 
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на денови со снег во текот на годината е 18 дена. Магливи денови на овој простор има 
само околу 5 дена годиќно. Просечниот број на денови во текот на кои се забележани 
врнежи на град изнесува 19 дена. Ведри денови во текот на годината се просечно 80, 
облачни денови се 150 и тмурни денови 135 дена.  

 
Просечната релативна влажност на воздухот изнесува 70%. Најниска е во месец 

јули (60%) а највисока во месец декември (81%). Просечно годишната температура на 
воздухот изнесува 13°С, додека годишната амплитуда изнесува 25,4°C. Средниот годишен 
минимум на температурата изнесува 6,5°С; месец јануари е најстуден (-3,2°С). 
Средногодишниот максимум е измерен во јули и изнесува 29,9°С. Апсолутен максимум е 
забележан на 8ми јули 1988 год. од 41,2°С, додека апсолутен минимум е забележан на 26 
јануари 1963 год. од -22,6°С. 

 
4.5. Демографија  

 
Се до средината на минатиот век не постоеле пишани податоци за бројот на 

населението на територија на општина Чешиново-Облешево. Поточни податоци се 
сретнувааат некаде дури околу 1900 година.  

 
Според Пописот од 2002 год. на територија на општина Чешиново-Облешево живеат 

вкупно 7.490 жители. Вкупниот број на домаќинства е 2.423, односно 2960 станови за 
живеење. Просечен број на членови на едно домаќинство е 3,1. Според националната 
припадност на територија на општината живеат 7.455 македонци, 30 лица се изјасниле 
власи,  4 лица се срби и 1 се изјаснил како останато.  

 
На следната табела е прикажан бројот на жители во општината по населени места и 

трендот на пораст од 1900 до пописот во 2002 година. 
 
Табела 1: Број на население во периодот од 1900 до 2002 по населени места 

Naseleno mesto 1900 god. 1948 god. 1961 god. 2002 god. 
Bawa 200 629 687 436 
Buril~evo 100 178 240 149 
^e{inovo 310 791 1.134 1.056 
^iflik 220 392 623 688 
Ku~i~ino 350 567 760 591 
Lepopelci 140 135 156 17 
Novoselani  78 123 71 
Oble{evo 350 673 1.011 1.098 
Sokolarci 680 1.055 1.307 946 
Span~evo 785 923 1.209 996 
Teranci 395 834 882 710 
Ularci  334 465 356 
Vrbica 100 278 213 18 
@iganci 156 430 579 358 
VKUPNO 3.786 7.297 9.389 7.490 

 
 

Според социо-економските показатели, активно население во општината изнесува 
45,6%. Густината на населението изнесува 56,6 жители на 1 км2. Позитивно е што 
миграцијата село-град последните години е доста опадната и младото население останува 
во општината, барајки егзистенција во земјоделието. Во табелата бр. 1 е прикажан 
вкупниот број на население даден според возрасни групи. 
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Табела 2: Вкупен број на население даден според возрасни групи 
Возрасни групи Вкупно Мажи Жени 
0 56 34 22 
1-2 113 58 55 
3-4 117 64 53 
5-6 125 69 56 
7-9 224 111 113 
10-14 413 208 205 
15-19 494 245 249 
20-24 525 278 247 
25-27 308 167 141 
28-29 179 92 87 
30-34 521 305 216 
35-39 481 266 215 
40-44 507 262 245 
45-49 558 308 250 
50-54 566 309 257 
55-59 540 296 244 
60-64 414 203 211 
65-69 348 170 178 
70-74 365 159 206 
75-79 248 97 151 
80+ 214 86 128 
 7319 3789 3530 
Забелешка: Прикажаната состојба е заклучно со  30.06.2008 година, (Податоци од ДЗС) 
 
 

4.6. Образование  
 

На територија на општина Чешиново - Облешево наставата 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. 
Наставата ја следат вкупно 584 ученика. Во училиштата се вработени вкупно 71 наставник 
во одделенска и предметна настава. 

 
Со цел унапредување на образовните активности, на територија на општина 

Чешиново-Облешево активна е невладината организација „Центар за едукација Чешиново-
Облешево“. Центарот во соработка со основните училишта на територија на општината 
организира курсеви по информатика, музичко образование и странски јазици. Оваа 
невладина организација е исто така активна на полето на образованието за заштита на 
животната средина.  
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4.7. Здравство 
 

Во општина Чешиново-Облешево се остварува само примарна здравствена 
заштита. Во општината здравствена дејност обавуваат три здравствени амбуланти по 
општа медицина, од кои две во населеното место Чешиново „Ана Мед“ и „ИН Медика“ и 
една во Облешево „Др. Влатко“. На  територија на општината работат и две стоматолошки 
ординации „Стома Дент“ и „Даре Дент лоцирани во с.Чешиново и с. Облешево.и една 
аптека. Општите амбуланти и стоматолошките ординации работат само во работните 
денови, а во викенди и празници воведени се дежурства. Во општината  работи и една 
аптека во населеното место Чешиново.  

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

4.8. Спорт и спортски манифестации 
 
Од спортовите, во општина Чешиново – Облешево најзастапен е фудбалот. 

Моментално 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.  

 
За афирмирање на фудбалот и за 

развивање на спортскиот дух кај младите во 
општината веќе 37 години се одржуваат 
Илинденски Спортски Игри–Чешиново 
турнир во фудбал на кој учествуваат екипи 
на Месните Заедници од поширокиот 
Источен регион. 

 
Во с.Теранци  работи и школата за 

борење. 

 
 
 

4.9. Граѓански здруженија 
 
Граѓанскиот сектор во општина Чешиново-Облешево е добро резвиен и претставува 

предност за општината. Граѓански здрушенија кои делуваат на полето на заштита на 
животната средина се: „Еко Чифлик“-Чифлик; „Бреза“-Облешево; „Дрен“-Спанчево и „Липа“ 
–Чешиново, преку кои се спроведени повеќе акции за заштита и унапредување на 
животната средина. 

 
Бидејки општина Чешиново-Облешево е земјоделска општина на полето на 

земјоделието активно функционира и Земјоделското Здружение „Агро Стимул“ и 
Здружението на оризопроизводители „Бојковци“. Активностите на овие две здруженија се 
насочени кон формирање на заштитни цени на производсвото на оризот и намалување на 
цените на репроматеријалите. 

 

Слика бр. 4: Фудбалско игралиште во 
Чешиново  
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Веке една година во склоп на Здружението на Граѓани „Центар за Едукација 
Чешиново-Облешево“ работи фолклорното друштво Чешиново-Облешево. 

 
Како и во други општини во Република Македонија и овде Граѓанските Здруженија се 

соочуваат со недоволни финансиски средства и неможност во целост да ги реализираат 
своите програми. 

 

Слика бр. 5: Прослава на денот на  општина Чешиново – Облешево 
 
 

4.10. Културно и историско наследство  
 

Природното и културно-историско наследство на источниот плански регион, во 
рамките на кои е лоцирана општината Чешиново – облешево, претставува одлична основа 
за развој на туризмот, меѓутоа повеќето потенцијални туристички дестинации сè уште не се 
препознаени на туристичките мапи.  

 
Според податоците од Државниот завод за статистика, туризам во Република 

Македонија 2004-2008 година, во Источниот плански регион остварени вкупно 28.449 
туристички ноќевања во 2008 година, од кои 18.137 од домашни туристи, а 10.312 од 
странски туристи. Во Источниот плански регион се остварени 1,27% од вкупниот број на 
оставрени ноќевање во Република Македонија. Овој податок говори за неразвиеност на 
туризмот во Источниот плански регион.  

 
Од друга страна, постојат наоди за богата културно-историска традиција на 

подрачјето. Потврда за населеноста на овој регион во античко време се многуте 
археолошки наоди и споменици. Меѓу археолошките материјали најчесто се сретнуваат 
големи римски питоси, покривна и градежна керамика, фрагменти од други керамички 
садови, фрагменти или цели надгробни споменици и некрополи. 

 
Големи римски питоси се најдени на повеќе локалитети меѓу кои „Турски гробишта“ 

кај селото Бања, каде се откриени и цели антички згради, и „Градиште“ во близина на с. 
Спанчево. Антички скулптури и надгробни споменици се откриени на локалитет кај 
с.Теранци, (тркачки коњаник во акција). Тој споменик денес се наоѓа во лапидариумот на 
Музејот во Штип. На 7 км  од селото Теранци откриен е локалитет со остатоци од бедем и 
неколку згради. По својата местоположба и форма посебно интересен е локалитетот во 
близина на селото Бурилчево, наречен „Пилаво“. Во него се откриени траги од бедем што 
опфаќал поголем зарамнет простор во кој останало многу градежен материјал и керамика. 
Овде се откопани и неколку римски питоси. Интересно за споменување е и градиштето над 
селото Соколарци. 
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На територија на општина 
Чешиново – Облешево постојат 
повеќе цркви меѓу кои како културно-
историски споменик е евидентирана 
црквата на Св.Архангел Михаил во 
с.Спанчево. Од стариот фреско 
живопис 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 
значајна е и црквата „Манастириш-
тето“ над с.Соколарци. 

 
 
 

4.11. Деловни субјекти 
 
Општина Чешиново-Облешево се карактеризира со висок степен на стопанска 

развиеност и има основа за перспективен економски развој.на територија на општината се 
лоцирани и стопанисуваат повеќе индустриски и преработувачки капацитети од различни 
стопански дејности.  

 
Од индустрија на неметали активни се рудниците Опалит и Неметали (наоѓалишта 

на вулканизиран туф кој се користи во цементната индустрија), фабриката за тули ГЗ 
„Брегалница“ и индустријата за градежни материјали ИГМ „Брегалница“ – Кучичино.  

 
Од прехранбената индустрија значајни се фабриките за ориз и млиновите „Мак 

Млин“, „Млин Пајо-Оризарство“, „Млин Кула“, „Прогрес“, „Данбоз“, „Го-Мил“, „Еврао 
Производ“, „Млин Уларци“ и млекарата „Осогово-Милк“.  

 
Во делот на текстилна индустрија, работат погоните за лесна конфекција „Јани-текс“ 

и  „Ро-Ма текс“. На територија на општина Чешиново – Облешево се лоцирани и 
бензинската пумпа „Еврао Петрол“, станица за технички преглед „Еврао Контрол“ и 
транспортното претпријатие „Нале Транс“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика бр. 6: Црква на Св.Архангел Михаил   
с. Спанчево 
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Слика бр. 7: Деловни субјекти во општина Чешиново-Облешево 
 

 
 

4.12. Електроенергетска и телекомуникациска инфраструктура 
 

На подрачјето на општина Чешиново-Облешево лоцирана е 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 10.280м.Од неа излегуваат 10 kV 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. 

 
На територија на општината има солидна телекомуникациска инфраструктура со 

вкупна мрежа од 2.000 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. 

 
 
4.13. Организација на ЕЛС Чешиново - Облешево 
 

Заради обединување на повеќе меѓусебно поврзани подрачја од надлежност на 
општината како и за извршување на други стручно-административни работи, во општината 
е воспоставена следната организациска поставеност: 

1. Градоначалник 
2. Претседател на Советот 
3. Совет на општина Чешиново-Облешево со 11 членови  
4. Комисиии на Советот, од кои постојани се: 
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− Комисија за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина, 
− Комисија за финансии, беџет и локален економски развој 
− Комисија за општествени дејности 
− Комисија за статут и прописи и 
− Комисија за мандатни прашања, избори и именувања. 
 
Општинската администрација на Чешиново-Облешево е организи-рана во следните 

одделенија:  
− Одделение за човечки ресурси, правни и општи работи 
− Одделение за  урбанизам, финансии, администрирање на даноци и такси и 

локален економски равој и  
− Одделение за инспекциски работи 
−  

 
 

 
 

Слика бр. 8: Административна зграда на општина Чешиново-Облешево 
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5. ОЦЕНКА НА СОСТОЈБАТА СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
  
 Основен предуслов за идентификација на проблемите со животната средина и 
поставување на стратешки плански цели за надминување на истите е идентификација и 
оценка на сегашната состојба со сите медиуми на животната средина – воздух, вода, почва, 
како и со користењето на земјиштето  и природните ресурси во Општината 
 
 Основните анализи што беа извршени за утврдување на состојбите со животната 
средина во Општина Чешиново - Облешево, се дел од тематските основни извештаи во 
ДПСИР формат. Аналитичката рамка на ДПСИР, нуди сеопфатен метод за анализирање на 
секоја одделна тема.  
 

5.1 Тематска област - воздух 
 
 Загадувањето на амбиентниот воздух потекнува од емисијата на загадувачки 
супстанции при индустриското производство, од согорувањето на горивата, затоплувањето 
на индивидуални домови и административни објекти и од сообраќајот.  
 
 При анализа на состојбата на квалитетот на воздухот во општина Чешиново - 
Облешево земени се во предвид расположливите податоци за потрошувачката на енергија 
во индустријата, домаќинствата, јавните и комерцијални објекти, состојбата со сообраќајот,  
и податоците од националната мрежа за следење на квалитетот на воздухот. 

5.1.1 Квалитет на амбиентниот воздух 
За да следи сосотојба на квалитетот на водухот, потребно е да се врши мониторинг 

на загадувачките супстанци и истите да се идентификуваат квалитативно и квантитативно. 
Мониторингот има суштинска задача во управувањето со животната средина. Имено, тој 
претставува основа за преземање на мерки за заштита на воздухот од загадување и 
подобрување на квалитетот на воздухот. 

 
Во Република Македонија, мониторингот на квалитетот на амбиентниот воздух го 

вршат Министерството за животна средина и просторно планирање, кое управува со 
Државниот автоматски систем за квалитет на воздух, како и Управата за 
хидрометеоролошки работи (УХМР) и Институтот за јавно здравје (ИЈЗ) со Центрите за 
јавно здравје од Скопје и Велес. 

 
Министерството за животна средина и просторно планирање управува со 

Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиентен воздух, кој се состои 
од 15 мониторинг станици. Локациите на мониторинг станиците се прикажани на следната 
слика. 
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Слика 9: Локации на автоматските мерни станици во состав на мрежата на 

МЖСПП 
 
Автоматските мониторинг станици за квалитет на воздух вршат мониторинг на 

следните загадувачки супстанци:  
 

− сулфур диоксид  
− азот диоксид  
− јаглерод моноксид  
− озон  
− суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM10)  

 
Како што може да се утврди од слика 1, Op{tina Чешиново - Облешево ne e 

vklu~ena vo sledeweto na kvalitetot na vozduhot vo ramkite na monitorиng programite 
na nivo na Republika Makedonija. Најблиска мерна станица е онаа лоцирана во Кочани, 
меѓутоа податоците не можат да бидат применети со цел оценување на квалитетот на 
амбиентниот воздух во општината Чешиново – Облешево. Во рамките на националната 
мрежа, квалитетот на амбиентниот воздух во општина Чешиново - Облешево, се следи 
преку мониторинг станиците поставени на територија на општина Кочани.  

 
За анализа и оценка на загаденоста на воздухот, а со тоа и на квалитетот на 

животната средина, неопходни се статички податоци за емисиите од поедините изводи и 
статистички измерени податоци за концентрацијата на поедините загадувачи во воздухот 
на одредени карактеристични локации. Недостатокот на сигурни и усогласени податоци од 
индустриските капацитети, за потрошувачката на горива, емисијата и концентрацијата на 
загадувачки супстанции во воздухот, не овозможува сеопфатен преглед и оценка на 
состојбата. Со податоците со кои се располага може да се даде само приближна 
квантитативна оценка. 
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 Mestopolo`bata na naselenite mesta vo op{tinata, nivnata postavenost i 
vlijanieto na изменетата kontinentalnata klima, како и отсуството na поголеми 
industriski zagaduva~ki kapaciteti, se indikatori koi uka`uvaat deka zagaduvaweto 
na vozduhot vo op{tina Чешиново - Облешево e nezna~itelno.  
 

Со цел да се воспостави интегриран и ефикасен систем на мерки за управување со 
квалитетот на воздухот на национално и локално ниво, Министерството за животна 
средина и просторно планирање подготви Катастар на загадувачи и загадувачки материи 
во воздухот за Македонија во 2005 год..  
 
 Во согласност со статистичката поделба на општините на 8 статистички 
територијални единици, Општината Чешиново-Облешево припаѓа во Источниот регион. 
 
 

 
Слика 10: Поделба на Македонија на статистички региони 

 
Главните економски сектори и човечки активности кои предизвикуваат загадување 

на воздухот може да се поделат во две големи групи во однос на изворот на загадување: 
 

− Стационарни и 
− Мобилни  

5.1.2 Емисија од стационарни извори 
 

Во групата на стационарни извори спагаат индустриските објекти и ложиштата за 
трансформација на енергијата на фосилните горива во индустријата, домаќинствата и 
административните објекти. 
 
 Vo zimskiot period, 95% od naselenieto vo op{tinata se zatopluva so drva, 
dodeka mnogu mal del so jaglen ili nafta. Toa rezultira so zgolemena koncentracija na 
jaglerod monoksid kako posledica na nepotpolno i nesoodvetno sogoruvawe na 
fosilnite goriva.  
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 На територијата на општината се застапени локации на кои се екплоатираат 
неметални суровини. Емисиите во воздухот можат да опфатат фугитивни емисии (прашина) 
и други загадувачки материи заради присуство на градежна механизација (мобилни извори 
на емисии).  

 
 Како потенцијални извори на емисии на загадувачки материи се и млиновите: „Мак 
Млин“, „Млин Пајо-Оризарство“, „Млин Кула“, „Прогрес“, „Данбоз“, „Го-Мил“, „Еврао 
Производ“ и „Млин Уларци“. Од млиновите вообичаено се емитираат: 
 

− Штетни миризби; 
− Суспендирани честици; 
 

Кумулативната емисија на загадувачки материи од стационарни извори на емисија 
(деловни субјекти) во источниот регион е прикажана на табела бр. 1: 
 

Табела 1: Емисија на загадувачки материи од стационарни извори во источниот 
регион: 

Загадувачка супстанција (т/годишно)  
SO2  CO  NOx  TSP  

Стационарни извори 959 482 242 71 
извор: Катастар на загадувачи 

 
 Емисијата од загадувачки супстанции од стационарни извори во за целиот Источен 
регон е пониска во просек од емисијата во другите региони  како резултат на малиот број на 
активни деловни субјекти.  
 
 Врз основа на извршените анализи од посета на индустриските објекти, 
констатирано е дека емисиите во воздухот во општина Чешиново - Облешево најчесто се 
во вид на емисија на прашина генерирана од инсталациите за ископ и преработка на 
минерални суровини, како и мелници за преработка на оризова арпа и жита. 
 
 Индивидуалното загревање на домовите и установите, (стационарни извори на 
загадување) кои како гориво најчесто употребуваат дрва и јаглен, како и сообраќајот 
(мобилни извори), во помала мерка допринесуваат за загадување на воздухот. 
 
 Домашните ложишта спаѓаат во групата на колективни стационарни извори на 
загадување на воздухот од кои емисијата на загадувачките супстанции во воздухот е како 
резултат на употребата на дрва и јаглен за загревање. Како продукт на согорување на овие 
енергенси, во воздухот се емитираат: SO2, NOx, CO и ТSP-цврсти честички (прашина). 
 
 Емисијата на загадувачките супстанции во воздухот е одредена врз основа на 
податоците за потрошувачка на дрва и јаглен во Р. Македонија како и од бројот на 
живеалишта според последниот попис на населението. Добиените резултати се дадени во 
табела бр. 2 
 

Табела 2: Емисија на загадувачки материи од домашни ложишта во источниот 
регион: 

Загадувачка супстанција (т/годишно)  
SO2  CO  NOx  TSP  

Домашни ложишта 4,210 13,521 138 391 
извор: Катастар на загадувачи 
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5.1.3 Емисија од мобилни (подвижни) извори  
 

Загадувањето на воздухот од сообраќајот е резултат на користењето на течни 
енергенси, при чие согорување се емитираат: азотни оксиди (NOx), сулфур диоксид (ЅО2), 
јаглероден моноксид (CO), јаглероден двооксид (CO2), прашина (SPM), алдехиди, олово 
(Pb) и органски киселини. 

 
Нивото на емисиите во воздухот, од мобилните извори, не зависи само од степенот 

на активност, туку постои и директна поврзаност со квалитетот на горивата што се 
користат, како и старосната структура на возниот парк. 

 
Со цел да се утврди емисијата на загадувачки материи од потрошувачката на горива 

во сообраќајот, извршени се пресметки врз основа на: потрошувачка на бензин и дизел 
гориво, како и бројот на регистрирани возила во Чешиново - Облешево.  

 
Податоците покажуваат дека во општина Чешиново - Облешево има  регистрирано 

вкупно 1672 возила, од кои 74 се патнички возила, 28 моторцикли, 51 приколка, 108 
товарни, 60 работни и специјални возила, 9 автобуси, 2 мопеди и околу 600 трактори.  

 
Потрошувачката на горива за 2009 година изнесува 1800 тони течни горива. 

Меѓутоа, во оваа бројка учествуваат и течните горива што се користат како енергенс кај 
стационарните извори. Спрема бројот на регистрирани возила, дојдено е до бројката од: 
безоловен бензин  околу 450.000 л/год и дизел 180,000 л/год. Просечната старост на 
возилата е проценета на 10 години. 

 
 Во табела бр. 3, прикажани се вредности за емисии во воздухот, од мобилни извори 
на загадување во Чешиново - Облешево, пресметани според SNAP анализата при 
прикажаната вкупна годишна потрошувачка на гориво во однос 40% дизел и 60% бензин. 

 
Табела 3: Емисии во воздухот од мобилни извори на загадување 

Параметар Согорување на 
бензин (т/год) 

Согорување на 
дизел (т/год) Вкупно (т/год) 

SО2 0,84 2,24 3,08 
NOx 7,84 6,09 13,93 
CО 37,70 6,55 44,25 
CО2 2672,21 1757,84 4430,05 

 
Анализата покажува дека во загадувањето со SО2 и VOC, уделот  на бензин 

моторите е значително помал, во споредба со моторите на дизел. Бензинските мотори пак, 
најмногу го загадуваат воздухот со јаглерод моноксид (CО). Користењето на LPG, како 
погонско гориво во сообраќајот, има најмало влијание врз емисијата на загадувачки 
супстанции во воздухот, што упатува на констатација дека овој енергенс е еколошки 
најповолен, во однос на квалитетот на воздухот. 

 

5.1.4 Фугитивни емисии 

 
Фугитивните емисии се дефинирани како емисии кои се испуштаат во атмосферата, 

од извори во кои не спаѓаат димните оџаци, процесните отвори или вентилациони излези и 
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други отвори од кои има т.н. насочена или контролирана емисија на загадувачки 
супстанции во воздухот. Извори на фугитивни емисии можат да бидат надворешни или 
внатрешни погонски активности (при транспорт, манипулација, утовар, истовар и сл., 
отворени складишни простори, бензински станици и сл). 

 
Фугитивните емисии можат да бидат предизвикани и од истекувања на загадувачки 

супстанции во цврста, течна и гасна состојба, испарувања од одделни делови на опрема 
(вентилациони пумпи, фланши и сл). Како и да е, фугитивните емисии можат да 
предизвикуваат помало или поголемо нарушување на квалитетот на амбиентниот воздух.  

 
 Основен извор на фугитивни емисии на територијата на општината се локациите на 
кои се врши експлоатација на минерални суровини. Од експлоатацијата на неметалите 
може да се емитираат и суспендирани честици. Извори на потенцијални фугитивни емисии 
се следните операции: 

− Копање / минирање; 
− Пренос на материјалот; 
− Просејување; 
− Утовар и истовар.  

5.1.5 Емисии на гасови што предизвикуваат ефект на стаклена градина 
 

Земјоделските површини и земјоделското производство претставува извор на 
емисии на стакленички гасови. Основни извори на емисии на стакленички гасови се 
палењето на стрништата, емисиите на метан при одгледувањето на домашни животни и 
азотните оксиди кои се емитираат од почвата при нејзината обработка. Метанот и азотните 
оксиди имаат 21, односно 310 пати поголем потенцијал од јаглеродниот диоксид да 
предизвикаат глобално загревање.  

 
Особено топлата влажна почва на плантажите насадени со ориз обезбедуваат 

идеални услови за метаногенеза; и покрај тоа што одреден дел од генерираниот метан 
главно се оксидира во метанотрофниот слој на вода која ги прекрива полињата, сепак 
голем процент од создадениот метан се ослободува во атмосферата.  

 
Просечно во текот на годината оризовите полиња се прекриени со вода во 

времетраење од околу 4 месеци. За преостанатиот период метаногенезата е значително 
редуцирана и почвата (кога е сува) претставува добар апсорбер на метанот од 
атмосферата.  

 

5.1.6 Идентификација на проблемите – воздух 

 

− Недостаток на сеопфатни и сигурни податоци за емисија на загадувачки 
супстанции и квалитетот на воздухот во општина Чешиново - Облешево; 

− Незастапеност на алтернативните извори на енергија на пазарот; 

− Недоволни институционални и човечки капацитети и недостаток на финансиски 
средства  за спроведување на законската регулатива во оваа област; 

− Недостаток на планови и програми за намалување на загадувањето на 
воздухот и унапредување  на квалитетот на амбиентниот воздух на национално 
и локално ниво; 
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5.2  Тематска област - вода 
 

Идентификацијата на состојбата со водите во Општина Чешиново - Облешево е 
насочена кон сознанија за водните ресурси со кои располага Општината и нивното 
одржливо користење.  

 
Одржливото користење на водите е насочено кон: 
 

− водоснабдувањето на населението и обезбедување на чиста вода за пиење и 
наводнување на посевите,  

− снабдување со вода на стопанските и индустриски објекти, 
− одведување и третирање на отпадните комунални води, атмосферските води 

и отпадните води од индустриските и другите стопански субјекти кои постојат 
во рамките на Општината.  

5.2.6 Водни ресурси 
 
Реката Брегалница е главниот водотек и реципиент во општината што тече по 

средината на полето. Во неа се вливаат 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 и е плитко и непостојано, често 
затрупувано со наноси на притоките и пороите, што предизвикува излевање на водата и 
пополнување на околното земјиште. 

 

 
Слика 11: Река Брегалница 

 
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. 
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Кочанска река извира од јужната страна на Лопенската Била на Осогово во месноста 
Ретки Буки на надморска височина од 1.630м, а во Брегалница се влива 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 1.510м, 

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. 

 
Табела 4: Хидрографска мрежа на територијата на општината 

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 
Злетовска река 460,0 50,0 - 25 
Брегалница 4307,0 225,0 7,0% - 
 
 

 
Слика 12: Чистење на коритото на Река Брегалница од наноси 

 
 
Полето на територија на општина Чешиново-Облешево се наводнува со води од 

вештачкото езеро „Калиманци“. Тоа се наоѓа на реката Брегалница во Овчипалско-
Истибањската клисура, а изградено е во 1969 година. Браната е камено-насипна со глинено 
јадро, висока 92м. и долга 240м. Езерото е долго 14км., широко 0,3км. и длабоко 80м. 

 
Езерото зафаќа површина од 4.23 км2 и акумулира 127м3 вода. Основната намена на 

ова езеро е наводнувањето 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 од вода се користи за производство на 
електрична енергија преку, за таа цел, изградена хидроцентрала со инсталирана моќ од 
12,8 MW. 
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Доводот на вода за водснабдување во општината Чешиново – Облешево се 
обезбедува преку десен магистрален канал со капацитет од 10м3/сек и лев магистрален 
канал со капацитет од 5м3/сек.  

 
Тековно левиот доводен крак не е во функција заради недоволен интерес за 

наводнување на малите земјоделски парцели што се оформани во коридорот на трасата на 
левиот доводен канал. Дополнително, за користење на води за наводнување преку левиот 
доводен канал не е формирана Водна заедница. Наплатата на надоместокот за користење 
на води за наводнување не е задоволителна.  

 
Состојбата на одводните канали не е задоволителна. Повремено се чистат главните 

одводни канали, меѓутоа заради обраснатите и оштетените секундарни одводни канали, 
постои опасност од излевање на водата од каналите и појава на поплави. Јавното 
комунално претпријатие не поседува доволна механизација за да ги одржува редовно 
одводните канали.  

 

5.2.7 Квалитет на површинските и подземни води 
 

Податоците за квалитетот на водотеците во Република Македонија се добиваат од 
Управата за хидрометеoролошки работи. Во рамки на RIM-SYS програмата се дефинирани 
20 мерни места на реките и параметрите кои се следат. Во 2009 година, континуирано беа 
следени органолептичките, минерализационите, кислородните и показителите на киселост, 
еутрофикационите детерминанти и штетни и опaсни материи на следниве мерни места: 

 
Табела 5: Локација на мерните места за следење на квалитетот на 
површинските води во РМ 

Станица  Река  
Света Богородица  Треска  
Граница, Влив Лепенец  Лепенец  
Таор, Нагоаевци,Демир Капија,Гевгелија, Башино Село  Вардар  
Пелинце, Катлановска Бања  Пчиња  
Трновец  Крива Река  
Балван, Убого  Брегалница  
Брод  Елешка  
Скочивир, Возарци (Паликура)  Црна Река  
Ново Село  Струмица  
ХЕ Шпиљје  Црн Дрим  
Бошков Мост  Радика  

 
За мерното место Балван се измерени следните вредности на кислородните 

показатели во 2009 година: 
 
Табела 6: Измерени вредности на кислородни показатели на мерно место Балван 
(р.Брегалница)  

Станица Кислороден показател Вредност 
Растворен кислород >8 
БПК 5 4,01-7 Балван 
ХПК 2,6-5 
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Од анализираните податоци може да се заклучи дека концентрацијата на 
кислородните показатели на следените мерни места е во границите на пропишаните 
вредности за категоризација на водите. 

 
Во однос на нутриентите, разгледувани се средногодишните концентрации на 

амонијак, нитрити и нитрати во водите на анализираните реки и утврдени се следните 
резултати: 

 
Табела 7: Измерени вредности на нутриенти на м. место Балван (р.Брегалница)  

Станица Нутриенти Вредност 
нитрати (µg/l) <10,000 

Балван 
нитрити (µg/l) 10-500 

 
Од анализираните податоци може да се заклучи дека концентрацијата на 

нутриентите на следените мерни места е во границите на пропишаните вредности за 
категоризација на водите и е со вредности кои не отстапуваат од мониторингот на 
водотеците во изминатата година. 

 
Концентацијата на опасните и штени материи, следена преку концентарциите на 

железо, кадмиум, цинк, олово, бакар, никел, хром и манган, не покажува некои поголеми 
одстапувања и вредности во однос на мерењата во 2008 година, кога и концентрациите на 
овие индикатори беа во рамките на пропишаните концентрации за класификација на 
водите. 

5.2.8 Водоснабдување 
 

Водоснабдувањето во општината е решено на повеќе начини и тоа: 
 

− Преку приклучување на регионалниот систем за водоснабдување преку 
градскиот водовод Кочани; 

− Преку локални водоводи со кои најчесто стопанисуваат локални месни 
заедници; 

− Преку индивидуални бушотини – хидрофори. 
 

На регионалниот систем за водоснабдување тековно е приклучено населеното 
место Бања. Исто така приклучувањето на регионалниот систем е овозможено преку 
изградена секундарна водоводна мрежа во населените места Облешево, Чифлик и 
Чешиново, меѓутоа приклучувањето сеуште не е извршено. 

 
Локални водоводи се застапени во населените места Теранци, Соколарци, 

Спанчево, Кучичино и Жиганци. Квалитетот на водата на локалните водоводи ја следи 
Заводот за здравствена заштита од Кочани. 

 
Овие населени места кои се лоцирани во ридските терени се водоснабдуваат преку 

водоводи кои се дадени на управување на Месните заедници. Нивното превземање од 
страна на Јавното комунално претпријатие основано од општината отпочна со водоводот 
во с. Кучичино. За да се подобри квалитетот на одржувањето на овие локални водоводи се 
прават напори од страна на Јавното Комунално Претпријатие за превземање на 
надлежноста врз управувањето од месните заедници.  
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 Останатите населени места со вода за пиење се снабдуваат преку индивидуални 
бушотини-хидрофори.Општината има изготвено проект за регионален водовод во кој се 
опфатени 12 населени места во општината. 

 
Најзначајниот проект со кој 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 индустријата на 
општините Чешиново-Облешево, Кочани и Виница. 

 

5.2.9 Системи за комунални и атмосферски отпадни води 

 
Отпадните води од домаќинствата главно се испуштаат во септички јами или во 

отворени канали. На тој начин се врши директно загадување на подземните и 
површинските води. За надминување на овие проблеми потребна е изградба на 
канализациони системи и третман на комуналните отпадни води. 

 
Единствено во населените места Чешиново и Облешево е изградена канализациона 

мрежа. Населено место Облешево  не е целосно опфатено со канализациона мрежа.  
 
Во Чешиново е изведена Пречистителна станица за отпадните води зафатени со 

фекалната канализација од анаеробен тип. Станицата работи на принцип на континуирана 
биофилтрација на отпадната вода на работна температура иста со онаа во 
канализациските цевки. Водата прво поминува низ груби решетки за да ги задржат крупните 
нечистотии па потоа преку анаеробен таложник во кој се издвојуваат цврстите механички 
честички. Во таложникот од водата се издвојуваат мастите и маслата кои се 
хидрофилизираат заради релативно долгото време на престојување во таложникот. 
Избистрената вода која содржи растворени органски материи преминува преку биофилтри 
кои однапред е формиран фиксен слој на бактерии за комунални води. За работата на оваа 
анаеробна прелистителна станица не се троши струја и не се произведува тиња.  

 
Во општината се планира изградба на систем за одведување на атмосферските 

води од улиците, покривите и другите површини  паралелно со изведувањето на работите 
на канализационите системи во населбите. 

 
Vkupnoto koli~estvo na otpadni vodi na celata teritorija na op{tinata, 

iznesuva 276.050 m3/god, dodeka optovaruvaweto BPK5  e 168.586  kg/god.  
 

5.2.10 Идентификација на проблемите - вода 
� Недоволно количество на вода за пиење во одредени зони  
� Недостаток или незадоволителна состојба на водоводните системи  
� Незадоволително управување со системите за наводнување на земјоделски 

површини  
� Недоволен капацитет на Јавното комунално претпријатие да ги одржува каналите 

за одводнување 
� Непостоење или низок опфат на мрежа за прифаќање и пречистување на 

комунални отпадни води  
� Недостаток на сеопфатни податоци од следење на квалитетот на водата 
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5.3 Тематска област – управување со отпад 

 
Важен сегмент за одржлив развој на општина Чешиново - Облешево е и 

управувањето со цврстиот отпад. Проблемите кои ги создава цврстиот отпад во општината, 
се уште не се адекватно и современо решени. Актуелните состојби покажуваат дека 
отпадот се расфрла на површини во општината кои не се соодветни за депонирање на 
отпад, најчесто покрај патиштата и водотеците. Тоа врши негативно влијание врз 
животната средина и го намалува квалитетот на живеење во регионот. 

 
Изворите на презентираните податоци за управување со цврстиот отпад во општина 

Чешиново - Облешево, се од Општина Чешиново - Облешево, комуналното претпријатие 
од Чешиново - Облешево, или се добиени врз основа на интервјуа со претставници на 
стопанските субјекти кои работат на територијата на општината, како и преку посета на 
поедини локации. 

5.3.1 Комунален отпад и други видови неопасен отпад 

 
Просечното годишно производство на отпад на национално ниво е во опсегот од 

140кг на жител во руралните средини до 240 кг по жител во урбаните средини.  
 
Имајќи ги предвид овие национални индикатори, се проценува дека вкупното 

производство, на комунален цврст отпад и друг неопасен отпад во општината на годишно 
ниво за периодот од 2005-2009 година изнесува:  
 

Tabela 8. Vkupno generiran otpad na teritorijata na op{tina Чешиново - 
Облешево 

godina Broj na naselenie Koli~ina na sozdaden 
otpad (тони) 

2005 7320 1,386 
2006 7466 1,391 
2007 7612 1.394 
2008 7670 1,399 
2009 7698 1,404 

 
 
Согласно процентуалната застапеност на одделни текови на отпад утврдена со 

Националниот план за управување со отпад, на територијата на општината се генерираат 
следните видови на отпад: 
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Tabela 9. Видови на отпади генерирани na teritorijata na op{tina Чешиново – 

Облешево на годишно ниво 
Шифра 

 (Листа на 
отпади) 

Вид на отпад Количество 
(t/год.) 

Застапеност 
(%) 

20 01 /20 02 Биоразградлив отпад 365,04 26.0 
20 01 38 Дрво 37 2.7 
20 01 01 Хартија и картон 154,44 11.9 
20 01 39 Пластика 135 9.6 
20 01 02 Стакло 49,1 3.5 
20 01 11 Текстил 40,7 2.9 
20 01 40 Метал 36 2.6 
15 01 05 Композитно пакување 28 2.2 
 Друг отпад 105,3 7.5 
20 01 Опасен отпад 2,8 0.2 
20 01/02/03 Фини честички, пепел (< 10 mm) 421,2 30.9 
 Вкупно комунален отпад 1,404 100 

 
Организирана услуга за собирање на отпадот е обезбедена од страна на Јавното 

комунално претпријатие во 5 од вкупно 12 населби. Отпадот се собира во импровизирани 
садови. Мал процент на домаќинствата поседува канти кои се главно добиени како грант од 
министерството за животна средина и просторно планирање. За собирање на отпадот се 
користат два трактори. Динамиката на собирање и транспортирање на комуналниот отпад, 
во селата од кои се собира отпадот е еднаш неделно.  

 
Покриеноста на населените места се движи од 50% до 20%. Собраниот отпад се 

депонира на локални нЕвраедени депонии. ЈКП нема капацитет и  услови за одржување на 
локалните депонии.  

 
На следниот графикон се прикажани количествата на собран и отстранет комунален 

и друг вид неопасен отпад во општините во источниот регион, вклучително и во општината 
Чепиново – Облешево. 
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Општината има определено времена локација за општинска депонија во месноста 
Букески Дол, во близина на с. Чифлик. Оваа локација сеуште не е активирана. Треба да се 
потенцира дека општината Чешиново Облешево не може да основа општинска депонија, 
бидејќи со Националниот план за управување со цврст отпад е утврдено дека за целиот 
источен плански регион ќе функционира една регионална депонија. 

 
Единица мерка за утврдување на цената на ѓубретарина е месечен паушал кои 

изнесува 100 денари по домаќинство. Свеста на локалното население за потребата од 
соодветно управување со отпадот и за последиците врз животната средина од 
несоодветното депонирање на отпадот е недоволна. Некои домаќинства сеуште одбиваат 
да бидат вклучени во системот на организирано собирање на отпадот. 

 
Индустриските објекти плаќаат месечен надоместок од 300 МКД за услугата за 

собирање на отпадот. Речиси сите индустриски капацитети на територијата на општината 
добиваат услуга од Јавното комунално претпријатие.  

 
Комерцијалните создавачи на отпад (угостителски и други услужни и трговски 

содржини) се опфатени само со 30%. Слабата опфатеност на комерцијалниот сектор се 
должи на недоволниот капацитет на јавното комунално претпријатие да ги собере и 
транспортира целокупните количества на создаден отпад во населените места.  

5.3.2 Диви депонии 

 
Создавањето на диви депонии во општина Чешиново - Облешево, главно, се должи 

на непостоење на организирано собирање на комуналниот отпад во голем број населени 
места во општината. Според направената анализа, дополнителни причини за појава на 
диви депонии се следни: 

 
− постоење на голем број на неискористени површини; 
− неефикасно спроведување на законската регулатива за изрекување на казни од 

страна на соодветните органи; 
− ниска свест на населението за заштита на животната средина. 
 
Во општината Чешиново - Облешево, регистрирани се повеќе диви депонии со по 5 

до 15 м3. Најчести локации на кои се создаваат диви депонии во општината се покрај 
локалните патишта, канали и реки.  

 
Постоечките диви депонии, сериозно го деградираат квалитетот на животната 

средина и го згрозуваат здравјето на луѓето кои живеат во блиските населби или 
гравитираат во близина на депониите.  

5.3.3 Индустриски отпад 

 
Не постојат проценки за генерираниот индустриски неопасен отпад на територијата 

на општина Чешиново - Облешево. Неопасен отпад се генерира од страна на 
индустриските капацитети од сферата на прехрамбената и текстилната индустрија која е 
лоцирана на територијата на општината. Одредени количества на инертен отпад се 
генерираат во состав на капацитетите за експлоатација на неметални минерални суровини. 
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Дополнително, нема евиденција за количините на опасен индустриски отпад кои се 
генерираат на нејзина територија. Тоа се должи на нефункционирање на системот на 
евидентирање, информирање, следење и надзор при постапувањето со индустриски отпад.  

 
Во Македонија, сеуште, не постои систем на дозволи за собирачи и транспортери на 

опасен отпад. Сепарацијата на определени текови на опасен отпад има тенденција да се 
раководи според побарувачката на пазарот, односно, се врши сепарација на оние видови 
отпад за коишто постои комерцијален пазар. Во овој домен, потребни се дополнителни 
анализи, кои во иднина ќе обезбедат насоки и на централната, но и на локалната власт, за 
постапување со ваков вид на отпад. 

 
Се проценува дека, опасниот отпад создаден во индустриските инсталациите, се 

чува на местата на генерирање, односно во импровизирани складишта во кругот на 
фабриките. Во недостаток на депонија за опасен отпад во Македонија, привременото 
складирање на опасниот отпад, практично значи трајно складирање во несоодветни услови 
и потенцијална опасност за животната средина и здравјето на луѓето. 

5.3.4 Посебни видови неопасен отпад 
 

Отпад од производи и пакување 
 
На национално ниво, не постои  организиран формален систем за собирање и 

рециклирање на отпадот од производи и пакување. Постојат мали капацитети, кои не се 
доволно активни, за рециклирање на метали, хартија и картон, како и ПЕТ и ПВЦ. За 
другите рециклабилни материи постојат обиди истите да се собираат преку индивидуални 
собирачи или од страна на неформални групи на граѓани, главно од пониските социјални 
слоеви.  

 
Инертен отпад/градежен шут 
 
Податоците за инертен отпад/градежен шут, се мошне ограничени. Се создава при 

изведување на градежни, преработувачки, занаетчиски работи и други дејности кои 
создаваат инертен отпад (градежен шут). Овој отпад, најчесто нерегуларно, се исфрла на 
одредени депресии на теренот, покрај речните корита, или се остава на локации блиску до 
местото на генерирање.  

 
Биоразградлив отпад 
 
Информациите за биоразградливиот отпад (земјоделски отпад, зелени остатоци од 

парковите и зелените површини и од зелените пазари), отпадната биомаса од шумарството 
и од дрвната индустрија, се мошне ограничени дури и на национално ниво. Според 
податоците добиени во Општина Чешиново - Облешево, на нивната територија не постојат 
посебни  инсталации за третман на биоразградлив отпад. 

 
Проблеми во врска со создавање на биоразградлив отпад се јавуваат при 

одгледувањето и преработката на ориз којашто култура е доминантна во земјоделското 
производство на територијата на општината.  
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5.3.5 Посебни видови на опасен отпад 
 

На ниво на општина Чешиново - Облешево не постојат податоци за посебни видови 
на опасен отпад, кои можат да дадат преглед на состојбата со истите. Во продолжение се 
наведени, посебните видови на опасен отпад со општи информации: 

 
Отпадни масла - нема систем за организирано собирање. Голем дел од отпадните 

масла, се користат како гориво, или се одлагаат директно во почвата или канализационите 
системи. Проценетите  количини на отпадни масла во општина Чешиново - Облешево се: 1 
т/год. 

 
ПХБ – полихлориранибифенили – не постојат сознанија за производство, увоз и 

промет на ПХБ, на ниво на општината. 
 
Отпадот од потрошени батерии и акумулатори најчесто се одлага како составен 

дел на цврстиот отпад, на депониите, без претходно да му бидат отстранети компонентите 
коишто претставуваат опасен отпад. На општинско ниво не постојат податоци за 
постапување со отпад од електрични и електронски апарати.  

 
Искористени возила (отпадните автомобилски школки) не се опфатени со 

организирано собирање. Вообичаено, нив ги собира неформалниот сектор, од диви 
депонии или од технички несоодветни складишта. Тие се преработуваат за искористување 
на резервните делови или се третираат како старо железо. 

 
Отпадните гуми, главно се депонираат, а дел од гумите нелегално се палат.  
 
Според проценките, во Република Македонија, на годишно ниво, се создава  околу 

900 и 1.000 тони опасен медицински отпад, кој претставува околу 15% од вкупниот отпад 
создаден во здравствените институции. Во депонијата Дрисла во Скопје, постои 
инсенератор за болнички отпад и се проценува дека таму се спалува околу 35% од 
вкупното количество опасен болнички отпад.   

 
Во општина Чешиново - Облешево, медицински  отпад се создава во неколкуте 

локални амбуланти и приватни практиканти. Овој отпад се собира и транспортира до 
Мдицинскиот центар во Кочани.  

 
Во управувањето со наведените видови и текови на отпад, се вклучени многу 

субјекти. Министерството за животна средина и просторно планирање ја има општата 
регулаторна улога, како и општата одговорност за мониторинг и инспекција. 

 
Министерството за транспорт и врски, издава градежни дозволи за објектите и го 

регулира управувањето со градбата. Министерството за здравство и Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, се одговорни за регулирање, мониторинг и 
инспекција на медицинскиот, односно земјоделскиот и сточарскиот отпад.  

 
Општините се одговорни за неопасниот отпад, во доменот на локалните прописи, 

мониторингот и инспекцијата. Законот за локална самоуправа, пренесува голем број 
оперативни и планерски надлежности, на новите единици на локалната самоуправа. 
Собирачите на отпад, операторите на постројките за преработка на отпад, се должни да 
вршат самомониторинг и да известуваат. 
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5.3.6 Идентификација на проблемите – управување со отпад 
 

� Општината не е целосно опфатена со организирано собирање и депонирање на 
комуналниот отпад  

� Евидентна е појавата на диви депонии  
� Несоодветно депонирање на индустриски отпад во близина на местата на 

генерирање  
� Недостаток на податоци за количини на отпад (пр. индустриски и медицински на 

ниво на општина)  
� Недостаток на План и Програма за управување со отпад  
� Непостоење на систем за сепарирање на комуналниот отпад  
� Непостоење на систем за селектирање и третман на биоразградлив отпад 
� Недоволна запознаеност на граѓаните за состојбата и проблемите со отпадот 



Lokalen akcionen plan za `ivotna sredina za Op{tina Чешиново - Облешево 

 
 

 47 

5.4 Тематска област – почва и искористување на земјиштето 
 

Op{tina ^e{inovo-Oble{evo raspolaga so zemji{te so najkvalitetni aluvijalni 
po~vi koi se protegaat po tekot na rekata Bregalnica, Masalnica, Ko~anska i Zletovska 
reka. Ridskiot i planinskiot del glavno e pokrien so diluvijalni po~vi. Ovie dva tipa 
po~vi, aluvijalnite i diluvijalnite, zafa}aat okolu 90% od celokupnata povr{ina na 
ramniot del od kotlinata. Ostanatite vidovi po~vi, kаko crvenica, smolnica, i drugi 
pokrivaat околу 10%.  

 
Aluvijalnite po~vi imaat dobri hemiski, fizi~ki, i hidropedolo{ki svojstva i 

kako takvi vleguvaat vo redot na najkvalitetni vidovi po~vi. Toa se mladi po~vi koi i 
deneska se sozdavaat i postojano se obnovuvaat so novi koli~ini re~en nanos. Sodr`at 
dosta humus, organominerali, glini i biogeni elementi. Naj pogodni za obrabotka se 
onie koi imaat dlabok fiziolo{ki aktiven sloj so podzemni vodi na 1-2 metri. Problem 
pretstavuvat poplavite bidej}i toga{ so nanesuvaweto na ~ist ~akal i pesok vrz 
plodnite aluvijalni po~vi se sozdavaat i neplodни povr{ini.  

 
Kon vlivot na Zletovska reka vo Bregalnica aluvijalnite po~vi preo|aat vo 

pesoklivo-glinesti. Istite lesno se obrabotuvaat i davaat visoki prinosi na oriz i 
drugi `itni kulturi. 

 
Diluvijalnite po~vi se ra{ireni po rabniot del na poleto. Se javuvaat vo vid na 

nanosni konusi me|u ramnoto dno i po visokite ridovi i planinski tereni. Vo zavisnost 
od mehani~kiot sostav mo`e da bidat pesoklivi i glinesti. Malku sodr`at organski 
materijali i se siroma{ni so humus. Na niv dobro uspevaat `itata, afionot, bostanot, a 
dokolku se navodnuvaat pogodni se i za ovo{tarnici i lozovi nasadi. 
 

Smolnicite vo vid na pojasi se javuvaat vo podra~jeto na selata Bawa, Span~evo 
i Lepopelci. Nastanati se vrz ezerski tercierni glini i vulkanski tufovi. Koga se 
navodnuvaat nababruvaat, no slabo propu{taat voda. Te{ki se za obrabotka, me|utoa 
sodr`at dosta humus i se plodni. Pogodni se za odgleduvаwe na `itni kulturi, a 
posebno na p~enicata. Na niv uspevaat i nekoi industriski kulturi, kako {e}ernata 
repa, pamukot, tutunot i afionot. 
 

Hidrogenite crnici sodr`at najmnogu glina, nad 30%, i dosta humus, poradi {to 
dosta li~at na smolnicite. Na niv se odgleduvaat `itni kulturi, posebno oriz (s. 
Ku~i~ino). 

 
Isto~no od Zletovska reka, okolu Ularskoto Blato, se javuvaat mo~urlivi-

glejnite po~vi, no samo na mali povr{ini. 
 
Planinskite delovi na kotlinata glavno se pokrieni so kafeavi {umski po~vi. 

Na niv raste {umska vegetacija i toa bukova i iglolisna {uma. Vo poljodelstvoto se 
koristat za odgleduvawe na r` i kompiri, a od ovo{jeto na niv uspevaat slivaтa i 
jabolkata. 

5.4.1 Намена на користење на земјиштето 
 

Намената на користење на земјиштето во општината е условена од морфологијата 
на теренот, експозицијата, осонченоста и други карактеристики. Подрачјето на општината  
е генерално поделено на рамничарски дел - обработливо земјиште 6.618 ха и планински 
дел-шуми 1.045,3 ха. Просечната надморска височина во општината изнесува 338. 
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Намената на користење на земјиштето по населени места е прикажана на следната 
табела: 

 
Tabela 10. Намена на користење на земјиштето во општина Чешиново – 

облешево по населени места 
Аграрна структура на атарот во ха 

 
Населба 

 
Над. 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 
 

5.4.1.1 Земјоделство 
 
Од податоците од Пописот на земјоделството извршен во 2007 година можат да се 

следат структурата на земјоделското земјиште, видот на културите, податоци за сточниот 
фонд и расположливите објекти за спроведување на земјоделските активности. 

 
Низ наредните табели се дадени најкарактеристичните параметри за состојбите со 

земјоделското производство на територијата на општината Чешиново – Облешево. 
 

Табела11:  Vkupna povr{ina na zemji{te po op{tini i zemjodelsko zemji{te i broj na 
delovi na zemji{teto 

  

Broj na 
individualni 
zemjodelski 
stopanstva 

Vkupno 
raspolo`liva 
povr{ina na 
zemji{teto 

Vkupno 
koristeno 
zemjodelsk
o zemji{te 

Sopstveno 
koristeno 
zemjodelsko 
zemji{te 

Koristeno 
zemjodelsko 
zemji{te 
zemeno na 
koristewe  

Koristeno 
zemjodelsko 
zemji{te 
dadeno na 
koristewe  

Broj na 
odvoeni 
delovi na 
koristeno 
zemji{te 

^e{inovo - 
Oble{evo 

2 424 4 514 4 362 4 058 385 81 11 391 

 
Табела 12: Povr{ina na `ita po op{tini i `ita 

  Vkupna povr{ina na `ita P~enica P~enka Ja~men Oriz Drugi `ita 

^e{inovo 
Oble{evo 

3 477.63 955.80 304.99 672.23 1 452.46 92.14 

 
Како што може да се види од претходната табела како доминантна куптура што се 

одледува во општината е оризот. Исто така се одгледуваат и индустриски растенија, 
меѓутоа површината под индустриски растенија е незначителна во споредба со вкупното 
обработливо земјоделско земјиште. Приказ на површините под индустриски култури е 
даден во наредната табела. 
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Табела 13: Povr{ina na industriski rastenija po op{tini i industriski rastenija 

  
Vkupna povr{ina na 

industriski rastenija 
Soja Son~ogled 

Maslodajna 
repka 

Tutun 
[e}erna 
repka 

Drugi industriski 
rastenija 

^e{inovo - 
Oble{evo 

11.98 2.24 0.20 - 2.51 1.10 5.93 

 
Покрај овие култури, исто така на релативно мала површина, се одгледуваат и 

лозови насади. Структурата на лозовите насади е дадена на следната табела. 
 
Табела 14: Лozovi nasadi  

  
Vkupen broj 
na penu{ki 

Vkupna 
povr{ina 

ha 

Broj na penu{ki na 
lozovi nasadi od 
vinski sorti 

Povr{ina na 
lozovi nasadi od 
vinski sorti ha 

Broj na penu{ki 
na lozovi nasadi 
od trpezni sorti 

Povr{ina na 
lozovi nasadi od 
trpezni sorti ha 

^e{inovo - 
Oble{evo 

327 397.00 103.65 322 377.00 101.79 5 020.00 1.86 

 
Од претходните табели може да се види дека на територијата на општината 

земјоделското земјиште е максимално искористено. На територијата на општината голем 
дел од обработливите површини се наводнува. На следната табела е даден приказ на 
наводнуваните површини. 

 
Табела 15: Navodnuvawe i navodnuvana povr{ina vo op{tina  ^e{inovo - Oble{evo 

Vkupen broj na individualni zemjodelski stopanstva {to 
vr{at navodnuvawe (ha) 

1 878.00 

Vkupna navodnuvana povr{ina (ha) 1 764.13 

Navodnuvana povr{ina na `ita (ha) 1 457.72 

Navodnuvana povr{ina na industriski kulturi (ha 34.68 

Navodnuvana povr{ina na zelen~uk (ha) 87.57 

Navodnuvana povr{ina na fura`ni kulturi (ha) 47.06 

Navodnuvana povr{ina na ovo{tarnici (ha) 8.40 

Navodnuvana povr{ina na lozja (ha) 6.92 

Navodnuvana povr{ina na livadi (ha) 5.60 

Navodnuvana povr{ina na drugi rastenija (ha) 116.18 

 
 
Животната средина може да се загрози од неконтролирана примена на ѓубрива, 

особено кога се надминува оптимално потребната потрошувачка на азотните ѓубрива, при 
што, настанува нарушување на режимот на нитрати и нитрити во почвата. Овие материи не 
можат да се задржат во почвата, се исцедуваат во подземните води и ги загадуваат. 
Слична е состојбата и со прекумерната употреба на фосфатните ѓубрива на земјоделски 
површини, на кои не се врши хемиска анализа на почвата. При тоа, фосфорот со 
иригациона и поројна ерозија, се пренесува со водата од земјоделските површини, во 
реките и во водните акумулации, каде се ствараат услови за Евраотрификација на водата, 
интензивен развој на алги и дефицит на кислород, што негативно делува на зоопланктонот 
и рибите и се нарушува природната рамнотежа.  
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Слика 12: Обработливи земјоделски површини во општина Чешиново-Облешево 

 
 
Не постојат податоци за потрошувачката на вештачки ѓубрива на територијата на 

општината. Од кажувањата на стручни лица во општината може да се заклучи дека 
потрошувачката на ѓубрива зависи од традиционалните навики на населението и дека овие 
навики базираат на обилна примена на ѓубрива без притоа да се води сметка за 
вистинските потреби на растенијата. 

 

5.4.1.2 Спалување на стрништа како еколошки проблем 
 
Честа пракса на територијата на општина Чешиново - Облешево, е палење на 

стрништа и слама на земјоделските површини. Негативни еколошки ефекти од овие 
активности се: 

 
− смалување на содржината на органски материи (содржина на хумус) во почвата 

и намалување на нејзиниот квалитет, поради влошување на физичко-хемиските 
и биолошките својства; 

− забрзување на ерозивните процеси, а особено на нагибните терени; 
− уништување на корисна фауна (пчели и други инсекти, микроорганизми, дивеч и 

сл.); 
− зголемување на концентрација на јагленороден диоксид во атмосферата и  
− опасност од опожарување на останати површини и објекти и загрозување на 

безбедноста на луѓето и останатиот жив свет. 
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5.4.1.3 Сточарство 
 

Општина Чешиново - Облешево расплага со над 4,295 ха пасишта за ситен и крупен 
добиток. Во последниот период во подем е одгледувањето на крупен добиток и токму во тој 
правец општина Чешиново - Облешево го гледа понатамошниот развој. Поради слабата 
економска моќ на населенито и немањето на поволни кредити во овој сектор, 
потенцијалите во поглед на развој на земјоделието и сточарството не се доволно 
искористени.  
 

На територијата на општината постои голем сточен пазар. Сточарството е во пад во 
споредба со интензитетот на одгледување на стока во времето пред транзицијата. 
Козарството полека се враќа особено во ридестите терени на општината. Исто така се 
одледуваат пчели. 

 
Табела 16: Kowi, goveda, ovci i kozi po op{tini  

  Kowi 
Vkupen broj 
na goveda 

Junic
i 

Stelni 
junici 

Molzni 
kravi 

Vkupen 
broj na 
ovci 

@enski grla 
ovci za 
priplod 

Vkupen 
broj na 
kozi 

@enski grla 
kozi za 
priplod 

^e{inovo - 
Oble{evo 

251 2 117 131 159 1 058 10 385 6 908 1 237 875 

 
 
Табела 17: Sviwi, `ivina, zajaci i p~elni semejstva po op{tini i dobitok 

  
Vkupen broj 
na sviwi 

Sprasni 
nazimki 

Matorici Nerezi @ivina Zajaci 
P~elni 

semejstva 

^e{inovo - 
Oble{evo 

7 638.00 125.00 1 005.00 123.00 26 745.00 969.00 586.0 

 
 
Табела 18: Objekti za smestuvawe na dobitok i `ivina, organsko |ubrivo i drugi objekti po 

op{tini i objekti za smestuvawe 

  

Zemjodelski 
stopanstva so 
objekti za 
smestuvawe 

na 
zemjodelski 
proizvodi 

Zemjodelski 
stopanstva 
so objekti za 
smestuvawe 
na drugi 
proizvodi 

Zemjodelski 
stopanstva so 
objekti za 

smestuvawe na 
zemjodelski 
ma{ini i 
oprema 

Zemjodelski 
stopanstva so 

ribnici 

Zemjodelski 
stopanstva so 
objekti za 

proizvodstvo 
na pe~urki 

Zemjodelski 
stopanstva 

so 
staklenici 

Zemjodelski 
stopanstva 

so 
plastenici 

^e{inovo - 
Oble{evo 

960 63 349 - - - 3 

5.4.1.4 Транспорт 
 

Транспортниот сектор, може да има значително влијание врз животната средина. 
Развојот на транспортните активности, доведува до загадување на почвата, предизвикува 
промени во просторот, вклучувајќи можна деградација на земјиштето. 

 
Низ општината минува дел од националната мрежа на магистрални патишта и тоа 

М-5: Велес – Штип – Кочани – Македонска Каменица – Делчево.  
 
Регионални патни правци на територијата на Општина Чешиново - Облешево се:  
 

− Р-523: Делчево – Пехчево – Берово,  
− Р-527: Кочани – Виница – Берово и Р-603: Радовиш – Берово 
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Во општина Чешиново – Облешево должината на локалната патна мрежа изнесува 

40,350 километри. Од оваа должина речиси половината претставуваат земјани патишта 
(27,650 километри). Во рамките на населените места е изведена улична мрежа од која 40 
километри се асфалтирани, а 28 километри се земјени. Општината континуирано 
изработува проектна документација за изградба на локални патишта; проекти се 
изработени за изградба на локален пат за делниците: Уларци - Чешиново, Облешево-
Чешиново, Облешево-Чифлик, во вкупна должина од околу 6 километри.  

 

 
Слика 14: Дел од магистрален патен правец Велес –Делчево (М-5) 

 
 
Податоците покажуваат дека во општина Чешиново - Облешево има  регистрирано 

вкупно 1672 возила, од кои 74 се патнички возила, 28 моторцикли, 51 приколка, 108 
товарни, 60 работни и специјални возила, 9 автобуси, 2 мопеди и околу 600 трактори.  

 

5.4.2 Идентификација на проблемите  
� Отсуство на мониторинг на почви (следење и контрола на квалитетот на почвите)  
� Деградација на почвите (пр: ерозија и контаминација на почвата) 
� Недостататок на примена на добра земјоделска практика  
� Недоволно планирање на промените во намената на земјиштето  
� Недоволно искористен потенцијал за развој на сточарството како стопанска гранка  
� Недоволна застапеност на органско производство во земјоделието и негова 

промоција  
� Неискористени можности за алтернативен туризам 
� Недоизграденост на локална патна мрежа 
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5.5 Тематска област - природа 
 

Природата и биолошката разновидност го опфаќаат богатството на живиот свет и 
разновидните модели, што истата ги оформува и секогаш биле под можни влијанија на 
активностите на  човекот, особено преку активности на економските сектори. Природата и 
биолошката разновидност се резултат на милијарди години еволуција, што самото по себе 
ја нагласува потребата за нивна континуирана заштита. 

 

5.5.1 Биодиверзитет 

 
Општина Чешиново - Облешево, поседува атрактивни низински и шумски предели 

богати со разновидна фауна и флора. Во Кочанската котлина преовладуваат земјоделските 
култури, житарици, лозја, индустриски култури и сл. Покрај коритото на Брегалница и 
другите водотеци се забележуваат површини под ливади обраснати со грмушки, врби и 
тополи.  

 
Вегетацијата на шумите и пасиштата е карактеристична за повисоките делови и се 

одликува со повеќе растителни асоцијации. Вкупната површина под шуми на територија на 
општина Чешиново - Облешево изнесува 1,045 ха 
 

Економските сектори кои можат негативно да влијаат врз природата и 
биодиверзитетот се:  

 
− земјоделството и шумарството;  
− лов и риболов;  
− транспортот (фрагментација на живеалиштата);  
− изградбата на хидро-акумулации за водоснабдување, наводнување и 

производството на енергија);  
− индустријата и рударството,  
− туризмот,  
− градежништвото (диви градби) и др. 
 
Негативното влијание може да биде директно и индиректно. Од директните, 

најзначајните негативни ефекти за стабилноста на екосистемите и деградацијата на 
биодиверзитетот вклучуваат, губење, модификација и фрагментација на живеалиштата и 
прекумерното искористување на биолошките ресурси (лов, риболов, тргување со лековити 
и ароматични растенија, полжави, желки, печурки, и др.). 

5.5.2 Вегетација 
 

Разновидноста на биотопите условува богатство со растителни видови на 
територијата на општината Чешиново - Облешево. Специфичните климатски прилика и гео-
морфолошката разновидност на овој регион условуваат појава на хетерогена природна 
вегетација и диференцирање на височинските појаси. 

 
Во регионот живеат повеќе разновидни растителни заедници. Преовладуваат високи 

растенија, додека оние ниските, во кои спаѓаат алгите, мовта и габите, се уште во целост 
не се испитани. Покрај нив, регионот е богат и со голем број разновидни лековити и 
ароматични растенија, шумски плодови, семиња и печурки. 
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Богатството на дендрофлората се огледа во присуството на 25 видови дрвја, со 
повеќе подвидови. Од шумските екосистеми, кои во најголем дел се простираат на 
планините во регионот, најзастапени се листопадните шуми со разните видови на даб и 
бука, додека зимзелените шуми се поретки и во нив најзастапени се бор, еле и смрча. На 
помали површини се наоѓаат мешани шуми. Шумскиот покривач има огромно влијание врз 
заштитата на водите, земјиштето и одржувањето на биолошката разновидност. Во дел од 
регионот постои и заедница на суви ливади, која е распростанета на зарамнети и благи 
нагиби.  

 
Вкупната површина која се наоѓа под шуми во општината Чешиново - Облешево 

регион изнесува 1,045 ха, што како површина е занемарливо во однос на застапеното 
земјоделско земјиште. Како резултат на долгогодишното интензивно искористување на 
дабовите шуми, тие се сега во фаза на формирање на млади садници со различна густина.  

 

5.5.3 Фауна 
 

Составен дел на биоценозата во подрачјето на општината Чешиново - Облешево се 
и најразличните форми на животни од групата на водоземците, цицачите, влечугите, 
птиците и инсектите. Групата на птици и цицачи од одделени биотопи ја сочинуваат бројни 
асоцијации со голем број на единки кои се среќаваат од најниски до највисоки надморски 
висини. Фауната на шумите во регионот е богата со разни видови на дивеч. Од влакнест 
дивеч се среќаваат зајак, срна, волк, дива свиња, лисица, дива мачка, јазовец, видра и 
ласица, додека од перјаст дивеч се среќаваат: камењарка и полска еребица, фазан, гулаб, 
потполошка, диви пајки, јастреби, лиски, лештерки, страчки, гаврани, страчки, чавки и др. 

 
Цицачите претежно се застапени во повисоките планински предели. Во водните 

екосистеми, најзастапени се следните видови на риба: клен, мрена, црвеноперка, карас, а 
поретко и крап и сом. Поради нарушување на водниот режим и на квалитетот на водите, 
драстично е нарушена и рамнотежата на рибниот фонд. 

 

5.5.4 Лов и риболов 
 

Lovnoto zdru`enie „Gorica” od s. ^e{inovo e korisnik na lovi{teto br. 4 
„Sokolarci” (Odluka na Vlada br. 23-2157/3 od 16.05.2000 godina). Vkupnata povr{ina 
{to ja zafa}a lovi{teto iznesu va 8.350 ha, od koi pod lovna povr{ina se 8.110 ha, od 
koi na lovno-produktivna povr{ina otpa|aat 7.270 ha, na lovno-neproduktivna povr{ina 
840 ha, i na nelovna povr{ina 240 ha. Namena na lovi{teto e za odgleduvawe, za{tita i 
lovewe na siten dive~. Vo granicite na lovi{teto se sre}avaat slednite vidovi na 
dive~ bez za{tita: lisica, lasica, kuna belka, tvor, jastreb, koko{kar, stra~ka, volk i 
dr. [to se odnesuva na brojnosta na dive~ot bez za{tita ne e zabele`ana 
prenamno`enost na nekoj od niv, so isklu~ok na lisicata. 

 
Dive~ pod za{tita vo Lovi{teto se: div zajak, polska erebica i erebica 

kamewarka. Vo blizina na rekata Bregalnica na 1 km od s. ^iflik izgradena e 
fazanerija. Istata datira od 80-tite godini. Zafa}a povr{ina od 2000 m2 (zagradeno so 
`ica). Godi{noto proizvodstvo na fazanite iznesuva okolu 1.000 ptici. Del od niv se 
koristat za pu{tawe po lovnite tereni, a del za komercijalni celi. Vadeweto na 
fazanite e inkubatorski. 
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Ribolovot e dosta razvien na teritorijata na op{tinata i toa kako hobi, odnosno 
sportski ribolov, na Zletovska reka i reka Bregalnica. Vo reka Bregalnica mo`at da se 
sretnat slednite vidovi na riba: crvenoperka, klen, bojnik, kara{, mrena i drugi. 

 
Vo sredniot i dolniot tek na Zletovska reka gi ima slednite vidovi na riba: 

mrena, klen, klen~e, vretenar, kara{, popadika, bojnik i drugi. 
 
Vo orizi{tata, poradi postojanoto prisustvo na voda, mo`no e odgleduvawe na 

riba krap pri {to od eden hektar se dobivaat 200-250 kg riba. So toa se zgolemuva 
dobivkata od edinica povr{ina. 

5.5.5 Предлог за заштита согласно Рамзарската Конвенција на оризовите 
полиња како водно живеалиште 

Производството на ориз претставува значаен извор на приходи и дел од културното 
наследство на регионот на Кочанското Поле, вклучително општината Чешиново – 
Облешево. Тековната пракса на производство на ориз предизвикува деградација на 
водното живеалиште на подрачјето.  

 
Општината Чешиново – Облешево, на чијашто територија се застапени околу 45% 

од вкупните површини под производство на ориз во земјата, изработи проект со цел 
изработка на локален акционен план за заштита на водното живеалиште со акцент на 
воведување на одржливо производство на ориз и создавање на станиште за миграторни 
птици. Предложено е да се воспостави модел на одржливо производство на ориз на 
површина од 10 ха и обука на производителите на ориз, проследена со кампања за 
подигање на свеста. Во состав на кампањата предложено е да се одржи фестивал на 
штркот, активности во училиштата, изработка и печатење на брошури итн.. 

5.5.6 Собирање на полжави и желки 
Во Службата за животна средина при Министерството за животна средина и 

просторно планирање, како и во Општина Чешиново - Облешево, до овој момент не 
постојат податоци за количината на собирани диви животни (полжави и желки) на 
национално и локално ниво. Со имплементацијата на Законот за природа ќе се створат 
услови за надминување на проблемот со неконтролираното и незаконско собирање на овие 
видови животни. 

 
На територијата на општината не постои откупна станица за полжави и собирањето 

на полжави е сведено само на собирање за индивидуални потреби. Се собира шумскиот 
полжав Helix lucorum кој е позастапен, но има помало економско значење од лозовиот 
полжав H.pomatia. Што се однесува до желките, исто така не постојат податоци за собрана 
количина. Желките не се собираат организирано, а можни се инцидентни собирања на 
видот Testudo hermanni. 

5.5.7 Идентификација на проблемите  
� Општината не поседува податоци за бројноста на животинскиот и растителниот 

свет 
� Недоволна заштита на ловен и рибен фонд;  
� Непостои интегрирано управување со шумскиот фонд  
� Недоволна промоција на природните вредности на територијата на општина 

Чешиново - Облешево  
� Ниско ниво на свест кај јавноста за заштита на животната средина 
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6 SWOT АНАЛИЗА 
 

SWOT анализата, претставува важна алатка за проценка на внатрешните и 
надворешните влијаниа на животната средина во општината, преку согледување на сили и 
слабости, можности и закани. При изработката на SWOT анализата се анализираа 
следните области во општината: 
 

− Демографија; 
− Социјална благосостојба; 
− Инфраструктура; 
− Локална власт; 
− Локална економија. 
 

Со изготвувањето на SWOT анализата, добиени се следните параметри: 
 

6.1. ДЕМОГРАФИЈА 
 
 
Сили Како да се искористат силите ? 
− Вкупен број на жители: 7.490 
− Национална структура:  
− 7.455 Македонци, 30 Власи, 4 

срби и 1 останато. 
− Вкупен број на домаќинства: 2.423 
− Вкупно мажи: 3789 
− Вкупно жени: 3530 
− Невработеност: 
− Вкупно невработени: 1485 
− Невработени мажи: 1046 
− Невработени жени: 439 

− Подобрување на образовната структура на 
населението. 

− Инвестирање во формирање на индустриски и 
трговско-деловни зони 

− Ангажирање на невработените и 
работоспособните во општински проекти 

− Поттикнување на самовработување  
 
 
 

Слабости Слабости во сили 
− Население со непотполно 

основно образование: 1403 лица 
− Појава на бесправна градба 

(главно на сопствено земјиште) 
− Миграција  кон поголемите 

градски центри 
− Миграција надвор од земјата 

− Подобрување на објектите за образование 
− Иницирање на проекти за вклучување на 

младата популација во општополезни 
активности. 

− Воведување на стимулации за спречување на 
миграциите (награди, стипендии и други 
погодности за напредни ученици и студенти) 

Можности Искористување на можностите 

− 2331 лице до 19 години 
− Спортски клубови 
− Здруженија на земјоделски 

производители 
− Невладини организации (Центар 

за едукација) 
− Основни училишта: две основни и 

осум подрачни 

− Подобрување на условите за развој на спортот 
− Поттикнување на соработка и размена со 

ученици од земјата и странство 
− Иницирање на проекти во невладиниот сектор 
− Стимулирање на развој на кластери на 

производители на ориз 
− Брендирање на оризот од подрачјето 
− Промовирање на туристичките вредности 
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Закани Избегнување на закани 

− Светска економска криза 
− Недоволни инвестиции во 

образовниот сектор 
− Недоволна заинтересираност на 

невладините организации за 
реализација на проекти што ќе ја 
вклучат младата популација 

− Незаинтересираност на стопански 
субјекти за вработување на млад и 
едуциран кадар 

− Недоволна промоција на 
туристичките потенцијали на 
општината 

− Спроведување на Локална стратегија за 
економски развој 

− Спроведување на Локална стратегија за 
развој на туризмот 

 
 

6.2. СОЦИЈАЛНА БЛАГОСОСТОЈБА 
 
Сили Како да се искористат силите ? 
− Број на станови поголем од бројот на 

жители; 
− Субвенции во земјоделството 
− Основни училишта во секое поголемо 

населено место 
− Релативно организирано здружение на 

производители на ориз 
− Амбуланти 
− Забни ординации 
− Спортски клубови 
− Центар за едукација 

− Примена на современи стандарди за 
квалитетно живеење. 

− Искористување на спортски игралишта, 
спортски клубови за поголема 
активност на младината низ 
натпревари, награди и сл. 

− Поттикнување на самовработување 
− Поттикнување на развој на кластери 

Слабости Слабости во сили 
− Висока стапка на невработеност 
− Релативно голема процентуална 

застапеност на лица со неоформено 
образование 

− Недоволно самовработување 

− Едукација на родители, за децата  да 
одат на училиште. 

− Ангажирање на социјално загрозените 
лица во општински проекти. 

Можности Искористување на можностите 
− Изработка на проекти и апликации за 

добивање на домашни и странски 
инвестиции и донации. 

− Користење на поволни кредити и 
субвенции 

− Привлекување на странски инвестиции 
− Посредување на општината помеѓу 

странски инвеститори и домашни 
субјекти  

Закани Избегнување на закани 

− Несигурност и нестабилност за 
инвестирање. 

− Обезбедување на гаранции и 
субвенции (повластени даночни 
стапки) за нови инвестиции. 
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6.3. ИНФРАСТРУКТУРА 

 
Сили Како да се искористат силите ? 

− Локална патна мрежа: 40,350 километри.  
− земјани патишта: 27,650 километри.  
− Асфлатирани патишта: 12,700 километри 
− Локални улици  : 
− 40 км асфалт  
− 28 км земјен пат. 
− Телекомоникациска мрежа    100% 
− Радиодиофузна мрежа    100% 
− Близина на магистрален пат Велес – Штип 

– Кочани – Македонска Каменица – 
Делчево 

− Близина на регионални патишта: Р-523: 
Делчево – Пехчево – Берово, Р-527: 
Кочани – Виница – Берово и Р-603: 
Радовиш – Берово 

− Близина на железнична пруга  

− Развивање на општината, согласно 
принципите на  концептот за 
регионален одржлив развој 

− Развивање на меѓуопштинаска 
Соработка 

 

Слабости Слабости во сили 
− Недоизградена/ неасфалтирана локална 

патна мрежа.    
− Недоизградена водоводна мрежа.  
− Недоизградена фекална канализација.   
− Непостоење на пречистителни станица за 

отпадни води. 
− Општината на располага со градежно 

земјиште 

− Реализација на проекти за поврзување 
на подалечните делови од општината 
со патна инфраструктура. 

− Реализација на проекти за 
водоснабдување во општината 

− Изградба на фекална канализација и 
пречистителни станици 

− Пренесување на надлежноста за 
расплагање со градежното земјиште на 
општината 

Можности Искористување на можностите 
− Меѓуопштинска соработка. 
− Прекугранична соработка 
− Целосно спроведување на процесот за 

децентрализација.  
− Странски донации 
− Поволни кредити 
− Јавно приватно партнерство 
− Рамномерен регионален развој 

− Планирана изградба на индустриски 
зони 

− Учество во источен плански регион 
− Изработка на проекти со кои ќе се 

конкурира до донаторите. 
− Објавување на тендери за ангажирање 

на приватниот сектор во изградбата и 
управувањето на општинската 
инфраструктура 

 
Закани Избегнување на закани 
− Зависност од централните буџетски 

средства. 
− Дефинирани критериуми за 

доделување на буџетски средства на 
општините, за постигнување на 
рамномерен развој. 
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6.4. ЛОКАЛНА ВЛАСТ 

 
Сили Како да се искористат силите ? 
− Општината е влезена во втората фаза на 

децентрализација.  
− Добро менаџирање на општинската 

администрација.  
− Добра организациска поставеност. 
− Изработен Стратешки план за ЛЕР на 

општина Чешиново - Облешево. 
− Изработена Стратегија за развој на 

туризмот 
− Отпочната изработка на ГИС 
− Изработени проекти за развивање на 

локалната инфраструктура 
− Определеност за развој на општината и 

зајакнување на нејзината улога. 
− Транспарентност во процесот на 

донесување на одлуки – вклучување на 
граѓаните и јавноста. 

− Соработката со соседните општини за 
заедничко решавање на проблемите на 
регионално ниво. 

− Преземени надлежности согласно 
новата законска легислатива.  

− Искористување на стручниот кадар и 
организациската поставеност. 

− Вработување на нови стручни кадри 
заради подобар и побрз развој на 
општината. 

− Континуирано информирање на 
граѓаните за работата на Советот и 
воопшто работата во општината. 

− Вклучување во проекти на млади, 
образувани кадри.  

− Користење на искуства од работата на 
други општини. 

− Зајакнување на соработката на 
регионално ниво. 

− Поттикнување на прекугранична 
соработка 

− Збратимување со општини од ЕУ 

Слабости Слабости во сили 
− Економската состојба на локално ниво ги 

забавува проектите на општината. 
− Недоволна искористеност на природни 

ресурси, како и културни вредности на 
општината. 

− Недостаток на инструменти за 
информирање и подигање на свеста на 
граѓаните. 

− Несоодветни услови за работа на месните 
заедници. 

− Вклучување во проекти, кои би се 
финансирале од Владата и од 
странски донаторски институции. 

− Отварање на Центар на информирање 
на граѓаните и континуирано 
информирање за работата на 
општината.  

− Подобрување на условите за работа на 
месните заедници   

 
Можности Искористување на можностите 
− Можности за нови финансиски средства, 

во процесот на интеграција на РМ во ЕУ. 
− Обуки и семинари на локалната власт. 
− Соработка со невладиниот, научниот и 

бизнис секторот. 
− Прекугранична соработка.  

− Аплицирање со проекти за развој на 
општината. 

− Перманентна едукација на 
администрацијата.  

− Реализација на проекти преку 
прекугранична соработка 

Закани Избегнување на закани 
− Неефикасност на општината во рамките 

на моменталната поставеност при 
имплементација на законските одредби за 
децентрализација. 

− Доследно спроведување и 
дополнување на  законската 
регулатива, која се однесува на 
процесот на децентрализација.  

− Јакнење на капацитетите на општина 
Чешиново - Облешево (технички 
можности и човечки ресурси) 
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6.5. ЛОКАЛНА ЕКОНОМИЈА 
 
Сили Како да се искористат силите ? 
− Бања со с. Бања 
− Квалитетно обработливо земјиште 
− Стопански субјекти 
− Неметални минерални суровини 
− Термоминерални води 

− Развивање на еколошко прифатливи 
производи. 

− Промовирање на туристичките 
потенцијали 

− Примена на современи стандарди за 
квалитет и поголема еколошка 
одговорност кај стопанските субјекти. 

− Примена на концептот за одржлив 
развој. 

Слабости Слабости во сили 
− Недоволно развиен туризам.  
− Нерешени сопственички односи во врска 

со користењето на бањата во с. Бања 
− Ангажиран мал број на вработени. 
− Слаби инвестиции (домашни и странски). 

− Изградба на сместувачки и 
угостителски објекти. 

− Искористување на термалната енергија 
и енергијата на ветрот 

− Создавање на услови за јакнење на 
стопанските дејности во општината. 

Можности Искористување на можностите 
− Иницирање на формирање на кластери 
− Продлабочена соработка со ЗЕЛС. 

− Превземање активности за 
привлекување на странски инвестиции. 

− Посредување на општината меѓу  
странски инвеститори и домашни 
субјекти. 

Закани Избегнување на закани 
− Лоша економска состојба во државата. 
− Висока невработеност на општинско и 

национално ниво. 
− Високи кредитни камати. 
− Бавно судство. 

− Следење на националните стратегии 
за економски развој.  

− Следење на локалните планови за 
развој. 
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7 ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ЗА СОСТОЈБИТЕ СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО ОПШТИНА 
ЧЕШИНОВО - ОБЛЕШЕВО 

 
Како дел од Локалниот акционен план за животна средина, Општина Чешиново - 

Облешево, организираше и спроведе анкета, со цел, да се согледа мислењето на јавноста 
за состојбите во животната средина во општината. 
 
 Во рамки на спроведените активности, дистрибуирани се анкетни листови до 
граѓаните, при што се внимаваше на рамномерна дистрибуција согласно половата, 
етничката и социјалната структура на населението во општина Чешиново - Облешево.  Врз 
основа на компјутерска обработка на пополнетите прашалници, произлегуваат следните 
резултати од анкетата: 
 

Општи податоци за анкетираните 
 

 Од анкетираните лица, 70.1% се од машки, а 29.8% женски пол. Според степенот на 
образование, најголем дел од испитаниците 53.7% се со високо и вишо образование, 32.8% 
со средно, а 8.9% со основно образование. 
 
 Најголемиот дел од  испитаниците  (61,2%) се на возраст помеѓу 41-65 години, a 
40,3%  се на возраст од 26-41 години. Од вкупниот број на испитаници  67.6% се вработени,  
20.9% се невработени лица, а 11.5% од испитаниците се пензионери и студенти. 
 
 Одговорите на прашањето: „Што најмногу Ви пречи во Вашата населба во поглед на 
квалитет на животната средина?” се дадени на во табела бр. 19. Според дадените 
одговори, на 22,7% од анкетираните најмногу им пречи нерешениот проблем со отпадот, а 
на 16,3% од анкетираните им пречи неуредено соседство. 16,8% од испитаниците се 
незадоволни од моменталната практика на користење на пестициди и вештачки ѓубрива, а 
на 12,2% им пречи чудниот вкус на водата за пиење. 
 

 Табела 19: Проблеми  во поглед на квалитет на животната средина 
Големата нечистотија /отпад / 39 
Практиката на користење на пестициди и вештачки ѓубрива 29 
Неуредено соседство 28 
Чудниот вкус на водата за пиење 21 
Близината на индустриски (сервисен) објект 10 
Миризбата во загадениот воздух 6 

  
 Дополнителните коментари во однос на тоа што им пречи на жителите се поврзани 
со регулирање на атмосферската вода и инфраструктурните проблеми.  
 
  Во анкетата, испитаниците беа замолени да го рангираат степенот на загаденост во 
општината. Добиените одговори укажуваат дека 61,8% од анкетираните сметаат дека 
нивната општина е средно загадена, а 7,4% дека општината е високо загадена, а 30,9 % 
смертаат сека општината е незначително загадена. Ваквите одговори укажуваат на висока 
свест кај населението за моменталната состојба и потребата од здрава животна средина 
(График бр. 1). 
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График бр. 1: Степен на загаденост на општината 

 
 
  Одговорите на прашањето „Кои медиуми се најзагадени во општината?” прикажани 
на графикот бр. 2, укажуваат дека 33% од анкетираните се најзагрижени за загаденоста на 
водата за пиење. Ова е реален податок имајки во предвид дека дел од испитаниците 
живеат во населени места каде водоснабдувањето не е соодветно решено. Приближно 
исто толку испитаници (32%) како најзагаден медиум ја сметаат почвата, во која 
загадувањето доаѓа преку наводнување со загадени води и фрлање на отпад. За 20% од 
анкетираните водите во реките се најзагаден медиум, а 10% од испитаниците сметаат дека 
најзагаден е воздухот.   
 

График бр. 2: Најзагрозени медиуми во животната средина 

 
 
 Според добиените резултати од анкетата причините за загадувањето се 
процентуално блиски (График бр.3). Како најчести причини се издвојуваат ниската јавна 
свест (18%), непостоење на канализационен систем (13%) и лошата економска состојба, 
недоволно персонал и непостоење на регионална санитарна депонија (10%).  
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График бр. 3:Причини за загадувањето 

 
 

Прашани „На што најмногу влијаат проблемите со животната средина”, 25% од 
анкетираните сметаат дека проблемите со животната средина најмногу влијаат врз 
нивното здравје и врз здравјето на нивните семејства, но приближно толку сметаат дека 
проблемите со загадување на животната средина влијаат врз здравјето на идните 
генерации, врз растителниот и животински свет и природните реткости, како и врз 
економскиот развој на општината. (График бр. 4). 
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График бр. 4: На што најмногу влијаат проблемите со животната средина 

 
 

 Во спроведената анкета имаше сет од прашања кои  се однесуваат на учеството на 
јавноста во донесување на одлуки од областа на животната средина. Добиените одговори  
укажуваат дека 72% од анкетираните сметаат дека јавноста има незначително или пасивно 
учество во донесување на одлуки од областа на животната средина. Прашани за нивното 
досегашно искуство и вклучување во донесувањето на одлуки од областа на животната 
средина, 50% од анкетираните не учествувале во донесување на одлуки од областа на 
животната средина, 28% учествувале во јавни расправи и трибини, 19 % се поканувани на 
состаноци во администрацијата на општината, а само 3% членуваат во невладини 
организации. (График бр. 5) 
 

График бр.  5: Искуство на граѓаните во одлучување за животната средина  
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8 ЛИСТА НА ПРИОРИТЕТИ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА 
 

Паралелно со анкетирање на населението, Локалниот комитет изврши 
приоритетизација на клучните проблеми во општина Чешиново - Облешево. Експертскиот 
тим ги сегрегираше проблемите  според следните критериуми:  
 

− Потенцијален ризик врз човеково здравје (голем, среден или мал ризик),   
− Влијание врз социо-економската моќ на населението (големо, средно или мало),   
− Интензитет на проблемот (голем, среден или мал интензитет),   
− Влијание на проблемот врз одржливиот развој на општината (големо, средно или 

мало влијание)  
− Време за решавање на проблемот (до 2010 година,  до 2012 година или  до 2014 

година)  
 

За секој проблем поединечно,  пресметана е просечна вредност на оценката, а 
според највисоката оценка, утврдени се и приоритетите и истите се презентирани во 
Табела бр. 20.  
 

Табела бр. 20: Резултати од извршената приоритетизација 
приори
тет 

ПРОБЛЕМ вкупен број 
на бодови 

просечна 
оцена 

1. Недоволно количество на вода за пиење во одделни 
населени места  423 4.94 

2. Недостаток или незадоволителна состојба на водоводните 
системи  362 4.52 

3. Недостаток на примена на добра земјоделска пракса 335 4.33 
4. Ниско ниво на свест кај јавноста за заштита на животната 

средина 332 4,32 
5. Неодоволна застапеност на органско производство и негова 

промоција  328 4.31  
6. Неоволен капацитет на ЈКП да ги одржува каналите за 

одводнување 321 4.29 
7. Општината не е целосно опфатена со организирано 

собирање и отстранување на комунален цврст отпад 320 4.29 
8. Појава на диви депонии  312 4.16 
9. Неоволна промоција на природните вредности 312 4.16 
 Недоволно планирање на промените на намената на 

користење на земјиштето 312 4.16 
10. Недоволна изграденост на канализациона мрежа за 

собирање и одведување на комуналните и атмосферските 
отпадни води 304 4.05 

11. 
Непостоење на систем за селектирање и третман на 
биоразградлив отпад 302 4.03 

12. 
Недоволна запознаеност на граѓаните за состојбата и 
проблемите со отпадот 300 4.00 

13 
Неискористени можности за развој на алтернативниот 
туризам 282 3.93 

14 Недоизграденост на локалната патна мрежа 271 3.88 
15 Незастапеност на алтернативни извори на енергија 262 3.81 
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9 ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЛЕАП 
ВОДА 
 
ПРОБЛЕМ (1): НЕДОСТАТОК ИЛИ НЕЗАДОВОЛИТЕЛНА СОСТОЈБА НА ВОДОВОДНИТЕ СИСТЕМИ / НЕДОВОЛНО 
КОЛИЧЕСТВО НА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ВО ОДРЕДЕНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА 
  
ЦЕЛ: ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА САНИТАРНО ИСПРАВНА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ 
 

Мерки Акции Одговорна институција Време на 
реализација 

Потребен буџет Извори на 
финансирање 

− Управување со 
новоизградена и постојна 
водоводна мрежа од страна 
на ЈКП (согласно Законот за 
снабдување со вода за 
пиење) 

 

− Потпишување на договори за 
користење на услугата за 
водоснабдување со 
домаќинствата и правните лица 

− Спроведување на редовна 
контрола на квалитетот на 
водата во локалните водоводи и 
индивидуалните дупнатини 

− Изработка на кост бенефит 
анализи за избор на најповолно 
алтернативно решение за 
водоснабдување на селата што 
тековно се снабдуваат преку 
хидрофори и програма за 
водоснабдување 

− Изработка на техничка 
документација за изградба и 
реконструкција на водоводи  

− Реализација на инвестициони 
проекти 

− ЈКП од општина 
Чешиново Облешево 

− ЗЗЗ од Кочани 
− Општина Чешиново 

Облешево 
− Општина Чешиново 

Облешево 
− Општина Чешиново 

Облешево  
 
 
  
 
 

− 2011-2013 
− Континуирано 
− 2012 
− 2013 
− 2011-2015 
−  

− Цена на 
приклучок 

− Цена на 
лабораториска 
анализа 

− 20,000 Евра 
− 30,000 Евра 
− 100,000 Евра 
 

Буџет на РМ, 
грантови, Општински 
буџет, кредити, 
Јавно приватно 
партнерство 
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Мерки Акции Одговорна институција Време на 
реализација 

Потребен буџет Извори на 
финансирање 

− Zajaknuvawe na 
kapacitetite na ЈКП, 
(tehni~ki i kadrovski) 
soglasno predvidenata 
dinamika za upravuvawe 
so vodosnabditelnite 
sistemi 

− Izrabotka na biznis plan - 
analiza na potrebniot  broj na 
vraboteni i soodvetna stru~na 
podgotovka, potrebni 
finansiski sredstva, 
utvrduvawe na tarifi   

− Izrabotka na investiciona 
programa - procenka na brojot 
na potrebnata oprema i 
finansiskite sredstva za 
odr`livo upravuvawe so 
sistemite 

− Општина Чешиново – 
Облешево 

− Општина Чешиново – 
Облешево 

 

− 2011 
− 2011 

− 3,000 Евра 
− 3,000 Евра 

Буџет на општината, 
грантови, средства 
наменети на 
источниот плански 
регион. 
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ПРОБЛЕМ (2): НЕДОВОЛЕН КАПАЦИТЕТ НА ЈКП ДА ГИ ОДРЖУВА КАНАЛИТЕ ЗА ОДВОДНУВАЊЕ 
  
ЦЕЛ: ПОДОБРУВАЊЕ НА ПРИМАРНАТА И СЕКУНДАРНАТА МРЕЖА НА КАНАЛИ ЗА ОДВОДНУВАЊЕ  
 

Мерки Акции Одговорна институција Време на 
реализација 

Потребен буџет Извори на 
финансирање 

− Управување со каналите за 
одводнување од страна на 
ЈКП 

 

− Изработка на ГИС за каналите 
за одводнување 

− Идентификација на состојбата 
на примарната и секундарната 
мрежа на канали за 
одводнување 

− Изработка на годишна програма 
за чистење на каналите за 
одводнување  

− Набавка на механизација за 
одржување на каналите на 
одводнување 

− Спроведување на годишните 
програми за чистење на 
каналите 

− општина Чешиново 
Облешево 

− ЈКП 
− ЈКП 
− Општина Чешиново 

Облешево 
− ЈКП 
 
 
  
 
 

− 2012 
− 2012 
− 2012 
− 2012 
− Континуирано  

− 5,000 Евра 
− 5,000 Евра 
− 5,000 Евра 
− 40,000 Евра 
− 10,000 Евра 

годишно 
 

Општински буџет, 
кредити 
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ПРОБЛЕМ (3): НЕДОВОЛНА ИЗГРАДЕНОСТ НА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА ЗА СОБИРАЊЕ, ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ 
НА КОМУНАЛНИТЕ ОТПАДНИ ВОДИ 
  
ЦЕЛ: ЗАШТИТА НА ПОВРШИНСКИ И ПОДЗЕМНИ ВОДИ ОД ИСПУШТАЊЕ НА НЕПРЕЧИСТЕНИ КОМУНАЛНИ ОТПАДНИ ВОДИ 
ВО ВОДНИ ТЕЛА  

Мерки Акции Одговорна институција Време на 
реализација 

Потребен буџет Извори на 
финансирање 

− Izrabotka na predlog 
programa za odveduvawe, 
sobirawe i pro~istuvawe 
na otpadnite vodi (~l.114 
od Zakon za vodi) 

− Procenka na vlijanieto na 
otpadnite vodi vrz `ivotnata 
sredina 

− Utvrduvawe na ekonomskata 
opravdanost za izgradba na 
sistemi za odveduvawe, 
sobirawe i tretman na 
otpadnite vodi 

− Predlog na tehni~ki odr`livi 
re{enija za za{tita na 
kvalitetot na 
povr{inskite/podzemnite 
vodi. 

− општина Чешиново 
Облешево 

− општина Чешиново 
Облешево  

− општина Чешиново 
Облешево  

 
 
  
 
 

− 2012 
  

− 25,000 Евра 
 

Национален буџет, 
Општински буџет,  
грантови 

− Izgradba na sistemi za 
odveduvawe, sobirawe  i 
tretman na otpadnite vodi 
(soglasno ~l 114  od 
Zakonot za vodi) i 
soglasno programata za 
odveduvawe i tretman na 
otpadnite vodi 

− Izrabotka na tehni~ka 
dokumentacija za населените 
места што немаат канализација 

− Izrabotka na studiи za OV@S / 
Елаборати за заштита на 
животната средина 

− Izgradba/doizgradba na 
sistemi za sobirawe, 
odveduvawe i tretman na 
otpadnite vodi soglasno 
predvidenata dinamika na 
gradba 

− Општина Чешиново 
Облешево  

− Општина Чешиново 
Облешево 

− Општина Чешиново 
Облешево 

− 2012 – 2014 
− 2012 - 2014 
− 2013 - 2020 

− 40,000 Евра 
− 5,000 Евра 
− 12-15 мил. 

Евра 

− Општински 
буџет, средства 
на источниот 
плански регион, 
грантови 

− Општински 
буџет, средства 
на источниот 
плански регион, 
грантови 

− Национален 
буџет, грантови, 
кредити, јавно 
приватно 
партнерство 
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ПОЧВА 
 
ПРОБЛЕМ (1) НЕДОСТАТОК НА ПРИМЕНА НА ДОБРА ЗЕМЈОДЕЛСКА ПРАКСА  
ПРОБЛЕМ (2) НЕОДОВОЛНА ЗАСТАПЕНОСТ НА ОРГАНСКО ПРОИЗВОДСТВО И НЕГОВА ПРОМОЦИЈА 
 
ЦЕЛ: ОДРЖЛИВО ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО 
Мерки Акции Одговорна 

институција 
Временска 
рамка 

Буџет Извори на 
финансирање 

− Евиденција за 
примената на 
агрохемикалии во 
земјоделството  и 
воспоставување на база 
на податоци 

− Поставување на одговорно лице во 
општината за следење на 
проблематиката од земјодеството и 
координирање со ресорните 
Министерства  

− Изработка на база на податоци за 
применетите количества на пестициди 
и вештачки ѓубрива  

− Соработка со научни институции 

− Општина 
Чешиново 
Облешево 

− Научни 
институции 
МЗШВ, 

2011-2013  − 12.000 ЕВРА Општински буџет 
Буџет на РМ 

− Производство на 
здравствено безбедна 
храна и заштита на 
квалитетот на почвата 

− Спроведување на анкета меѓу 
земјоделските производители за 
количините на употребени 
агрохемикалии 

− Изработка на програма за едукација на 
земјоделските здруженија 

− Изработка на брошура за најдобри 
практики при апликација на 
агрохемикалиите 

− Општина 
Чешиново 
Облешево 

− Научни 
институции 

− НВОи 

2008-2010  − 15.000 ЕВРА 
− 1.000ЕВРА 
− 1.000 ЕВРА 

Буџет на РМ, 
Општински буџет и 
Странски донации 

− Промовирање на 
органско производство  

− Изработка на студија за промовирање 
и можности за органско производство 
на ниво на општината 

− Едукација и организирање на 
заинтересираните земјоделски 
производители за органско 
производство 

− Општина 
Чешиново 
Облешево 

− Научни 
институции 

2008-2010  − 15.000 ЕВРА 
− 5.000 ЕВРА  

Донации  
МЗШВ, МЖСПП 
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ПРОБЛЕМ (3) НЕДОВОЛНО ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОМЕНИТЕ НА НАМЕНАТА НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО 
 
ЦЕЛ: ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ПОЧВАТА И ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА НА ИЗВОРИТЕ НА ПРИХОДИТЕ НА 
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 
 
Мерки Акции Одговорна 

институција 
Временска 
рамка 

Буџет Извори на 
финансирање 

− Изработка на студија за 
оптимално 
искористување на 
обработливото 
земјиште 

− Идентификација на приоритетни 
земјоделски култури 

− Анализа на пазарот за пласман на 
приоритетни земјоделски култури 

− Планирање на оптимален плодоред и 
полесмена 

− Општина 
Чешиново 
Облешево 

− Научни 
институции 
МЗШВ, 

2012-2013  − 15.000 ЕВРА Општински буџет 
Буџет на РМ 

− Едукација на 
земјоделските 
производи за 
оптималниот плодоред 
и полесмена 

− Избор на пилот парцели за 
одгледување на приоритетни 
зземјоделски култури 

− Спроведување на едукација 

− Општина 
Чешиново 
Облешево 

− Научни 
институции 

− НВОи 

2013 − 15.000 ЕВРА 
 

Буџет на РМ, 
Општински буџет и 
Странски донации 
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ПРОБЛЕМ (4): НЕИСКОРИСТЕНИ ПРЕДНОСТИ И МОЖНОСТИ ЗА РАЗВОЈ НА АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗАМ 
ЦЕЛ: РАЗВИЕН  АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗАМ  
 

Мерки Акции Одговорна 
институција 

Временска 
рамка 

Буџет Извори на 
финансирање 

− Промовирање и развој на 
алтернативен и  еко туризам 

 
 

− Изработка на туристичка карта на 
општината  

− Изработка на промотивен материјал за 
постоечките можности во Општина 
Чешиново Облешево  

− Реализација на пилот проекти за еко-
туризам 

− Отварање на туристичко-
информативен центар во Општина 
Чешиново Облешево 

− Иницирање на проекти за 
прекугранична соработка со цел 
промоција и развој на туризмот 

− Формирање на интегрирани туристички 
производи 

Општина Чешиново 
Облешево во 
соработка со НВО, 
МЖСПП и 
Министерство за 
економија 
 
 

2011-2014 
 
 
 
 
 

− 75.000 ЕУР 
 
 
 
 

Буџет на РМ, 
Општински буџет, 
Странски донации 

− Едуцирање на населението за 
значењето на развојот на 
алтернативниот и еко туризам 

− Организирање на обуки за локалните 
НВОи 

− Обележување на природните и 
културните вредности во општината  

Општина Чешиново 
Облешево, 
НВОи 

2011 - 2014 − 10,000 ЕУР 
− 15.000 ЕУР 

Општински буџет, 
Странски донации 
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ПРОБЛЕМ (5): НЕИЗГРАДЕНОСТ НА ЛОКАЛНА ПАТНА МРЕЖА 
ЦЕЛ: ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА МОБИЛНОСТА НА ЛОКАЛНОТО НАСЕЛЕНИЕ И ЗАЈАКНУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИОТ РАЗВОЈ  
 

Мерки Акции Одговорна 
институција 

Временска 
рамка 

Буџет Извори на 
финансирање 

− Поврзување на населбите со 
регионалната и магистралната 
патна инфраструктура  

 
 

− Изработка на техничка документација 
за изведба и реконструкција на 
локални патишта 

− Изработка на Елаборати за заштита на 
Животната средина 

− Инвестирање во изградбата на 
локалните патишта и спроведување на 
работите 

Општина Чешиново 
Облешево  
 

2011-2016 
 
 
 
 
 

− 35.000 ЕУР 
− 5,000 ЕУР 
− 4-6 мил. ЕУР 
 
 
 
 

Буџет на РМ, 
Општински буџет, 
Странски донации, 
кредити 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lokalen akcionen plan za `ivotna sredina za Op{tina Чешиново - Облешево 

 
 

 74 

ОТПАД 
ПРОБЛЕМ (1): ОПШТИНАТА НЕ Е ЦЕЛОСНО ОПФАТЕНА СО ОРГАНИЗИРАНО СОБИРАЊЕ И ДЕПОНИРАЊЕ НА КОМУНАЛНИОТ 
ОТПАД 
ПРОБЛЕМ (2) ПОЈАВА НА ДИВИ ДЕПОНИИ 
 
ЦЕЛ: ОДРЖЛИВО УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ И ДРУГИ ВИДОВИ НЕОПАСЕН ОТПАД 

Мерки Акции Одговорна институција Временска 
рамка 

Буџет Извори на 
финансирање 

− Изработка и донесување на 
План и Програма за 
управување со отпадот во 
Општина Чешиново 
Облешево 

− Проценка на количини на 
комунален отпад по населби 

− Анализа на состав на отпад 
− Проценка на потребни технички 

средства за собирање на отпад 
во општината 

Општина Чешиново 
Облешево во соработка со 
стручна институција  

2011 - 2012 10.000 ЕУР Буџет на РМ, 
Општински буџет 

− Обезбедување на 
предуслови за вклучување 
на домакинствата во систем 
за собирање на комунален 
отпад 

− Набавка на садови и возила за 
собирање на отпад 

− Склучување на договори со 
крајните корисници 

− Утврдување на оптимални тури 
за собирање и транспорт на 
отпадот 

Општина Чешиново 
Облешево 
ЈКП или приватни 
оператори 

2012 - 2014 65.000 ЕУР Општински буџет, 
Надоместок за 
комунални услуги од 
домаќинствата, 
донации, МЖСПП 

− Зајакнување на капацитетот 
на општината за мониторинг 
на отпад 

− Назначување на одговорни лица 
во општината) 

− Реализирање на редовни обуки 
на вработените во општината  

− Обезбедување на технички 
средства за реализација на 
мониторингот (можност за 
компјутерска обработка и 
следење) 

Општина Чешиново 
Облешево (потребна е 
консултантска помош)  

2011-2013 10.000 ЕУР Буџет на РМ, 
Општински буџет 

− Изработка на план за 
затворање на диви депонии 

− Анализа на теренот и проценка 
на ризикот 

− Рангирање на диви депонии по 
приоритет 

Општина Чешиново 
Облешево (потребна е 
консултантска помош)  

2009-2010 2.000 ЕУР Општински буџет 

− Затворање на дивите 
депонии и ремедијација на 
локациите 

− Изработка на техничка 
документација за ремедијација 
на диви депонии 

− Избор на компанија за 
реализација на предвидените 
активности 

− Чистење и ремедијација на 
теренот на сегашните диви 

− Општина Чешиново 
Облешево 

− Компанија ангажирана 
за реализација 

− 2013-2014 
 
 
 
 
 

− 10.000 ЕУР 
− 50.000 ЕУР 

Општински буџет, 
Контрибуција на 
приватни оператори 
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Мерки Акции Одговорна институција Временска 
рамка 

Буџет Извори на 
финансирање 

депонии 

− Воспоставување на 
мониторинг и инспекција 

− Изработка на план за редовен и 
повремен мониторинг 

− Обезбедување на технички 
средства (опрема и возило) за 
мониторинг 

− Редовна инспекција од овластен 
инспектор 

Општина Чешиново 
Облешево 
 

− 2012 -   
континуирано 

− 5.000 ЕУР/год. Општински буџет 
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ПРОБЛЕМ (3) НЕПОСТОЕЊЕ НА СИСТЕМ ЗА СЕЛЕКТИРАЊЕ И ТРЕТМАН НА БИОРАЗГРАДЛИВ ОТПАД 
 
ЦЕЛ: УБЛАЖУВАЊЕ НА НЕГАТИВНИТЕ ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ОД ДЕПОНИРАЊЕТО НА БИОРАЗГРАДЛИВ 
ОТПАД 
 

Мерки Акции Одговорна 
институција 

Временска 
рамка 

Буџет Извори на 
финансирање 

Изработка на програма за 
сепарирање и третман на 
биоразградлив отпад 

− Детална проценка на количини на 
биоразградлив отпад во општината; 

− Проценка на изводливоста на 
домашното и централното 
компостирање 

− Проценка на изводливоста на 
согорување на биоразградливниот 
отпад во цементара или 
термоцентрала 

Стопански субјекти, 
Општина Чешиново 
Облешево (со 
консултантска помош) 

2013-2014 10.000 ЕУР Општински буџет, 
Средства од донации 

Едукација на агро-
производителите за 
придобивките од селектирањето 
и третманот на органскиот 
отпад  

− Подготвување на работен план за 
едукација /подигање на јавната 
свест за  различни целни групи; 

− Реализација на различни кампањи 
според работниот план. 

Општина Чешиново 
Облешево (со 
консултантска помош) 

 
 
2014 - 2016 

 
 
10,000 ЕУР 

Општински буџет, 
Средства од донации 
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ПРОБЛЕМ (4) НЕДОВОЛНА ЗАПОЗНАЕНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА СОСТОЈБАТА И ПРОБЛЕМИТЕ СО ОТПАДОТ 
 
ЦЕЛ: ПОДИГАЊЕ НА ЈАВНАТА СВЕСТ ЗА СОСТОЈБАТА И ПРОБЛЕМИТЕ СО ОТПАДОТ 
 

Мерки Акции Одговорна 
институција 

Временска 
рамка 

Буџет Извори на 
финансирање 

Подигање на јавната свест за 
состојбата и проблемите со 
отпадот 

− Спроведување на кампања за 
подигање на јавната свест 

− Изработка и промовирање на 
едукативен материјал 

− Поддршка на НВОи како 
промотори за заштита на 
животната средина и 
управување со отпадот 

Општина Чешиново 
Облешево во 
соработка со НВО-и 
 
 

20011-2013 
 
 
 
 

− 2.000 ЕУР/год. 
− 5.000 ЕУР 
− 2.000 ЕУР/год. 
 

Општински буџет, 
Странски донации 
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ПРИРОДА 
ПРОБЛЕМ (1) НЕДОВОЛНА ПРОМОЦИЈА НА ПРИРОДНИТЕ ВРЕДНОСТИ 
 
ЦЕЛ: ЗАШТИТА И ИСКОРИСТУВАЊЕ НА БИОЛОШКИТЕ РЕСУРСИ НА ОПШТИНАТА 
 

Мерки Акции Одговорна 
институција 

Временска рамка Буџет Извори на 
финансирање 

− Активно вклучување во 
проекти  за заштита на 
природата и природните 
реткости кои се одвиваат на 
национално и меѓународно 
ниво  

− Одредување на одговорни лица 
во општината за заштита на 
природата и природните 
реткости 

− Имплементација на проектот за 
прогласување на дел од 
оризиштата како Рамзарско 
место 

Општина Чешиново 
Облешево 

2012 -  континуирано − 3.000 ЕУР/год. 
− 30,000 ЕУР 

Општински буџет, 
Странски донации,  
Буџет на РМ 

− Изработка на програма за 
промоција на природните 
вредности во општина 
Чешиново Облешево 

− Обележување на локалитетите 
− Организирање на манифестации 

за промоција на општинско и 
регионално ниво  

Општина Чешиново 
Облешево, 
НВОи 
 

2012 - 2014 − 10.000 ЕУР 
− 5.000 ЕУР 

Општински буџет, 
Странски донации,  
Буџет на РМ 

− Одржливо искористување на 
природните потенцијали со 
грижа за заштита на 
природното наследство 

 

− Организирање на посети на 
одредени локалитети 
(обезбедување на транспорт и 
локален водич) 

− Уредување  на дел од 
локалитетите (со минимално 
нарушување на природата).  

Општина Чешиново 
Облешево, 
Приватен сектор 
НВОи  
 

2012 - 2015 − 15.000 ЕУР 
− 40.000 ЕУР 

Општински буџет 
Странски донации,  
Буџет на РМ, 
приватен сектор (тур-
оператори и сл.).  
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ВОЗДУХ 
ПРОБЛЕМ (1) НЕЗАСТАПЕНОСТ НА АЛТЕРНАТИВНИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА  
ЦЕЛ: ЗАШТИТА НА КЛИМАТА, ПРИМЕНА НА ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 
 

Мерки Акции Одговорна 
институција 

Временска рамка Буџет Извори на 
финансирање 

− Создавање услови за примена 
на алтернативни извори на 
енергија во општината  

− Изработка на студија за 
користење на геотермалната 
енергија во стопанството 

− Изработка на студија за 
користење на енергијата на 
ветерот 

− Изработка на студија за 
проценка на емисиите на метан 
од оризовите полиња 

− Ангажирање на приватниот 
сектор во проекти за примена на 
обновлизи извори на енергија во 
општината 

Општина Чешиново 
Облешево во 
соработка со) 
приватниот сектор 
(потребна е 
консултантска помош) 

2012 − 15.000 ЕУР 
− 15,000 ЕУР 
− 10,000 ЕУР 
− 10,000 ЕУР 

Општински буџет, 
Странски донации,  
Буџет на РМ 

− Примена на енергетска 
ефикасност кај јавните објекти 
во општината 

− Примена на штедливи светилки 
во јавното осветлување 

− Изработка на техничка 
документација за примена на 
енергетска ефикасност кај јавни 
објекти во општината 

− Постапна реконструкција на 
училишта и амбуланти со цел 
подобрување на енергетската 
ефикасност 

− Следење на потрошувачка на 
енергија кај јавните објекти со и 
без применета енергетска 
ефикасност  

Општина Чешиново 
Облешево, 
Министерство за 
образование, 
Министерство за 
здравство, 
Министерство за 
економија и Агенција за 
енергетика 

2012-2016 20,000 ЕУР 
25,000 ЕУР 
2-5 мил. ЕУР 
3,000 ЕУР/год 

Општински буџет, 
Странски донации,  
Буџет на РМ 
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10 ПЛАН ЗА НАБЉУДУВАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ 

 
За да се обезбеди ефикасна и навремена имплементација на мерките и акциите на 

ЛЕАП, потребно е набљудување и евалуација на процесот на спроведување на истите, 
односно проценка на постигнатите резултати. За таа цел, општината треба да формира 
тело (комисија) за спроведување и набљудување како механизам преку кој ќе се следи и 
оценува имплементацијата на мерките и акциите од ЛЕАП документот. Една од задачите на 
формираното тело е да изготвува извештаи за степенот на имплементација на мерките и 
акциите, како и извештај за целиот процес на набљудување и евалуација. Извештајот треба 
да биде достапен за сите заинтересирани страни. 

 
Процесот на набљудување на имплементацијата на документот подразбира: 

обезбедување, собирање и доставување на релевантни податоци, управување со 
податоците и известување, оценување на напредокот преку следење на индикатори на 
успех- и фреквенцијата на мерења, изработка и доставување на извештаи до релевантните 
институции (МЖСПП) и слично.  

 
Во Планот за набљудување и оценување дефинирани се  очекувани резултати, 

индикатори на успех и фрекфенција на следење за секоја дефинирана цел и соодветните 
мерки за постигнување на поставените цели.  
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ВОДА 
 

ЦЕЛ: ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА САНИТАРНО ИСПРАВНА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ 
Мерки Акции Очекувани 

резултати 
Индикатори на успех   Следење на 

индикатори 
− Управување со 

новоизградена и постојна 
водоводна мрежа од страна 
на ЈКП (согласно Законот за 
снабдување со вода за 
пиење) 

 

− Потпишување на договори за 
користење на услугата за 
водоснабдување со 
домаќинствата и правните лица 

− Спроведување на редовна 
контрола на квалитетот на 
водата во локалните водоводи и 
индивидуалните дупнатини 

− Изработка на кост бенефит 
анализи за избор на најповолно 
алтернативно решение за 
водоснабдување на селата што 
тековно се снабдуваат преку 
хидрофори и програма за 
водоснабдување 

− Изработка на техничка 
документација за изградба и 
реконструкција на водоводи  

− Реализација на инвестициони 
проекти 

− Водоводите се 
превземени и 
одржувани од 
страна  на ЈКП 

− Квалитетот на 
водата за пиење е 
санитарно 
исправен 

− Долгорочно е 
решено 
водоснабдувањето 
на населбите во 
општината 

− Број на превземени локални 
водоводи 

− Број на потпишани договори 
− Број на санитарно – исправни 

проби 
− Број на земени примероци на 

вода за анализа 
− Километри изградена 

водоводна мрежа 
− Број на домаќинства што пијат 

санитарно исправна вода за 
пиење 

− Еднаш годишно, како дел 
од следењето на 
имплементацијата на 
ЛЕАП 

− Мерењата на квалитетот 
на водата да се вршат 
еднаш на два месеци 

− Zajaknuvawe na 
kapacitetite na ЈКП, 
(tehni~ki i kadrovski) 
soglasno predvidenata 
dinamika za upravuvawe so 
vodosnabditelnite 
sistemi 

− Izrabotka na biznis plan - 
analiza na potrebniot  broj na 
vraboteni i soodvetna stru~na 
podgotovka, potrebni 
finansiski sredstva, 
utvrduvawe na tarifi   

− Izrabotka na investiciona 
programa - procenka na brojot 
na potrebnata oprema i 
finansiskite sredstva za 
odr`livo upravuvawe so 
sistemite 

− ЈКП има доволен 
број на обучени 
работници и соодветна 
опремена за да 
обезбеди квалитетна 
вода за пиење на 
граѓаните во општината 
− Цената на водата е 
доволна за покривање 
на трошоците на ЈКП 
− Степенот на 
наплата е доволен за 
да се покријат 
трошоците на работа 
на ЈКП 

− Број на обуки 
− Набавена опрема 
− Усвоена цена за 

водоснабдување од страна на 
Советот на општината 

− Степен на наплата 

− Еднаш годишно, како дел 
од следењето на 
имплементацијата на 
ЛЕАП 
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ЦЕЛ: ПОДОБРУВАЊЕ НА ПРИМАРНАТА И СЕКУНДАРНАТА МРЕЖА НА КАНАЛИ ЗА ОДВОДНУВАЊЕ  

Мерки Акции Очекувани 
резултати 

Индикатори на успех   Следење на 
индикатори 

− Управување со каналите за 
одводнување од страна на 
ЈКП 

 

− Изработка на ГИС за каналите 
за одводнување 

− Идентификација на состојбата 
на примарната и секундарната 
мрежа на канали за 
одводнување 

− Изработка на годишна програма 
за чистење на каналите за 
одводнување  

− Набавка на механизација за 
одржување на каналите на 
одводнување 

− Спроведување на годишните 
програми за чистење на 
каналите 

− ЈКП има точни 
сознанија за 
потребните 
интервенции на 
каналите за 
одводнување 
− ЈКП спроведува 
редовно чистење и 
одржување на каналите 
за одводнување 

− Изработен ГИС 
− Усвоена Програма за чистење 
на канали за одводнување 
− Набавена механизација 
− Број на чистења 
− Километри исчистени канали 
за одводнување 

− Еднаш годишно, како дел 
од следењето на 
имплементацијата на ЛЕАП 
 

 
 
ЦЕЛ: ЗАШТИТА НА ПОВРШИНСКИ И ПОДЗЕМНИ ВОДИ ОД ИСПУШТАЊЕ НА НЕПРЕЧИСТЕНИ КОМУНАЛНИ ОТПАДНИ ВОДИ ВО 

ВОДНИ ТЕЛА  
Мерки Акции Очекувани 

резултати 
Индикатори на успех   Следење на 

индикатори 
− Izrabotka na predlog 

programa za odveduvawe, 
sobirawe i pro~istuvawe 
na otpadnite vodi (~l.114 
od Zakon za vodi) 

− Procenka na vlijanieto na 
otpadnite vodi vrz `ivotnata 
sredina 

− Utvrduvawe na ekonomskata 
opravdanost za izgradba na 
sistemi za odveduvawe, 
sobirawe i tretman na 
otpadnite vodi 

− Predlog na tehni~ki odr`livi 
re{enija za za{tita na 
kvalitetot na 
povr{inskite/podzemnite vodi. 

− Изработена и 
програма за заштита на 
водите во општината 

− Усвоена програма за заштита 
на водите во општината 

− Еднаш годишно, како дел 
од следењето на 
имплементацијата на ЛЕАП 
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ЦЕЛ: ЗАШТИТА НА ПОВРШИНСКИ И ПОДЗЕМНИ ВОДИ ОД ИСПУШТАЊЕ НА НЕПРЕЧИСТЕНИ КОМУНАЛНИ ОТПАДНИ ВОДИ ВО 
ВОДНИ ТЕЛА  

Мерки Акции Очекувани 
резултати 

Индикатори на успех   Следење на 
индикатори 

− Izgradba na sistemi za 
odveduvawe, sobirawe  i 
tretman na otpadnite vodi 
(soglasno ~l 114  od 
Zakonot za vodi) i soglasno 
programata za odveduvawe 
i tretman na otpadnite 
vodi 

− Izrabotka na tehni~ka 
dokumentacija za населените 
места што немаат канализација 

− Izrabotka na studiи za OV@S / 
Елаборати за заштита на 
животната средина 

− Izgradba/doizgradba na 
sistemi za sobirawe, 
odveduvawe i tretman na 
otpadnite vodi soglasno 
predvidenata dinamika na 
gradba 

− Отпадните води во 
општината не се 
испуштаат во 
реципиенти без 
претходен третман 

− Број на реализирани проекти 
− Број на домаќинства што се 
приклучени на канализационата 
мрежа 
− Број на испусти на 
канализационата мрежа без 
претходно пречистување во 
реципиент  

− Еднаш годишно, како дел 
од имплементацијата на 
ЛЕАП 

 
 

ЦЕЛ: ПОДОБРУВАЊЕ НА ПРИМАРНАТА И СЕКУНДАРНАТА МРЕЖА НА КАНАЛИ ЗА ОДВОДНУВАЊЕ  
Мерки Акции Очекувани 

резултати 
Индикатори на успех   Следење на 

индикатори 
− Управување со каналите за 

одводнување од страна на 
ЈКП 

 

− Изработка на ГИС за каналите 
за одводнување 

− Идентификација на состојбата 
на примарната и секундарната 
мрежа на канали за 
одводнување 

− Изработка на годишна програма 
за чистење на каналите за 
одводнување  

− Набавка на механизација за 
одржување на каналите на 
одводнување 

− Спроведување на годишните 
програми за чистење на 
каналите 

− ЈКП има точни 
сознанија за 
потребните 
интервенции на 
каналите за 
одводнување 
− ЈКП спроведува 
редовно чистење и 
одржување на каналите 
за одводнување 

− Изработен ГИС 
− Усвоена Програма за чистење 
на канали за одводнување 
− Набавена механизација 
− Број на чистења 
− Километри исчистени канали 
за одводнување 

− Еднаш годишно, како дел 
од следењето на 
имплементацијата на ЛЕАП 
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ПОЧВА 
 

ЦЕЛ: ОДРЖЛИВО ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО 
Мерки Акции Очекувани 

резултати 
Индикатори на успех   Следење на 

индикатори 
− Евиденција за примената на 

агрохемикалии во 
земјоделството  и 
воспоставување на база на 
податоци 

− Поставување на одговорно лице 
во општината за следење на 
проблематиката од 
земјодеството и координирање 
со ресорните Министерства  

− Изработка на база на податоци 
за применетите количества на 
пестициди и вештачки ѓубрива  

− Соработка со научни институции 

− Вработено лице 
што ќе работи 
исклучиво на 
проблематиката на 
одржливото 
земјоделско 
производство во 
општината 
− Базата на 
податоци редовно се 
одржува 

− Број на ажурирања на базата 
на податоци во текот на годината 

− Еднаш годишно, како дел 
од следењето на 
имплементацијата на ЛЕАП 
 

− Производство на 
здравствено безбедна 
храна и заштита на 
квалитетот на почвата 

− Спроведување на анкета меѓу 
земјоделските производители за 
количините на употребени 
агрохемикалии 

− Изработка на програма за 
едукација и спроведување на 
обуки на земјоделските 
здруженија 

− Изработка на брошура за 
најдобри практики при 
апликација на агрохемикалиите 

− Некои земјоделски 
производи од 
територијата на 
општината се 
сертифицирани како 
органска храна 
− Локалното 
население има 
сознанија за 
придобивките од 
примената на 
одржливо земјоделско 
производство 

− Број на сертифицирани 
земјоделски производи 
− Број на обуки 
− Број на печатени брошури 

− Еднаш годишно, како дел 
од имплементацијата на 
ЛЕАП 

− Промовирање на органско 
производство  

− Изработка на студија за 
промовирање и можности за 
органско производство на ниво 
на општината 

− Едукација и организирање на 
заинтересираните земјоделски 
производители за органско 
производство 

− Органското 
производство е 
промовирани 

− Усвоена студија за промоција 
на органско производство 
− Број на обуки 

− Еднаш годишно, како дел 
од имплементација на ЛЕАП 
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ЦЕЛ: ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ПОЧВАТА И ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА НА ИЗВОРИТЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 
Мерки Акции Очекувани 

резултати 
Индикатори на успех   Следење на 

индикатори 
− Изработка на студија за 

оптимално искористување 
на обработливото земјиште 

− Идентификација на приоритетни 
земјоделски култури 

− Анализа на пазарот за пласман 
на приоритетни земјоделски 
култури 

− Планирање на оптимален 
плодоред и полесмена 

− Квалитетот на 
почвата е подобрен 
− Производителите 
на ориз не се зависни 
исклучиво од родот на 
оризот, туку имаат и 
дополнителни приходи 
од други култури 

− Принос по хектар од 
приоритетните земјоделски 
култури 

− Еднаш годишно, како дел 
од следењето на 
имплементацијата на ЛЕАП 
 

− Едукација на земјоделските 
производи за оптималниот 
плодоред и полесмена 

− Избор на пилот парцели за 
одгледување на приоритетни 
зземјоделски култури 

− Спроведување на едукација 

− Земјиштето е 
оптимално искористено 
преку целата година 
− Метабилизнот на 
растенијата се користи 
за подобрување на 
карактеристиките на 
почвата 

− Површина засеана под 
приоритетни земоделски култури 
− Број на обуки 

− Еднаш годишно, како дел 
од следењето на 
имплементацијата на ЛЕАП 
 

 
 

ЦЕЛ: РАЗВИЕН АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗАМ 
Мерки Акции Очекувани 

резултати 
Индикатори на успех   Следење на 

индикатори 
− Промовирање и развој на 

алтернативен и  еко 
туризам 

 
 

− Изработка на туристичка карта 
на општината  

− Изработка на промотивен 
материјал за постоечките 
можности во Општина Чешиново 
Облешево  

− Реализација на пилот проекти за 
еко-туризам 

− Отварање на туристичко-
информативен центар во 
Општина Чешиново Облешево 

− Иницирање на проекти за 
прекугранична соработка со цел 
промоција и развој на туризмот 

− Формирање на интегрирани 
туристички производи 

− Зголемена 
туристичка посета во 
општината 

− Број на остварени ноќевања − Еднаш годишно, како дел 
од следењето на 
имплементацијата на ЛЕАП 
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ЦЕЛ: РАЗВИЕН АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗАМ 
Мерки Акции Очекувани 

резултати 
Индикатори на успех   Следење на 

индикатори 
− Едуцирање на населението 

за значењето на развојот на 
алтернативниот и еко 
туризам 

− Организирање на обуки за 
локалните НВОи 

− Обележување на природните и 
културните вредности во 
општината  

− Подигната свест на 
населението за 
значењето на 
алтернативниот 
туризам 
− Зголемена 
достапност на 
културните и 
природните вредности 
во општината 

− Број на обуки 
− Број на обележани природни и 
културни локалитети 

− Еднаш годишно, како дел 
од следењето на 
имплементацијата на ЛЕАП 
 

 
 

ЦЕЛ: ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА МОБИЛНОСТА НА ЛОКАЛНОТО НАСЕЛЕНИЕ И ЗАЈАКНУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИОТ РАЗВОЈ  
Мерки Акции Очекувани 

резултати 
Индикатори на успех   Следење на 

индикатори 
− Поврзување на населбите 

со регионалната и 
магистралната патна 
инфраструктура  

 
 

− Изработка на техничка 
документација за изведба и 
реконструкција на локални 
патишта 

− Изработка на Елаборати за 
заштита на Животната средина 

− Инвестирање во изградбата на 
локалните патишта и 
спроведување на работите 

− Населените места 
во општината се добро 
поврзани со 
магистралната и 
регионалната патна 
мрежа 

− Зголемена мобилност на 
населението и подобрени трговски 
врски 

− Еднаш годишно, како дел 
од следењето на 
имплементацијата на ЛЕАП 
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ОТПАД 
 

ЦЕЛ: ОДРЖЛИВО УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ И ДРУГИ ВИДОВИ НЕОПАСЕН ОТПАД 
Мерки Акции Очекувани 

резултати 
Индикатори на успех   Следење на 

индикатори 
− Изработка и донесување на 

План и Програма за 
управување со отпадот во 
Општина Чешиново 
Облешево 

− Проценка на количини на 
комунален отпад по населби 

− Анализа на состав на отпад 
− Проценка на потребни технички 

средства за собирање на отпад 
во општината 

− Познати се 
параметрите за 
пресметка на 
потребната опрема и 
методи за постапување 
со отпад 

− Усвоена програма за 
управување со отпад во 
општината 

− Еднаш годишно, како дел 
од следењето на 
имплементацијата на ЛЕАП 
 

− Обезбедување на 
предуслови за вклучување 
на домакинствата во систем 
за собирање на комунален 
отпад 

− Набавка на садови и возила за 
собирање на отпад 

− Склучување на договори со 
крајните корисници 

− Утврдување на оптимални тури 
за собирање и транспорт на 
отпадот 

− Приширена услуга 
на 80-90% од 
населението 

− Број на склучени договори 
− Процент на опфатеност со 
услуга 

− Еднаш годишно, како дел 
од следењето на 
имплементацијата на ЛЕАП 
 

− Зајакнување на капацитетот 
на општината за мониторинг 
на отпад 

− Назначување на одговорни лица 
во општината) 

− Реализирање на редовни обуки 
на вработените во општината  

− Обезбедување на технички 
средства за реализација на 
мониторингот (можност за 
компјутерска обработка и 
следење) 

− Во општината се 
создадени предуслови 
за спроведување на 
мониторинг 

− Број на обуки 
− Набавена опрема 
 

− Еднаш годишно, како дел 
од следењето на 
имплементацијата на ЛЕАП 
 

− Изработка на план за 
затворање на диви депонии 

− Анализа на теренот и проценка 
на ризикот 

− Рангирање на диви депонии по 
приоритет 

− Општината има 
сознанија за 
приоритетите за 
затварање на дивите 
депонии 

− Усвоен план за затварање на 
диви депонии од страна на 
Советот на општината 

− Еднаш годишно, како дел 
од следењето на 
имплементацијата на ЛЕАП 
 

− Затворање на дивите 
депонии и ремедијација на 
локациите 

− Изработка на техничка 
документација за ремедијација 
на диви депонии 

− Избор на компанија за 
реализација на предвидените 
активности 

− Чистење и ремедијација на 
теренот на сегашните диви 
депонии 

− Во општината се 
рекултивира 
земјиштето под диви 
депонии и истото се 
пренаменува за 
комерцијални намени 

− Површина на исчистени и 
рекултивирани диви депонии 

− Еднаш годишно, како дел 
од следењето на 
имплементацијата на ЛЕАП 
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ЦЕЛ: ОДРЖЛИВО УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ И ДРУГИ ВИДОВИ НЕОПАСЕН ОТПАД 
Мерки Акции Очекувани 

резултати 
Индикатори на успех   Следење на 

индикатори 
− Воспоставување на 

мониторинг и инспекција 
− Изработка на план за редовен и 

повремен мониторинг 
− Обезбедување на технички 

средства (опрема и возило) за 
мониторинг 

− Редовна инспекција од овластен 
инспектор 

− Зајакната 
инспекциска проверка 
на операциите за 
постапување со отпад 
во општината 

− Годишен извештај за 
постапување со отпад е доставен 
до МЖСПП 
− Број на инспекциски посети 

− Еднаш годишно, како дел 
од следењето на 
имплементацијата на ЛЕАП 
 

 
 

ЦЕЛ: УБЛАЖУВАЊЕ НА НЕГАТИВНИТЕ ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ОД ДЕПОНИРАЊЕТО НА БИОРАЗГРАДЛИВ ОТПАД 
Мерки Акции Очекувани 

резултати 
Индикатори на успех   Следење на 

индикатори 
Изработка на програма за 
сепарирање и третман на 
биоразградлив отпад 

− Детална проценка на количини 
на биоразградлив отпад во 
општината; 

− Проценка на изводливоста на 
домашното и централното 
компостирање 

− Проценка на изводливоста на 
согорување на 
биоразградливниот отпад во 
цементара или термоцентрала 

− Биоразградливиот 
отпад селективно се 
користи и третира 

− Усвоена програма за 
селектирање и третман на 
боразградлив отпад 

− Еднаш годишно, како дел 
од следењето на 
имплементацијата на ЛЕАП 
 

Едукација на агро-
производителите за 
придобивките од селектирањето 
и третманот на органскиот отпад  

− Подготвување на работен план 
за едукација /подигање на 
јавната свест за  различни целни 
групи; 

− Реализација на различни 
кампањи според работниот 
план. 

− Земјоделските 
производители се 
вклучени во системот 
за селективно 
собирање на 
биоразградливиот 
отпад 

− Намалени количества на 
биоразгадлив отпад за 
депонирање 

− Еднаш годишно, како дел 
од следењето на 
имплементацијата на ЛЕАП 
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ЦЕЛ: ПОДИГАЊЕ НА ЈАВНАТА СВЕСТ ЗА СОСТОЈБАТА И ПРОБЛЕМИТЕ СО ОТПАДОТ 
Мерки Акции Очекувани 

резултати 
Индикатори на успех   Следење на 

индикатори 
Подигање на јавната свест за 
состојбата и проблемите со 
отпадот 

− Спроведување на кампања за 
подигање на јавната свест 

− Изработка и промовирање на 
едукативен материјал 

− Поддршка на НВОи како 
промотори за заштита на 
животната средина и 
управување со отпадот 

− Намалено 
несодветно 
постапување со 
отпадот 

− Број на инспекциски казни за 
несоодветно постапување с отпад 

− Еднаш годишно, како дел 
од следењето на 
имплементацијата на ЛЕАП 
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ПРИРОДА 
 

ЦЕЛ: ЗАШТИТА И ИСКОРИСТУВАЊЕ НА БИОЛОШКИТЕ РЕСУРСИ НА ОПШТИНАТА 
Мерки Акции Очекувани 

резултати 
Индикатори на успех   Следење на 

индикатори 
− Активно вклучување во 

проекти  за заштита на 
природата и природните 
реткости кои се одвиваат на 
национално и меѓународно 
ниво  

− Одредување на одговорни лица 
во општината за заштита на 
природата и природните 
реткости 

− Имплементација на проектот за 
прогласување на дел од 
оризиштата како Рамзарско 
место 

− Зголемена 
активности на 
општината во сферата 
на спроведување на 
проекти за заштита на 
природата 

− Број на омоцорани / 
спроведени проекти 
 

− Еднаш годишно, како дел 
од следењето на 
имплементацијата на ЛЕАП 
 

− Изработка на програма за 
промоција на природните 
вредности во општина 
Чешиново Облешево 

− Обележување на локалитетите 
− Организирање на манифестации 

за промоција на општинско и 
регионално ниво  

− Промовирана е 
заштитата на 
природата и 
природните реткости 

− Број на обележани локалитети 
− Број на посетители на 
организираните манифестации 

− Еднаш годишно, како дел 
од следењето на 
имплементацијата на ЛЕАП 
 

− Одржливо искористување 
на природните потенцијали 
со грижа за заштита на 
природното наследство 

 

− Организирање на посети на 
одредени локалитети 
(обезбедување на транспорт и 
локален водич) 

− Уредување  на дел од 
локалитетите (со минимално 
нарушување на природата).  

− Вградување на 
природните вредности 
на општината во 
туристички интегриран  
производ 

− Број на туристички посети на 
локалитетите со природни 
вредности 
− Број на уредени локалитети 

− Еднаш годишно, како дел 
од следењето на 
имплементацијата на ЛЕАП 
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ВОЗДУХ 
 

ЦЕЛ: ЗАШТИТА НА КЛИМАТА, ПРИМЕНА НА ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 
Мерки Акции Очекувани 

резултати 
Индикатори на успех   Следење на 

индикатори 
− Создавање услови за 

примена на алтернативни 
извори на енергија во 
општината  

− Изработка на студија за 
користење на геотермалната 
енергија во стопанството 

− Изработка на студија за 
користење на енергијата на 
ветерот 

− Изработка на студија за 
проценка на емисиите на метан 
од оризовите полиња 

− Ангажирање на приватниот 
сектор во проекти за примена на 
обновлизи извори на енергија во 
општината 

− Постапна замена 
на фосилните горива со 
обновливи извори на 
енергија 

− Усвоена студија за користење 
на геотермална енергија во 
стопанството 
− Усвоена студија за користење 
на енергијата на ветерот 
− Усвоена е студија за процена 
на емисиите на метан од 
оризовите полиња 
− Заинтересирани приватни 
фирми за инвестирање во 
обновливи извори на енергија 

− Еднаш годишно, како дел 
од следењето на 
имплементацијата на ЛЕАП 
 

− Примена на енергетска 
ефикасност кај јавните 
објекти во општината 

− Примена на штедливи светилки 
во јавното осветлување 

− Изработка на техничка 
документација за примена на 
енергетска ефикасност кај јавни 
објекти во општината 

− Постапна реконструкција на 
училишта и амбуланти со цел 
подобрување на енергетската 
ефикасност 

− Следење на потрошувачка на 
енергија кај јавните објекти со и 
без применета енергетска 
ефикасност  

− Намалена 
потрошувачка на 
енергија во општината 

− Број на улици со применети 
штедливи светилки 
− Број на објекти со применета 
енергетска ефикасност 
− Количество на потрошена 
енергија во објекти со и без 
применета енергетска ефикасност 

− Еднаш годишно, како дел 
од следењето на 
имплементацијата на ЛЕАП 
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