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I.

ОБРАЌАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА ВМРО-ДПМНЕ
Почитувани граѓани,
Изборите се врвно демократско право. Тие се празник за
демократијата, можност граѓаните давајќи го својот глас
да ја креираат својата иднина. Секој од вас ја има можноста за избор. Иако некој сака да ги потцени овие локални избори, тоа не е така, таквиот пристап не е правилен ниту, пак, има оправдување. Токму од вашата одлука
ќе зависи за каква иднина ќе се решите и во какво место
сакате да живеете. Изборот не е никогаш едноставен,
ниту лесен, но тој е препознатлив и е секогаш резултат на
промислено и мудро однесување. Во изминатите четири
години максимално се вложивме за изградба на современи општини. Нашата цел беше да ги придвижиме работите, да почне да се решаваат
напластените проблеми со кои се соочуваа граѓаните преку вложување во инфраструктурата, изградба на патишта, водоводна и канализациска мрежа, решавање на
сообраќајниот хаос. Нашата цел беше облагородување на просторот со нови паркови, шеталишта, спортски терени, забавни паркови за најмладите, со содржини за
народот и за неговите потреби, за секој дел од населението. Создаваме повеќе простор каде што нашите деца безгрижно ќе растат и ќе се развиваат, ќе напредуваат и
ќе остваруваат успеси во својот живот. Јас, искрено, верувам дека секој од вас го
препознава тој чесен и одговорен пристап кон работата. Знам дека има и уште многу
да се работи, но работите се придвижија и ние го вложуваме секој атом од својата
сила за да овозможиме натамошен прогрес. Секој од вас е одговорен пред самиот
себе и пред своето семејство. И знам дека го посакувате најдоброто. На локалните
избори што ни претстојат ја имате можноста за избор, да ги поддржите напредокот
и развојот. Директно да донесете одлука за тоа во какво место сакате да живеете.
Ние не ветуваме дека преку ноќ ќе направиме чуда, но тоа што го ветуваме го исполнуваме, со напорна и посветена работа, со беспоштедно вложување во решавањето
на проблемите на граѓаните. Ние не говориме за измислени работи, туку за конкретни проекти, голем дел од нив предложени од самите граѓани, видливи, со прецизна
динамика на нивна реализација, со рокови кон кои се обврзуваме. Така ќе биде и овој
пат. Тоа е тоа што нè прави поинакви од другите. Оценувајте нè според тоа што го
имаме во нашите програми, кои се реален одраз на потребите на граѓаните. Дадениот збор за нас е закон. Нашата вредност, во која јас цврсто и непоколебливо верувам,
е ветеното. Од овој принцип нема отстапување ниту милиметар. Ние сè што ветуваме
го има во нашите програми. Програмите што ви ги нудиме се такви какви што им се
потребни на граѓаните. Вие може да ги видите и оцените и, тоа што е најбитно, да
знаете дека тоа што го има во нив ќе се оствари затоа што сме докажале дека ние
реализираме. Тие се нашата визија за развој на местото во кое живеете. Таа визија
е гаранцијата за развој, визија што е преточена во стотици конкретни проекти, кои
треба да се реализираат.
Јас не сум човек што ветува сè и сешто. Дадениот збор е голема работа. Од него нема
отстапки ниту колебања. Тоа е тоа што јас го барам и од моите соработници, тоа е
тоа што ќе го барам и од кандидатот за градоначалник, за кој при одлуката за избор
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беше пресудно тој да биде чесен и одговорен човек, да ги споделува вредностите
на нашата работа и да си стои не ветеното. Тие личности што се кандидати на овие
избори, а кои и досега беа градоначалници, направија конкретни работи што го подобрија секојдневието, а тие што се кандидираат за првпат имаат богато професионално и лично искуство и сработени проекти во нивната кариера што е гаранција
за нови резултати и токму овој личен кредибилитет на кандидатите беше значаен
услов за да се здобијат со партиската поддршка затоа што тие мора да постапуваат
во согласност со нашите вредности, кои по секоја цена ги браниме и од кои не отстапуваме, а тоа се искреноста, чесноста, работливоста, посветеноста и блискоста
со народот. Можам да ви ветам дека нивната главна задача ќе биде да го реализираат тоа што е во програмите, а моја главна цел ќе биде постојано и постојано да ги
потсетувам на обврските што ги преземале спрема граѓаните и да обезбедам да ги
исполнат ветувањата што ги дале.
Во оваа програма ќе видите многу проекти што ќе го разубават вашето место, од
секоја сфера на општественото живеење, а што е во рамките на финансиските можности. Разгледајте ги внимателно и увидете што сè ќе се подобри и унапреди во вашата општина. Тоа ќе биде направено. Сакам да нагласам дека во идниот период
стратегиски ќе се фокусираме на отворање нови работни места со учество на општината, на отворање нови општински развојни зони во кои ќе може да се отвораат нови
фабрики и капацитети, кои ќе носат нови вработувања, на можности за искористување на природните ресурси за отворање капацитети во кои ќе се вработуваат луѓе,
на поддршка на приватната иницијатива и развој на бизнисот, за што Владата, како ѝ
досега, ќе дава огромна поддршка. Ќе се осврнеме и на инфраструктурните проекти
од секој вид, кои ќе ги модернизираат општините и ќе го променат ликот на местото
во кое живеете градејќи го во модерно европско населено место, а посебно ќе се
фокусираме на новите можности и мерки за обезбедување домови за населението,
за нови населби во кои земјиштето ќе може да се откупува по поволна цена и да се
градат домови за семејствата, таму каде што е тоа изводливо и каде што има потреба, односно побарувачка.

Драги пријатели,
Во изминатите четири години покажавме дека успесите се достижни, понекогаш
за нив треба труд и време, но кога се работи се постигнуваат резултати и, дополнително, успесите се поголеми кога се заслужени. Покажавме дека со заеднички
сили, Владата, општините и, пред сè, граѓаните знаат како, и знаат да имаат успех.
Во период кога треба да продолжиме уште посилно, соочени со предизвиците на
новото време, со европската должничка криза и предизвиците во евроинтеграциите, ние треба обединети и сплотени да ги збиеме своите редови и да продолжиме
со создавањето нови дела и вредности, кои се трајни и се за народот и кои се наш
најдобар одговор. Да продолжиме да чекориме по патот на успехот и да постигнеме
нови достигнувања за нас и за нашите семејства, за нашата држава Република Македонија. Тоа е влогот на нашата генерација за кој сум сигурен дека ќе го исполниме.
Со мудрост, со чесност и со работа.

Со почит,
Никола Груевски
претседател на ВМРО-ДПМНЕ

II.

ОБРАЌАЊЕ НА КАНДИДАТОТ
ЗА ГРАДОНАЧАЛНИК
Почитувани,
Задоволство ми е прво да се заблагодарам на довербата
што ми е дадена од најголемата и најпринципиелна партија во Република Македонија, ВМРО-ДПМНЕ, да бидам
кандидат за градоначалник на општина Чешиново - Облешево.
Честа да се биде кандидат за градоначалник на оваа
општина за мене претставува една голема обврска со
која знам дека можам да се носам.
Обврска моја ќе биде да сум дел од вас и да сочувствувам со секој ваш проблем. Мојата должност ќе биде да се
потрудиме заеднички да ги решаваме проблемите. Низ моето животно искуство научив да бидам решителен, но и стрплив. Проблеми секогаш имало и ќе има, но заедно
со вас ќе бидам исправен пред секој предизвик со кој ќе бидам соочен. Со целосна
почит кон вас, граѓаните на општина Чешиново - Облешево ќе се заложам за една
попросперитетна и помодерна општина со безгрижни и среќни граѓани.
Денес се соочуваме со едно модерно време, кое доживува многу трансформации
во секој општествен поредок. Човекот мора да биде моќен фактор, кој ќе се соочи
со сите турбуленции и ќе успее да ја избалансира ситуацијата во согласност со неговите животни потреби. Мојата општина е моето детство. Мојата општина е дел од
мојата држава. Секако дека ми е повеќе од важно каква ќе биде мојата општина во
иднина. Мојата општина не смее да биде помалку развиена од секоја друга соседна
и не смее да биде занемарена во ниту една сфера на нејзиното работење. Сите заеднички ќе се заложиме за нејзино вклучување во сите современи текови и заеднички
да ја изградиме во модерно катче на нашето функционирање.
Општината Чешиново - Облешево мора да стане еден од поурбанизираните делови на источниот регион. Нејзината стратегиска геолокација сама по себе наметнува
низа идеи и проекти што мора да почнат да се остваруваат во наредниот период.
Оваа општина не смее веќе да чека... оваа општина мора да чекори со новото време.
Ќе се борам општина Чешиново - Облешево да го добие својот европски лик со чесно
и принципиелно раководство.
Токму ова го нуди оваа програма. Низа проекти што ќе ја презентираат мојата визија
и моите идеи за непречен развој на општината. Проекти што најмногу се во корист
на вас, граѓаните.
Верувам во вас, верувам и во оваа програма, затоа ја барам вашата доверба заедно
сите да чекориме напред за подобар живот на сите, а најмногу на младите поколенија, кои се иднината на општината.
Ве повикувам сите за победа на општина Чешиново - Облешево.
Со почит,
Костадин Личков
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III.

НАШИТЕ ПРИОРИТЕТИ ЗА
ПЕРИОДОТ 2013–2017
ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДНА И НА
КАНАЛИЗАЦИСКА ИНФРАСТРУКТУРА
ЗАШТИТУВАЊЕ НА ОРИЗОТ КАКО МАРКА И
НЕГОВА АФИРМАЦИЈА НА СТРАНСКИОТ ПАЗАР
НАБАВКА НА БАГЕР ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОПШТИНАТА
УРЕДУВАЊЕ НА СПОМЕНИКОТ НА МЕСТОТО
НА ЗАГИНУВАЊЕ НА НИКОЛА КАРЕВ
ИЗГРАДБА НА ДВЕ ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ
СПОРТСКИ ИГРАЛИШТА ВО ОПШТИНАТА

Во изминатите четири години бевме исправени пред многу предизвици за модернизација на општините. Во четиригодишниот период, Владата на Република Македонија спроведе амбициозна реформска агенда и доследно и посветено ги реализираше ветените проекти во сите области значајни за локалната самоуправа.
Заложбите на ВМРО-ДПМНЕ во изминатите години резултираа со напредок во
развојот на локалната самоуправа, што придонесе 99 проценти од општините да
влезат во втората фаза од фискалната децентрализација.
Владата на Република Македонија, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, не стои само на
ветувања за финансиска поддршка на општините. Општините добија повеќе средства, кои ги управуваат на поприспособлив начин. Зголемен е обемот на трансфери и на дотации во областа на образованието, културата, социјалната заштита и
противпрожарната заштита. Покрај издвојувањето три проценти од средствата од
персоналниот данок на доход, како ниту една друга влада досега, ВМРО-ДПМНЕ
одвои 50 проценти повеќе средства од ДДВ за општините, односно од три птоценти на 4,5 проценти од собраните приходи од данокот на додадена вредност.
Со тоа голем дел од данокот платен од граѓаните повторно се враќа директно во
буџетот на локалната самоуправа за да се користи за локални проекти и потреби.
На полето на образованието, основните и средните училишта веќе целосно се наоѓаат во комплетна надлежност на локалните власти. Денес граѓаните самостојно
донесуваат одлуки за образованието на своите деца водејќи се од сопствените
потреби и приоритети. Навременото исполнување на финансиските обврски ја
прави Владата на Република Македонија партнер во остварувањето на заедничките цели – современо и квалитетно образование. Покрај основните образовни потреби, Владата се грижи за секој ученик поединечно, со обезбедување бесплатни
учебници најдоцна до 1 септември, бесплатен пристап до интернет, компјутери во
образованието, се грижи градејќи спортски сали и терени... Како никогаш досега,
учениците имаат можност за високо образование на некој од новоотворените факултети или дисперзирани студии, по завршувањето на средното училиште.
Во сферата на социјалната грижа и заштита, успешно е совладана првата фаза од
децентрализацијата: грижата за најмладите и за највозрасните членови на нашата
заедница сега е целосно во надлежност на општините.
Детските градинки, домовите за стари и изнемоштени лица, домовите за згрижување деца без родители... ги финансира општината со поддршка на трансфери од
централната власт. Локалната власт најдобро знае кои се нивните главни потреби
и желби.
Со крупни чекори, во изминатите четири години, се спроведе децентрализација и
во областа на културата. Не дозволивме да се препуштат на заборавот нашата традиција и славно минато. Владата на Република Македонија, предводена од ВМРОДПМНЕ, се погрижи да има доволно средства за финансирање на многубројни
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културни манифестации, проекти за зачувување на фолклорот и на народното
паметење... Нашите новоизградени плоштади станаа места за културни настани,
собиралишта за споделување значајни моменти од секојдневниот живот, места за
одмор и за дружење, места каде што секој граѓанин наоѓа свое катче...
Владата на Република Македонија, предводена од ВМРО- ДПМНЕ, континуирано ги поддржува напорите на општините за поттикнување на локалниот развој.
Проектот за модернизација на локалните и на регионалните патишта е само еден
од нив. Во многу блиска иднина, сообраќајот ќе се одвива побрзо и побезбедно,
што ќе ги олесни нашите секојдневни потреби, а особено потребите на локалниот
бизнис. Подобрувањето на инфраструктурата во многу општини беше и останува
еден од главните приоритети. Со изградба на инфраструктурата, општината непосредно му помага на деловниот сектор имајќи предвид колку е тој важен дел од
развојната стратегија.
Во иднина продолжуваме со работа и понатаму посветени на развојот на локалната самоуправа преку заокружување на процесот на децентрализација и на политиката на рамномерен регионален развој низ целата држава со цел надминување
на развојниот диспаритет. Тоа значи поголема самостојност и одговорност на локалните власти и поголема вклученост на граѓаните во донесувањето одлуки за
прашања што за нив се од суштинско значење.
Фискалната децентрализација бележи напредок во последните пет години, од аспект на зголемување на капацитетите на општините за собирање и за менаџирање
на локалните даноци и такси, на грантовите од централната власт, како и зголемување на изворите на финансирање по основа на концесии, продажба на државно
градежно земјиште и др. Така, успеавме да ја подобриме наплатата на даноците
од имот за повеќе од 50 проценти на ниво на Република Македонија, со што сега
можеме да финансираме идни проекти од локално значење.
Општините денес, по четиригодишното успешно засилување на фискалната автономија, се самостојни во донесувањето одлуки и во распределбата на општинските финансиски средства. Секоја општина сама донесува одлуки за финансирање
на локалните приоритети, според желбите и искажаните сугестии од вас, граѓаните.
Владата, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, од 1 јули 2011 година им го даде правото
на управување на државното градежно земјиште на општините. За нас, управувањето на градежното земјиште е одговорност кон идните генерации, со што се
отвора патот за реализација на нови инвестиции и за подобрување на економската благосостојба.
Искрениот и партнерски однос на Владата на Република Македонија, предводена
од ВМРО-ДПМНЕ, при пренесувањето надлежности и финансиското засилување
на општините е препознатлив во низа други чекори што ги презеде.
Во согласност со економската програма на ВМРО-ДПМНЕ за следните четири години, ќе се реализира проектот „поволни заеми за општините“. Со него ќе се обезбедат поволни кредити за општините наменети за подобрување на општинските
услуги и услови за спроведување дополнително финансирање со општински обврзници. Ќе се обезбедат финансиски средства за низа капитални проекти за кои
граѓаните и локалната деловна заедница имаат голема потреба.

ВМРО-ДПМНЕ продолжува со иницирање дополнителни мерки за унапредување
на развојот на локалната самоуправа што, несомнено, ќе придонесе кон создавање услови за економски, културен и за социјален напредок на општините, како
и за зацврстување на демократијата воопшто.
ВМРО-ДПМНЕ ќе остане посветена на соработката меѓу централната и локалната
власт и на соработката меѓу општините како услов за обезбедување поквалитетни
и поекономични услуги за граѓаните, но и на соработката за подготовка на заеднички проекти, кои ќе бидат конкурентни во обезбедувањето средства од фондовите на Европската унија.
ВМРО-ДПМНЕ ќе се посвети на спроведување конкретни мерки за поттикнување
на локалниот економски развој преку кој би се подобрил квалитетот на живеење
во општините. Со тоа ќе се обезбеди поголема финансиска стабилност на општините, намалување на диспаритетот во планските региони, поттикнување на учеството на граѓаните во процесот на донесување одлуки на локално ниво и воспоставување партнерства како меѓу општините така и меѓу општините и граѓанскиот
сектор.
Како и досега, ВМРО- ДПМНЕ во остварувањето на својата програма на локално
ниво целосно и недвосмислено ќе се води од принципите на одговорност, чесност
и на транспарентност во работата. Транспарентноста и отчетот на органите на
општините се препознаени како основни начела во работењето.
Бевме, сме и ќе бидеме во постојана комуникација со вас. Вложен е огромен напор за да им се излезе в пресрет на приоритетните општински потреби. Но, не
застануваме тука, сакаме да внесеме што поголема демократија и свежина во локалното донесување одлуки.
Денес во нашата општина е отфрлен стереотипниот начин на донесување одлуки во канцеларии и во кабинети. Локалните претставници се секојдневно на
терен, меѓу вас, граѓаните, спроведувајќи една од најдобрите светски практики
за подобрување на распределбата на локалните буџетски средства. Тоа е партиципативното буџетирање. Со него СИТЕ граѓани имаат еднакви можности да
бидат вклучени во донесувањето одлуки за намената на општинските финансии.
Преку партиципативното донесување одлуки, граѓанинот го добива местото што
го заслужувал отсекогаш: тој е централна клетка, од која поаѓаат и се разменуваат
информации меѓу креаторите на локалната политика и корисниците на услугите.
За сето тоа што е ветено, остварено, потрошено, општините полагаат и ќе полагаат отчет, но не само пред централната власт, туку, многу поважно, пред ВАС,
граѓаните. Тоа се врши на најтранспарентен начин, при што секој може бесплатно
да пристапи кон информациите за донесените одлуки, акти и буџет.
Општините во Република Македонија, предводени од градоначалниците од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, покажаа дека со ентузијазам и со посветеност се постигнуваат резултати, кои граѓаните високо ги ценат и вреднуваат.
Горди сме на постигнатото, но имаме уште многу идеи и иницијативи, кои ќе ги
оствариме со ваша помош.
Ни претставува чест и задоволство во продолжение да ви ги претставиме нашите
поединечни проекти и програми.
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I.

ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Успехот на општеството денес зависи од способноста на локалните средини
да се приспособуваат на брзите промените и од способноста да ја засилат
сопствената конкурентност. Главниот импулс за економски пораст најчесто
произлегува од приватниот сектор затоа што само тој може да создаде нови
работни места и економска благосостојба на долг рок.
Земјоделството е главна дејност со која се занимаваат граѓаните во нашата
општина. Во последните години оризот се истакна како една од основните
култури кај нашите земјоделци. Поради тоа, максимално ќе поддржиме изградба и отворање на фабрика за лупење ориз и производни капацитети за
селектирање и за преработка на други поледелски и градинарски култури.
Со ова, ќе обезбедиме вработување на голем број граѓани и, воедно, посигурен пласман на оризот за земјоделците од нашиот крај.
Со цел поддршка на економијата во нашата општина, целосно ќе се посветиме на отворање и на проширување на индустриската зона во Чешиново
- Облешево. За поддршка на оваа активност ќе пристапиме кон комуналноинфраструктурно уредување на индустриската зона. Освен тоа, ќе вложиме
напори за привлекување инвеститори преку отворање и изградба на откупно-дистрибутивни центри за земјоделски производи. Нашиот земјоделец
произведува висококвалитетни производи и затоа заслужува полесен и посигурен пласман.
Основен двигател на економијата во нашиот регион ќе претставува отворањето на рудникот за неметали. Голем број вработувања, сигурен социоекономски живот за населението и одржлив економски развој се огромните
придобивки што ќе ги исполниме преку максималните напори за отворање и
за ставање во функција на рудникот за неметали.
Исто така, се очекува туризмот да обезбеди економска благосостојба во
нашиот регион. Затоа ќе работиме посветено на процесот на сѐ поголемо
искористување на геотермалните води во насока на развивање бањски и
селски туризам. Воедно, геотермалните води ќе придонесат и за развој и
модернизација на земјоделската дејност, што е од особено значење. Освен
искористувањето на геотермалните води како енергент, општинската администрација на ВМРО-ДПМНЕ максимално ќе се заложи за привлекување инвестиции во областа на искористување на сите други обновливи извори на
енергија со кои изобилува нашиот крај.
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Градењето партнерство и поддршката на претприемаштвото во општина Чешиново- Облешево во насока на намалување на невработеноста и на сиромаштијата е приоритет на локалната самоуправа на ВМРО-ДПМНЕ. За остварување на овие цели ќе бидат реализирани следниве проекти:
Проект: „Изградба на комунална инфраструктура во индустриската зона“
Опис на проектот: Индустриската зона е основа за економскиот развој во
нашата општина. Со цел привлекување на што поголем број инвестиции ќе
создадеме поволни комунално-инфраструктурни услови преку поставување
водовод, канализација, приклучни асфалтни патишта, осветлување и сл. во
индустриската зона.
Средства: 6.000.000,00 денари
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2015-2017 година

Проект: „Заштитување на оризот како марка и негова афирмација на странскиот пазар“
Опис на проектот: Ќе обезбедиме максимална поддршка за кластерот на
ориз. Преку заштитување сопствен продукт од ориз како марка со македонско име ќе дадеме елан, стимул и дополнителна поддршка за презентација
на оваа култура на меѓународни саеми и настани. Преку афирмација на сортата кочански ориз и нејзино заштитување како марка ќе отвориме пат за
сигурен пласман на вашето производство.
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2014 година

НОВИ ДЕЛА ЗА НОВ НАПРЕДОК, НОВИ ДЕЛА ЗА ПОДОБРА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО!

17

ИЗБОРНА ПРОГРАМА НА ВМРО-ДПМНЕ 2013-2017

II.

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Во согласност со водењето на образовната политика на ВМРО-ДПМНЕ на
централно ниво, на локално ниво ќе дадеме дополнителен импулс во развојот на овој витален сегмент од нашето општество - образованието. Во
општина Чешиново - Облешево ќе обезбедиме квалитетно и достапно образование за сите. Инвестициите во реконструкцијата на постојните училишта
и нивното осовременување се наш приоритет.
Со средства од централната власт континуирано ќе обезбедуваме бесплатни учебници за сите ученици од основно и од средно образование, ќе продолжиме со обезбедување бесплатен интернет во сите основни и средни
училишта и студентски домови, а во насока на обезбедување квалитетна
практична настава и поттикнување на претприемачкиот дух и конкуренција,
која создава нов квалитет, ќе продолжиме со опремување на училиштата и
на училишните кабинети.
За остварување на образовните цели, локалната самоуправа на ВМРО-ДПМНЕ ќе ги спроведе следниве проекти:
Проект: „Реконструкција на училишта во Чешиново - Облешево“
Опис на проектот: Квалитетно образование подразбира квалитетна образовна инфраструктура. Затоа ќе пристапиме кон реконструкција и обнова
на голем број училишта. Реконструкцијата ќе опфати замена на подови, фасада, фасадна столарија и др. Овој проект ги вклучува училиштата во н.м.
Теранци, Бање, Спанчево и Жиганци
Средства: 3.000.000,00 денари
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2014-2015 година

Проект: „Поставување системи за греење во училиштата“
Опис на проектот: Нашиот регион, докажано, нуди можности за затоплување
преку искористување геотермална вода. Преку овој проект, ќе обезбедиме
систем за греење во училиштата во с. Бање преку систем за затоплување со
геотермална вода.
Средства: 300.000,00 денари
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2016 година

Проект: „Општината ги стипендира најдобрите“
Опис на проектот: Со цел да ги поттикнеме најдобрите ученици и спортисти,
општинската администрација, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, во согласност
со капацитетите и со можностите, во соработка со приватниот сектор и со
странски донатори, ќе обезбедува средства за стипендирање на најдобрите
ученици и спортисти во нашата општина. Ќе стипендираме по двајца ученици и двајца студенти, претежно од земјоделскиот факултет.
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013 континуирано
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III.

СПОРТ И МЛАДИ
Идеите и моќта што со себе ги носат младите луѓе се главен сојузник во
остварувањето на визијата за создавање економски развиена, перспективна
општина, која ќе обезбеди услови за квалитетен и модерен живот како за
младите, така и за сите граѓани на општина Чешиново - Облешево.
Како општина преку поддршка на спортот ја покажуваме нашата определба
за развој на овој сектор. Во наредниот четиригодишен период ќе продолжиме со финансиска поддршка на спортскиот фудбалски клуб, а воедно, во
согласност со потребите, ќе иницираме формирање и поддршка на клубови
и во други спортови.
Локална власт на ВМРО-ДПМНЕ ќе биде целосно посветена и ќе се труди да
ги спроведе проектите на Владата на Република Македонија за унапредување на спортот кај младите. Најважни проекти во функција на остварување
на споменатата цел во следниот четиригодишен период ќе бидат:
Проект: „Изградба на две повеќенаменски спортски игралишта во општината“
Опис на проектот: За развој на масовниот спорт и на спортот за сите, најдобар начин да се создадат услови е преку изградбата на повеќенаменски
игралишта. Повеќенаменските игралишта ќе им бидат ставени на располагање на сите граѓани за спортување, рекреирање и за натпреварување. Игралиштата ќе може да се користат деноноќно и ќе претставуваат место за
собирање и за дружење на младите генерации, како и основа за создавање
здрава младина и одлична превентива од пороците на модерното живеење.
Средства: 10.000.000,00 денари
Извори на финансирање: Буџет на Република Македонија
Рок: 2013- 2015 година

Проект: „Основање спортски клубови“
Опис на проектот: Во насока на унапредување на системот на натпревари
во спорт, предвидуваме основање училишни спортски клубови во повеќе
спортови, кои треба да претставуваат основа за остварување на огромните
општествени придобивки што ги претполага развојот и негувањето на училишниот спорт како национална определба.
Извори на финансирање: Буџет на Република Македонија и буџет на Општината
Рок: 2013 година - континуирано

Проект: „Меѓуселски турнири во фудбал и во баскет“
Опис на проектот: Поаѓајќи од стратегиските приоритети изложени во националната „Програма за развој на спортот“, предвидуваме создавање концепт и воспоставување систем на натпревари во т.н. меѓуселски фудбал и
баскет, кои подоцна би се вклучиле во систем на општински, зонски, регионални и државни натпревари.
Извори на финансирање: Буџет на Република Македонија и буџет на Општината
Рок: 2013 година – континуирано

НОВИ ДЕЛА ЗА НОВ НАПРЕДОК, НОВИ ДЕЛА ЗА ПОДОБРА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО!
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Проект: „Училишни лиги во фудбал, кошарка и во ракомет“
Опис на проектот: Во соработка со федерацијата за училиштен спорт, нашата општина, низ координиран систематски пристап, ќе придонесе за унапредување на развојот на училишниот спорт преку одигрување општински, зонски и регионални натпревари меѓу училишните екипи во повеќе спортови.
Извори на финансирање: Буџет на Општината и Буџет на Република Македонија
Рок: 2013 година- континуирано

Проект: „Спортско лето – Спорт за сите“
Опис на проектот: Поаѓајќи од стратегиските приоритети изложени во националната програма за развој на спортот во делот на спортската рекреација, односно „Спорт за сите“, во соработка со националните спортски
федерации, ја предвидуваме реализацијата на овој проект за популаризација на повеќе спортови. Проектот ќе вклучи активности што имаат за цел
на едно место, во период од неколку дена во летниот период, да се изврши
презентација на спортовите, заедно со бесплатни часови за обука.
Извори на финансирање: Буџет на Република Македонија
Рок: 2013 година – континуирано

Проект: „Вклучување на младите во процесите на донесување одлуки и
младинско информирање“
Опис на проектот: Овој проект ќе го спроведеме преку воспоставување:
Локален младински совет - За да се обезбеди институционално учество
на младите во донесувањето одлуки во локалната самоуправа ќе се формира локален совет на млади. Преку локалниот младински совет ќе се
обезбеди активно учество на младите во процесот на донесување одлуки
во општествениот јавен живот. На овој начин ќе создадеме партнерство
преку кое младите и општината заеднички ќе го подобруваат квалитетот
на живеење.
Подготвување локална младинска стратегија - Целта на локалната младинска стратегија е посеопфатно третирање на проблемите на младите
и наоѓање решенија.
Младински информативни и советодавни центри - Формирање младински информативни и советодавни центри во кои младите ќе имаат
пристап до сеопфатни, разбирливи, точни, навремени и употребливи информации, дизајнирани според нивните потреби, а воедно и директно
ќе учествуваат во процесот на младинско информирање на неформален
начин, во пријателска атмосфера, со што ќе се овозможат размена на најдобра практика и искуство, проблеми и можности за соодветна обука.
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013- 2017 година
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IV.

ИНФОРМАТИЧКИ РАЗВОЈ
Информатичкиот развој се одвива со многу брзо темпо и приспособувањето
кон современите информатички трендови значително ќе придонесе за отворање поголем број работни места и за привлекување странски инвестиции. Денес речиси сите активности се поврзани со познавања од областа
на информатичката технологија, компјутерите и интернетот. Во новата ера
на брз информатички развој, водечки ќе бидат тие што благовремено ќе донесат исправни одлуки базирани на разбирањето и на искористувањето на
трендовите на информатичките технологии. Тие што нема да го направат тоа
ризикуваат да останат на маргините на развојот.
Локалната самоуправа на Општина Чешиново - Облешево, следејќи ги трендовите за развој на информатичко општество воведени од страна на Владата на Република Македонија, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, ќе овозможи
соодветен развој на информатичкиот сектор и на локално ниво.
Проект: „Слободни безжични интернет-зони во секое населено место во
општина Чешиново - Облешево“
Опис на проектот: Пристапот до интернет е основа за создавање информатичко општество со информирани граѓани. Преку овој проект ќе поставиме
слободни интернет-зони на повеќе јавни места во близина на училиштата во
секое населено место.
Средства: 1.000.000,00 денари
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013-2014 година
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V.

УРБАНИЗАМ И ЖИВОТНА
СРЕДИНА
Просторното и урбанистичко планирање се едни од основните компоненти
за развој на една општина создавајќи просторни услови за правилно насочување на инвестициите таму каде што би имале најсилен ефект. Притоа, заштитата на здравата животна средина е од висок приоритет и затоа особено
внимание мора да биде посветено на превенција и на заштита на природата.
Животната средина е местото каде што работиме, домот каде што го градиме семејството, околината што ја опкружува нашата општина. Затоа една од
целите на локалната власт, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, во наредните четири години ќе биде грижата за животната средина, превенцијата на здравата и чиста природа, нејзината заштита, унапредувањето и урбанизирањето.
Во оваа област од особено значење ќе биде партнерството на општината со
другите фактори, кои придонесуваат за развој на чиста и здрава околина.
Затоа, ќе иницираме формирање еколошки друштва и во целост ќе ја поддржиме нивната работа. Во соработка со нив ќе пристапиме кон заштита на
животните, промоција на природните реткости на нашата општина и подигање на свеста за значењето на животната средина.
Најважни проекти на локалната самоуправа на ВМРО-ДПМНЕ во овие области, во функција на остварување на споменатите цели, во следниот четиригодишен период ќе бидат:
Проект: „Изработка на урбанистички планови за сите населени места во
општина Чешиново - Облешево“
Опис на проектот: За тие населени места каде што не се изработени урбанистички планови (Соколарци, Спанчево, Кучичино, Бања, Облешево и др.)
ќе пристапиме кон нивна изработка и донесување.
Средства: 6.000.000,00 денари
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013-2017 година

Проект: „Изработка на локална урбанистичка планска документација надвор од населените места во општина Чешиново - Облешево“
Опис на проектот: Имајќи го предвид проблемот со поделбата на границите
на имотот со кој се соочуваат нашите граѓани населени во населените места
надвор од општината, неминовно ќе донесеме локална урбанистичка планска документација за секое населено место надвор од општината Чешиново
- Облешево
Средства: 6.000.000,00 денари
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013-2017 година
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Проект: „Подготовка на регионални планови за управување отпад, заедно со стратегиска оцена на влијание врз животната средина за Источниот
плански регион“
Опис на проектот: Овој проект опфаќа подготовка на регионални планови за
управување отпад заедно со стратегиската оцена на влијание врз животната
средина за источниот и за североисточниот регион. Преку реализацијата на
овој проект ќе се надминат голем број проблеми од областа на здравата животна средина со кои се соочува населението.
Извори на финансирање: 85 проценти од средствата ќе бидат обезбедени
преку Инструментот за претпристапна помош (ИПА) и 15 проценти од Буџетот на Република Македонија
Рок: 2013-2014 година

Проект: „Подготовка на техничка документација за управување отпад во
Источниот плански регион“
Опис на проектот: Проектот вклучува изработка на студии (Студија за изводливост, Студија за оцена на влијанието врз животната средина, Анализа
на трошоци и на добивки) и тендерско досие за проектна документација за
воспоставување систем за интегрирано управување отпад во Источниот и во
Североисточен плански регион.
Извори на финансирање: 85 проценти од средствата ќе бидат обезбедени
преку Инструментот за претпристапна помош (ИПА) и 15 проценти од Буџетот на Република Македонија
Рок: 2014-2015 година
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VI.

КОМУНАЛНИ РАБОТИ И
ИНФРАСТРУКТУРА
Функционална и уредна комунална инфраструктура е огледало на општината и основен предуслов за развој и за напредок на сите други општествени
области. Преку изградба и одржување на водоснабдителните и на канализациските системи се создаваат услови за зачувување на здравјето на граѓаните во поздрава и почиста животна средина. Уреденоста на местото на живеење со паркови, зеленило и со соодветно улично осветлување, исто така, во
голема мера придонесува за благосостојба и за нормален идиличен живот.
ВОДОСНАБДИТЕЛЕН И КАНАЛИЗАЦИСКИ СИСТЕМ
Прочистувањето на отпадните води ќе биде реализирано преку изградба
на нови водоводни и канализациски системи поддржани со средства од локалната самоуправа и од Владата на Република Македонија. За да развиеме
квалитетно земјоделство и туризам, пред сѐ, мораме да имаме чисти реки
и езера. Со исклучок на Чешиново и одредени делови на Облешево, ниедно од другите населени места нема канализација, што претставува основен
проблем од оваа област. Од витално значење е фокусирање на активностите
на општинската администрација со цел надминување на овој проблем. Затоа
локалната самоуправа на ВМРО-ДПМНЕ ќе реализира проекти насочени кон
засилување на капацитетите. Во таа насока, во оваа област ќе бидат реализирани следниве проекти:
Проект: „Изградба на фекална канализација во населеното место Спанчево“
Опис на проектот: Преку реализација на проектот за изградба на фекална
канализација за с. Спанчево ќе го надминеме проблемот со прифаќање и со
одведување на фекалните отпадни води од објектите за семејно домување
и од индустриските капацитети. Должината на првичната канализациска
мрежа и колекторот за одведување на отпадните води изнесува околу 8.500
метри. Со реализацијата на воспоставениот систем ќе обезбедиме соодветна канализациска мрежа, која ќе биде ставена во употреба и користење на
1.050 жители.
Средства: 21.300.000,00 денари
Извори на финансирање: Буџет на Република Македонија и меѓународни
финансиски институции
Рок: почеток на 2014 година

Проект: „План за управување на сливот на реката Брегалница (12 општини)“
Опис на проектот: Ова е регионален проект преку кој ќе се изврши подготовка на план за изградба на мали инфраструктури објекти во сите 12 општини
по течението на река Брегалница.
Извори на финансирање: Буџет на Република Македонија, буџет на Општината и меѓународни финансиски институции
Рок: 2013- 2016 година
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Проект: „Пуштање во употреба на постојната инфраструктура за снабдување со вода“
Опис на проектот: Со цел конечно пуштање во употреба на водоснабдителната мрежа, прво ќе извршиме тестирање за евентуално санирање дефекти.
По тестирањето, ќе реализираме приклучување на водоводот на општина
Кочани. Преку пуштање во употреба на поставениот водовод за населените
места Облешево, Чифлик и Чешиново, ќе решиме значаен проблем за граѓаните и, конечно, по осум години ќе обезбедиме вода во секој дом.
Средства: 1.100.000,00 денари
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013 година

Проект: „Изведување на фекалната канализација во населените места во
општината“
Опис на проектот: Имајќи предвид дека ниедно од населените места, Бање,
Соколарци, Жиганци, Уларци, Бурилчево, Кучичино, Теранци и Чифлик нема
воспоставен канализациски систем, преку овој проект, во наредниот четиригодишен период ќе пристапиме кон изградба и пуштање во употреба на
систем за фекална канализација во населените места.
Рок: 2013-2017 година

Проект: „Оградување и опремување на постојната општинска депонија“
Опис на проектот: Обезбедувањето урбанизирана депонија е основа на овој
проект. Ќе пристапиме кон оградување на постојната дива депонија, поставување бетонски столбови, оградување и порта за влез со што урбано ќе ја
уредиме.
Средства: 900.000,00 денари
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013 година

Проект: „Ново дупчење за локалниот водовод во н.м. Спанчево“
Опис на проектот: Преку изведување ново дупчење за локалниот водовод
во н.м. Спанчево ќе ги надминеме проблемите со намалениот капацитет на
постојниот бунар. Покрај изведбата на ново дупчење, ќе пристапиме и кон
реставрација на постојниот бунар и на овој начин во целост, долготрајно ќе
придонесеме за надминување на проблемот со недостиг од вода.
Средства: 900.000,00 денари
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2014 година

Проект: „Набавка на повеќенаменско возило за целите на комуналното претпријатие“
Опис на проектот: Основна цел на проектот е засилување на комуналното
претпријатие преку опремување со соодветна механизација. Овој проект ќе
овозможи формирање зимска служба во состав на комуналното претпријатие со цел овозможување пристапност од село до село во текот на зимскиот

период. Набавеното возило ќе се користи за повеќе намени, за собирање
отпад и за отстранување на снегот од патиштата што ги поврзуваат селата.
Средства: 600.000,00 денари
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2014 година

Проект: „Набавка на багер за потребите на општината“
Опис на проектот: Со цел надминување на ризикот од поплави од атмосферски води, ќе набавиме багер со што ќе ја засилиме механизацијата на комуналното претпријатие за прочистување на проточните канали за наводнување на оризовите полиња.
Средства: 1.200.000,00 денари
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2015 година

УРЕДУВАЊЕ ПАРКОВИ И НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ
Проект: „Производство на млади садници“
Опис на проектот: Реализацијата на овој проект предвидува отворање одделение за производството на млади садници во рамки на ЈКП каде што ќе се
произведуваат млади садници, кои понатаму ќе се користат за уредување на
јавните зелени површини во општината.
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2015 година

УРЕДУВАЊЕ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛУВАЊЕ
Проект: „Замена на постојните светилки со енергетски штедливи светилки“
Опис на проектот: Придобивките од енергетски ефикасни, штедливи светилки се надалеку препознаени и признати. Преку овој проект ќе пристапиме кон континуирана замена на постојните светилки со нови ефикасни и
штедливи светилки. Со ова ќе обезбедиме помали трошоци за општинската
каса, а воедно и поефикасно улично осветлување.
Средства: 3.000.00,00 денари
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: континуирано
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VII.

ЗЕМЈОДЕЛСТВО И
РУРАЛЕН РАЗВОЈ
Крупните промени и значајната политика во земјоделството, кои за првпат
Владата на ВМРО-ДПМНЕ ги постави во изминатиот мандат и кои веќе придонесуваат кон развој и поголема конкурентност на македонското земјоделство, ќе продолжиме да ги спроведуваме и во иднина на локално ниво во
нашата општина. Преку практичен придонес при спроведувањето на мерките за поддршка на земјоделството ќе понудиме можност секој земјоделец
посветен на својата работа да развива квалитетен и одржлив агробизнис.
Придонесот што го дава земјоделството во секојдневниот живот на граѓаните е огромен и поради тоа оваа област продолжува да биде меѓу приоритетните за порастот и за развојот на општината. Земјоделството претставува
клучен фактор за зголемување на економскиот пораст и на вработеноста
во нашата општина, за обезбедување поквалитетен и посигурен живот на
нашите граѓани.
Ќе иницираме и максимално ќе се заложиме за отворање канцеларија за поддршка и за развој на земјоделството од страна на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството. Освен тоа, како Општина ќе овозможиме
максимална поддршка на нашите земјоделци со цел да помогнеме во практичното реализирање и промовирање на мерките за финансиска поддршка
и субвенционирање на земјоделското стопанство во насока на структурно
приспособување од традиционално кон модерно конкурентно земјоделство.
Земјоделството како основна стопанска гранка во нашиот регион предизвикува активности во сите негови гранки.
Најсилен акцент ќе посветиме на реализација на следниве проекти:
Проект: „Проширување и модернизирање на сточниот пазар“
Сточниот пазар во Чешиново - Облешево е најголем сточен пазар во источна
Македонија. Со измени на Генералниот урбанистички план ќе пристапиме
кон инфраструктурно уредување на постојниот сточен пазар. Новиот пазар
ќе биде изграден во согласност со најновите модерни и современи стандарди за работа на сточните пазари. На овој начин ќе го поддржиме отворањето
капацитети за преработка на месо и на месни производи и ќе придонесеме
за поефикасна работа на граѓаните што се занимаваат со оваа дејност.
Средства: 1.216.000,00 денари
Извори на финансирање: Буџет на Република Македонија
Рок: 2015 година

Проект: „Формирање земјоделски задруги“
Опис на проектот: Општината преку овој проект ќе обезбеди поддршка за
формирање земјоделски задруги заради подобрување на статусот на ситните земјоделци на пазарот и подобрување на пласманот на нивните производи
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во насока на обезбедување основни услови за работа и за функционирање
(простории, помош за патувања и др). Овој проект ќе опфати и организирање
отворени трибини од едукативен карактер со стручни лица од областа на
земјоделството за постигнување функционалност на формираните задруги.
Извор на финансирање: Буџет на Република Македонија
Рок: 2013 година

Проект: „Поддршка на земјоделците во пополнување апликации“
Опис на проектот: Општината, во соработка со државните институции, ќе
формира тим што ќе нуди стручна помош за земјоделците. Тимот ќе патува
од село до село и ќе спроведува обуки на нашите земјоделци и на сите заинтересирани, а воедно и практично ќе им се покаже на земјоделците како да
пополнуваат апликации за субвенции или за фондови за финансиска поддршка.
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: континуирано

Проект: „Отворен ден за земјоделци“
Опис на проектот: Поддршката на земјоделците е секогаш добредојдена.
Затоа општината, пред почеток на секоја сезона ќе организира отворен ден
за земјоделците, кој ќе служи за информирање на земјоделците за голем
број поволности што им се на располагање, за начинот на нивно искористување и сл. Настанот ќе биде придружен и со промотивен материјал-брошура
за информирање на земјоделците, трибина и со соодветни обуки, во насока
на искористување субвенции, средства од програмата на ИПАРД и сл.
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013 година

Проект: „Органско производство - производство на иднината“
Опис на проектот: Цел на проектот е обезбедување одржлив развој на органското земјоделско производство во нашиот регион. Проектот ќе придонесе
за промоција и за популаризација на развојот на органското производство,
сточарството, собирањето и третманот на самоникнатите растенија, како и
на искористување на средствата од програмите за финансиска поддршка и
ИПАРД преку советувања со претставници од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Агенцијата за поттикнување на развојот
на земјоделството и други стручњаци.
Рок: 2013 – 2017 година

Проект: „Поддршка на локалните акциски групи (ЛАГ) за аплицирање за користење на средствата од фондовите на ИПАРД“
Опис на проектот: Проектот предвидува поддршка од страна на општината за новосоздадените локални акциски групи (ЛАГ), кои се составени од
претставници на локалната самоуправа, деловниот сектор и од граѓанскиот
сектор (здруженија) за заеднички настап во процесот на подготовка на апликации и аплицирање за користење на средствата од фондовите на ИПАРД.
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013 – 2017 година

Проект: „Едукација за производство на нетрадиционални земјоделски производи“
Опис на проектот: Проектот вклучува едукативни активности наменети за
производство на нетрадиционални земјоделски производи од страна на локалното население: лешник, бадем, вишна, круша, кајсија и др., кои се барани на регионалните и на европските пазари.
Средства: 100.000,00 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013 – 2017 година
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VIII.

ТУРИЗАМ
Република Македонија располага со богат фонд автентични, природни, традиционални и културни ресурси, кои се значаен предуслов за развој на туризмот. Имајќи ја предвид големата улога што ја игра туризмот за локалниот
економски развој, нашата економска предноста сѐ повеќе ја препознаваме
преку збогатување на туристичката понуда и подигнување на стандардите
за квалитет во овој сектор. Со добра идеја и работа, туризмот може да стане исклучително важен сегмент за економски развој на нашата општина. Во
функција на остварување на споменатата цел, во следниот четиригодишен
период ќе ги реализираме следниве проекти:
Проект: „Стратегија за развој на селски туризам“
Опис на проектот: Селскиот туризам има голем потенцијал за развој, а воедно
нуди и големи придобивка за локалното население. Можностите за бањски
туризам, бања и спа-центри преку овој проект во целост ќе бидат ставени во
функција. Изработката на стратегија за развој на селскиот туризам ќе придонесе во голема мера, пред сѐ, преку создавање насоки за развој на селскиот
туризам со искористување на капацитетите како геотермалните води, археолошката ископина кај манастирот „Св. Атанас“ кај с.Спанчево, споменикот
на местото на загинување на Никола Карев, црквата „Св. Богородица“ во с.
Бурилчево и другите природни и културно-историски знаменитости.
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013 година

Проект: „Привлекување инвеститори за отворање спа-центар во бањата во
н.м. Бање“
Опис на проектот: Проектот опфаќа активности за привлекување инвеститори што би извршиле реконструкција и реанимација на постојната бања во
н.м. Бање преку отворање спа-центар и развој на бањскиот туризам со искористување на изворната топла вода што е со вода потопла од 78 Целзиусови
степени.
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013-2014 година

Проект: „Иницијатива за воспоставување ловен резерват“
Опис на проектот: Нашиот крај изобилува со погодни места за развој на
ловен туризам, освен тоа, веќе има формирани ловни друштва. Преку овој
проект ќе ја поддржиме иницијативата за воспоставување ловен резерват
блиску до м.в. Свиланово. На овој начин ќе излеземе в пресрет на барањата
на ловните друштва, а, што е уште позначајно, ќе ја збогатиме туристичката
понуда во нашиот крај.
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013 година
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Проект: „Уредување на споменикот на местото на загинување на Никола
Карев“
Опис на проектот: Развојот на туризмот подразбира богата туристичка понуда на знаменитости, кои можат да бидат посетени. Со овој проект ќе пристапиме кон хортикултурно и партерно уредување на споменикот поставен на
местото на загинување на македонскиот борец Никола Карев.
Средства: 1.500.00,00 денари
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013 година

Проект: „Реставрација на црквата „Св. Богородица“ во с. Бурилчево“
Опис на проектот: Црковниот туризам е дел од туризмот што планираме
да го промовираме. За таа цел, преку донации од нашите сонародници во
дијаспората, ќе обезбедиме финансиски средства за реставрација на црквата „Св. Богородица“ во с. Бурилчево и воедно ќе создадеме услови за создавање туристичка понуда.
Средства: 600.000,00 денари
Извори на финансирање: Буџет на Општината и донации
Рок: 2013 година
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IX.

КУЛТУРА
Културата е белег на нашето постоење и значаен симбол на идентитетот на
секој народ. Развојот на културата, зачувувањето и негувањето на културните вредности како еден од важните сегменти во работењето на Владата на
ВМРО-ДПМНЕ, претставува голем предизвик и поттик за што поголемо ангажирање на локално ниво. Општината Чешиново - Облешево ќе биде носител,
двигател и одговорна за подготовка и за спроведување значајни културни
активности во насока на развој и на унапредување на културната сфера во
наредниот четиригодишен период. Во таа насока ќе ги реализираме следниве проекти:
Проект: „Реактивирање на културно-уметнички друштва“
Опис на проектот: Преку овој проект ќе се обезбеди финансиска поддршка
за почнување со работа на културно-уметнички друштва во Општина Чешиново - Облешево.
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013 година

Проект: „Манифестација - сеидба на оризот“
Опис на проектот: Нашиот крај неминовно треба да има манифестација со
која ќе му се оддаде посебна почест на оризот, како основна земјоделска
култура. Затоа, максимално ќе поддржиме организирање традиционална
манифестација за деновите на сеидба на оризот во мај.
Средства: 600.000,00 денари
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013 година - континуирано
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X.

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА
Интензивирањето на меѓународната соработка е едно од прашањата во рамките на заложбите за динамичен развој на Општина Чешиново - Облешево.
Поддржувајќи ги напорите на Владата на Република Македонија, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, за приближување на општеството и на граѓаните кон
Европската унија, приоритет на локалните власти е да се вклучат во проекти
и во активности за интензивирање на меѓународната соработка со цел развој на локалната економија.
Ќе се заложиме во целост за поголема афирмацијата на општината со промоција на нашите позитивни вредности во меѓународни рамки, но, исто така,
ќе пристапиме и кон размена на искуства преку продолжување и проширување на соработката со општини од соседните земји и од европските земји.
Во таа насока, најважни проекти што ќе ги реализираме во следниот четиригодишен период во функција на остварување на споменатата цел ќе бидат:
Проект: „Збратимување со општини од други држави“
Опис на проектот: Збратимувањето ќе го оствариме, пред сѐ, со општини
од балканските земји, каде што производството на оризот е основна земјоделска дејност, а оризот е основна земјоделска гранка. Тоа ќе придонесе за
унапредување на дејноста за одгледување ориз во нашата општина преку
размена на искуства и добра практика.
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: континуирано
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XI.

БЕЗБЕДНОСТ И
ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА
Пожарите им нанесуваат големи штети на човекот и на природната средина.
Оттаму, ангажирањето на локалната самоуправа во модернизирање на противпожарната опрема и во стручната обука на вработените во овој сектор ќе
придонесе за намалување на минимум на штетите предизвикани од пожари.
Во таа насока, ќе продолжиме со реализација на активностите за одржување
на противпожарните возила, обука на млади кадри за противпожарни активности, јавно презентирање вежби за противпожарна заштита и нивна медиумска покриеност за поголема противпожарна едукација и др. Од особено
значење во оваа област е следниов проект што ќе го реализираме:
Проект: „Поставување безбедносни камери“
Опис на проектот: Со цел подигање на безбедноста на патот М-5 ќе пристапиме кон поставување безбедносни камери.
Средства: 600.000,00 денари
Извори на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013 - 2014 година
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XII.

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И
СОЦИЈАЛНА ПРЕВЕНЦИЈА
Социјална заштита и социјална превенција е основен императив на политиката на ВМРО-ДПМНЕ, со цел создавање услови за инклузивно и кохезивно општество преку унапредување на положбата на ранливите групи во
локалниот контекст на заедница. Почнатите процеси на децентрализација
продолжуваат со засилено темпо. Во оваа насока се отвораат многубројни
можности и предизвици за уште поактивна улога на централната и на локалните власти, вклучително и на граѓанскиот сектор, да создаваат локални
стратегии и програми за социјално вклучување на граѓаните на кои сме им
најпотребни.
Грижата за децата останува да биде во фокусот на нашата посветеност. Секое дете треба да се вклучи во процесот на социјализација преку згрижување во предучилишните установи. ВМРО-ДПМНЕ се залага за ширење на
мрежата нови детски градинки и за подобрување на условите за престој сѐ
со цел да им обезбедиме сигурно и безбедно детство.
Политиката на ВМРО-ДПМНЕ е насочена кон обезбедување достоинствен
живот на старите лица преку развој на сервисни служби, ширење на мрежата на вонинституционални облици со социјалнозаштитна функција за лицата со инвалидност, децата без родители и родителска грижа, децата во
ризик, како и обезбедување социјална превенција од можни ризици заради
подигнување на квалитетот на живот на индивидуите, семејствата и на општеството во целина.
ВМРО-ДПМНЕ обезбедува „Безусловни и еднакви можности за сите“
Социјалната заштита, како организирана дејност од страна на државата и
на локалната самоуправа, има за цел да ги спречи и надмине основните социјални ризици на кои е изложен граѓанинот, семејството и групи население
во текот на животот. Социјалната заштита што ќе се развива на локално ниво
на граѓаните ќе им обезбеди социјална помош и социјални услуги, односно
ќе овозможи организирање на социјалната заштита преку организирање и
развивање облици и форми на давање социјални услуги на одделни групи
граѓани што се наоѓаат во состојба на социјален ризик.
Во насока на исполнување на грижата за граѓаните, ќе го спроведеме следниов проект:
Проект: „Отворање народни кујни во две населени места во општината“
Опис на проектот: Секој граѓанин што се нашол во социјален ризик го заслужува основното човеково право - да му се обезбеди топол оброк. Основна
цел на овој проект е токму тоа. Преку реализација на овој проект се врши
превенција и од дополнителни социјални ризици, кои може да настанат по
различни основи.
Извор на финансирање: Буџет на Република Македонија
Рок: 2013 - 2014 година
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XIII.

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Владата на ВМРО–ДПМНЕ во континуитет спроведува реформи за подобрување и за унапредување на квалитетот на здравствената заштита на граѓаните на Република Македонија. Локалната самоуправа на Општина Чешиново Облешево, во соработка со Владата на Република Македонија, ќе продолжи
континуирано да го унапредува системот на здравствена заштита, со што
ќе овозможиме корисниците на здравствени услуги да бидат задоволни, а
нивните потреби брзо и ефикасно надминати.
Основни приоритети за наредните четири години во Изборната програма
на ВМРО-ДПМНЕ за општина Чешиново - Облешево ќе бидат насочени кон
подигнување на квалитетот на здравствените услуги на сите нивоа на здравствена заштита.
За постигнување на оваа цел, ќе инвестираме во модернизација на инфраструктурата преку реализација на проекти за реконструкција, доградба и
адаптација на јавните здравствени установи, како и обезбедување услови за
стручно усовршување на здравствените работници и соработници.
Наша трајна определба е секој граѓанин да добие квалитетна здравствена
заштита. Поради тоа, во соработка со Владата на Република Македонија,
континуирано ќе продолжиме со спроведување на проектите:
Поевтини лекови за подостапно здравство - продолжуваат заложбите за
дополнително намалување на цената на лековите, како и овозможување
на поголема достапност на лековите што се неопходни за одржување на
здравјето, како и за превенирање или лекување на одредени заболувања.
Реформата ќе овозможи сериозна заштеда во здравствениот систем, што ќе
се почувствува во јавните здравствени установи и од граѓаните што ги набавуваат лековите во аптеките.
Бесплатно болничко лекување за пензионери доколку нивната пензија е пониска од просечната во Република Македонија
Бесплатна вакцина против ХПВ за спречување на ракот на матката кај женската популација, скенирање, превенција на кардиоваскуларни болести
Бесплатни здравствени превентивни прегледи - на пунктови ќе се прават
прегледи за проверка на холестерол, гликемија и ќе се делат брошури и материјали за промоција на здрав начин на исхрана и стил на живеење. Прегледите ќе ги вршат медицински екипи, а целта на оваа акција е поттикнување
на свеста кај населението за потребата од навремени превентивни прегледи
и редовна контрола на своето здравје.
Национален систем за закажување - ќе продолжиме и со спроведување на
новововедениот проектот „Мој термин“ со кој во голема мера се придонесе
кон намалување на времето на чекање на пациентите за одредени здравствени услуги и дијагностички процедури. Продолжуваме со негова надградба и со негово усовршување во национален систем за закажување на
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интервенции и негова интеграција во една целина и поврзување и со другите
информатички системи во еден интегриран информациски систем.
Обезбедување услови за стручно усовршување на здравствените работници
и соработници - проект што е од огромно значење, а е во насока на стручното
оспособување и усовршување на здравствените работници и соработници,
кој ќе придонесе кон подобрување на квалитетот на здравствената заштита.
Реорганизирање и засилување на здравствените домови со зголемување на
бројот и на видот на услугите со фокус на населението во руралните средини, вклучително и унапредување со опрема и доекипирање на поливалентна
(повеќефункционална) патронажна служба во рамки на здравствените домови. Овој проект во голема мера ќе придонесе кон засилување на соработката меѓу матичните гинеколози и патронажните сестри со цел навремено
меѓусебно информирање за бремени и за породени жени, зголемување на
бројот и на видот на услугите што ќе бидат давани од страна на патронажните сестри на населението во руралните средини, како и доекипирање на
патронажната служба, а со тоа ќе го подобриме квалитетот на услугите и
нивната достапност до населението.
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XIV.

ТРАНСПОРТ И ПАТНА
ИНФРАСТРУКТУРА
Важен предуслов за економскиот развој на една општина е патната инфраструктура, која влијае врз деловните можности, но и врз вкупната привлечност на општината за работа и за инвестирање. Ефикасна и сигурна патна
инфраструктура ја олеснува и поттикнува мобилноста на луѓето и на стоката,
ја надминува ограниченоста на локалните пазари и создава претпоставки за
рамномерен регионален развој. Оттука, вложувањата во инфраструктурата
се од витално значење за намалување на невработеноста и на сиромаштијата, за зголемување на конкурентноста на економијата, постигнување забрзан економски пораст и порамномерен регионален развој.
АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦИ
Со реконструкција и рехабилитација на локалните патишта во општина Чешиново - Облешево ќе се подобри локалната патна мрежа, што ќе придонесе
за подобрување на социо-економскиот живот на населението, побезбедно
одвивање на сообраќајот, скратување на времето на патување и поврзување
на населените места во рамките на општината и во поширокиот регион.
Проект: „Асфалтирање локален пат с. Кучичино - с.Чифлик – с.Облешево“
Опис на проектот: Реконструкцијата на локалниот пат с. Чифлик – с. Облешево опфаќа должина од 1.650 метри.
Средства: 6.300.000,00 денари
Извор на финансирање: Буџет на Република Македонија
Рок: втората половина на 2014 година

Проект: „Изградба, реконструкција, одржување и заштита на општински
патишта и улици“
Опис на проектот: Со овој проект ќе се овозможи изградба, реконструкција,
одржување и заштита на општинските патишта и улици во населените места
во општината. Со тоа ќе се овозможи побезбеден транспорт и побрзо движење на населението.
Средства: 7.200.000, 00 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината и Буџет на Република Македонија
Рок: 2013-2017 година

УРЕДУВАЊЕ НА ТРОТОАРИТЕ
Патната инфраструктура не е целосна ако не се обезбедени услови за движење на пешаците. Оттука, изградбата и одржувањето на тротоарите е начин за надополнување на функционалноста и на изгледот на улиците. Како
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придружна активност, уредувањето на тротоарите ќе се реализира заедно
со реализација на проектите за патна инфраструктура.
Проект: „Партерно уредување на мостот на река Брегалница кај н.м. Теранци“
Опис на проектот: Преку овој проект ќе обезбедиме уредување на двете
страни на мостот и доуредување на пристапот.
Средства: 600.000,00 денари
Извор на финансирање: Буџет на Општината
Рок: 2013 година
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XV.

ИДЕИ ОД ГРАЃАНИ
Во наредниот период, во зависност од финансиските средства што се на
располагање, ќе се обидеме да реализираме некои од идеите на нашите
граѓани:
Проект: Поставување јарбол со знамето на Република Македонија
Проект: Отворање секојдневен зелен пазар
Проект: Уредување и опремување на детските забавни паркчиња
Проект: Уредување на постојаните чешми во населените места
Проект: Изградба на автобуски станици
Проект: Правење поилки за добиток во планинските и во ридските предели
Проект: Реконструирање на веќе постојните библиотеки и можност за отворање нови, посовремени
Проект: Приспособување простории низ општината, кои ќе функционираат
како дневни центри на пензионерите
Проект: Проширување на индустриските зони во општината и ставање акцент на источната страна во н.м. Чешиново
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