Бизнис гласник

РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА ЧАШКА

Број 1

31 Јануари 2008

Усвоен буџет на Општина Чашка за 2008
Адреса:
“Ilindenska” 8
1413
naselba ^a{ka

Советот на Општина Чашка, на 48-та седница одржана на 26.12.2007 година
донесе одлука за усвојување на буџетот за 2008 година. Вкупните планирани приходи
изнесуваат 32.534.195,00 ден. при што трансферите и донациите од централната власт
Биланс на приходи 2008

tel:
Тековно оперативни
приходи

+389 (0) 43 241 400

16%

3%
Наменски дотации

Факс:
+389 (0) 43 241 343

Капитални дотации

56%

25%

Самофинансирачки акт.

е-пошта:
opstina@caska.gov.mk
Посебен дел- 8 програми

Советник за
локален економски
развој:

А
Д
Е
Ф
G
Ј
Н
Њ

Маја Анастасовска

Вкупно

Градоначалник:
Стојан Маневски

Советник комунален
инспектор
и одговорен за
општинскиот имот:
Марјан Јовановски

Советник - архитект
за урбанистичко
планирање:
Емилија Спировска

Волонтер на
мировен корпус и
уредник на Бизнис
гласник:
Ванеса Граунд

2.574.148
1.007.430
13.744.100
800.000
310.000
4.752.017
9.196.500
150.000

Посебен дел- 8 програми

А-Совет на општина
Д-Градоначалник

0,5%

7,9%

3,1%
Е-Општинска администрација

28,3%

Ф-Урбан.планирање и уред.
на простор
G- Локален економски развој
Ј-Комунални дејности
14,6%

42,2%
1,0%

Н-Образование

2,5%
Њ-Противпожарна заштита

32.534.195
Структура на подпрограмите

А-0
Д-0
Е-0
Ф-1
Г-1
Ј-0
Ј-6
Ј-д
Ј-ф
Н-1
Њ-0

Совет на општина
Градоначалник
Општинска администрација
Урбанистичко планирање
Поддршка на Локалниот економски развој
Одржување на урбана опрема
Одржување и заштита на локалните патишта,
улици и регулирање на режим на сообраќајот
Изградба и реконструкција на локални
патишта и улици
Изградба на сообраќајна сигнализацијa
Основно образование
Противпожарна заштита

2.574.148
1.007.430
640.000
800.000
310.000
200.000
200.000
4.302.017
50.000
9.196.500
150.000

При донесувањето на буџетот на општината се наметнува потребата да се
истакне дека општината Чашка и во наредниот период ќе се соочува со проблемот на
подмирување на наследените обврски од претходниот период .
И покрај присутните проблеми општина Чашка како и во тековната 2007 година
така и во наредната 2008 година ќе продолжи во финансирање на инфраструктурните
објекти во општината како основен цел за подобрување на усло вите за живеење и
подобрување на условите за развивање соодветни бизниси.

РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА ЧАШКА
Извадок од
Профилот на
Општина Чашка:
Op{tina ^a{ka se
nao|a vo centralniot
del na Republika
Makedonija. Zafa}a
povr{ina od 825km² i
se vbrojuva me|u
~etirite najgolemi
op{tini vo Makedonija.
Spored Zakonot za
teritorjalna organizacija vo Op{tinata
postojat 42 naseleni
mesta.

Урбанистичко планирање
Една од новите надлежности со кои започна, процесот на
децентрализацијата, согласно член 22, точка 1 од Законот за Локална самоуправа е
и урбанистичкото планирање и издавањето на одобренија за градење за објекти од
локално значење (објекти од 3, 4, и 5 категорија).
До сега година, Општина Чашка има донесено Урбанистички планови за 4
населени места и тоа: Чашка, Лисиче, Мелница и Горно Врановци.
Согласно Чл.78, став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
(Сл.весник на РМ бр.51/05 и 137/07), до донесување на урбанистички план за село,
изградбата во селата кои немаат урбанистичка документација може да се врши под
услови и на начин што со општ акт ќе ги утврди општината. За таа цел, на
последната седница на Советот на општината беа усвоени два Општи акти, и тоа за
с.Богомила (71,20 ха) и с.Извор (57,39 ха.)
Со новодонесените општи аки, меѓудругото, се планираат зони за изградба
на објекти од мало стопанство и лесна и незагадувачка индустрија како што се:
фарми, млекари, објекти за преработка на земјоделски производи, мини
работилници за преработка на дрво, лимарска работилница, ковачница и др.
Имајќи го во предвид досегашниот интерес на потенцијални инвеститори,
Општина Чашка прави измени и дополнувања на Урбанистичкиот план за село
н.Чашка, со кои се планира проширување на границата на градежниот опфат со
додавање на нови содржини (создавање на зона од околу 20 Ха за лесна и
незагадувачка индустрија и сервиси).

Издавање на имот под закуп
www.caska.gov.mk

На веб страната на Општина Чашка можете да најдете детални информатции за
имотот со кој располага општината. Прегледот е даден по населени места и истиот
ќе биде постојано дополнувен.

Дали знаете дека...

Општина Чашка ГМО слободна зона

Највисокиот врв на
планинскиот масив
Јакупица, Солунска
Глава, се наоѓа на
територијата на
Општина Чашка и има
2,539 метри.

Советот на
Општина Чашка, на
иницијатива на ЕД Вила
Зора кое е член на
Коалицијата “Македонија
без ГМО”, донесе одлука
за усвојување на
ДЕКЛАРАЦИЈА за
прогласување на
Општина Чашка за ГМО
слободна зона.
Досега во
Македонија, со одлука на
совет на општина, беа
декларирани две ГМО
слободни зони и тоа
Велес и Охрид. Чашка е
првата од рурална
општина која ја подржа
оваа иницијатива. Самата
декларација претставува
јавно изјаснување на
граѓаните дека не сакаат
присуство на генетски
модифицирани организми
во нивната животна
средина. Низ Европа
постојат стотици региони,
области и општини кои се
декларираат како ГМО

слободни зони, а во некои
од земјите на ЕУ, ГМО
слободните зони се
заштитени со закон.
Во текстот на
Декларацијата,
меѓудругото, стои дека се
забранува: посејување на

ГМ семиња, производство
на ГМ храна и
прехранбени продукти од
растително или
животинско потекло, како
и увоз и продавање на
било каков ГМО производ
во продавниците и
зелените пазари.
Со усвојување на
Декларацијата, Општина
Чашка се обврзува да ги
примени сите одржливи
мерки, како едукативни
средби, дискусии и слично
за да ги поучи
земјоделците и
земјопоседниците и да им
укаже на штетноста од
култивирањетона ГМО на
нивните имоти. Исто така,
Декларацијата ќе биде
доставена до Владата на
Р.Македонија со цел да се
побара донесување на
потребната законска
регулатива и
заштитување на правото
на земјоделците да
произведуваат храна без
ГМО.

