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Учество во програмата
“Форуми во заедниците”
Op{tina ^a{ka e edna od pette op{tini koi se selektirani od
strana na шvajcarskata Agencija za sorabotka i razvoj (SDC) za sproveduvawe na programata "Forumi vo zaednicata". Programata }e bide sproveduvana od tri implementira~ki organizacii, od koi za ^a{ka e nazna~en
Centarot za institucionalen razvoj (CIRa).
Ovaa programa vo R.Makedonija zapo~na da se realizira vo periodot
2006/2007 vo tri pilot op{tini i po dobivawe na uspe{ni rezultati
istata }e bide prodol`ena i vo slednive godini. Idejata na programata e
preku strukturirani diskusii u~esnicite na Forumot da gi elaboriraat op
{tinskite proekti i da im dadat preporaki na lokalnite institucii.
Glavnata cel na proektot e da poddr`i u~estvo pri razvojot na
zaednicata na lokalno nivo. Forumot pretstavuva platforma za razvoj 1) za gra|anite da si go podobrat `ivotot so svoi idei i u~estvo i
2) za administracijata da razvie lokalno upravuvawe preku
u~estvo, odgovornost i doverba.
Podetalnite celi na programata se:
1) Da se vku~at gra|anite vo lokalnoto upravuvawe.
2) Da se sozdade partnerstvo pome|u lokalnite zainteresirani
strani.
3) Da se podobrat kapacitetite na lokalnata zaednica за развој на
проекти.
4) Da se podobrat kapacitetite na lokalnata administracija vo
odnos na decentralizacijata.
5) Konkretno podobruvawe na lokalnite socio-ekonomski uslovi.
Procesot na Forumot se sostoi od tri glavni fazi. Prvata e faza
na postavuvawe, vo koja e vklu~ena i podgotvka za po~etok na forumskata
faza. Forumskata faza e samiot Forum, vo koj u~esnicite prisustvuvaat vo
najmnogu 8 strukturirani diskusii na koi se dobivaat proektni idei i
preporaki. Tretata faza e prakti~nata implementacija na izbranite
proekti.
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Zna~ajna informacija koja se odnesuva i na predstavnicite na
biznis sektorot e deka tie }e mo`at da se vklu~at vo rabotata na forumskite sesii, so {to }e dadat aktiven pridones vo procesot na forumskite
diskusii, koi zapo~nuvaat so artikulacijata na odredeni temi i problemi
za da prerasnat vo proektni idei i preporaki so koi bi se re{ile ovie
problemi.
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Извадок од
Профилот на
Општина Чашка:
Според последните
податоци од Заводот за
статистика на територијата на општината
живеат вкупно 7673
жители во 42 населени
места. Густината на
населеност е 9,2 жители
на км2.
Според националната
структура процентот на
македонско население е
57,28%, албанци 35,23%,
турци 5,10%, власи
0,01%, срби 0,72%,
бошњаци 0,87% и
останати 0,79%

Проект на ЗЕЛС за фискална децентрализација вест
Единицата на локална самоуправа Чашка со отпочнувањето на процесот на
фискалната децентрализација започна со превземање на активности за јакнење на
кадровските капацитети и справување на надлежности согласно со Законот за финансирање
на ЕЛС.
ЗЕЛС во соработка со Британската амбасада го спроведува проектот “Поддршка на процесот
на децентрализација” . Целта на проектот е преку обуки и менторирање да им помогне на
општините кои не преминаа во втората фаза на децентрализацијата да ги исполнат
потребните предуслови и тоа да го сторат во најскоро можно време.
Националната комисија за фискална децентрализација требаше да избере 10 тина општини,
од 34 општини кои не преминаа во втората фаза од процесот на децентрализација, кои ќе
учествуваат во проектот.
Општина Чашка е една од избраните општини.
Избраните општини ќе добијат поддршка во облик на обуки за финансиски менаџмент и
буџетирање и помош/обука на самото работно место од страна на експерти за фискална
децентрализација. Експертите ќе бидат избрани од општините кои успешно преминаа во
втората фаза од фискалната децентрализација и ќе имаат докажана стручност во
релевантните области. Временскиот период на проектот е со траење до април 2008 година.

Туристичка промоција на Општина Чашка
www.caska.gov.mk

Најновата интернет презентација на Општина Чашка можете да ја погледнете на
националниот туристички веб портал Exploring Macedonia на следниот линк:
http://www.exploringmacedonia.com/?ItemID=40696DF65B99DF4386E1B41B593AE4CD

Дали знаете дека...
Водопадот на Бабуна е
единствениот импозантен
водопад на масивот на
Јакупица, со височина од
околу 20 м и широчина од
4-5 м. Водата се прелива
преку две вдлабнатини од
страните во еден џиновски лонец. Оваа појава е
потполно автенгична и
неизменета и како таква,
го прави просторот
мошне атрактивен и специфичен за рекреативнотуристичка намена.

Извадок од УПС Мелница
Селото Мелница се
наоѓа на 10 км западно од
седиштето на општината,
населбата Чашка. Мелница
се наоѓа на надморска
висина од 450 до 550 м. и
тоа во подножјето на
источните падини на
планината Јакулица.
Главната сообраќајна врска е
асфалтниот локалниот пат
Чашка-Мелница. Низ селото
тече реката Мелничка, која е
една од притоките на
Тополка. Најголема
површина од атарот на
с.Мелница зафаќаат
пасиштата и ливадите, што
на целиот простор му дава
пасторално обележје.
Согласно почвеноклиматските и релјефните
карактеристики,
приоритетно место во
структурата на
земјоделското производство
треба да има лозарството, а
во сточартсвото приоритет
треба да се даде на
овчарството. Точната
позиција на евентуалните

мини фарми може да се
утврди со анализирање на
целиот атар, а во согласност
со Просторниот план на РМ.
Со УПС Мелница
дефиниран е урбан опфат
од 61,9 Ха. Во него,
меѓудругото предвидена е и
зона за стопански дејности
(мало стопанство: сервиси,
магацини, стоваришта и сл.),
со големина од 2,35 Ха, што
изнесува 3,8% од вкупната
површина на урбаниот
опфат. Тука можат да се
лоцираат сите претпријатија
од производното и

услужното стопанство,
занаетчиството, трговијата,
градежништвото,
сообраќајот и слично, во кои
ќе бидат вработени мал број
работници и кои не се
големи потрошувачи на:
електрична енергија, вода,
нафта и нафтени деривати ,
како и да не се големи
загадувачи на животната
средина и произведувачи на
голема бучава.
Исто така, заради чистата
и здрава животна
средина, Мелница има
потенцијал да прерасне
во викенд населба, па со
УП е дефинирана зона за
живеалишта со градини,
викенд-излетнички и
сезонски престој со
вкупна површина од 43,35
Ха (70% од вкупната
површина). Во зоната на
зеленило, планирана е
изградба на спортски
терени, со вкупна површина
од 1,23 Ха (2% од вкупната
површина)

