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Планирани проекти за 2008
За поуспешно остварување на дадените цели и решавање на проблемите со
кои се сретнуваат жителите, Општина Чашка превзема голем број на активности за
изработка на предлог проекти и тоа од областа на инфраструктурата, локалниот
економски развој, просторното уредување и сл. И покрај големите напори кои ги прави
општината, скромниот буџет со кои располага не овозможува реализација на овие
проекти доколку не се обезбеди кофинансирање од страна на донатор.
За таа цел, Општина Чашка аплицира до голем број на државни институции,
како и до невладините организации, странските институции и амбасадите.
Во 2008 година, досега имаме добиено позитивен одговор единствено од
Министерството за транспорт и врски на РМ, од каде што се одобрени 2.800.000, 00
ден. за доградба на фекалната канализација во нас.Чашка, како и 2.500.000, 00 ден.
од Фондот за води за изградба на резервоар за водоснабдување на Мелница. Исто
така, започнати се и активостите за изградба на помошно фудбалско игралиште во
нас.Чашка, проект финансиран од Владата на РМ.
Во очекување сме и на резултатите од Министерството за животна средина и
просторно планирање. Таму општината аплицираше со неколку проекти кои се
однесуваат на доградба на фекалните канализациони системи за во Богомила и
Теово, како и со проекти за изработка на Програма за управување со отпад, како и
проект за рекултивирање на старата депонија. Што се однесува до заштитата на
животната средина, општината аплицираше и до РЕЦ со предлог-проект за изработка
на Локален еколошки акционен план (ЛЕАП).
Во Министерството за економија е доставен проект за отварање на Бизнис
центар, а до поголем број на странски институции се обративме со барање за
поддршка на проект за изработка на Стратегија за локален економски развој.
Општина Чашка има изработено и проект за изградба на Детски забавен парк во
нас.Чашка и за истиот се има обратено до амбасадата на кралството Норвешка, како
и до неколку пореномирани домашни фирми. За проектот наречен Парк на
пријателството очекуваме одговор од Мировниот корпус.
Уште еден од поинтересните проекти е поврзан со иницијативата за
одредување на точната локација на географскиот центар на Р.Македонија и негово
партерно уредување.
Се надеваме дека напорите на општината за подобрување на условите за
живеење, преку реализирање на вакви и слични проекти ќе бидат успешни и за таа
цел, сакаме да ги повикаме сите физички и правни лица, кои имаат можности да на
било кој начин да помогнат да се вклучат во реализирањето на некои од овие идеи.
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Извадок од
Профилот на
Општина Чашка:
Општина Чашка се
карактеризира со
мошне сложен рељеф,
составен од повеќе
морфолошки и
тектонски целини.
Подрачјето е претежно
ридско-низинско, освен
делот каде се наоѓа
масивот на Јакулица
кој е изразито
планински. Масивот на
Јакулица го сочинуваат
петте меѓусебно
поврзани планини:
Јакулица, Даутица,
Караџица, Голешница и
Китка. Највисок врв е
Солунска Глава со 2539
м.

Информации за програмата Форуми на заедниците
Со свеченоста за потпишување на Договорот за соработка помеѓу
Швајцарската агенција за соработка и развој и сите избрани општини,
програмата “Форуми на заедниците“ и официјално започна.
Во Општина Чашка, досега се превземени почетните активности и тоа:
назначен е комодератор и формирана е оперативната група чија задача ќе
биде организирање и координирање на сите форумски активности. Исто
така, кон крајот на март, беше организирана и информативна средба со
претседателите на Месните заедници. Средбата беше искористена за
презентирање на проектот, како и за упатување на апел за што помасовно
учество на жителите.
Првата форумска сесија ќе се одржи на 11 април, во големата сала
во училиштето Тодор Јанев во населбата Чашка. Општина Чашка ќе има
обезбедено бесплатен превоз со комбиња, а точниот термин и место на
нивното поаѓање ќе бидат дополнително објавени. Ги покануваме сите
заинтересирани да дојдат и активно да се вклучат во работењето на
форумите. За сите дополнителни информации во врска со форумите можете
да се обратите во општината, до Билјана Донева или Емилија Спировска.

Презентација за Папрадиште
www.caska.gov.mk

Дали знаете дека...
Од геолошки аспект,
познати се повеќе
интересни и вредни
појави со разновидно
потекло и карактер.
Од минералошкопетрографските
појави, најзначајна е
појавата на реткиот
минерал кумрит, кој
претставува реткост
од Река, лева
притока на Бабуна.
Локалитетот е
прогласен за
природна реткост и
спаѓа во категоријата
споменик на
природата.

Во соработка со Институтот за информатика од Скопје, изработена е мултимедијална
презентација посветена на великаните од Папрадиште и истата ќе биде поставена на
веб порталот за Центарот за дигитализација на националното наследство.
http://www.cdnh.edu.mk/Proekti/diplomski/velikani_od_papradishte/

Извадок од УПС Лисиче
Seloto Lisi~e e
smesteno
severno
od
naselbata ^a{ka, na oddale~enost od 10 km, na
podno`jeto na planinata
Dautica. Blizinata na
visokite planinski masivi nudi mo`nosti za
razvoj na sto~arstvoto i
iskoristuvaweto
na
{umskiot kompleks. Na
periferijata na seloto
te~e rekata Vranovska, a
vo negoviot atar se nao|a
i rekata Topolka i vo
negova neposredna blizina e izgradena branata
na
hidro-sistemot
“Lisi~e”.
Sozdavaweto
na akumulacijata Lisi~e
pridonesuva za zgolemuvawe na atraktivnosta
na toj del od Op{tina ^a
{ka. Po~vite vo atarot
na selo Lisi~e, spored
proizvodnite
svojstva,

vo najgolem procent i
pripa|aat na tretata
klasa. Ovoj predel e
bogat so ridski pasi{ta
i livadi.
So UPS Lisi~e
definiran e urban opfat
od 33,64 Ha. Site stopanski aktivnosto vo seloto
e predvideno da se
smestat vo zonata na
malo stopanstvo, koja se
nao|a vo severniot del
na seloto i ima golemina
od 1,11 Ha (3,29% od vkupniot urban opfat). Vo
ovoj prostor se pred-

viduva
razvoj
na
malostopanstvo
i
na
mini farmi. Tuka mo`at
da se lociraat site pretprijatija od proizvodnoto i uslu`noto stopanstvo,
zanaet~istvoto,
trgovijata,
grade`ni
{tvoto, soobra}ajot i
sli~no, vo koi }e bidat
vraboteni
mal
broj
rabotnici (do 50) i koi
ne predstavuvaat golemi
potro{uva~i
na
el.energija,
voda
i
nafta, a voedno netreba
da se i golemi zagaduva~i na `ivotnata
sredina i proizveduva~i
na golema bu~ava.
Urbanisti~kiot
plan predviduva i sozdavawe na zona za vikend
naselba so vkupna povr
{ina od 4,33 Ha (12,87%
od vkupnata povr{ina).

