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Нова Брошура
Soglasno na~eloto za javnost i transparentnost vo raboteweto i so cel da ja dobli`i svojata rabota do svoite
`iteli, deka Op{tina ^a{ka izraboti bro{ura so naslov
“Kako se tro{at Va{ite pari”.
Site zainteresirani bro{urata mo`at da ja dobijat na uvid vo
Op{tina ^a{ka, kaj pretsedatelite na Mesnite zaednici ili
na op{tinskata veb strana.

РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА ЧАШКА

Извадок од
Профилот на
Општина Чашка:
Vkupna povr{ina pod
vodi na teritorijata
na Op{tina ^a{ka
iznesuva 8,62 km2.
Najgolemi reki na
teritorijata na op
{tinata se Babuna,
koja izvira pod Solunska Glava
i Topolka koja izvira nad
seloto Gorno Jabol~i
{te.
Na rеката Topolka
izgraden e hidrosistemot
Lisi~e,
so
brana visoka 66m,
{iroka okolu 2400m i
dolga 2 km.

Назначани членови на Локалниот Комитет за ЛЕАП
So odluka na Sovetot na Op[tina ^a[k, na den 27.05.2008
godina, osnovan e Lokalniot Komitet za izrabotka na LEAP., vo sostav:
Ruska Miceva, Ordan~e Nikolovski, Nenad Koci], Muamet
Ahmedov,
Igor Smilevski, Me]ail Ze]irov, Zoran Ignovski, Sezgin Bequroski,
Sne`ana Arsovska, Nevenka Trpkovska, Sa[ko Ristovski, Slav~o Bogdanovski, Zaim Sejfulov, Cvetanka |urova, Jovan Pavlov, Valentina Todorova, Goce Stan~ev, Vlatko Stevanovski, Traj~e Stamenkovski, Antoaneta Stojanova, Marina Nastovska, Angela Dimovi], Marjan
Jovanovski, Biqana Doneva
Lokalniot komitet e sostaven od volonteri koi za svojata rabota
ne dobivaat pari~en nadonest i koi se pretstavnici na: gra\ani, nevladini organizacii, stopanstvoto, obrazovnite institucii, zdravstvo,
lokalnata vlast i sl..
Glavni nadle`nosti i odgovornosti na Lokalniot komitet se:
Informirawe na zaednicata i pogolemite interesni grupi za procesot
na izrabotka na LEAP, definirawe na problemite so `ivotnata
sredina, postavuvawe na prioritetite za problemite od oblasta na
`ivotnata sredina, razvivawe na LEAP, dobivawe na poddr[ka vo zaednicata vo vrska so procesot i dr.

Опис на најчесто давани услуги
www.caska.gov.mk

На веб страната на Општина Чашка можете да најдете детален опис на
најчесто даваните услуги од областа на урбанизмот, градежништвото,
даноците, социланите работи и сл.
http://www.caska.gov.mk/mak/index.asp?id=223

Дали знаете дека...

Во гнајсгранитните
карпи над селата
Горно Врановци и
Мелница врворите
се
испукани.
Месното население
ги “МРВЕШНИЦА”.
По нивно кажување
тука
се
бореле
Крали Марко и Муса
Кесеција и од таа
борба
се
вака
урнати карпите на
врворите.

Уште едена успешна проектна апликација на Општина
Чашка
Во согласност
со критериумите за
евалуација на УСАИД
Проект за локална
самоуправа (МЛГА), а
врз
основа
на
изработената апликација и доставените
информации
за
потребите и приорите т и те ,
О пш т и н а
Чашка е избрана како
една од општините на
кои
ќе
им
биде
понудена соработка со
МЛГА за време на
активностите од Фаза
1.
Проектот
се
спроведува
во
соработка со ЗЕЛС.

Во рамки на
овој
проект,
на
општината ќе и биде
обезбедена помош , од
типот
на
обука,
техничка помош и поддршка за подобрување
на широк обем на

активности и услуги од
областа на: наплата на
даноци/такси
и
генерирање
на
приходи, локалниот
економски
развој,
транспарентност
и
одговорност, како и
сметководство, буџетирање и финансиски
менаџмент.
Реализацијата
на сите активности, во
сите четири области на
Проект за локална
самоуправа (МЛГА) ќе
трае до 31 Јули, 2011
год.

