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РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА ЧАШКА
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Адреса:
“Ilindenska” 8
1413
naselba ^a{ka

30 Септември 2008

Проектни активности на Општина Чашка
„ СОБИРАЈ ДЕНЕС - МИСЛИ ЗА УТРЕ“

tel:
+389 (0) 43 241 400

Факс:
+389 (0) 43 241 343
е-пошта:
opstina@caska.gov.mk

Градоначалник:
Стојан Маневски
Цел на акцијата е подигнување на еколошката јавна свест за влијанието на
пластичниот отпад (ПЕТ) врз околината.
Советник за
локален економски
развој:
Маја Анастасовска
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

Доколку сакате да се вклучите во акцијата Ве молиме ПЕТ отпадот да го
доставите во некоја од училишните згради.

Делегација на Советот на Европа и ЗЕЛС во
посета на општина Чашка
Во рамките на проектот „Етика на локално ниво“ што ЗЕЛС го спроведува во
соработка со Советот на Европа, во периодот 09-11 септември, во работна посета на
Општина Чашка престојуваше делегација на ЗЕЛС и преставници од општините
Теарце, Битола и Центар. Водач на тимот беше градоначалникот на Општина Теарце,
г-дин Рами Ќерими.
Целта на посетата беше да се направи проценка на степенот на примена на етичките
стандарди во секојдневната работа на општината. Проектот е насочен кон
зголемување на транспарентноста, професионалноста, отчетноста, учеството на
граѓаните и борбата против корупцијата.
Членовите на делегацијата остварија средба
со градоначалникот Стојан Маневски како и
со представници
Советот на Општина
Чашка,
вработените
во
општинската
администрација, претставници на јавните
претпријатија, локалните институции и
установи, здруженијата на граѓани и бизнис
заедницата.
По завршување со посетите во сите 6
најуспешни општини, ЗЕЛС и Советот на
Европа
ќе
организираат
завршна
конференција на која ќе бидат презентирани
заклучоците од спроведената програма.

РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
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Извадок од
Профилот на
Општина Чашка:

Op{tina
^a{ka
raspolaga so zna~ajni le`i{ta na
nemetalni
mineralni resursi,
kako na primer:
momirok, kvarc, bel
i siv mermer,
pesok,
glina
i
drugi, koi pretstavuvaat
solidna
baza za razvoj na
soodvetni
industriski kapaciteti.

Проект на МСМЦ ‘Транспарентна локална самоуправа'
So finansiska poddr{ka na MCMS, vo ramki na proektot
“Transparentna lokalna samouprava” be{e otpe~atena i promovirana
bro{urata “Kako se tro{at Va{ite pari”. Izdavaweto na bro{urata
predstavuva realizirawe na del od usvoeniot Plan za podobruvawe vo
oblasta na javnata etika, a so toa se ispolni edna od zadol`itelnite
zada~i na Op{tina ^a{ka vo ramki na proektot na Sovetot na Evropa
i ZELS “Etika na lokalni nivo”. Ispolnuvaweto na ovaa zada~a e
ovozmo`eno blagodarenie na finansiskata poddr{ka na MCMS, pri {to
e dobiena bro{ura so sovremen dizajn
i vo vkupen tira` od 1300 primeroci.
Na toj na~in Op{tina ^a{ka uspee
da ja realizira sopstvenata zalo`ba
za zgolemuvawe na transparentnosta
i ot~etnosta vo raboteweto, kako i
dobli`uvawe do `itelite.
Bro{urata mo`ete da ja dobiete vo
op{tinata ili na sledniot link:
http://www.caska.gov.mk/mak/index.asp?id=231

www.caska.gov.mk

Дали знаете дека...

Na prostorot na s.
Gorno Jabol~i{te
do Gorno Begovo,
poradi
golemata
nadmorska viso~ina
i niskata zimska
temperatura, snegot
se zadr`uva nad 150
dena vo godinata.
Me|u ovie dva lokaliteta postojat uslovi za razvoj za
zimskite sportovi,
kako na primer:
etapno
skijawe,
tr~awe na skii i
skijawe po neuredeni pateki.

Еколошки критериуми за туристичко сместување и за
детергенти за рачно миење на садови
Министерството за животна средина и просторно планирање работи на
усвојување на еколошките критериуми за туристичко сместување и за
детергенти за рачно миење на садови. Целта за изготвување и реализација
на овие критериуми е да се охрабри бизнис секторот да произведува или да
го снабдува пазарот со производи и услуги со намалено влијание врз
животната средина. Предлог еколошките критериуми за туристичко
сместување и детергенти за рачно миење се објавени на web старанта
www.moepp.gov.mk

Форуми во заедницата
Kon krajot na mesecot be{e odr`ana redovnata forumska sesija vo
ramki na proektot “Forumi vo zaednicata”. Predstavnici na rabotnite grupi gi prezentiraa ~etirite predlog proekti od koi na poslednata sesija }e bidat izbrani najprioritetnite. Predlo`enite predlog-proekti se : “Rekonstrukcija na glavnite ulici vo Gorno i
Dolno Jabol~i{te i na ul.Aco [opov vo ^a{ka”, “Snabduvawe so
voda za piewe na `itelite vo
Busilci”,
“Izgradba
na
pove}
enameski sportski teren vo ^a{ka”
i “Doopremuvawe na planinarskiot
dom ^eples”. Proektot ili proektite
koi }e dobijat najgolem broj na glasovi od u~esnicite na forumot }e bide
ona {to vo 2009 godina }e se realizira so sredstvata obezbedeni od
[vajcarskata agencija za razvoj i
sorabotka od Op{tina ^a{ka.

