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Работна посета на ЗКИ на РМ на Општина Чашка

Управниот одбор на Здружението на комунални инспектори на РМ на ден
30.09.2009 година во Општина Чашка одржа своја редовна седница. На
седницата беше разгледуван извештајот од Одржаното Годишно собрание на
ЗКИ на РМ од јуни 2009 година, неможноста за вршење надзор согласно Законот
за комунални дејности поради бришење на казнените одредби од истиот закон,
делегирање на претставник од здружението во комисијата на Министерство за
правда за изработка на нов Закон за инспекциски надзор, отпочнување на
постапка за делегирање на можни делегати и членови на ИО и УО на ЗКИ на РМ
по региони, како и останати тековни проблеми со кои се соочуваат Овластените
комунални инспектори на Општините при вршење на инспекцискиот надзор.

opstina@caska.gov.mk

Градоначалник:

Традиционално, по завршувањето на седницата во Општина Чашка како
домаќин беше засадено дрво во знак на подобрување и унапредување на
животната средина и понатамошна идна соработка помеѓу Овластените
комунални инспектори на општините во Република Македонија

Горанчо Пановски

Советник за
локален економски
развој:
Маја Анастасовска

Советник комунален
инспектор
и одговорен за
општинскиот имот:
Марјан Јовановски

Советник - архитект
за урбанистичко
планирање:
Емилија Спировска

Здружението на Комунални инспектори на РМ, го посети и Хидросистемот
Лисиче кој се наоѓа на територијата на Општина Чашка и беше пуштен во
употреба шпретходната година, кој е повеќе наменски и предвидува снабдување
со вода за пиење на градот Велес, 8 рурални населби од Општина Чашка како и
наводнување 4.100 хектари обработливи земјоделски површини
и
ревитализација на Езерото Младост.

Отворено игралиште во Богомила

Дали знаете дека
Папрадиште
е
оддалечено 42 км
западно
од
општинскиот центар.
Се наоѓа на планината
Даутица, на десната
страна
од
реката
Бабуна. Папрадиште е
карактеристично
со
својата
мијачка
архитектура,куќите со
бела боја , која е
традиционална
за
мијаците свртени со
предните страни кон
југ - југозапад со цел
максимално да се
искористат
благодетите
на
сонцето. Населението
се
занимава
со
сточарство.Знаменито
сти е црквата Св.
Петар и Павле, 1846
год
На надморска
височина од 1060 м ,
во непосредна
близина на селото
Папрадиште, се наоѓа
планинарскиот дом
Папрадиште.
Капацитетот на домот
е 30 легла, сместени
во 5 простории,
трпезарија со дневен
престој .Со домот
стопанисува :Еколошка
групација ГРИН ПАУЕР ,
Велес

www.caska.gov.mk

Децата кои образовниот процес го следат во ООУ„ Петре Поп Арсов”, во
Богомила оваа учебна година , имаат можност за следење на наставата по
физичко и здравствено образование во современи услови на отворено.
Игралиштето ќе ја надополни физичката спремност на децата и воедно ќе
придонесе до збогатување на животот на месното население.
За современото игралиште свој придонесе даде бизнис секторот и тоа :
Делта Пром, Велес;„ Раде Кончар“ДОО Скопје;Маро Турс, Чашка;Хемија

комерц, Велес ;Монди логистика АФРОДИТА, Скопје;Интермак, Велес;Канет
агро, Скопје;Јане 98, Неготино;Каме Комерц, Извор;Маријас Пром ДООЕЛ,
Чашка; Прокредит банка , филијала Велес; Интер – ла градба Велес; Саја 21,
Велес; Еко продукт- Џајко, Богомила; Мил- Ден извоз- увоз ДООЕЛ,Велес;
Тополка 2000, Голозинци; Уни Стар ,Велес.
Игралиштето ќе придонесе до : правилен физички развој кај децата;
зголемен интерес за доаѓање на училиште; намалување на деформитетите
на телото; задржување на населението во селото; изведување на настава во
природа; развивање на љубов кон спортски активности;исполнување на
слободното време како и развивање на комуникација и дружење меѓу децата.

Трета награда за ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНА ОПШТИНА
На 13 октомври (вторник) 2009 година, во рамките на "ТЕХНОМА
2009" се одржа "РЕГИОНАЛЕН БИЗНИС ФОРУМ ЗА ЕНЕРГЕТИКА", во
организација на ЕРА и МАЦЕФ - центар за енергетска ефикасност на
Македонија. Во рамките на овој прелиминарен настан на "НЕДЕЛАТА НА
ЕНЕРГЕТИКА МАКЕДОНИЈА 2009", беа доделени наградите на наградените на
конкурсот "ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНА ОПШТИНА 2009". На овој конкурс
учество земаа 12 општини од територијата на РМ. Поздравен говор имаше
Ерван Фуере, специјален претставник на ЕУ, во улога на шеф на
делегацијата на Европската комисија, кој воедно изврши и доделување на
наградите . Општина Чашка во оваа конкуренција го освои третото место,
веднаш зад општините Карпош и Аеродром. Подолу во списокот на
наградени општини се најдоа Прилеп, Велес и Кочани. Наградата ја прими
градоначалникот на Општина Чашка г-дин Горанчо Пановски, кој истакна
дека оваа награда ќе делува стимулативно во поглед на следните
активности на Општина Чашка во овој сегмент.

