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Усвоен Буџет за 2010 година
Општина Чашка го презентираше Предлог Буџетот на Општина Чашка за
2010 година пред советниците на 12 седница одржана на 25,12,2009 год кој
изнесува 81.748.240 ден каде што трансферите и донациите од централната
власт имаат доминантна улога .
Советот на Општина Чашка го усвои Буџетот на Општина Чашка за 2010
година. Истиот е изготвен во согласност со Насоките за изготвување на
буџетите на единиците на локалната самоуправа (Буџетски циркулар)
доставени од страна на Министерството за финансии на Република
Македонија. Еден од најзначајните акти што во 2009 година ги усвои Советот
на Општина Чашка е Буџетот на општината и Одлуката за извршување
на буџетот, со прифаќање од страна на сите советници.
Како дел од овој значаен документ, Советот на Општина Чашка ги усвои
Програми за активностите на Општина Чашка во областа на: уредување на
градежно земјиште и заштита на животната средина; локален економски
развој; одржување на јавна чистота; зимско одржување; јавно осветлување и
културата.
Покрај присутните проблеми општина Чашка како и во тековната 2009
година така и во наредната 2010 година ќе продолжи во финансирање на
инфраструктурните објекти во општината како основен цел за подобрување
на условите за живеење и подобрување на условите за развивање соодветни
бизниси.

Маја Анастасовска

Уредување на центарот во населба Чашка
Советник комунален
инспектор
и одговорен за
општинскиот имот:

Со заеднички сили , Општина Чашка и бизнис секторот : СНУПИ 2003,
Велес; УРБАНО ЕЛ, Скопје; Изгрев инжинеринг, Велес и ЕКО Центар , Скопје
обезбедија декоративни зимзелени садници за централното подрачје, во
Населба Чашка.

Марјан Јовановски
Советник - архитект
за урбанистичко
планирање:
Емилија Спировска

Хортикултурното уредување на неколку централни локации ќе придонесе
за подобар изглед на населбата.
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Ресторан
Рибник
Нежилово

Нежилово, село
оддалечено 45 км
западно од
општинскиот
центар.
Се наоѓа во
подножјето на
планините
Јакупица и
Даутица, од
левата страна на
реката Бабуна.
Во атарот на
село Нежилово на
реката Бабуна се
наоѓа рибник на
пастрмка.
Во склоп на
рибникот се наоѓа
и рибен ресторан
кој во секое време
е отвроен за гости
и посетители.
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Информативна ИПАРД работилница
Работилницата се оддржа на 25 јануари во Општина Велес со
почеток во 10:00 часот. Презентација на апликациите од првиот
јавен повик и целата потребна документација за користење на
средствата од ИПАРД фондот за мерките:
Мерка 101 Инвестиции на земјоделските стопанства со цел нивно
преструктуирање и надградба за достигнување на стандардите на ЕУ
Мерка 103 Инвестиции за преработка и маркетинг на
земјоделските и рибните производи со нивно преструктуирање и
надградба за достигнување на стандардите на ЕУ.
Мерка 302 Диверзификација и развој на руралните економски
активности
Заинтересираните
добија
одговор на прашањата кои
ги
интересираат за подготвувањето на успешни апликации.

Заврши Проектот за изведување на јавни работи
Во изминатите шест месеци 38 невработени лица од 9 населени
места на Општина Чашка учествуваа во реализација на Проектот за
изведување на јавни работи.
Носител на проектот беше Општина Чашка со ЈПКД ,,Тополка,,
Чашка како партнер во истиот, а финансискиот дел за надомест на
лицата кои учествуваа го покриваше Владата на РМ, согласно
Оперативниот план за активни вработувања во 2009 година, предвидени во
програмата за работа на Владата на РМ за периодот од 2006-2010 година.
Во периодот на реализација на Проектот беа изведени следните јавни
работи: Просторно, градежно и холтикултурно уредување на простор во
Населба Чашка, Сообраќајно обележување на улици во населба Чашка,
Изградба на јавен санитарен објект во населба Чашка, Изработка на фасада на
јавни објекти во населба Чашка, Поставување на електрични столбови за
улично осветлување во населба Чашка, Поставување на метална ограда на
ООУ ,,Тодор Јанев,, Чашка, Фарбање на метална ограда на ООУ ,,Тодор Јанев,,
Чашка, Изработка на ивичњаци во Населба Чашка, Одржување јавна чистота на
јавни површини во Населба Чашка, Одржување и заштита на локален пат
с.Дреново-Горно Јаболчиште, Одржување јавна чистота на јавни површини во
с.Лисиче, Уредување на простор и објект соспственост на Општина Чашка –
поранешна амбуланта, Поправка на селска чешма и уредување на простор
околу истата, Одржување и заштита на локален пат до с.Чашка, Одржување на
простор околу селска чешма во с.Чашка, Одржување јавна чистота на јавни
површини во с.Чашка, Одржување и заштита на локален пат за с.Бањица,
Одржување јавна чистота на јавни површини во с.Бањица, Одржување и
отстранување на зелена маса на локален пат за с.Стари Град, Одржување и
отстранување на зелена маса на локален пат за с.Омопрани и н.Оморани,
Одржување јавна чистота на јавни површини во Извор, Одржување на зеленило
на простор во центарот на Извор, Одржување и отстранување на зелена маса
на тротоар на Рег.пат кон Прилеп во Извор, Чистење на канал за вода на јавна
површина во Извор, Одржување јавна чистота на јавни површини во Богомила,
Уредување на простор во близина на објект за стари лица Богомила, Чистење
на пристапен пат кон Желзничка станица во Богомила, Одржување и чистење
на простор околу Ѕиданиот мост во Богомила и другу јавни работи

