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Ден на органско производство
Адреса:
“Ilindenska” 8
1413
naselba ^a{ka
tel:

Како дел од ИТФ – Агрофуд 2010 на Скопски саем Скопје дел од производителите на
органско производство од Општина Чашка имаа свое претставување.
Производителите имаа можност да се претстават и промовираат пред посетителите на
Агрофуд 2010 .

+389 (0) 43 241 400

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

Градоначалник:
Горанчо Пановски
Советник за
локален економски
развој:
Маја Анастасовска
Советник комунален
инспектор
и одговорен за
општинскиот имот:

KOMPIRIJADA 2010
Во месец ноември се оддржа првата манифестација КОМПИРИЈАДА
2010. Манифестацијата е во организација на Општина Чашка и ООУ „
Лирија“ Горно Јаболчиште
Локалните производители на компири, овчо сирење, јаболка ,
дуњи имаа можност своите производи да ги понудат на посетителите
, гостите

Марјан Јовановски

Манифестацијата е само дел од имплементацијата на Стратегијата
за локален економски развој на Општина Чашка во однос на промоција
на општината

Советник - архитект
за урбанистичко
планирање:

Посетителите имаа можност да ги дегустираат и традиционалните
специјалитети приготвени од вештите раце на мајките, бабите,тетките

Емилија Спировска
Виш соработник за
ИКТ
Димче Ангелов
Соработник за
локален економски
развој
Лидија Пљакова

ќе

Искрено се надеваме дека ова е само успешен почеток и во иднина
се создаде традиционална и препознатлива манифестација

РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА ЧАШКА

Горно Јаболчиште
Село
оддалечено 35 км
северо-западно од
општинскиот
центар.
Се
наоѓа
помеѓу двата врва:
Солунска Глава на
планината Јакупица
и
Лисец
на
планината
Голешница,
во
подножјето
на
изворите на река
Тополка.
Населението
во
селото
се
занимава претежно
со сточарство.

Реализација на разботилница
Во ноември 2010 во просториите на Граѓанскиот сервис центар
на Општина Чашка , се реализираше работилницата односно обука за
управување со проектен циклус и подготовка на предлог проекти.
Обуката е дел од проектот „ Социјална инклузија и човекови
права “ Лудвиг Болцман Институтот за човекови права Скопје.
Претставниците од фокус групата од Општините Чашка и
Студеничани се стекнаа со практично знаење од проектен циклус
односно подготовка на предлог проект како и практична работа за
детектирање на слабостите и недостатоците во постоечки предлог
проект.
Членовите имаа можност практично да
подготват предлог
проекти на реални проблеми со кои се соочуваат општините.

Регионален курс за „ Оддржливост и акција“
Долно Јаболчиште
Село
оддалечено
33км
северо-западно од
општинскиот
центар.
Населението
се
занимава
со
сточарство.
Горно Врановци
Оддалечено 18 км
западно
од
општинскиот
центар. Се наоѓа на
северниот дел на
планината
Мокра
( Јакупица)
Населението
се
занимава
со
сточарство.
Знаменитост е
џамијата од XVIII
век и XIX век.

www.caska.gov.mk

Од 07-17.11.2010 година во Венеција (Италија) и Сентендре
(Унгарија) беше одржан третиот дел од регионалниот курс посветен на
одржливиот развој, во организација на Регионалнито центар за животна
средина на Централна и Источна Европа (РЕЦ), со финансиска поддршка
од Министерството за животна средина, копно и море на Италија. За
учество на оваа обука, беше извршенана селекција на 35 најуспешни
кандидати од земјите на Централна и Источна Европа, помеѓу кои беше и
претставник на Општина Чашка.

Основна цел на курсот е надградба на стекнатите знаења од
областа на оддржливиот развој, преку запознавање со достапните
практични примери, успешни случаи и алатки за оддржлив развој.
Во рамки на официјалната програма претставникот на
Општина Чашка , беше еден од тројцата учесници кои имаа можност
да ги презентираат своите практични искуства од спроведувањето
на принципите на оддржливиот развој во соодветните локални
заедници. За таа цел, локалниот координатор за изработка на ЛЕАП
за Општина Чашка ја претстави изработката и имплементацијата на
ЛЕАП-от на Општина Чашка.
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