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Усвоена Годишната програма за изработка на
урбанистички планови за 2010 година

Советот на Општина Чашка на својата 13 седница , за
усвои Програмата за изработка на урбанистички планови и
урбанистичка документација за населени места во Општина
Чашка за 2010 година.
За 2010 год се планира изработка на следните планови :

е-пошта:
opstina@caska.gov.mk

Урбанистички план за село
1.

Градоначалник:
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

2.

Урбанистички план за село Н Чашка (75,6 ха)
Урбанистички план за село Горно Врановци

Урбанистички план вон населено место
1. Урбанистички план вон населено место „ Планинарски
дом на Чеплес“
Општи акти
1.Општ акт за селата: Бистрица, Ореше. Мартолци, Теово
и Нежилово
Локална урбанистичка планска документација
Инвестициските проекти кои се од интерес на општината
се определени со Одлука на Советот на Општина Чашка ( бр.072053/5 од 25.12.2009) и тоа представува основ , по добиено
барање на заинтересираните правни и физички лица , за
покренување на соодветна законска постапка за изработка на
ЛУПД.
Сите заинтерсирани можат да ја погледнат усвоената програма
за 2010 на веб странта на Општина Чашка и тоа
www.caska.gov.mk

РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА ЧАШКА

Planinarski dom
На надморска
висина од 1435
м е тр и
на
планинскиот
масив Јакупица,
во близина на
врвот Солунска
Глава се наоѓа
п лан ина рск и о т
дом Чеплес
Посетителите
можат
да
ги
посетат изворите
на Бабуна, кои во
зависност
од
временскиот
период
се
со
различни
количини на вода
и
место
на
извирање.
Во
близина
на
изворите
има
пештера во која
има езерце.
Пешачки тури,
излети до :
Планинарски
дом - изворите на
Бабуна 2h
Планинарски
домБабина
Дупка 1h
Планинарски
домСолунска
Глава 3- 4 h
Планинарски
дом – Плавник 1h
30 min
Планинасрки
дом – бачила 2 h

Продолжен рокот за БАРАЊА од ИПАРД Програмата
Агенцијата за финансика поддршкка во земјоделството и руралниот развој ги
известуваат сите заинтересирани субјекти дека рокот за поднесување на барањата од
ИПАРД Програмата 2007- 2013 год , за мерките 101, 103 и 302 е продолжен.
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
Барањата можат да се достават до 17.03.2010 год, 16:30 часот по локално
време.
Ова е со цел да се овозможи ефикасно искористување на средставата од ИПАРД
Програмата .
Деловите од јавниот оглас се непроменети и неговата целосна содржина може да се
најде на веб страната на Агенцијата: www.ipardpa.gov.mk

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА
ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ
Ве известуваме дека Агенцијата за финансиска поддршка во
земјодлеството и руралниот развој, го објавија Јавниот Повик бр 01/
2010 за доставување на барања за користење на средства од
Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2010 год .
Финансиската поддршка се доделува за следните мерки и тоа:
Инвестиции за подобрување на конкурентност и модернизација на
земјодлески стопанства
• Инвестиции за доработка, преработкa, складирање, пакување и
маркетинг на земјоделски производи
Финансиска поддршка на промотивни активности за развој на
рурален туризам

•

Целосниот јавен повик може да го видите на веб стрната на Општина
Чашка www.caska.gov.mk

Барања за финансиска поддршка
Млекопроизводителите од денес, 15 февруари до 15 март 2010
год, ќе може да ги поднесат откупните белешки за произведено и
предадено кравјо млеко во овластени млекари за месец октомври,
ноември и декември 2009 год.
Барањата за финансиска поддршка се поднесуваат
во
Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството ПЕ Велес,
како и во отворените канцеларии во населба Чашка (понеделник и
четврток) и во Теово (среда).

www.caska.gov.mk

