
 

 

 

 

 

 

Приоритети на МЗ Чашка за 2012 година 

 

MЗ Горно Врановци 

1.интервенција на патот од брана Лисиче до Врановци 

2.фекална канализација 

 

МЗ село Чашка 

1.тампонирање и афалтирање на пшатот во должина од 1 километар и 600 метри од 

оранжериите до селото 

2.да се сменат цевки на селската чешма од изворот до чешмата во должина од 1 

километар. 

 

МЗ Лисиче 

1.приклучок за вода за пиење од брана Лисиче до Лисиче 

2.изградба на фекална кјанализација низ селото со пречистителна станица 

3.детски забавен парк во кругот на старото училиште 

4.поправање-тампонирање на селски улици 

5.поправање на премин преку река Тополка кај место викано Суварје 

 

МЗ Војница 

1. пат од клетовник до селото во должина од 3 километри и 500 метри 

2.поправка на зградта на месната заедница  

3.доградба на водоводот преку поставување на систем за хлорирање 

 

МЗ Богомила 

1.одвод на канализација по Шушица и три крака 

2.довршување на главниот одвод до под водоцрп 

3.довршување на започнатиот пат  до училиштето 

4.бетонирање селски патчиња во три краци и тоа Бубановци, Кртевци и Тасески вир 

5.поправка на асфалтираниот пат до училиште 

6.довршување на реката Сушица 

 

МЗ Мелница 

1.интервенција на асфалтниот пат село Голозинци до село Мелница  

2.спортска сала и спортски терени во училиштето во село Мелница 

3.поправка на одводна канализација  

 

МЗ Бањица 

1.да се сикопа дупка за депонија 

2,чистење на речното корито 

3.зголемување на моќноста на струјата заради слаб напон 

4.изградба на мал пешачки мост 

 

МЗ Голозинци   

1.асфалтираење на патот од мостот до извидничкио центар 

2.довршување на водоводот во селото 

3.осветлување од мостот во автобуското стојалиште 



 

МЗ Крајници   

1.поправка на патот до селото 

 

МЗ Горно Јаболчиште 

1.бетонирање на селска улица во должина од 500 метри 

2.дополнување на водоводна мрежа 

3.појачување на електричното осветлување 

4.спортско игралиште 

5.сала во училишен објект 

6.изградба на станови на училиштето и два резервоара за снабдување со вода на 650 

ученици и 30 учители    

           

          МЗ Долно Јаболчиште  

          1.асфалтирање (бетонирање) на селски улици 

          2.проширување на јавно осветлување 

          3.изградба на дополнителен базен за вода за пиење 

          4.појачување на електрична енергија 

          5.изградба на спортско игралиште во селото 

          6.изградба на нова училишна зграда 

          7.надградба на селската амбуланта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Годишната  програма за работа на Фондацијата за локален развој и демократија „ФОКУС“, Велес e поддржана од Програмата 

CIVICA Mobilitas,  имплементирана од Центарот за институционален развој - ЦИРа и финансиски поддржана од Швајцарската 

агенција за развој и соработка (SDC), претставувана од Швајцарската Канцеларија за соработка во Македонија 

 

 


