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Преку проектот на УСАИД Програмата за локална самопурава,
Општина Чашка започна со процесот за изработка на Стратегија за локален
економски развој (ЛЕР). Планирањето на локалниот економски развој е од
голема важност. Целта е да изгради економски капацитет на локално ниво за
да се подобри економската иднина на општината и животниот стандард на
сите жители.
Првата работилница се оддржа на 14.10.2008 година (вторник).
Градоначалникот Стојан Маневски го поздрави работниот тим за локален
економски развој составен од претставници од јавниот, приватниот и
граѓанскиот сектор, како и од подрачните едници на министерствата.
Воедно ги охрабри за максимално заеднички да се вложат во креирање на
иднината на општината. Врз основа на изработениот профил на општината,
преку работа во групи, тимот направи анализа на состојбата на Општина
Чашка. Воедно се дефинираше и визијата на општината.

Градоначалник:
Стојан Маневски

Советник за
локален економски
развој:
Маја Анастасовска

Советник комунален
инспектор
и одговорен за
општинскиот имот:
Марјан Јовановски

Советник - архитект
за урбанистичко
планирање:
Емилија Спировска

Волонтер на
Мировен корпус и
уредник на Бизнис
гласник:
Ванеса Граунд

Согласно планот за работа, на 30.10. 2008 (четврток) беше оддржана
и втората работилница.
Земајќи ги во предвид: профилот на Општината, SWOT анализата и
визијата тимот дефинираше теми кои се неопходни да се развиваат и
прошируваат со цел да се подобри економската состојба во заедницата. За
секоја тема, се разработија стратешки прашања, цели и подцели за развој на
Општината.
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Извадок од
Профилот на
Општина Чашка:

Вкупната должина на
патната мрежа во
Општина Чашка изнесува 62 км регионален
пат и локална патна
мрежа во должина од
126,7 км од кои 38.9
км асфалтен пат, 16
км тампониран пат и
14,2км земјен пат.

Активности за подобра наплата на Данокот на имот
На ден 22 октомври на Форумите во Општина Чашка се одржа
презентација на видео материјалот заради подобра наплата на Данокот на
имот. Со спроведувањето на проект на УНДП ”Меѓуопштински партнерства за
ефикасно испорачување на услуги” во соработка со Министерството за
локална самоуправа, Општина Чашка како целна група на проектот, добива
обновување на база на податоци за даночни обврзници, Регистрација на
имотот и зголемување на даночниот капацитет на Општина Чашка.
На средбата, најпрво се обрати Гордана Милошевиќ Јуруковска- менаџер на
проектот на УНДП која даде општ преглед околу отпочнувањето со
реализација на проектот, како и поважните активности во рамки на проектот
за меѓуопштинска соработка .
Потоа, го најави градоначалникот на Oпштина Чашка, Стојан
Маневски, кој даде прецизни податоци околу тоа како се одвивал процесот
на регистрација на недвижниот имот на даночните обврзници и останатите
активности поврзани со тоа .
Воедно, Градоначалникот им се обрати и апелираше до граѓаните за
навремено и ажурно плаќање на локалните даноци, заради подобрување на
благосостојбата во општината. Потоа, во контекст на неговиот апел, беше
презентиран видео-материјал на Општина Чашка, чија продукција ја поддржа
УНДП, а е подготвен од новинарот Горан Величковски,врз основа на
разговори со претставници од месните заедници.
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Третиот дел беше посветен на прашања од граѓаните во врска со
процесот на оданочување, наплатата на даноците, нивното значење за
општината,и заклучок кој произлезе од мотото „Со плаќањето данок на имот
да ја направиме Чашка подобро и поубаво место за живеење„ (се подразбира
на 42 населени места во Oпштина Чашка).

Дали знаете дека...
На
падините
под
Солунска Глава добро
е претставена посебна вегетација која ја
изградува
борот
кривул.
Оваа своевидна вегетација во вид на
шикара раширена е
на поголеми површини, најголеми во
однос на другите во
Македонија.

Програма за развој на Општина Чашка (2009 - 2014)
Во рамките на
проектот
Планирање
засновано на Милениумските
развојни
цели, УНДП го поддржа
процесот на подготовка
на програма за развој
во социјалната сфера
(образование, култура,
спорт,
социјала,
здравство) на Општина
Чашка.
Програмата за
развој во социјалната
сфера,
заедно
со
останатите документи и
програми за развој на
Oпштина
Чашка
ќе
биде употребена за
подготовка на Програ-

мата за развој на
Вардарскиот
плански
регион (2009-2014).
За таа цел се
формираа
работни
групи и тоа: група за
развој
на
образованието,
спортот
и
културата како и група
за развој на социјал-

ната и здравствената
заштита. Членови на
работните групи се
прeтставници на јавните институции кои
делуваат на територија
Чашка, локалната самоуправа, членови на
Совет на Општина Чашка, основните училишта, жители на населените места, спортски
здруженија и други.
Работните
групи оддржаа работни
средби на 21 (вторник)
и 22 (среда) на се кои
се креираа визијата,
приоритетите и целите
за развој на Општина
Чашка.

