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Почнувајќи од ноември 2007 Општина Чашка започна со регистрација
на недвижен имот. Оваа активност започна со конституирање на комисии за
утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот и обука на членовите
на комисиите за користење на методологијата за утврдување на пазарната
вредност која се одржа во Скопје. Обуката ја спроведуваше ЗФРЛСЈП и
експерти предавачи како и самиот творец на Методологијата за утврдување
на пазарната вредност на недвижен имот Г-дин Васе Доневски.
Со спроведувањето на проект на УНДП ”Меѓуопштински партнерства
за ефикасно испорачување на услуги” во соработка со Министерството за
локална самоуправа, Општина Чашка доби база на податоци за даночни
обврзници. Истовремено се изврши нова регистрација на целокупниот имот
на својата територија и со тоа се постигна зголемување на даночниот
капацитет на Општина Чашка.
Затоа, со оваа цел на спроведувањето на активноста се изврши
ажурирање на податоците содржани во базата што беше превземена од
Управата за јавни приходи и се доби една реална слика на сите даночни
обврзници и имоти на спомнатата територија составена од поранешните
општини Извор, Богомила како и Горно и Долно Јаболчиште.

Градоначалник:
Стојан Маневски

Советник за
локален економски
развој:

Општина Чашка има 42 населени места,претходно некои од нив не беа
регистрирани како даночни обврзници, односно беа ослободени со закон.
За завршувањето на евиденцијата на обврзниците и имотите се формира една
комисија за регистрација во летниот период кога многу од имотите и
даночните обврзници се присутни за да можат да бидат регистрирани и
евидентирани,со што завршна фаза на проектот беше во октомври 2008
година.

Маја Анастасовска
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По завршувањето на евиденцијата на обврзниците и имотите и
нивната проценка се пристапи кон ажурирање на базата на податоци која
Општина Чашка ги имаше превземено од УЈП .Претходната состојба броеше
околу 1000 даночни обврзници а со превземената активност бројот се
зголеми и изнесува околу 3200 даночни обврзници.
Новата ажурирана база беше ставена во функција за изготвување на
редовни решенија за 2008 година, со помош на меѓуопштинската соработка со
Општина Велес.
Целата активност беше финансиски поддржана од UNDP и има за цел
промовирање на меѓуопштинска соработка како ефективен пристап во
испорачување на јавни услуги .
Решенијата за данок на имот веќе ги дистрибуираат претседателите
на месни заедници на Општина Чашка. Од подготвеноста на граѓаните за
подмирување на обврските како даночни обврзници, ќе зависи висината на
Буџетот како и успехот на активностите за развој на Општина Чашка во
наредниот период да помогнат во реализацијата на стратешките планови и
проекти.

РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА ЧАШКА

Извадок од
Профилот на
Општина Чашка:
Konfiguracijata na
terenot na podra~jeto na op{tinata,
vo korelacija so
prirodnite planinski resursi dava
isklu~itelni mo`nosti za razvoj i
osovremenuvawe na
sto~arstvoto. Postojat pove}e sto~arski farmi, kako
na primer sviwarki
farmi i trla za
ovci.

Оддржана работилница ,,Фокусирај и креирај”
Во Општина Чашка се оддржа
работилницата „ Фокусирај и креирај“ на
20.11.2008( четврток).
Работилницата е дел од Глобалната недела
на претприемништво во Македонија,
организирана од ПСМ Фондација и ЗПКИ.
Младите, идни претприемачи имаа можност да се водат и насочат
кон постигнување на своите цели преку максимимизирање на својот
потенцијал и перфоманси.
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Успешно реализирана јавна расправа за ЛЕР

Дали знаете дека...

Пред претставниците на Советот на Општина Чашка, бизнис
секторот, НВО, јавните претпријатија, образовните инцитуции и
членовите на работниот тим се оддржа презентација на Стратегијата
за локален економски развој.

Najpoznatiot
makedonski graditel, koj poteknuva od semejstvo
na poznati mija~ki
graditeli,
Andreja Damjanov
e roden 1813 vo
s.Papradi{te.

Пред присутните се обрати Градоначалникот Стојан Маневски и
директорот на проектот на УСАИД Програмата за локална самопурава
David Goode.
На јавната расправа беа презентираа остварените резултати во
процесот, визијата, стратешките и конкретните цели, програмите и
активностите во тематските области туризам, бизнис клима,
земјоделство, меѓуетнички соживот и урбан развој.
Имено, за периодот до 2013 година, поставени се 5 стратешки цели,
19 подцели и поголем број конкретни активности кои ќе треба да
бидат превземени, со цел да се исполната зададените цели.
Присутните активно се вклучија во
дискусијата и дадоа свои предлози за
дополнување на Стратегијата.
Следен чекор од процесот е
разгледување на стратегијата на
Совет на Општина Чашка и нејзино
официјално усвојување.

