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Општина Чашка во втора фаза на фискална
децентрализација од 01 јули
Благодарение на големото залагање на Градоначалникот
и општинската администрација, Општина Чашка заедно со
општините Зелениково, Росоман, Пехчево и Ранковце се новите
единици на локална самоуправа, кои од 1 јули, 2008 година ќе
влезат во втората фаза од фискалната децентрализација.
Владата на Р.Македонија на сто и педесет и третата седница го
усвои Извештајот за извршената евалуација на исполнетоста на
условите на општините за преминување во втора фаза од
процесот на фискалната децентрализација врз основа на
доставените квартални извештаи за период од 01.01.2008 до
01.04.2008 година. Со тоа постепено се официјализираат
заложбите на ЗЕЛС, до крајот на годината сите општини да
бидат влезени во втората фаза.
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Според кварталните информации што овие општини ги
доставуваат во Министерството за финасии, на Комисијата за
следење и оценка на исполнетоста на условите на општините за
преминување во втора фаза, во која претставник од ЗЕЛС е
градоначалникот на Општина Кисела Вода, Џорџе Арсов, беше
констатирано дека истите покажуваат подобрување во
работењето и тенденција на намалување на долговитe.

На овој начин и Општина Чашка им се придружи на
поголемиот број на општини од Р.Македонија кои се влезени во
втора фаза од процесот на децентрализација. Со ова се
зголемуваат надлежностите на Општина Чашка. Имено,
финансирањето на образованието, распределбата на блок
дотациите ќе ги врши Општина Чашка.
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Извадок од
Профилот на
Општина Чашка:
Op{tina
^a{ka
raspolaga so vkupno
329,12km2
{umi.
Postoi
jasna
ras~lenetost na niski
termofilni {umi od
bel gaber, dabov region, bukov region i
region na visokoplaninski
pasi{ta.
[umite
na
borot
krivuj na planinskiot
masiv na Jakupica se
nau~no-istra`uvani
prirodni rezervati.
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Формиран Локален совет на превенција
На иницијатива на Градоначалникот на Општина Чашка, г-дин Стојан
Маневски, а со подршка на претставниците од меѓународната мисија на
OBSE и Министерството за внатрешни работи, формиран е Локален совет за
превенција на Општина Чашка.
Во своето обраќање Градоначалникот на Општина Чашка, Стојан
Маневски истакна дека формирањето на локалниот совет за превенција не
претставува законска обврска на општината, но истиот е можност за мудар
пристап во решавањето на проблемите во локалната заедница.
Локалниот совет за превенција на Општина Чашка, ќе има за
задача превентивно да ги решава негативните појави како што се:
безбедноста и контролата на учесниците во сообраќајот на патиштата во
Општина Чашка, уништување на патиштата патна мрежа од страна на
товарни моторни возила, недоличното однесување изразено преку
уништување на комуналната инфраструктура (уништување на клупи, садови
за отпад, информативни табли и патокази, испишување на графити и сл.),
противзаконитито сечење на шумите на територијата на Општина Чашка,
нелегалната експлоатација на минерални суровини и деградирање на
земјиштето, палењето на стрништа од страна на корисници на пасишта, како
причина за појава на пожари од поголеми размери, заштита и спасување во
случај на природни непогоди, алкохолизмот кај малолетниците како
девијантна појава, кучињата скитници како опасност за жителите и извор на
болести, фактори или причини кои влијаат на загадувањето на животната
средина и сите други теми кои ЕЛС Чашка ќе процени дека се во интерес на
заедницата.

Транспарентна наплата на ЈПКД ‘Тополка'
Дали знаете дека...

Na Jakupica
ima pove}e pe{teri,
no samo 13 se ispitani i so poznati
karakteristiki.
Me|u pe{terite koi
zaslu`uvaat posebno
vnimanie se i: pe
{terata Damjanica,
pe{terata
nad
ogromnite sipovi vo
Ne`ilovskite
Karpi i pe{terata
vo prostorot me|u
Solunska Glava i
Begovo Pole.

Општина Чашка
согласно
н а д л е жностите предвидени со
одредбите од Законот
за локална самоуправа,
Законот за комунални
дејности и Законот за
снабдување со вода за
пиење и одведување на
урбани отпадни води,
преку основаното Јавно
претпријатие
за
комунални дејности
“Тополка”
Чашка,
отпочна со дистрибуирање на печатени
сметки до корисниците
на комунални услуги.
Имено,
ЈПКД
”Тополка”, Чашка како
јавно
претпријатие
регистрирано
за
вршење на комунални
дејности и единствен
законски давател на

комунални
услуги
(снабдување со вода за
пиење, одведување на
отпадни води, собирање
на
отпад,
одржување јавна чистота и пазари, одржување
на гробишта, паркови и
зеленило и сл.) на
своите
корисници
надоместокот ќе им го
наплатува само за оние
комунални услуги кои
им ги извршува.
Содржината на
новите печатени сметки
е изготвена согласно
законските одредби кои
ја обработуваат комуналната дејност и ги
има
опфтено
сите
комуналните услуги кои
ги врши или ќе ги врши
јавното претпријатие,
вклучувајќи
ја
и

обврската на истото
како даночен обврзник.
Со
ваквиот
начин на наплата на
надоместокот
за
извршени комунални
услуги се овозможува
примена на законските
одредби, разграничување на комуналните
услуги
по ставки,
зголемена
наплата,
како и примена на
одредбите од извршната
постапка
за
присилна наплата за
лица кои навремено не
го
подмируваат
надоместокот за извршените
к омунални
услуги.

