Е - Билтен
Општина Чешиново - Облешево

Бр.39
Повик до Даночни обврзници
ПОВИК
до Даночни обврзници
Се повикуваат сите граѓани даночни обрзници на
Општината Чешиново – Облешево кои се сопственици и
корисници на куќи /деловни згради /гаражи кои се
обврзници по основа Данок на имот веднаш да го
платат неплатениот износ на данокот заклучно со
31.12.2015.година во спротивно ќе биде пресметана
камата за
ненавремено
плаќање
на
данокот.Исто така се повикуваат сопствениците на н
овоизградени куќи, помошни објекти и деловни просто
рии возаконскиот рок во текот намесец Јануари да по
полнат даночна пријава со наведени карактеристики н
аградбите и пазарната вредност на истите што ќе б
иде основа за Данок на имот.
Се повикуваат сите сопсвеници и управители на
фирми веднаш да ја платат Комуналната такса за фир
маи данокот на имот за деловните згради и деловнот
е простории на фирма заклично со 31.12.2015
ќе биде пресметана камата за неневремено плаќање на
таксата и данокот на имот и ќе се извршиприсилна н
аплата од жиро сметките, при тоа банките за тоа ќе си
наплатат дополнителни парични сретства провизија за
извршената присилна наплата.
Општина Чешиново-Облешево
Одделение за Финансиски прашања

Активности
Започна санирање на банкините на патен
правец Чешиново-Соколарци
Деновиве градежната механизација на „Дебони“

Кочани

започна со санирање и тампонирање на банкините на
локалниот пат Чешиново-Соколарци . По завршување на
жетвените активности , банкините на овој патен правец
беа

значително

оштетени

што

предизвикуваше

отежнато разминување на возилата .
Со овој зафат ќе се изврши тампонирање на дупките на
банкините во должина од 2,5 километри а на местата
каде што е потребно ќе се изврши и проширување на
патот.

Продолжуваат активностите за поставување на
Информативни табли
во општина Чешиново-Облешево
Во

општина

Чешиново-Облешево

во

тек

е

поставување на Информативни табли за природните и
културните знаменитости.
Информативните табли со ознаките ќе бидат
поставени на јавни површини во непосредна близина на
локалитетите , без притоа да се наруши основната
намена на просторот и безбедноста на сообраќајот.
Овој проект е реализиран со финансиски средтсва
од Агенцијата за финансиска подршка во земјоделието и
руралниот развој во износ од 430, 569.00 денари, и со
232,598.00 денари од страна на општина ЧешиновоОблешево . Фирма изведувач е „ Виа Сигнал “ ДООЕЛ
Скопје,

додека

поставувањето

табли го врши ЈПКД„Облешево“.

на

информативните

Продажба на градежно неизградено земијиште
Објава за отуѓување на градежно земјиште
сопственост на Република Македонија по пат
на електронско јавно наддавање
во општина Чешиново-Облешево
Во општина Чешиново-Облешево во тек е Објава за
отуѓување на градежно земјиште сопственост на
Република
Македонија,
предвидено
со
Локална
Урбанистичка Планска Документација за КП 123 и КП 124
м.в.Кривулица-Ѓерен КО Облешево во Облешево и вон
населено место за стопански комплекс со намена Г2 лесна
и
незагадувачка
индустрија
и
Е2
комунална
супраструктура во м.в. с.Атанас КО Спанчево.
По
детални
информации
околу
продажбата
на
градежните парцели сите заинтересирани физички и
правни лица можат да добијат на следниот линк :
www.gradezno-zemjiste.mk.
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