ЗАПИСНИК

од 11-та седница на
Управниот Одбор на ЗЕЛС

х.Инекс Горица, Охрид, 6 декември, 2011
г.
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ЗАПИСНИК

од 11-та седница на Управниот Одбор на ЗЕЛС
х.Инекс Горица
6 декември, 2012 г.

Присутни: Коце Трајановски, Зоран Дамјановски, Ивица Коневски, Драги Наџински, Петре
Латиновски, Роберт Георгиев, Арсенчо Алексовски, Ванчо Стојанов, Николче Чурлиновски, Васко
Дамчески, Мукрем Мехмеди, Александар Петрески, Аргетим Фида, Сади Беџети.
Надворешни експерти од Економски факултет при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“, Скопје,
изготвувачи на Студијата за можност и оправданост за основање Банка беа присутни на седницата.
ДИСКУСИЈА:
Кворумот е констатиран со присуство на 14 од вкупно 19 членови на Управниот Одбор.
Управниот одбор едногласно го усвои следниот:
ДНЕВЕН РЕД

1. Усвојување на Студија за можноста и оправданоста за основање на Банка како правно лице за
вршење на банкарски активности;
2. Усвојување на Предлог План за работата на ЗЕЛС за 2013 г.;
3. Усвојување на Предлог Буџет на ЗЕЛС за 2013 г.;
4. Усвојување на План за јавни набавки за 2013 г.;
5. Усвојување на Акционен план на ЗЕЛС за развој на нови политики и промоција на локални
иницијативи во справување со климатски промени;
6. Разно
a. Барање од ЕВН за комунална такса за улично осветлување
b. Разгледување на Писмо за намери од КИБС
c. Предлог за измени во Закон за патен сообраќај
d. Допис од МНР за организирање на бизнис форум на ниво на локални самоуправи
e. Насоки за подготвување на стратешките планови во ЕЛС

ПРВА ТОЧКА: Усвојување на Студија за можност и оправданост за основање на Банка како
правно лице за вршење на банкарски активности


Експерти од Економски факултет при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ ја
презентираа Студијата за можност и оправданост за основање Банка како правно лице за
вршење банкарски активности

Дискусија:
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Студијата за ЗЕЛС Банка да се дополни со детална анализа на финансиската состојба на ЕЛС
и на начините за финансирање на општините (на општинските приходи). Можеби ќе треба да
се смени и системот за финансирање на општините.
Ако се бараат дополнителни анализи кои не се опфатени со оваа Студиија тогаш да се бара
дополнување со нова студија за што треба да се спроведе друга јавна набавка што ќе ги опфати
работите што се бараат.
Општините ќе бидат акционери и клиенти, што дава поволност во сервисирање на потребите
на општините, како Банка на општините.
Најголема корист од ЗЕЛС Банка ќе имаат помалите општини кои не можат да сервисираат
одредени услуги на пократок рок, а за што се наплаќа и до 18% камата. Подобро е да се
плаќаат 7% на ЗЕЛС Банка и во неа да се враќаат парите, отколку средствата да одат во други
банки по многу повисоки камати. Децентрализацијата е наша борба на градоначалниците, а
Банка и во овие услови може да работи ако бидеме внимателни.
И во сегашни услови општините се задолжуваат, но проблем за одделни општини е во
согласноста што треба да се добие од Министерство за финансии. Некои општини премногу
долго чекаат на добивање на оваа согласност, иако се кредитоспособни.

ЗАКЛУЧОК 1: Одлуката за одобрување на Студијата да се одложи за следен состанок, а во
меѓувреме членовите на УО детално да ја прочитаат и да ја консултираат со своите служби. На
следниот состанок на УО повторно да се повикаат експертите од Економскиот факултет и да
се поканат поранешните членови на УО кои се творци на оваа идеја.
ЗАКЛУЧОК 2: Да се формира работна група која ќе одржи средба со Министерството за
финансии, Гувернерот на Нардона банка на РМ и експертите-автори на Студијата.
ЗАКЛУЧОК 3: Во втората половина на јануари, 2013 година да се одржи состанок на
Управниот одбор на ЗЕЛС.
ВТОРА ТОЧКА: Усвојување на Предлог План за работата на ЗЕЛС за 2013 г.
Дискусија:





Душица Перишиќ, извршен директор на ЗЕЛС, ги презентираше главните активности на
ЗЕЛС предвидени за 2013 година.
Работата на комисиите на ЗЕЛС треба да се зајакне и градоначалниците-членови на
комисиите да бидат поактивни.
Општините да ги користат услугите на ЗЕЛС Тренинг центарот, кој сега има и свои
просторни услови.
Потпишувањето на Меморандумот за соработка со СЕП се уште е во фаза на
потпишување/одобрување од страна СЕП, од што зависи и планирањето на идините
активности за општините за евроинтеграциските процеси, особено во делот на обука за
искористување на европските фондови

ЗАКЛУЧОК 1: Едногласно е усвоен предлог Акциски план за 2013 година на ЗЕЛС.
ЗАКЛУЧОК 2: Да се закаже состанок со вицепремиерката за евроинтеграции, Г-а Теута Арифи, со
цел за побрзо потпишување на Меморандумот за соработка меѓу ЗЕЛС и СЕП.
ТРЕТА ТОЧКА: Усвојување на Предлог Буџет на ЗЕЛС за 2013 г.
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Дискусија:
 Душица Перишиќ, извршен директор на ЗЕЛС, го презентираше предлог Буџетот за 2013
година , во кој се вклучени дополнителни средства за изработка на софтвер за урбанистички
планови, обезбедени во соработка со Министерство за транспорт и врски на РМ и Агенцијата
за електронски комуникации.
 Во делот на приходи од чланарина се бележи мал процент на уплата на членскиот придонес,
како најнизок во споредба со претходните години.
ЗАКЛУЧОК 1: Едногласно е усвоен предлог Буџетот за 2013 година.
ЗАКЛУЧОК 2: Препорака до општините да го надмират својот долг кон ЗЕЛС врз основа на
чланарина, поради неопходност за непречено функционирање на Заедницата на единиците на
локалната самоуправа, особено во ситуација кога странските донатори се повлекуваат од земјата и веќе
не може да се смета на финансиска поддршка од нивна страна.
ЧЕТВРТА ТОЧКА: Усвојување на План за јавни набавки за 2013 г.
Дискусија:


Планот за јавни набавки ги следи планираните активности за 2013 година, како и Буџетот
планиран за нивна реализација.

ЗАКЛУЧОК 1: Едногласно усвоен предлог План за јавни набавки 2013г.
ОДЛУКА 1: Одлука за усвоен План за јавни набавки 2013г.
ПЕТТА ТОЧКА: Усвојување на Акциски план на ЗЕЛС за развој на нови политики и
промоција на локални иницијативи во справување со климатски промени
Дискусија:
 ЗЕЛС изминатиот период работеше на подготовка на Акциски план за развој на нови
политики и промоција на локални иницијативи во справување со климатски промени, за што
имаше јавно презентирање пред мрежите за енергетска ефикасност и за животна средина на
ЗЕЛС. Од Акцискиот план произлезе и проект со кој ЗЕЛС зградата ќе се доопреми за да
биде енергетски ефикасна, следната година во рамки на стручната служба ќе се формира и
посебна единица за енергетска ефикасност со две нови вработувања, а ќе изработи и студија за
можностите за формирање ЗЕЛС ЕСКО компанија на енергетскиот пазар во Република
Македонија. Акцискиот план содржи и други активности за справување со климатските
промени што се планирани да се спроведат во период 2012-2015 година.
ЗАКЛУЧОК 1: Едногласно е усвоен Акцискиот план за развој на нови политики и промоција на
локални иницијативи во справување со климатски промени 2012-2015.
ОДЛУКА 1: Одлука за усвоен Акциски план за развој на нови политики и промоција на локални
иницијативи во справување со климатски промени 2012-2015
ТОЧКА РАЗНО:
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1. Барање од ЕВН за комунална такса за улично осветлување
Дискусија:






Треба да се направи анализа што тоа би значело за општините доколку тужбените барања за
наплата на комуналната такса се приклучат во оние на ЕВН, или во случај доколку општините
сами ги преземат. Односно, колку би било исплатливо судскиот спор да се однесува на целиот
износ, без одвојување на комуналната такса.
Може да се воведе пракса последен рок за порамнување со ЕВН за износот од комуналната
такса кон општините да биде најдоцна во месец март следната година, поради мерката за
ригорозно исклучување за две неплатени месечни сметки воведена од страна на ЕВН.
Забележена е голема разлика во наплата на приклучок во однос на тоа дали има или нема
урбанистички план. Разликата е 500 евра ако има урбанистички план и 1000 до 2000 евра ако
нема.
Треба да се направи механизам или да се воведе мерка за наплата кон ЕВН за неговите
инсталации што минуваат низ општините.

ЗАКЛУЧОК 1: Да се формира тим (предлог: претседателот и потпретседателите на ЗЕЛС, и дел од
Комсијата за енергетика на ЗЕЛС) кој ќе оствари средби со ЕВН.
ЗАКЛУЧОК 2: Да се испрати допис до општините со барање за пријавување на нивните проблеми
со ЕВН, кои како систематизирани ставови ќе бидат дел од разговорите на фомираниот тим со ЕВН.
2. Разгледување на Писмо за намери од КИБС
Дискусија:


Од Клириншката куќа КИБС АД Скопје е изразена намера за соработка со ЗЕЛС на проект за
имплементација на плаќања на услугите на локалната самоуправа кои не зависат од мобилен
или картичен оператор, но ги користат поволностите на интернет пристапот од различни
мобилни уреди до портали кои овозможуваат плаќање од трансакциската сметка на плаќачот.

ЗАКЛУЧОК 1: Едногласно е дадена поддршка на утврдување на соработката меѓу ЗЕЛС и КИБС.
3. Предлог за измени во Закон за патен сообраќај
Дискусија:



Да се направи измена во Законот за патен сообраќај со што ќе се овоможи прилагодување на
соодветни возила во ридско-планиските реони, односно да се врши општински лински
превоз со карактериски 8+1, наместо досегашните 16+1.
Да се апелира до Министерството за транспорт и врски за преземање мерки за надминување
на причините за одложување давање на задолжителна согласност на спогодбите за
меѓуопштински превоз на општините.
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ЗАКЛУЧОК 1: Да се испрати допис до Министерство за транспорт и врски на РМ за измени во
Законот за патен сообраќај и за навремено спроведување на процедурата за издавање согласност за
спогодбите за меѓуопштински превоз.
4. Допис од МНР за организирање на бизнис форум на ниво на локални самоуправи
Дискусија:


До ЗЕЛС пристигна допис од Амбасадата на РМ во Белград, во кој по средба на дипломати од
Амбасадата со градоначланикот на Краљево, е произлезена иницијатива за билатерална
политичко-бизнис соработка на општините од Република Македонија и Република Србија.

ЗАКЛУЧОК 1: Членовите на Управниот одбор ја подржаа иницијативата, со препорака да испрати
допис до општините за изразување на интерес за учество во политичко-бизнис форумот.
5. Насоки за подготвување на стратешките планови во ЕЛС


Управниот одбор на ЗЕЛС ја разгледа Информацијата за предлог насоките за стратешко
планирање во единиците на локалната самоуправа и даде поддршка за спроведување на
истите.
6. Да се испрати допис до општините за да се забележи долгот на Агенцијата за
финансиска поддршка на руралниот развој по основ на реализарни проекти, а за
кои нема префрлено средства.

Скопје, 06 декември, 2012 г.

Составил:
Стручна служба на ЗЕЛС

.
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