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ЗАПИСНИК

од 6-та седница на Генералното Собрание на ЗЕЛС
07 декември, 2012 г.
Присутни: Коце Трајановски, Изет Меџити, Зоран Дамјановски, Драги Наџински,
Николче Чурлиновски, Фатмир Изаири, Хазби Идризи, Благоја Деспотоски, Мите
Андоновски, Мукрем Мехмеди, Александар Петрески, Марјан Ристески, Петре Латиновски,
Владимир Тодоровиќ, Сади Беџети, Владимир Талески, Ванчо Стојанов, Горан Петров,
Ванчо Србаковски, Љупчо Којчиноски, Добре Никоски, Жика Стојановски, Арсенчо
Алексовски, Василчо Дамчевски, Садула Дураки, Лазар Котевски, Борче Митевски, Роберт
Ѓоргиев, Јован Ѓорѓијоски, Миодраг Јовановиќ, Ивица Коневски, Марјан Ѓорчев, Аргетим
Фида, Тони Ангелевски, Исмаил Јахоски, Стојан Лазарев, Гоце Дуртаноски, Орце
Цветковски, Милосим Војнески, Пане Трајков, Фати Исени, Роберт Велков, Зоран Заев

Дискусија:
Присутните го усвоија следниот:

ДНЕВЕН РЕД
1. Одлука за избор на членови во работното претседателство на 6-та седница на
Генералното Собрание на ЗЕЛС;
2. Обраќање на Претседателот на ЗЕЛС, г. Коце Трајановски;
3. Усвојување на завршната сметка на ЗЕЛС за 2011 год;
4. Усвојување на План за работата на ЗЕЛС за 2013 г.;
5. Усвојување на Буџетот на ЗЕЛС за 2013 г.,
6. Отворена дискусија - Разно;

ПРВА ТОЧКА:

Одлука за избор на членови во работното претседателство на 6-та седница на
Генералното Собрание на ЗЕЛС.;



Предложени се Претседателот и двајцата потпретседатели за членови на работното
претседателство на 6-та седница на Генерaлното Собрание на ЗЕЛС;

ОДЛУКА:

Генерaлното Собрание едногласно го усвои составот на Работното Претседателство за

6-та седница.

ВТОРА ТОЧКА: Обраќање на Претседателот на ЗЕЛС, г. Коце Трајановски
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Претседателот на ЗЕЛС пред присутните делегати ги претстави најзначајните реализирани
активности на ЗЕЛС. Обраќањето на претседателот на ЗЕЛС, г. Коце Трајановски е во прилог
и е составен дел на овој ЗАПИСНИК

ТРЕТА ТОЧКА: Усвојување на завршната сметка на ЗЕЛС за 2011 год






Завршната сметка на ЗЕЛС за 2011 е усвоена од УО на ЗЕЛС и Надзорниот Одбор во март
2012 година но поради тоа што претходната седница на Генералното собрание на ЗЕЛС беше
свечена поради одбележувањето на 40 годишнината од постоење на ЗЕЛС истата се
разгледува и усвојува на оваа седница
Во периодот од 01.01-31.12.2011 година ЗЕЛС ги оствари следните финансиски резултати :
- Остварени приходи 69.427.396,50
- Остварени расходи 25.177.172,00
- Остварен вишок на приходи 44.250.224,50
Остварениот вишок на приходи се пренесува во идната година и ќе служи за финансирање на
планираните активности, согласно план на активности

ОДЛУКА:

Генералното Собрание едногласно ја усвои ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА
ЗЕЛС ЗА 2011 г.

ЧЕТВРТА ТОЧКА: Усвојување на План за работата на ЗЕЛС за 2013 г.;


Душица Перишиќ, извршен директор на ЗЕЛС, ги презентираше главните активности на
ЗЕЛС предвидени за 2013 година.



Планот за работа во целост го следи стратешкиот план на ЗЕЛС.



Следната година следат локалните избори заради што се предвидени повеќе активности за
воведување на новиот состав на градоначалници во работата на ЕЛС како што се обуки и
издавање на прирачник за новоизбраните локални функционери.



Продолжуваат активностите за лобирање и застапување на општините, предлагање на
иницијативи и предлози за подобрување на законската регулатива, ажурирање на
систематизираните ставови



Новини кои со овој годишен план опфаќаат зајакнување во делот на ИКТ технологијата преку
изработка на неколку клучни апликации: електронски систем за издавање на одобрение за
градење, софтверска апликација за издавање на Б-интегрирани еколошки дозволи и
дигитални сертификати, електронска наплата на локални давачки, софтвер за урбанистички
планови, електронско водење на прекршочна постапка закон за јавна чистота, студија за
општински оперативен систем, студија за ЕСКО и енергетско ефикасна зграда на ЗЕЛС,
спроведување на студија за основање на “ЗЕЛС Банка на општините”, помош на општините
при аплицирање во ЕУ фондови, организирање на 7-ми саем на општините ЗЕЛС ЕКСПО,
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испорачување на низа обуки согласно Планот за обуки за 2013 г., зајакнување на капацитетите
на комисиите и мрежите на ЗЕЛС


Во текот на 2013 г. ќе се воспостави и систем на наплата на услуги на ЗЕЛС кон општините



Со планот е предвидено и јакнење на капаитетите на стручната служба на ЗЕЛС, евалуација на
извршниот директор и стручните служби.

ОДЛУКА:

Генералното Собрание едногласно го усвои ПЛАНОТ ЗА РАБОТА НА
ЗЕЛС за 2013 г.

ПЕТТА ТОЧКА: Усвојување на БУЏЕТОТ на ЗЕЛС за 2013 г.,






Душица Перишиќ, извршен директор на ЗЕЛС, го презентираше прелог 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 членарина се бележи мал процент на уплата на членскиот придонес,
како најнизок во споредба со претходните години.
Најголема буџетска поддршка на ЗЕЛС обезбедува СДЦ – Швајцарската агенција за соработка
и развој;

ОДЛУКА: Генералното Собрание едногласно го усвои Буџетот на ЗЕЛС за 2013 г.
ШЕСТА ТОЧКА:

Отворена дискусија - РАЗНО

Градоначалник на Боговиње:




Зголемување на финансиската стабилност на општините
Општините треба да направат напори за зголемување на наплатата на данокот на имот. Ние
бараме од Владата и донаторите средства но сами не ги прибираме изворните приходи.
Капиталните проекти мора да бидат поефикасно финансирани од државата. Руралните
општини немаат пари за капитални проекти.

Градоначалник на Конче:
 Преку Комисијата за рурален развој при ЗЕЛС се истакнати сите ставови во однос на
законската регулатива која ги тангира руралните општини. Руралните општини се соочуваат
со финансиски тешкотии во спроведувањето на надлежностите.
 ПДД да припадне на 100% на општините како што е случај со Законот за занаетчиска дејност
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Иницијативата за воспоставување на ЗЕЛС банка на општините е добредојдена за руралните
општини бидејќи знаејќи го финансискиот капацитет на руралните општини се оневозможува
користење на европските фондови.
Поздравен е Законот за минералните суровини со кои на општините им се обезбедуваат 78%
од надоместокот за концесија
Да се реафирмира барањето за апанажа за градоначалниците

Градоначалник на Вранештица:





Општината остварува мали приходи единствено од ДДВ. Од надоместоците за минерални
суровини иако на територијата на општина Вранештица има три концесионери нема никаков
приход бидејќи два концесионери не се активни а третиот не исплатил никаков надомест за
концесија. Средствата од концесии одат во Кичево наместо во Вранештица. За ова се
известени сите надлежни државни институции и до сега состојбата не е променета.
Најголем проблем е континуираното оштетување на патната мрежа од концесионерот која
треба да падне на товар на општината а за која нема обезбеден никаков надомест.
Општината е блокирана и немаше никаква помош да се реконструира водоводна мрежа

Градоначалник на Липково:
 Да се почитува Законот за регионален развој. Се очекуваше овој закон да ги елиминира
диспаритетите помеѓу руралните и Реално утврдениот износ од 1% од БДП мора да се
достигне. Не се основани тврдењата дека тоа се компензира со други програми за капитални
инвестиции, бидејќи на овој начин постапката на избор на проектите и финансирањето на
истите не е запазена, а таа е регулирана во Законот за регионален развој.

Градоначалник на Струмица:


Да се зголемат приходите од ДДВ и ПДД за општините. Со уделот од 4,5% до 2013
општините не можат да ги извршуваат своите основни надлежности особено што за
руралните општини ова претставува најголем приход. Мора да се почитуваат диспаритетите и
разликите во степенот на развиеност на општините



Законот за градежно земјиште е добар само за урбаните општини. Руралните немаат планови,
од каде немаат градежно земјиште. Затоа бенефитите не се чувствуваат еднакво и во
руралните средини



Законот за регионален развој не се почитува воопшто. Реално утврдениот износ од 1% од
БДП мора да се достигне. Не се основани тврдењата дека тоа се компензира со други
програми за капитални инвестиции, бидејќи на овој начин постапката на избор на проектите
и финансирањето на истите не е запазена, а таа е регулирана во Законот за регионален развој.

страна 5/8



Да се изнајде начин за помош на руралните општини за неодамнешното барање од
Државната изборна комисија општините да обезбедат средства за финансирање на локалните
избори. Износите се многу високи дури и урбаните општини.



Да се овозможи подеднаков третман на сите општини без разлика на партиската припадност
на градоначалникот во однос на согласностите за задолжување на општините



Капиталните инвестиции се мали и да се преиспита распределбата на средства по овој основ
од централната власт.



Треба да се зајакне позицијата на градоначалниците. Во состојба во која се наоѓаме сега
дозволуваме партиите да манипулираат со нас. Ако се постигне состојба во која општините ќе
бидат јаки финансиски, тогаш и односот на политичките партии ќе се смени и
градоначалниците ќе го добијат вистинскиот третман.

Градоначалник на Желино:


Проблемот со донесувањето на ДУП-овите во општините е висок приоритет заради
проблемите кои општините ги имаат и конкретно општината Желино со Министерството за
земјоделство во однос на пренамената на земјоделското во градежно земјиште. Општината ги
има изготвено нацрт – плановите но не може да добие потребна согласност и постапката се
одолговлекува подолго време заради трансформацијата на пасиштата и шумите



Мора да се уважи барањето за помош на општините за донесување на урбанистичко – планска
документација. Мора да се води сметка дека општините не можат да ги спроведуваат Законите
за урбанизам, за легализација, за градење. Ова е приоритет за сите општини.



Да се обврне внимание за процесот на легализација во руралните општини. Да се разгледа
уште еднаш членот 30 и член 73 став 2 од Закон за третман на бесправно изградени објекти.

Градоначалник на Кисела Вода:




Поздравено барањето за реафирмирање на ставот на ЗЕЛС за гарантирање на правото на
апанажа на градоначалниците, особено што такво право е гарантирано за пратениците и за
избраните и именуваните функционери. Треба да се реафирмира и барањето за службени
пасоши за градоначалниците
Антагонизам локална- централна власт е нормална појава. Иако Македонија е потписник на
повеќе повелби, меѓу кои и Повелбата за локална самоуправа, во нашата држава сеуште се
произведуваат закони со недостатоци. Треба да се обидеме да ја натераме централната власт да
пристапи кон изготвување на нови закони, првенствено тој за финансирање на ЕЛС. Јасно е
дека процентот на персоналниот данок од доход треба да е повисок, и треба да продолжи
тенденцијата на зголемување степенот на развој. Во рамките на скопските општини јасно е
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дека во моментот се развиваат само три општини и тоа Аеродром, Центар и Карпош, и затоа
мора да се најде начин и другите општини да имаат развоен елемент.


Законот за постапување со бесправно изградените објекти централните власти ја префрлија
целата работа на општините без притоа да се обезбедат средства за покривање на основните
трошоци. Потребни се преговори за обезбедување на соодветни средства за имплементација
на истиот.

Скопје, 20 декември, 2012 г.

Составил.
Стручната Служба на ЗЕЛС
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