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ЗАПИСНИК

од 16-та седница на Управниот Одбор на ЗЕЛС
Скопје, 28 февруари, 2011 г.

Присутни: г. Зоран Ставрески, Министер за финансии, Коце Трајановски, Изет Меџити,
Зоран Дамјановски, Маријан Ристески, Благоја Деспотовски, Бастри Бајрами, Владимир
Талески, Дарко Митевски, Жика Стојановски, Љупчо Колев, Блерим Беџети, Зоран Алексов,
Иван Франгов, Горан Петров, Дејан Николовски, Елена Трпкова, Јордан Трајковски, Тамара
Мијовиќ и Радмила Сандева.
Дискусија:
Управниот одбор едногласно го усвои следниот:

ДНЕВЕН РЕД
1. Промоција на прирачникот “издавање на општински обврзници” од страна на
Министерот за финансии, г. Зоран Ставрески и неговите стручни соработници
од М.Ф.;
2. Разно;

ПРВА ТОЧКА: Промоција на прирачникот “издавање на општински обврзници”
со Министерот за финансии, г. Зоран Ставрески и неговите
стручни соработници од М.Ф.;
Изнесени прашања:









Вкупниот износ на недостасан долгорочен долг на општината вклучувајќи ги и
гаранциите, несмее да го надминува износот на тековно-оперативните приходи на
буџетот од претходната година;
Вкупната годишна отплата на долгот при долгорочното задолжување, не смее да
надминува 30% на тековно-оперативните приходи на буџетот од претходната
година
Обврзниците кои се на располагање на општините може да бидат купонски и
безкупонски, приходни и општи обврзници.
Со средствата од обврзниците се овозможува реализирање на развојни проекти,
подобрување на економската состојба на локално ниво и динамизирање на
економската активност.
Постапката се состои од следните чекори:
o Одлука на Совет за задолжување
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Одлука на Совет за издавање на општински обврзници
Барање на мислење за задолжување до МФ
Согласност од Влада на Република Македонија
Барање за одобрение за издавање на хартии од вредност до КХВ
Решение од Комисијата за хартии од вредност за издавање на хартии од
вредност
o Емитување на општински обврзници по пат на приватна или јавна понуда
o
o
o
o
o



Барањето на мислење до Министерството за финансии содржи:
 Одлука на Советот на општината
 Цел на задолжувањето
 Предлог услови под кои општината ќе се задолжи
 Пополнети обрасци за задолжување
 Информација за изворите на средства
 Изјава на Градоначалникот за неизмирени обврски над 90 дена кон
доверители



Видови на понуди:
o Приватната понуда:
 познат инвеститор
 институционални инвеститори
 ограничен број инвеститори
 претходен договор за откуп на обврзници
o Јавната понуда се доставува до:
 непознат инвеститор
 јавен повик за запишување и купување обврзници

ЗАКЛУЧОК 1: Се задолжува стручната служба на ЗЕЛС да го дистрбуира Прирачникот за
обврзници до сите општини во Републиката заедно со материјалот презентиран на овој
состанок.

ЗАКЛУЧОК 2: Министерството за финансии заедно со ЗЕЛС ќе организираат заедничка
конференција на која ќе се отвори стручна расправа за целите и системот на издавање на
обврзници а преку овој настан ќе се обезбеди запознавање со постапката и на останатите
општини.
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ТОЧКА РАЗНО
1. Одлука за утврдување на членови во Комитетот за градежно земјиште –
сопственост на Република Македонија
Оваа обврска произлегува од донесениот Закон за градежното земјиште врз основа на кој
Комитетот за градежно земјиште – сопственост на Република Македонија има изречно
утврдени надлежности во однос на издавање лиценца за управување со градежното земјиште
на поединечните општини. Со оглед на вклученоста во изготвување на стратегијата за
децентрализација на градежното земјиште во која со Одлука на Управниот одбор на ЗЕЛС
беа номинирани и вклучени во целиот пороцес на донесување на Законот и тоа:
г. Рамиз Мерко, градоначалник на општина Струга
г. Александар Петрески, градоначалник на општина Охрид
г. Маријан Ристески, градоначалник на општина Прилеп.

ОДЛУКА:

За членови во Комитетот за градежно земјиште – сопственост на Република
Македонија, заради континуитет и инволвираност во работата се именуваат лицата:
г. Рамиз Мерко, градоначалник на општина Струга
г. Александар Петрески, градоначалник на општина Охрид
г. Маријан Ристески, градоначалник на општина Прилеп.
додека за членови на Комисијата за следење на процесот на спроведување на обуки ќе се
именуваат лица од редот на вработените во ЗЕЛС за кои самостојно одлучува Извршниот
Директор на ЗЕЛС.
2. Информација за активностите за спроведување на акцијата ДЕН НА ДРВОТО
2011
На состанокот присуствуваа претставници на невладината организација која го реализира
проектот ДЕН НА ДРВОТО. Членовите на Управниот одбор беа запознати дека за разлика
од минатите акции, градоначалниците може да утврдат приоритетни региони во рамките на
својата општина за позеленување на јавните површини. Целта е овој пат да се обезбеди
акцијата да се спроведува без големи трошоци за организиран превоз на граѓаните до
локациите.
На Управниот одбор му беа предочени планираните и обезбедени количини на расадни
дрвца, за кои е потребна методологија на нивна распределба по општини.

ЗАКЛУЧОК 3:


Се задолжува стручната служба на ЗЕЛС да ги информира ошптините за тековните
активности поврзани со акцијата ДЕН НА ДРВОТО.
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Бројот на садници кој е на располагање на општините е потребно да се распредели во
сооднос 40% број на жители и 60% површина на општината. Начинот на
дистрибуција на садниците до крајните корисници и засадувањето ќе го определи
секоја општина индивидуално.



ДОколку има потреба, во координација со МАКЕДОНСКИ ШУМИ, ќе се изврши
подготовка на теренот за засадување.



Садниот материјал се состои од чемпрес, багрем, јавор, јасен п.костен, дива маслинка,
даб, аризонски чемпрес, бреза, или вкупно 2.928.765 стебла.

Скопје, 28 февруари, 2011 г.

Составил.
Стручната Служба на ЗЕЛС
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