ЗАПИСНИК

од 7-та седница на
УПРАВНИОТ ОДБОР на ЗЕЛС

Берово, 19 март, 2012 г.
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ЗАПИСНИК
од 7-та седница на Управниот одбор на ЗЕЛС
општина БЕРОВО, 19 март, 2012 г.

Дискусија:
За оваа седница, со предложените точки за дополнување, усвоен е следниот:

ДНЕВЕН РЕД
1. Разгледување на проблемите во врска со финансиската состојба на општините (исплата на
блок дотации за образование, ДДВ и друго во 2011 г.);
2. Разгледување на Предлог - Уредбата за утврдување на критериумите за распределба на
блок дотации од областа на културата во 2013 г.;
3. Усвојување на Акциониот план за одбележување на 40 годишнината на ЗЕЛС;
4. Усвојување на Годишниот и Финансискиот извештај за 2011 г.;
5. Усвојување на Правилник за утврдување на услугите кои се обезбедуваат по основ
членство во ЗЕЛС и останатите кои се обезбедуваат врз основа на специфичен надомест;
6. Избор на членови во Комисијата за јавна набавка за набавка на софтвер и серверска опрема
за спроведување на Законот за регистар на подземни инфраструктурни објекти и
придружни инсталации и набавка на софтверска апликација за електронско издавање на
одобрение за градење врз основа на Закон;
7. Избор на членови за Комисија за награда за новинари;
8. Избор на член и заменик во Комисија за спроведување на постапка за концесија за
користење на води за производство на електрична енергија;
9. Извештај до членовите на УО за проектот на Светска банка, "Процес на само оценување на
општинските финансии";
10. Информација за спроведување на заклучоците од седницата на Комитетот за отпад при
Влада на Р.М. со Предлог - Заклучоци за идно постапување;
11. Информација за наплата на членарина на ЗЕЛС;
12. Разно;
Дополнувањето на дневниот ред со следните точки ќе се дискутира под точката разно, односно:
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Проблеми околу утврдување на вредноста на недвижниот имот.
Дискусија во однос на примената на Методологија за распределба на блок дотации за
образование.
Проблемите со ЕВН да биде дискутирано под разно
Поднесено е барање за изменување и дополнување на Законот за градење.
Разгледување на состојбата со општините кои имаат поднесено барање за согласност за
задолжување кај комерцијалните банки заради раздолжување.

ПРВА ТОЧКА:

Разгледување на проблемите во врска со финансиската состојба на
општините (исплата на блок дотации за образование, ДДВ и друго во
2011 година);

Дискусија:


ЗЕЛС изврши анализа на податоците доставени од општините од каде се заклучува вкупен
недостаток за сите општини во Републиката од околу 237 милиони денари. Вкупниот износ
ги опфаќа областите на образованието, културата и социјална заштита, од каде
најголемиот недостаток се констатира во образованието.



Минатата година на сите општини им е ускратена последната рата по основ на ДДВ. ЗЕЛС
мора да добие информација за премамената на овие средства. Општините планирале да
сервисираат други трошоци со овие средства кои им се ускратени без образложение.



Констатиран е проблемот со исплатата на ДДВ и во 2012 г. каде е исплатена само една
рата, додека исплатениот износ не е соодветен со планираните средства. Согласно
официјалните известувања од страна на УЈП (Управата за јавни приходи) прибирањето на
приходите се врши во целост заради што е нејасен овој тренд на намален износ на
исплатени средства по основ на ДДВ.



Мора да се има во предвид дека буџетскиот циркулар е утврден врз основа на
претпоставена вредност која не мора да одговара на фактичкиот износ на прибрани
средства.



За некои општини средствата од ДДВ се извор на плати и финансирање на основните
функции. Во општина Куманово на име на блок дотации констатиран е дефицит од 40
милиони денари не сметајќи ги недостатоците за култура и социјална заштита. При тоа не
се калкулирани движењата на цените на нафтата која драстично се зголемува.



На средбата на Управниот одбор со Владата беше утврден ставот дека има неискористени
средства, но тоа се потврди како несоодветно преку активностите на Мрежата за
финансирање при ЗЕЛС.



Статистичките региони имаат побарувања од Бирото за регионален развој. Бидејќи има
проекти кои се веќе договорени и мора навремено да се исплатат. Без средствата кои се
планирани се губи бонитетот и можноста повторно да се објавуваат огласи. Општините се
приморани да вршат пренамена на средства со што средствата од комуналната такса се
искористуваат за оваа намена, но веднаш се доцни со исплатата на средствата кон ЕВН
поради што се плаќаат камати.
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Предлог: За општините, училиштата и јавните претпријатија да се утврди бенефицирана
цена на горива и на струјата (во зависност од потребата) при што државата би се откажала
од акцизата и ДДВ.
Во однос на Јавните претпријатија, по примерот на барањето на Стопанската комора,
заради помош и излегување во пресрет на состојбите, потребно е да се утврди мерката да
се наплатува ДДВ на реализираните фактури а не како до сега на издадените фактури.



Исплатата на средствата од Агенцијата за државни патишта во текот на 2011 г. не е
извршена во целост (недостига последната транша), а овој негативен тренд
продолжува и во текот на 2012 г. односно на општините не им се исплатени
средствата за првото тримесечје. Загриженоста е уште поголема што временските
неприлики оваа зима предизвикаа големи трошоци за општините, од каде настанаа
и неизмирени побарувања кон ангажираните субјекти.

ЗАКЛУЧОК 1:

Управниот одбор бара заостанатите средства за блок дотацијата за
образование за месец декември, како и задоцнетата исплата на средствата
по истиот основ во 2012 г. во најкраток можен рок да бидат исплатени на
општините. Истовремен, доколку постојат правни пречки за истото,
Управниот одбор бара од Владата на Република Македонија истите да ги
предвиди со ребалансот на буџетот.

ЗАКЛУЧОК 2:

Управниот одбор го реафирмира барањето за надминување на проблемот
со обезбедување на согласности од надлежните институции во случај која
настанува упразнето работно место во образованието заради заминување во
пензија. Истото е долгорочно барање на ЗЕЛС.

ЗАКЛУЧОК 3:

Се задолжува КОМИСИЈАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ при ЗЕЛС да одржи
состанок со министерството за финансии заради разгледување
констатираните проблеми и нивно надминување, особено намалените
износи на средства по основ образование и исплата на ДДВ.

ЗАКЛУЧОК 4:

Управниот одбор констатира дека автобусите кои се веќе донирани од
страна на Градот Скопје како и добиените автобуси од странски донации не
може да бидат опфатени во планирањето и пресметките на соодветните
дотации во образованието, особено што истите мора да бидат одржувани, за
истите мора да се набавува гориво, да се вработи лице – возач, да бидат
сервисирани и регистрирани.
ЗЕЛС бара донираните автобуси со намена – превоз на ученици во
основното и средното образование да бидат опфатени во блок дотациите на
Министерството за образование и тоа по основ на нивно одржување,
набавка на гориво и обезбедување на лице - возач.

ЗАКЛУЧОК 5:

Управниот одбор на ЗЕЛС смета дека исплатата на средствата од страна на
Агенцијата за државни патишта кон општините мора да се одвива
навремено и во утврдени рокови. Пречекорувањето на роковите
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претпоставува создавање на доверителски побарувања кон општините и го
отежнува нивното нормално финансиско работење.
Управниот одбор на ЗЕЛС бара Агенцијата за државни патишта во
најкраток можен рок да изврши исплата на заостанатите средства за 2011 г.
а истовремено да изврши исплата и на средствата за првото тримесечје од
2012 г. со што ќе им се овозможи на општините да ги надоместат
трошоците за зимското одржување на патиштата.
ЗАКЛУЧОК 6:

ЗЕЛС смета дека укинувањето на фондот за води особено тешко
одразува по општините од каде се констатира негативното работење
преземената надлежност со измените на Законската регулатива.
задолжува стручната служба на ЗЕЛС да организира состанок
надлежното министерство заради надминување на ваквите состојби.

се
на
Се
до

ЗАКЛУЧОК 7:

Јавните претпријатија генерираат големи загуби, се бара начин за нивно
минимално функционирање заради што Управниот одбор упатува
препорака до општините да преземат мерки за рационализација на
трошоците, да извршат дополнителна контрола и особено да назначат
внатрешни ревизори. Општините се повикуваат да извршат ревизија на
финансиското работење заради констатирање на слабостите и да изготват
план за нивно надминување.
Заради подобрување на состојбите со јавните претпријатија а заради
нивното под-пазарно работење како и реперкусиите од економската криза,
се бара да се разгледа можноста за утврдување на бенефицирана цена за
струја или гориво, како и исплатата на ддв да се врши на реализирани
побарувања а не на настанати - фактурирани.

ЗАКЛУЧОК 8:

Градот Скопје повторно ќе обезбеди донација на автобуси за потребите на
образованието во општините. Се задолжува стручната служба на ЗЕЛС да
изврши консултација со заинтересираните општини.

ВТОРА ТОЧКА:

Разгледување на Предлог - Уредбата за утврдување на критериумите за
распределба на блок дотации од областа на културата во 2013 г.;

Дискусија:


Со критериумите треба особено да се опфатат бројот на вработени лица, трошоци за
реализација на дејноста, оперативни трошоци (струја, вода и други комунални давачки),
вработување на нови лица на местото на пензионираните,



Констатиран е тренд на намалување на средствата од година во година.



Општа интенција е да се градат нови установи, но општините се демотивирани за основање
на сопствени културни установи бидејќи истите не се опфатени со блок дотацијата.
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ЗАКЛУЧОК 9:

Предлог – Уредбата да биде разгледана од страна на Комисијата за култура
при ЗЕЛС во консултација со сите општини заради утврдување на
единствен став.

ЗАКЛУЧОК 10:

ЗЕЛС бара од МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА да ги опфати
новоформираните локални установи (библиотеки, музеи и слично) да се
финансираат со блок дотации, како и оние кои се пренесени со процесот на
децентрализација,

ТРЕТА ТОЧКА:

Разгледување на
недвижниот имот.

прашањето

со

утврдување

на

вредноста

на

Дискусија:


Донесен е Закон за проценка со кој секое надлежно министерство треба да утврди
сопствена методологија за проценка.



Министерството за транспорт и врски има донесено сопствена методологија за проценка на
вредноста на недвижниот имот, кој заради правна сигурност не смее да се третира со
различна вредност во постапката на проценка на данокот на имот од страна на општините.



Постојната Методологија за проценка на данокот на имот и Методологијата донесена од
страна на Министерството за транспорт и врски мора да бидат усогласени.



Општините се соочуваат со проблем со реалната проценка на данокот на промет на
недвижност и данокот за наследување, кога би требало да се примени единствената
методологија. Сопствениците бараат данокот на промет да се утврдува на пазарната
вредност, а не на вредноста утврдена врз основа на методологијата за проценка.



Постапките за наплата на данок на имот се одолговлекуваат заради неажурноста на
второстепените комисии кои не се основани од општините.

ЗАКЛУЧОК 11:

Комисијата за финансирање при ЗЕЛС на состанокот со Министерството за
финансии да побара:
1. Укинување
на
методологијата
донесена
од
страна
Министерството за транспорт и врски заради усогласување на
правното постапување и воедначен систем на проценка.
2. Комисиите кои одлучуваат по жалби во втор степен да бида
формирани од страна на општините.
3. Да се најде соодветно решение за случаите на избегнување на
плаќање на данок на промет на недвижност во случај на физичка
делба на заедничка градба
4. Да се усогласи Законската регулатива во случаите кога
доминантен дел од имотот е ставен во функција на вршење
трговска дејност (пример: 90% од имотот е во функција на
хотелска и угостителска дејност) при што несоодветно се плаќа
данокот на имот.
5. Со законот да бидат опфатени и верските објекти во кои се
врши трговска дејност.
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ЗАКЛУЧОК 12:

ЗЕЛС бара да се утврди право на општините да утврдуваат надомест за
трошоци за проценка во околности кога општинските комисии се
ангажирани за потребите на органите на државната управа.

ЧЕТВРТА ТОЧКА: Усвојување на Акциониот план за одбележување на 40 годишнината од
основањето на ЗЕЛС
Дискусија:


На 26-ти април се одбележува 40-години од постоењето на ЗЕЛС. При што се предвидени
бројни активности.



Ќе биде организирано доделување новинарска награда за новинар кој најмногу се заложил
за промовирање на процесот на децентрализација, проблемите на општините и дал
најголем придонес за подигање на свеста за придобивките за развојот на локалната
демократија.



Се предвидува организирање на фудбалски натпревар со учество на екипи на Владата,
Собранието на Р.М. новинарите и екипа на ЗЕЛС.



По повод 40 – годишнината од основањето на ЗЕЛС ќе биде одржана свечена седница со
поканување на бројни видни претставници поддржувачи на ЗЕЛС.

ОДЛУКА 1:

Управниот одбор едногласно го усвојува Акцискиот план за одбележување на 40
годишнината од основањето на ЗЕЛС.

ПЕТТА ТОЧКА: Извештај за финансиско работење на ЗЕЛС во 2011 г.


ЗЕЛС оствари широка активност на Комисиите и 14 Мрежи основани од страна на ЗЕЛС



Активности на ЗЕЛС поврзани со урбанизмот, право да управуваат со државното земјиште,
Успеавме да организираме огромен број на обуки. Софтверската апликација општините ќе
ја користат бесплатно без самостојно да даваат средства. До сега, благодарение на оваа
голема активност 77 општини го исполнија условот да управуваат со градежното
неизградено земјиште.



ЗЕЛС е посветен на јакнење на капацитети на општинска администрација од каде 1500
лица се опфатени со обуките.



Анализа на приходи и расходи - приходот од членарина е на незадоволително ниво.



ЗЕЛС мора да обезбеди сопствени приходи.

ОДЛУКА 2:

Управниот одбор едногласно го усвојува финансискиот извештај за работењето на
ЗЕЛС за 2011 г. со констатација дека ЗЕЛС рационално располага со средствата и
соодветно врши нивно трошење.
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ШЕСТА ТОЧКА: Усвојување на Правилник за утврдување на услугите кои се обезбедуваат
по основ членство во ЗЕЛС и останатите кои се обезбедуваат врз основа на специфичен
надомест.


Со правилникот се утврдуваат услугите кои ЗЕЛС ги обезбедува на општините врз основа
на членство во ЗЕЛС. Сите останати услуги се обезбедуваат врз основа на специфичен
надомест.



За секој вид на услуги кои не се опфатени со основните услуги Управниот одбор на ЗЕЛС
ќе усвои посебен тарифник со кој ќе се утврди висината на надоместокот за нивно
обезбедување.

ОДЛУКА 3: Се усвојува Правилникот за утврдување на услугите кои се обезбедуваат по
основ членство во ЗЕЛС и останатите кои се обезбедуваат врз основа на специфичен
надомест.
СЕДМА ТОЧКА: Избор на членови во Комисија за јавна набавка за хардвер и софтвер во
согласност со Закон.


Согласно Законот за регистар на подземни инфраструктурни објекти и придружни
инсталации и согласно Законот за градење со кој се предвидува задолжително електронско
издавање на одобрение за градење, ЗЕЛС е потребно да организира јавна набавка за
обезбедување на хардверска опрема и софтвер кој ќе биде ставен во функција на
општините.



Набавката на соодветната опрема ќе се изврши во соработка со Министерството за
транспорт и врски и агенцијата за електронски комуникации кои треба да предложат свои
членови во оваа Комисија.

ОДЛУКА 4:

Претседателот на ЗЕЛС г. Коце Трајановски, Потпретседателот г. Изет Меџити и
Потпретседателот г. Зоран Дамјановски се избираат за членови во Комисијата за
јавни набавки за набавка на хардвер и софтвер во согласност со Закон.

ОСМА ТОЧКА:

ОДЛУКА 5:

Формирање на Комисија за доделување на новинарска награда на
новинар кој дал најголем придонес во промоција на процесот на
децентрализација, ЗЕЛС и општините во Република Македонија

За членови во Комисија за доделување на новинарска награда на новинар кој дал
најголем придонес во промоција на процесот на децентрализација, ЗЕЛС и
општините во Република Македонија се избираат:
1. г. Тони Коцевски, градоначалник на општина Јегуновце
2. г. Александар Петрески, градоначалник на општина Охрид
3. г. Сади Беџети, Градоначалник на општина Тетово

ДЕВЕТТА ТОЧКА: Извештај до членовите на УО за проектот на Светска банка, "Процес
на само оценување на општинските финансии";


Светска банка упати барање до ЗЕЛС за добивање на податоците со кои располага.
Станува збор за податоци кои ЗЕЛС долгорочно ги систематизира и тие треба да бидат
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ставени во функција на процесот на лобирање за поткрепување на ставовите на ЗЕЛС во
насока на подобрување на системот на финансирање на општините.


ЗЕЛС и Светската банка имаат коректни односи и добра соработка во изминатиот период
особено заради проектот со кој се подржа Државната агенција за катастар.

ЗАКЛУЧОК 14; Управниот одбор го поддржува барањето на Светска банка и на принципот на
взаемно давање бара од Светската банка да ги обезбеди податоците од катастарот за општините а
податоците со кои располага ЗЕЛС ќе бидат ставени на располагање на Светската банка.
ДЕСЕТТА ТОЧКА: Разгледување на барањето од Министерството за економија за
утврдување на распределба на средствата од концесии за води


ЗЕЛС поднесе иницијатива средствата од концесиите за искористување на водни ресурси
да се распределат во сооднос 50 – 50% помеѓу општината и Републиката.



Дилемата која со ваквиот предлог треба да се надмине е да се утврди каде ќе настанува
надоместокот: на изворот, по течението или на местото каде се врши искористување на
водата.



Водите извираат во конкретна општина а се користат во други – соседни општини. Иако
изворот е лоциран на територијата на општината, таа од истото нема никаков прилив на
средства нити било каков друг бенефит. А таков е случајот со општините Пласница,
Берово, Маврово-ростуше. Ова прашање особено ќе дојде до израз кога ќе се реализираат
сите планирани проекти за производство на ел. енергија и за мини централи.



Можно решение е Кај малите централи, надоместокот да настанува на територијата на
соодветната општина. За големите централи,

ОДЛУКА 6: Управниот одбор ги избира г. Рамиз Мерко градоначалник на општина Струга за
член и г. Мукрем Мехмеди градоначалник на општина Маврово – Ростуше за заменик член во
работната група каде ќе се разгледува ова прашање.

ЕДИНАЕСЕТТА ТОЧКА: Информација за спроведување на заклучоците од седницата на
Комитетот за отпад при Влада на Р.М. со Предлог - Заклучоци за идно постапување;


Постапувајќи по ЗАКЛУЧОЦИТЕ на Комитетот за отпад при Владата на Р.М., во
изминатиот период ЗЕЛС презеде огромен број на активности. Информацијата за
преземените активности е доставена и е во прилог на овој ЗАПИСНИК



Постои потреба од доусогласување на Правилникот со кој се уредува бојата и
унифо0рмата на комуналните редари. Зџа ова е потребно да бидат дополнително
консултирани општините.



Неодамна ЗЕЛС изврши дистрибуција на Предлог – Методологијата за утврдување на
цените за интегрирано управување со отпадот.

ЗАКЛУЧОК 15: ЗЕЛС не се согласува со содржината на методологијата за утврдување на цените
за интегрирано управување со отпадот, особено бидејќи за истата не е отворена соодветна
расправа од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање. Се задолжува
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Комисијата за комунални дејности да организира процес на консултации со надлежните
Министерства за транспорт и врски и Министерството за животна средина и да обезбеди широка
консултација на општините заради утврдување на соодветна содржина на правилникот.
ЗАКЛУЧОК 16: Управниот одбор на ЗЕЛС ги усвојува следните ЗАКЛУЧОЦИ кои се однесуваат
на идното постапување поврзани со предметот на разгледување од страна на Комитетот за отпад:
1. Управниот одбор на ЗЕЛС го поддржува барањето за регулирање на статусот на
комуналните редари и утврдување на вршењето на предметот на нивната работа како
работа од висок ризик.
Се задолжува стручната служба на ЗЕЛС, во консултација со стручните служби на
општините во Републиката да изврши усогласување на степенот на ризик на работата на
комуналниот редар во соработка со Министерството за транспорт и врски и
Министерството за информатичко општество и администрација, и да изготви предлог – акт
за утврдување на ова право.
2. ЗЕЛС во соработка со Министерството за транспорт и врски и Министерството за
внатрешни работи ќе изготви унифициран образец на Записник со кој ќе се опфатат
Записникот за сторен прекршок, покана за плаќање на глоба и упатување за вршење на
општокорисна работа.
3. Во постапката на меѓуресорна соработка, ЗЕЛС ќе изврши координација и усогласување на
активности со Државниот пазарен инспекторат заради поддршка на општинските
комунални редари во спроведување на Законот за јавна чистота кој се однесува на
нелегални продавачи на индустриски и земјоделски производи
4. Управниот одбор смета дека проблемот со легитимирањето на сторителите на прекршоци е
клучен за непречено спроведување на Законот за јавна чистота, заради што ЗЕЛС ќе
изготви иницијатива за донесување на Закон со кој ќе се уреди статусот на комуналните
редари како службени лица со што ќе се надмине и прашањето со располагањето и
заштитата на личните податоци.
5. ЗЕЛС ќе изготви иницијатива за усогласување на Законската рамка со која надлежноста во
спроведувањето на Законот за јавна чистота ќе се пренесе и на општинските комунални
инспектори и на инспекторите за животна средина.
6. ЗЕЛС ќе изготви ЕЛЕКТРОНСКИ РЕГИСТАР НА ИЗРЕЧЕНИ ПРЕКРШОЦИ преку
изготвување на посебна веб-базирана апликација достапна до сите општини и надлежните
министерства, а особено Комисиите за прекршоци пред кои се водат поведените постапки.
Регистарот ќе ги опфаќа и електронските обрасци и доказните фотографии заради
поефикасно постапување.
Процесот на изготвување на содржината на ЕЛЕКТРОНСКИОТ РЕГИСТАР ќе се изврши
во соработка со Министерството за транспорт и врски и Министерството за внатрешни
работи преку работна група формирана од страна на ЗЕЛС.
7. Управниот одбор на ЗЕЛС го поддржува проектот “Македонија без отпад 2012” и
соодветно ќе изврши координација на активностите на општините во рамките на
сопствената организациска структура.
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8. Заради зголемување на свесноста и значењето од спроведување на Законот за јавна
чистота, досегашните резултати и ефикасноста на општините, ЗЕЛС со поддршка на
Владата на Република Македонија ќе изготви краток медиумски филм.
9. Управниот одбор на ЗЕЛС упатува препорака до статистичките региони во Републиката да
ја искористат можноста за спроведување на Законските одредби кои се однесуваат на
интегрирано управување со отпад преку искористување на моделите на ЈПП (јавно
приватно партнерство).
10. ЗЕЛС упатува препорака до директорите на јавните комунални претпријатија да преземат
мерки и соодветно да задолжат лица кои ќе го следат извршувањето на општокорисната
работа и за истото да обезбедат евиденциски листи и други докази (фотографии, проверки
на лице место итн.)
ДВАНАЕСЕТТА ТОЧКА: Информација за наплата на членарина на ЗЕЛС


Наплата на членарина во просечен износ од 63%.



Сите активности кои се преземаат со годишнјите планови се во насока на обезбедување на
финансиска стабилност и самостојност.



Донаторските средства се разбира се добредојдени, но мора да се покаже одговорност и
лојалност кон организацијата во која се вложува.



Наплатата на членарината има надолен тренд кој е загрижувачки.

ЗАКЛУЧОК 17:Управниот одбор ја констатира недоволната и неажурна наплата на членарината
од страна на општините. Во насока на зголемување на наплатата се преземаат мерки со кои
услугите кои ќе се обезбедуваат од страна на ЗЕЛС ќе имаат посебен третман кон општините кои
редовно си ја подмируваат членарината, односно истите ќе бидат повластени општини.
ТОЧКА РАЗНО:
1. Разгледување на состојбата со високите цени за сирова вода од водостопанствата кон
општинските ЈКП


Општините се соочуваат со проблем да мора да користат вода од водостопанствата кои
самостојно ја утврдуваат цената на водата. Бидејќи крајните корисници се категорија која е
ценовно-осетлива, јавните претпријатија се доведени во ситуација да западнуваат во
катастрофални загуби.



ДА СЕ изготви иницијатива за соодветна измена на ЗАКОНОТ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО
да се утврди соодветна методологија за пресметка на цената на сировата вода.



Општините имаат и кредити заради јавните претпријатија од каде се доведени во
катастрофална положба. Ова особено што и ДДВ настанува со испорачата фактура а не по
реализираната.
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ЗАКЛУЧОК 18: Се задолжува Комисијата за комунални дејности на својата прва наредна седница
да го разгледа прашањето за цената на сирова вода од акумулациите и да утврди предлог за
надминување на состојбата.
2. Разгледување на состојбата со согласностите и барањата на општините за
задолжување заради раздолжување


Став на ЗЕЛС е дека се поддржува барањето на четирите задолжени општини да се
задолжат кај комерцијалните банки заради раздолжување. На овие општини сеуште не им е
дадено согласност



Општина Охрид по овој основ плаќаме камати во висина од 19%. Банките исто така ја
проценуваат кредитоспособноста на општината. Многу локални проекти остануваат
нереализирани.

ЗАКЛУЧОК 19: Се задолжува Комисијата за финансирање повторно да го покрене ова прашање и
да упати апел до Министерството за финансии за наоѓање на соодветно решение.
3. Разгледување на проблемот со наплата на трошоците за дислокација на објекти на
електричната мрежа и проблемот со легализацијата


Во постапките на легализација, согласно прописите врз основа на кои ЕВН не смее да
врши приклучување во енергетската мрежа на објекти кои се нелегално изградени.



Барањата за дислокација на објекти на електричната мрежа со кои управува ЕВН неажурно
се третираат од страна на оваа компанија, а и дополнително, на општините им се
утврдуваат високи трошоци за наплата.

ЗАКЛУЧОК 20: Се задолжува Комисијата за енергетика да свика седница на која ќе бидат
поканети и претставници на ЕВН Македонија со цел надминување на проблемите.

Берово 19 март, 2012 г.

Составил,
Стручната служба на ЗЕЛС
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