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ЗАПИСНИК
од 4-та седница на Генералното Собрание на ЗЕЛС
18 декември, 2014 г., х.Александар Палас

Присутни: Коце Трајановски – ГРАД СКОПЈЕ, Невзат Бејта – ГОСТИВАР, Драги
Наџински – БЕРОВО, Љупчо Колев – БОСИЛОВО, Енвер Пајазити – БРВЕНИЦА,
Николче Чурлиновски – ВАЛАНДОВО, Ванчо Стојанов – ВАСИЛЕВО, Цветомир
Угриноски – ВЕВЧАНИ, Славчо Чадиев – ВЕЛЕС, Емил Дончев – ВИНИЦА, Бајрам
Кадрија – ВРАПЧИШТЕ, Иван Франгов – ГЕВГЕЛИЈА, Жанета Чаушевска – ГРАДСКО,
Игор Трајкоски – ДЕБАРЦА, Дарко Шехтански – ДЕЛЧЕВО, Љупчо Блажевски – ДЕМИР
ХИСАР, Борче Стамов – ДОЈРАН, Боше Милошевски – ДОЛНЕНИ, Александар Панов –
КАВАДАРЦИ, Благој Јованов – КОНЧЕ, Ратко Димитровски – КОЧАНИ, Мите Андоновски
– КРАТОВО, Арсенчо Алексовски – КРИВА ПАЛАНКА, Садула Дураки – ЛИПКОВО,
Орце Цветковски – ЛОЗОВО, Мукрем Мехмеди – МАВРОВО И РОСТУШЕ, Дарко
Митевски – МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА, Милосим Војнески – МАКЕДОНСКИ БРОД,
Стево Пивковски – МОГИЛА, Ванчо Апостолов – НЕГОТИНО, Лазар Котевски –
НОВАЦИ, Исмаил Јаховски – ПЛАСНИЦА, Марјан Ристески – ПРИЛЕП, Тони Тоневски –
ПРОБИШТИП, Сашо Николов – РАДОВИШ, Момчило Алексовски – РАНКОВЦЕ,
Стојанче Лазов – РОСОМАН, Стевче Трпковски – СОПИШТЕ, Милован Стојковски –
СТАРО НАГОРИЧАНЕ, Азем Садику – СТУДЕНИЧАНИ, Исен Асани – ТЕАРЦЕ,
Костадин Личков – ЧЕШИНОВО ОБЛЕШЕВО, Ивица Коневски – АЕРОДРОМ, Тони
Трајковски – ГАЗИ БАБА, Сокол Митровски – ЃОРЧЕ ПЕТРОВ, Билјана БеличанецАлексиќ – КИСЕЛА ВОДА, Беким Мурати – САРАЈ.
Претседатели на совет: Желино , Струмица
Со овластување: Битола, Кривогаштани, Пехчево, Ресен, Свети Николе, Чаир
Гости:
Лирим Шабани- Министер за локална самоуправа

Луиза Винтон, постојан координатор на Обединетите нации и постојан претставник
на УНДП во Република Македонија
Претставник од о Делегацијата на Европската унија во нашата земја
Пред почетокот на работниот дел од седницата поздравно обраќање имаше
министерот за локална самоуправа, Лирим Шабани. Тој изрази задоволство од
взаемната соработка меѓу ЗЕЛС, општините и Министерството за локална
самоуправа како клучна за успешното спроведување на процесот на
децентрализација и реализацијата на многу значајни проекти. Тој ги повика
градоначалниците на натамошна соработка, при што ги посочи клучните
предизвици за следната година: подобрено финансирање на услугите што ги
испорачуваат општините, проширување на опфатот на е-услуги, подготовка и
финансирање на проекти од регионално значење, согласно новите критериуми за
оценување, зајакнување на капацитетите на центрите за регионален развој до ниво

на обезбедување на финансиска оддржливост, преку менување на начинот на нивно
финансирање и на моделот на управување.
Работен дел:
Присутните делегати го усвоија следниот:

ДНЕВЕН РЕД
1. Информација за превземените активности на ЗЕЛС во 2014 година (Обраќање на
Претседателот на ЗЕЛС, г. Коце Трајановски);
2. Усвојување на Акционен план на ЗЕЛС за 2015 година;

3. Усвојување на Буџет на ЗЕЛС за 2015 година;
4. Отворена дискусија – Разно.

Одлука за избор на членови во работното претседателство на 4-та седница на
Генералното Собрание на ЗЕЛС
За членови на Работно претседателство се предложени:
1. Коце Трајановски - Градоначалник на Град Скопје и Претседател на ЗЕЛС
2. Невзат Бејта - Градоначалник на општина Гостивар и Потпретседател на ЗЕЛС
3. Јосиф Христов - Претседател на совет на општина Струмица
Предлогот за членови на Работно претседателство беше едногласно е усвоен
ОДЛУКА: За членови на Работното Претседателство на 3-та седница на Генералното
Собрание на ЗЕЛС се избираат:
1. Коце Трајановски - Градоначалник на Град Скопје и Претседател на ЗЕЛС
2. Невзат Бејта - Градоначалник на општина Гостивар и Потпретседател на ЗЕЛС
3. Јосиф Христов - Претседател на совет на општина Струмица
ПРВА ТОЧКА: Информација за преземените активности на ЗЕЛС во 2014 година
(Обраќање на Претседателот на ЗЕЛС, г. Коце Трајановски);

"Завршуваме уште една календарска година. Период кога ги сублимираме
постигнатите резултатите од изминатите 12 месеци. Говориме за успесите,
слабостите, за идните заложби. Постојано се соочувавме со низа предизвици, кои не
ни дозволуваат да бидеме комотни, да се опуштиме, туку, напротив, не држат во
постојан потстрек, за изнаоѓање на подобри и поинвентивни решенија". Вака
претседателот на ЗЕЛС, Коце Трајановски го започна својот отчет за реализираните
активности на Заедницата, во текот на 2014 година. Претседателот на ЗЕЛС во
својата информација за реализираните активности во изминатиот период истакна
дека генерално е задоволен од досега постигнатото, потенцирајќи ги резултатите,
предизвиците, приоритетите во развојот на општините. Во голем процент
напредокот е резултат на бројните активности реализирани преку ЗЕЛС, каде сите

општини обединети и единствени работат на унапредување на овој процес и на
квалитетно извршување на доверените надлежности. Она што го потенцира во
својот говор е успехот на ЗЕЛС да го канализира големиот потенцијал на
општинската администрација, преку 15-те професионални мрежи, тој да прерасне во
креативен иницијатор на бројни предлози за обезбедување на адекватни измени
или дополнување на законската регулатива во правец на натамошно успешно
развивање на децентрализацијата.
Говореше за постигнувањата во секоја од утврдените четири стратегиски
цели на ЗЕЛС. Во однос на лобирањето посочи дека се разгледани и иницирани
поголем број на предлози за законски измени до централната власт. Вонредните
парламентарни избори, што се одржаа годинава, одзедоа одреден временски период
што релативно се рефлектираше на полето на лобирањето, односно во делот на
воспоставувањето на дијалог со надлежните министерства. Тоа доведе за одредени
поднесени иницијативи, се уште да немаме конкретни резултати, но беа истакнати и
позначајните успеси, како оние обезбедени во Законот за земјоделско земјиште. Од
01 јануари 2015 година, општините од закуп на земјоделското земјиште ќе добиваат
10 % од закуп на земјоделското земјиште, во 2016 година 20 %, потоа 30%, а во 2018
година, поделбата на средствата ќе биде подеднаква, доколку општината има
наплатено данок на недвижен имот од 80% во однос на планираните средства од
претходната година.
Претседателот на ЗЕЛС говореше и за значењето на ЗЕЛС тренинг центарот
каде годинава обуки минале околу 2000 лица, повеќето од општините, а беше
посочено дека ЗЕЛС големо внимание посветува и на реализирањето на
стратегиската цел за поддршка на општините во обезбедувањето на нови
софтверски решенија за воведување на електронските услуги за граѓаните. Системот
за електронски услуги, што пред неколку години беше подигнат во просториите на
ЗЕЛС, се одржуваат во име на сите општини и се надградува во континуитет. Оваа
година ЗЕЛС обезбеди уште две нови: електронско јавно надавање за спроведување
на постапката за продажба и давање под закуп на движни и недвижни ствари и
софтверската апликација за електронско водење на прекршочна постапка, согласно
Законот за јавна чистота. ЗЕЛС и локалните власти, стана лидери во регионот, во
користењето на електронски апликации за обезбедување на услуги кон граѓаните.
Оваа година во ЗЕЛС дојдоа повеќе делегации да се запознаат со овие алатки, а
особено вниманието беше насочено кон примената на „е-дозвола за градба”. Веќе од
следната година, искуствата во спроведувањето на оваа електронска алатка ЗЕЛС ќе
ги пренесе во Република Србија .
Во однос на стратегиската цел за обезбедување на поголемо искористување на
средствата од ИПА фондовите од страна на општините, Трајановски истакна дека
ЗЕЛС презема се поинтензивни активности во оваа насока. Ги посочи и активности
на Заедничкиот консултативен комитет меѓу Република Македонија и Комитетот на
регионите на Европската унија, како и повеќето проекти со кои се овозможува
поддршка на општините за издигнување на значајни прашања кои се однесуваат на
зајакнувањето на граѓанското учество и демократските процеси во земјата,
транспарентното работење и преземање на превентивни антикоруптивни
активности, како и во областа на почитување и заштита на човековите права и
родовата еднаквост.

На крајот од своето излагање, претседателот на ЗЕЛС, укажа за потребата за редовно
плаќање на членарината кон ЗЕЛС, на сите општини. Им честита на оние кои тоа
навремено го прават и уште еднаш информира за ставот на УО, општините кои
досега не ја извршиле целосно исплатата тоа да го сторат до крајот на 2014 година и
да ја искористат можноста со склучување на договор со ЗЕЛС за утврдување на
ратите, можност која досега ја искористиле 23 општини. Трајановски посочи дека на
последната седница на УО е донесен заклучок за изготвување на Правилник со кој
општините кои не плаќаат редовно членарина да се исклучат од одредени услуги
кои ги дава ЗЕЛС. Со плаќање на членарината покрај другото се потврдува и
лојалноста кон ЗЕЛС и дека сите странски и домашни организации кои даваат
финансиска поддршка, сакаат да го видат придонесот и на членките на ЗЕЛС. Притоа
изрази и благодарност до општините кои редовно ја подмируваат оваа обврска и тие
општини кои почнале да ги подмируваат долговите од претходните години.
ВТОРА ТОЧКА: Усвојување на Акционен план на ЗЕЛС за 2015 година











Акциониот план на ЗЕЛС за 2015 година го образложи извршната директорка
Душица Перишиќ
Следната година ЗЕЛС ќе изработи нов Стратегиски план за 2015 – 2019
година, за што веќе е формирана и комисија составена од градоначалници
кои, каде ќе се дадат новите насоки на понатамошните правци на дејствување
на Заедницата.
Ќе се ревидираат „Систематизираните ставови на ЗЕЛС”, како моќна алатка на
локалните власти за иницирање на законски измени и дополнувања, пред
централната власт.
ЗЕЛС ќе пристапи и кон изработка на стратегија за финансиска стабилност, со
предлози за рационализација на трошоци за давање јавни услуги, отворање на
ЕУ Консултативен центар, поддршка за системот на електронски услуги и
систем на детекција и превенција на мрежни напади, развој на софтверски
апликации и тековно одржување на постојните, обуки за општинската
администрација .
Ќе се пристапи и кон изработка на Правилник за достапност на услугите на
ЗЕЛС врз основа на платена чланарина, со цел рамноправен пристап кон
општините кои ја извршуваат обврската за регулирање на членарината кон
ЗЕЛС и оние кои тоа не го извршуваат .
Беа посочени и поголемите проекти во кои ЗЕЛС ќе им дава поддршка на
своите членки, како:„Сертификација на форумските модератори”, новиот
Проект „Зајакнување на капацитетите на општинските службеници и на
локални претставници за родово одговорно буџетирање” што ќе се реализира
во сите општини, во следните 24 месеци, спроведување на Регионалниот
сертификат на општините со поволно деловно опкружување БФЦ “ и други
проекти

ОДЛУКА: Генералното Собрание на ЗЕЛС го усвои Акциониот план на ЗЕЛС за
2015 година.
ТРЕТА ТОЧКА: Усвојување на Буџет на ЗЕЛС за 2015 година





Буџетот на ЗЕЛС ги следи проектираните финансиски потреби за реализација
на предвидените активности, при што беше истакнато дека речиси половина
од утврдените средства се обезбедени од страна на донаторски организации,
меѓу кои најзначајна е Швајцарската агенција за соработка и развој.
Буџетот на ЗЕЛС за 2015 година е проектиран на 46,672,344,00 денари

ОДЛУКА: Генералното Собрание на ЗЕЛС го усвои Буџетот на ЗЕЛС за 2015
година.
ТОЧКА РАЗНО:



За дискусија се јави градоначалникот на Теарце, Исен Асани.

Тој нагласи дека за поставување на телекомуникациската опрема на
компаниите ВИП, ОНЕ и Македонски Телеком не плаќаат надомест за користење на
земјиштето кон општината.
Понатаму тој апелираше заеднички, во рамките на ЗЕЛС сите градоначалници да се
изборат за зголемување на квалитетот на услугите кои тие ги даваат на граѓаните,
потенцирајќи го тука проблемот со отварање на градинка во неговата општина во
простории кои не се соодветни за таа намена.
Скопје, 18 декември, 2014 г.

Составил:
Стручна служба на ЗЕЛС

