ЗАПИСНИК

од Петтата седница на
Надзорниот Одбор на ЗЕЛС
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ЗАПИСНИК
од 5-та седница на Надзорниот Одбор на ЗЕЛС
Скопје, 26 март, 2015 г.

Присутни: Жика Стојановски, Момчило Алексовски , Николче Чурлиновски,
Илчо Захариев, како членови и Љупчо Колев како гостин.њ
Дискусија:
Потврдено е присуството на 4 (четири) од вкупно 5 (пет) членови на
Надзорниот одбор, со што истиот може полноправно да одлучува.
Надзорниот одбор едногласно го усвои следниот:
ДНЕВЕН РЕД
1.
Извештај за работата на ЗЕЛС во 2014 година;
2.
Разгледување на состојбата со наплата на членарина кон
ЗЕЛС;
3.
Усвојување на правилник за постапување при нередовна
наплата на членарина кон ЗЕЛС;
4.
Разно.

ПРВА ТОЧКА: Извештај за работата на ЗЕЛС во 2014 година;
По првата точка, извршниот директор на ЗЕЛС, направи краток преглед на
активностите и достигнувањата завршени во 2014 година, по што детално ја
презентираше завршната сметка и финансиското работење на организацијата.
ОДЛУКА: едногласно се усвоени извештаите за работата на ЗЕЛС во 2014
година.
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ВТОРА ТОЧКА: Разгледување на состојбата со наплата на
членарина кон ЗЕЛС;
Членовите на Надзорниот одбор се информирани за деталната состојба со
наплата на чланарината, како и за бројот на потпишани спогодби, за наплата
на заостанатиот долг на рати. Беа зачудени од огромната сума на неплатени
тековни обврски на членството.
ТРЕТА ТОЧКА: Усвојување на правилник
нередовна наплата на членарина кон ЗЕЛС;

за

постапување

при

На членовите на Надзорниот одбор им беше претставен новиот Правилник, кој
произлезе како задача од еден од состаноците на Управниот Одбор, но и како
активност предвидена со Акцискиот План на ЗЕЛС за 2015 година.
Членовите се изјаснија дека е тоа добар начин да се изврши наплата на
заостанатите долгови, иако не беа сигурни дека ваквиот потег ќе ги даде
бараните резултати.
Го задолжија Претседателот на Надзорен Одбор, градоначалникот Жика
Стојановски, да ги пренесе нивните ставови на седница на Управниот Одбор на
ЗЕЛС.

ЧЕТВРТА ТОЧКА:

Разно;

Градоначалникот на Штип, го образложи писмото, кое во име на општината го
испрати до Управниот Одбор, и во кое побара ослободување на дел од долгот
кој го имаат кон ЗЕЛС, на име чланарина. Кажа дека на ваков чекор се одлучиле
заради огромните штети кои општината ги претрпела од последните поплави, и
дека санирањето ќе биде долг и макотрпен процес за општина Штип.
На неговото излагање се надоврза градоначалникот Момчило Алексовски, кој
кажа дека и неговата општина претрпела огромни штети од поплавите.
Одлуката по ова прашање е препуштена на Управниот Одбор на ЗЕЛС.
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Бр.
Скопје, 26 март, 2015 г.

Составил,
Стручната Служба на ЗЕЛС
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