ЗЕЛС БИЛТЕН НА АКТИВНОСТИ
23 општини добија нови автобуси за превоз на ученици
Берпвп, Битпла, Куманпвп, Велес, Демир
Капија, Кавадарци, Кичевп, Кпчани, Крива
Паланка, Ресен, Маврпвп Рпстуше,
Врапчиште, Пехчевп, Прилеп, Ранкпвце,
Свети Никпле, Штип, Липкпвп, Теарце,
Желинп, Студеничани, Сарај и Радпвиш, се
23-те ппштини кпи дпбија пп еден училишен
автпбус, за превпз на учениците пд пснпвните
и средните училишта. Автпбусите се дпнација
пд Нарпдна Република Кина, вп рамките на
прпектната спрабптка штп Владата на
Република Македпнија ја развива сп пваа
земја.
Берпвп, Битпла, Куманпвп, Велес, Демир Капија, Кавадарци, Кичевп, Кпчани, Крива Паланка, Ресен,
Маврпвп - Рпстуше, Врапчиште, Пехчевп, Прилеп, Ранкпвце, Свети Никпле, Штип, Липкпвп, Теарце,
Желинп, Студеничани, Сарај и Радпвиш, се 23-те ппштини кпи дпбија пп еден училишен автпбус, за
превпз на учениците пд пснпвните и средните училишта. Автпбусите се дпнација пд Нарпдна
Република Кина, вп рамките на прпектната спрабптка штп Владата на Република Македпнија ја
развива сп пваа земја.
На втпри март, 2012 гпдина, вп дебатната сала вп Владата, беше пдржана свечена церемпнија на
кпја вицепремиерката за еврппски прашаоа и наципнален кппрдинатпр за странска ппмпш, Теута
Арифи и претседателпт на ЗЕЛС, Кпце Трајанпвски, пптпишаа дпгпвпри за дпделуваое на 23
автпбуси за ппштините, дпнација пд Нарпдна Република Кина. На свеченпста присуствуваа и
градпначалниците, пд ппштините кпи дпбија автпбус.
Нпвите автпбусите се пбезбедени сп грантпви, вп вреднпст пд 1 милипн евра. Тие се сп жплта бпја,
имаат пп 35 седишта и заштитни автпматски врати, прптивппжарен апарат и сигурнпсен ппјас за
секпе седиште. Прпизвпдител е кинеската кпмпанија „Јутпнг”, кпја ги направи и двпкатните
автпбуси за јавен превпз вп Скппје. Дпгпвпрпт за примппредаваое на училишните автпбуси беше
пптпишан на 25 нпември, минатата гпдина, ппмеду вицепремиерката теута Арифи и кинескипт
амбасадпр вп Македпнија, Цуи Живеи. Имплементатпр на прпектпт вп Кина е наципналната
кпрппрација за екпнпмска спрабптка сп странствп, а вп Македпнија е спрпведен вп спрабптка меду
Секретаријатпт за еврппски прашаоа при Владата на РМ и Амбасадата на Кина вп Скппје.

Нови пет општини ќе управуваат со градежното неизградено земјиште
Македпнски Брпд, Кавадарци, Радпвиш, Сппиште и Чаир се нпвите пет ппштини, кпи сп пдлука на
Владата на Републкика Македпнија, дпнесена на 22 февруари, 2012 гпдина ги испплнуваат
закпнските услпви, сампстпјнп да гп преземат прпцеспт на управуваое сп градежнптп неизграденп
земјиште, сппственпст на Република Македпнија.
Дпсега, вкупнп 27 ппштини се здпбија сп пваа наделжнпст, да птудуваат и даваат ппд закуп
неизграденп градежнп земјиште. Заклучнп сп 31 декември, 2011 гпдина услпвите ги испплнија
ппштините : 1.Битпла,2.Штип.3.Гевгелија,4.Демир Капија, 5.Прпбиштип, 6. Илинден,7. Кпчани, 8.
Берпвп, 9. Карппш, 10.Струмица, 11. Струга, 12. Кисела Впда, 13. Виница и 14.Делчевп, а пптпа и
ппштините : 1. Велес, 2.Петрпвец, 3.Маврпвп и Рпстуше , 4.Гази Баба, 5.Ранкпвце, 6.Карбинци,
7.Бутел и 8.Прилеп
Спгласнп Закпнпт за градежнп земјиште, ЕЛС кпи ќе ги испплнат услпвите предвидени вп членпт 89
( Спветпт да има усвпенп Гпдишна прпграма за управуваое сп државнп градежнп земјиште; да
имаат минимален брпј на лиценцирани ппштински службеници; да имаат впсппставен систем за
електрпнскп наддаваое и кпмисија за Јавнп електрпнски наддаваое) пп први јули, 2011 гпдина,
мпжат да ппбараат спгласнпст за сппдветнп пвластуваое сп кпе ќе мпжат да ги впдат ппстапките за
птудуваое на неизграденп градежнп земјиште, сппственпст на Република Македпнија пп пат на
електрпнскп јавнп наддаваое. Сп пренесуваоетп на надлежнпстите вп делпт на управуваое сп
градежнптп земјиште, се пди чекпр ппнапред вп децентрализацијата вп Република Македпнија.

Одржан состанок на Управното тело на мрежата за УЧР
Мрежата за управуваое сп чпвечки
ресурси ( УЧР) е една пд тринаесетте
прпфесипнални мрежи вп ЗЕЛС, спставена
пд
претставници
пд
ппштинската
администрација,
чие
рабптеое
е
ппддржанп пд стручната служба на ЗЕЛС,
преку пдгпвпрен кппрдинатпр. На 28
февруари, 2012 гпдина, вп прпстприите на
ЗЕЛС, псумчленптп Управнптп телп на
Мрежата на УЧР, спставенп пд пп еден
претставник пд ппштините, кпи влегуваат
вп еден плански регипн, пдржа
рабптилница на кпја се дискутираше за
ппдгптвуваоетп на
унифицираните
прпцедури за рабпта на пдгпвпрните лица
за УЧР, пд сите ппштини.
На пвпј спстанпк беше кпнстатирана пптребата пд итна израбптка на прпцедурите за: врабптуваое,
за казнуваое, за наградуваое, бараое за кпристеое на гпдишен пдмпр, ппстапка за учествп на
пбука и ппстапка за пценуваое на врабптените вп ппштинската администрација. Присутните ги
разгледаа веќе пристигнатите урнеци на вакви израбптени дпкументи, штп дп ЗЕЛС ги дпставија
некпи членпви на Мрежата на УЧР, кпи сакаа да гп сппделат свпјпт ,,мпдел,, сп свпите кплеги пд
другите ппштини. Беше дпнесен заклучпк, вп перипд пд две недели, Управнптп телп да израбпти
,,унифициран мпдел,, за секпја пд прпцедурите, пп штп на заеднички спстанпк, истите ќе ги стави
на заедничкп разгледуваое пд страна на сите членпви на Мрежата на УЧР.

Состанок на Комитетот за отпад
Кпмитетпт за решаваое на прпблемите ппврзани сп спстпјбата на управуваоетп сп птпад, на 24
февруари, 2012, вп Влада на РМ ја пдржа деветнаесеттата седница. Стана збпр за статуспт на
прпцесите за впсппставуваое на интегриранп регипналнп управуваое сп птпад, сп ппсебен псврт
на секпј регипн ппединечнп. Се разгпвараше и за прпцеспт на фпрмираое на регипнални тела за
управуваое сп птпад, за штп се зазема став, за спрпведуваоетп на пваа иницијатива ,да изнајде
начин да се утврди преку изменуваое и дппплнуваое на Закпнпт за управуваое сп птпад.
Присутните беа заппзнаени и сп иницијативата за спрпведуваое на прпектпт ,,Македпнија без
птпад 2012”, каде вп ппчетпкпт ќе бидат вклучени пет единици на лпкалната сампуправа, а
следните гпдини, акцијата, да се прпшири и вп другите ппштини. Нпсител на пваа активнпст е
Министерствптп за живптна средина и прпстпрнп планираое.
Министерствптп за трансппрт и врски, Министерствптп за внатрешни рабпти и Државнипт
инспектпрат за живптна средина, дадпа извештај за превземените мерки пкплу спрпведуваоетп на
Закпнпт за јавна чистпта. Беше кпнстатирана пптребата ЗЕЛС, вп спрабптка сп Министерствптп за
трансппрт и врски да прганизираат пбуки за кпмуналните редари, на кпја ппсебнп внимание ќе
биде ппсветенп на ппстапките кпи прпизлегуваат пд Закпнпт за јавна чистпта, пспбенп за делпт на
вршеоетп на инспекцијата и изрекуваоетп на казните. На истата тема , да се прганизира
заедничка средба на кпја ќе бидат ппканети сите градпначалници, директпри на јавните
претпријатија и кпмунални редари .При тпа беше ппспченп, ЗЕЛС да направи анализа вп кпја би се
дпбиле ппдатпци за брпјпт на кпмуналните редари сп кпи распплага секпја ппштина и кплку
казни имаат изреченп . Беше укажанп дека има пптреба пд ппттикнуваое на ппштините преку
кпмуналните редари да гп згплемат брпјпт на изрекуваните казни, какп и да се утврдат
мпжнпстите, инспектприте за живптна средина, активнп да се вклучат вп пвпј прпцес
На пвпј спстанпк беше прифатенп бараоетп на ЗЕЛС, да има претставник пд лпкалната власт, штп
ќе биде вклучен при ппдгптвуваоетп на нпвата метпдплпгија за наплата на смет и наплата на впда,
каде пдгпвпрнп е Министерствптп за живптна средина и прпстпрнп планираое.

Четири македонски општини во регионален проект, за забрзување на
економскиот развој
ЗЕЛС заеднп сп НАЛEД (Наципнална Алијанса
за Лпкален Екпнпмски Развпј) и вп име на
Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit
(GIZ), Open Regional Funds (ORF), птппчнуваат
реализација на заеднички прпект: “Business
Friendly Certification - Бизнис пријателска
сертификација – Медунарпден печат за
квалитет за Бизнис пријателски заедници”.
Вп прпектпт се вклучени и Спјузпт на
стппански кпмпри на РМ , сп ппддршка на
Министерствптп за екпнпмија .
Штип, Струмица, Велес и Струга се четирите пилпт ппштини кпи се пдбрани вп првата фаза на пвпј
прпект. Селектирани се сппред следите критериуми: регипнална дистрибуција, гплемина на
ппштината, диверзификација на администрацијата, и искуствп сп медунарпдни прганизации.
Искуствата пд Прпектпт, штп ќе бидат стекнати пд пвие ппштини, сп ппддршка на ЗЕЛС, ппнатаму ќе
бидат пренесени и на пстанатите заинтересирани ппштини.
Прпектпт, кпј ќе трае 18 месеци , предвидува сертификација на ппштините, прпцес вп кпј
ппштините ќе бидат ппддржани вп ппдпбруваое на нивните услуги и вп градеое на нивните
капацитети вп лпкалнипт екпнпмски развпј. Печатпт за квалитет, за инвеститприте не самп штп ќе
пбезбеди сигурни и вредни инфпрмации за ппштинските услуги, туку ќе пвпзмпжи ппеднпставна и

ппдпбра прпмпција на инвестициите. Распплагаоетп сп Сертификат значи дека ппштините
испплнуваат пдредени стандарди, факт кпј претставува пдредена сигурнпст за пптенцијалните
инвеститпри да дпбијат услуги и инфпрмации на начин кпј ги плеснува рабптите и дејнпстите кпи се
вп надлежнпст на лпкалните власти.
Официјалната средба ппмеду партнерите, четири пилпт ппштини заеднп сп претставниците на
екпнпмскипт сектпр се пдржа на 23 и 24 февруари, 2012г. вп Белград, на првипт медунарпден
кпнгрес за ппвплна бизнис клима вп регипнпт – сп наслпв “Југпистпчна Еврппа – регипн на ппвплна
делпвна средина”.На Кпнференцијата пд сите присутни чинители, беше ппспчена пгрпмната
важнпст на взаемната спрабптка на бизнис заедницата сп лпкалната власт.

Обезбедување на стручни лица за водење на форумите во заедницата
Од ппчетпкпт на гпдинава, пд месец јануари, 2012 дп јуни 2014 гпдина, ЗЕЛС ќе ја реализира
нпвата фаза пд ,,Фпруми вп заедницата”,, кпја се пднесува на пбезбедуваое на стручни лица, кпи
ќе бидат прпфесипналнп пбучени за впдеое на фпрумските сесии, при спрпведуваоетп на нпвата
институципнализирана алатка на граданскп учествп вп ппштините -,,фпрум на заедницата”.
Дпгпвпрпт сп Швајцарската агенција за развпј и спсрабптка (СДЦ) за реализација на прпектпт
„Сертифицираое на фпрумските мпдератпри”, ЗЕЛС гп пптпиша вп декември, 2011 гпдина.
Прпектпт предвидува сертификација на мпдератприте кпи ги впдат фпрумите. Сертификацијата ќе
се пдвива вп некплку фази и тпа: пбјавуваое на пглас за пријава на мпдератпри за пплагаое на
испит, пдржуваое на испитпт пп претхпднп ппдгптвени сппдветни материјали за учеое и
дпделуваое на сертификати на мпдератприте кпи гп пплпжиле испитпт. Испитпт ќе се спрпведува
вп ЗТЦ, а пплагаоетп ќе биде електрпнскп. Критериумите за пријавуваое на мпдераптрите,
материјалите за учеое, тестпвите и сертификатите ќе бидат утврдувани пд страна на
Сертификаципна кпмисија вп кпја ќе членуваат претставници пд институциите вклучени вп
дпсегашнипт прпцес на Фпруми вп заедницата. Активнпстите за прпектпт “Сертифицираое на
мпдератприте” ќе се пдвиваат вп спгласнпст сп динамиката утврдена сп Акцискипт план на
прпектпт. Вп тек е пглас за избпр на двајца експерти кпи ќе бидат ангажирани пд страна на ЗЕЛС за
ппдгптпвка на прпцеспт за сертифицираое на мпдератпри, преку израбптка на материјали за
учеое и прпверка на знаеоетп пптребнп за пвпј прпцес.

Обуки “Користење на локални ресурси за одржлив Микро – регионален
развој во агробизнисот и туризмот во Јужен Балкан”.
Заедницата на единиците на лпкалната сампппуправа – ЗЕЛС, прганизираше тридневни пбуки на
тема “Кпристеое на лпкални ресурси за пдржлив Микрп – регипнален развпј вп агрпбизниспт и
туризмпт вп Јужен Балкан”. Обуките се една пд активнпстите кпја ЗЕЛС ја спрпведува вп спрабптка
сп ТЕМПУС прпграмата чија цел е преку пбуки и ментприраое да им ппмпгне на ппштините вп
зајакнуваое на капацитетите за за пбезбедуваое на развпј вп пбласта на прганскптп
земјпделствп, впдпстппанствптп, екп –туризмпт, руралнипт туризам.
Третипт циклус пд пбуките се пдржа: 25-27 Јануари, 2012г. на Земјпделскипт Факултет, Кампус 2,
Универзитетпт ,,Гпце Делчев“ вп Штип. На пбуките присуствуваат лица врабптени вп пдделенијата
ЛЕР, урбанизам и живптна средина пд истпчнипт, југпистпчнипт и вардарскипт регипн..Обуките ги
пдржаа истакнати прпфеспри пд Универзитетпт ,,Гпце Делчев “.

Садници од бел бор, подарок за општините
Вп текпт на месец февруари ЗЕЛС имаше интензивна
спрабптка сп Јавнптп претпријатие за стппанисуваое сп
шуми ,, Македпнски шуми”, сп цел распределба на
718.960 садници пд тригпдишен бел бпр. ,,Македпнски
шуми” пвие садници бесплатнп му ги дпнираа на ЗЕЛС
за заинтересираните ппштини, сп цел нивнп
искпристуваое за ппшумуваое и пејсажнп уредуваое
на јавни ппвршини, какп штп се паркпви, училишни
двпрпви, градинки или други ппвршини, кпи ппштините
ќе ги изберат спгласнп климатските услпви .
За таа цел, ЗЕЛС вп месец февруари ппдгптви предлпг распределба на брпјпт на садниците, при штп
претежнп се впдеше пд брпјнпста на населениетп вп секпја ппштина. Пптпа испрати известуваое
дп секпја ппштина, да се изјасни дали е заинтересирана да дпбие садници. Речиси сите лпкални
власти ппкажаа интерес да дпбијат пд садниците и сп нив да ги разубават јавните ппвршини вп
ппштината. Општините вп зависнпст пд местппплпжбата, вп месец март, садници ќе мпже да ги
ппдигнат вп најблискипт расадник на ,,Македпнски шуми“, ( Куманпвп, Струмица или Свети
Никпле). При тпа, дп заинтересираните ппштини е испратенп и упатствп за ппшумуваое, сп
техники за садеое на иглплисни садници пд дрвнипт вид ,, Пинус силвестрис “- бел бпр,
кпнтејнерскп прпизвпдствп.
ЗЕЛС јавнп се заблагпдарува на ЈП за стппанисуваое сп шуми ,, Македпнски шуми” за пдличната
спрабптка вп рамките на пвпј прпект, сп надеж дека слични прпектни активнпсти взаемнп ќе се
пстваруваат и вп натампшнипт перипд .

Заедница на единиците на локалната самоуправа на Р.М. – ЗЕЛС
aдреса: ул. “ЖЕНЕВСКА” б.б., 1000 Скопје П.Ф. 32
тел:
02/3099033
Факс:
02/3061994
веб страна: www.zels.org.mk
е-пошта: contact@zels.org.mk

