ЗЕЛС БИЛТЕН НА АКТИВНОСТИ

Четири општини ќе се обучуваат за стекнување на сертификат за поволно
деловно опкружување
На 05 април 2012, вп хптел,, Александар Палас
“се пптпища Мемпрандумпт за спрабптка
ппмеду ЗЕЛС, Спјузпт на стппански кпмпри, 4
пилпт ппщтини – Велес, Струга, Струмица и
Штип, Министерствп за Екпнпмија и
Агенцијата за странски инвестиции и
прпмпција за извпзпт на Република
Македпнија за имплементација на прпектпт:
“Регипнална сертификација на ппщтините сп
ппвплнп делпвнп ппкружуваое – Business
Friendly Certification”. Главната цел на
прпектпт е да ја развие регипналната
спрабптка за ппдпбруваое на ефикаснпста на ппщтините вп растешката медунарпдна кпнкуренција
вп екпнпмскипт сектпр.Прпектпт ќе се имплементира вп првата фаза, вп 4 ппщтини и тпа: Штип,
Струмица, Струга и Велес. Искуствптп пд пвпј прпцес ЗЕЛС ќе гп сппдели и сп пстанатите ппщтини
вп Р. Македпнија сп цел да се применат дпбрите практики и да се ппдпбрат услпвите за живпт на
граданите. Севкупнипт прпект е ппддржан пд Отвпренипт регипнален фпнд за Југпистпшна Еврппа –
Ппдпбруваое на ппщтинските услуги при Германскптп друщтвп за интернаципнална спрабптка
(ГИЗ), финансиран пд Германскптп спјузнп министерствп за спрабптка и развпј.

,, Садница плус” доби поддршка од ЗЕЛС и од општините
На шетврти април, 2012 гпдина, вп ОУ ,,11 Октпмври,
вп Скппје, министерпт за пбразпвание и наука,
заеднп сп министерпт за труд и спцијална пплитика,
за живптна средина и прпстпрнп планираое и
претставник пд ЗЕЛС, сп прес-кпнференција гп
најавија ппшетпкпт на заппшнуваоетп Прпектпт,,
Садница плус” , . -,, Развиваое на екплпщката свест
кај младите и градеое на култура за пптребата и
знашеоетп на защтита на прирпдата и сппствената
пкплина се главните аргументи щтп ЗЕЛС се
приклуши и гп ппдржува реализираоетп на Прпектпт
,, Садница плус” шија имплементација ќе стартува на 11 април, 2012 гпдина, истакна Тпни
Трајкпвски, претседател на Надзпрнипт пдбпр на ЗЕЛС и градпнашалникпт на ппщтина Гази Баба
Министерпт за пбразпвание и наука, Панше Кралев пптенцира дека Министерствп за пбразпвание
гп ппддржува прпектпт „Садница плус” и истакна дека вп спрабптка сп здружениетп „Ден на
дрвптп” се распищува кпнкурс на тема „Од семше дп щума”за избпр на најдпбри литературни и
ликпвни твпрби вп сите пснпвни ушилищта. Сп пваа активнпст, кај ушениците ќе се ппттикне
индивидуална пдгпвпрнпст, нп ќе се зајакне дпвербата и заеднищтвптп. Тие ќе се едуцираат, ущте
пд ппмлада впзраст, да пспзнаат дека за пстваруваое на заеднишки ппвиспки ппщтествени цели,
пптребнп е секпј да даде сппствен придпнес. Впрпшем пвпј прпект е инициран пд Здружениетп на
градани „Ден на дрвптп -засади ја свпјата иднина”, кпи пвпј пат, сакаат на пваа традиципнална
манифестација да и дадат нпв карактер,нпв пристап, каде псвен шинпт на засадуваое на зелени
насади, ќе се пптенцира и ущте ппважнипт дел –грижата тие садници да се развиваат и да гп дадат
пшекуванипт ефект . Секпј ушеник, щтп ќе засади ,,свпе ,, дрвце, истп така ќе има ,,пбврска,, истптп
да гп негува и вп следните гпдини .

Конференција „Политика на животната средина во Македонија:
препорака на ЕУ при соработката со општините “
ЗЕЛС ушествуваще на Кпнференцијата „Пплитиката на
живптната средина вп Македпнија: преппраки на ЕУ
при спрабптката сп ппщтините”, щтп се пдржа на
шетврти април, 2012 гпдина. Гпвпрејќи за еврппскптп
Ппглавје 27, кпе се пднесува на живптната средина,
Кпце Трајанпвски, претседател на ЗЕЛС, истакна дека
пд дпсегащнптп седумгпдищнп искуствп на
децентрализација
вп
земјава,
брзината
на
имплеметација на разлишните закпнски рещенија на
лпкалнп нивп не ја следи брзината сп кпја истите се
дпнесуваат за да се задпвплат еврппските стандарди.
Преку ЗЕЛС тренинг центарпт сп спрпведуваоетп на пбуките и вп пваа пбласт, сп гплема
ппсветенпст и уппрна рабпта на ппщтинските рабптници, се пбидуваме да гп држиме шекпрпт сп
впведуваоетп на еврппските стандарди вп закпнпдавствптп на Република Македпнија. Ущте
ппвеќе, вп спрабптка сп Министерствптп, планираме да впведеме електрпнски систем заради
забрзуваое и плеснуваое на прпцеспт на издаваое и кпнтрпла на Б -дпзвплите и пценка и
пдпбруваое на елабпрати вп пбласта на живптната средина”, реше Трајанпвски. Тпј се псврна и на
финансискипт аспект на спрпведуваое на закпните пд пбласта на живптната средина, щтп гп пцени
какп „еден пд најскапите влпжуваоа щтп треба да ги даде ппщтината”.На Кпнференцијата ,

ппдеталнп беа пбразлпжени клушните надлежнпсти на ппщтината вп дпменпт на защтита на
живптната средина пд страна на Тпни Тпневски, претседател на Кпмисијата за живптна средина
при ЗЕЛС и градпнашалник на ппщтина Прпбищтип. Кпнференцијата даде преглед на
надлежнпстите на ппщтините вп управуваоетп сп живптната средина и предизвиците щтп ги
наметнува еврпинтегративнипт прпцес на Република Македпнија. Презентирани беа щведски и
литвански искуства пд страна на Арунас Кундрптас, ппранещен министер за живптна средина пд
Литванија кпј ги впдеще прегпвприте за Ппглавјетп живптна средина за Литванија, и Улф Свиден,
ппранещен прегпвараш за Ппглавјетп 27 вп рамки на прпцеспт на пристапуваое на Шведска.
Организатпр на Кпнференцијата беще МЖСПП, на кпја присуствуваще и амбасадпрпт на Кралствптп
Шведска вп Македпнија, Ларс Валунг.

Засилена соработката на Мрежата за УЧР со МИОА
Членпвите пд Управнптп телп на Мрежата за управуваое сп шпвешки ресурси при ЗЕЛС, на трети
април, 2012 гпдина вп прпстприите на ЗЕЛС пдржаа рабптна средба сп претставници пд
Министерствптп за инфпрматишкп ппщтествп и администрација. Средбата ја иницирана сп цел
разрещуваое на дилемите, прпблемите и пптребите кпи прпизлегуваат сп примена на актуелнипт
Закпн за државни службеници.При тпа се разви дискусија сп претставниците пд МИОА, за
мпжнпстите за ппдпбруваое на недпстатпците вп пресрет на нпвипт Закпн за државни
службеници. Системпт на кариера , прпбната рабпта, пценуваоетп, интерните пгласи беа дел пд
пбластите на интересираое на лицата задплжени за УЧР пд ппщтините . Претставниците пд МИОА
даваа кпнцизни пдгпвпри при щтп беще дпгпвпренп ЗЕЛС вп писмена фпрма дп Министерствптп да
ги дпстави ппставуваните пращаоа кпи мпже да бидат дппплнети сп нпви пращаоа кпи би
прпизлегле дп пстанатите шленпви на мрежата, сп цел дпбиваое на писмени пдгпвпри пд
институцијата и дпставуваое на истите дп сите претставници на мрежата за УЧР, пднпснп сите
ппщтините. Сп цел унифицираое на прпцедурите вп делпт на управуваоетп сп шпвешки ресурси,
беще прганизирана рабптилница на кпја беа разгледани низа дпкументи щтп ги ппдгптвиле
претставниците пд разни ппщтини и ги кпристат вп секпјдневната рабпта вп пбласта на управуваое
сп шпвешки ресурси. Истите беа разгледувани, финализирани и пптпа беа испратени дп сите
шленпви на мрежата, щтп претставува пдлишна практика на спрабптка на ппщтинската
администрација за зајакнуваое на капацитетите на ппщтинските службеници .

Состанок на работната група за разгледување на прашањето за третманот
на хаварисаните возила
ЗЕЛС фпрмираще рабптна група спставена пд претставници на Градпт Скппје и ппщтините Карппщ,
Тетпвп и Прилеп и претставник на Здружениетп на кпмунални инспектпри на Република
Македпнија – ЗКИ.
Рабптната група има за цел да гп разгледа пращаоетп сп третманпт на хаварисаните впзила, а
пспбенп вп делпт на ппстапката кпја треба да се спрпведе пп нивнптп птстрануваое пд јавните
ппврщини вп спгласнпст сп Закпн.
Отстрануваоетп и шуваое на непрпписнп паркирани и хаварисани впзила е утврденп какп
кпмунална дејнпст вп надлежнпст на единиците на лпкалната сампуправа спгласнп Закпн. Сп
ппсебни прпписи се уредени и надлежнпстите на ппщтините ппврзани сп утврдената забрана за
пставаое на нерегистрирани и хаварисани впзила, пднпснп се уредува ппстапката на птстрануваое
на дптраени, пщтетени и запущтени впзила. Главнипт прпблем сп кпј се сппшуваат ппщтините вп
практиката е изврщуваоетп на целта на изрешената прекрщпшна казна пд страна на стпрителпт
(плаќаое на глпбата и ппдигаое на впзилптп пд сппдветнптп местп за негпвп шуваое). Пп истекпт
на знашителен временски перипд на шуваое на впзилптп, какп единственп рещение кпе се
наметнува за ппстапуваое сп птстранетите впзила е нивнп унищтуваое, щтп сппдветнп имплицира

задираое вп правптп на сппственпст гарантиранп спгласнп Устав и Закпн. Сп Закпнпт за јавна
шистпта пптребнп е да се прппище издвпена регулатива кпја ќе се пднесува на пваа специфишна
ппстапка, а кпја ќе ја прппище ппстапката на известуваое, ќе се утврдат сппдветни рпкпви. Беще
заклушенп 1: Рабптната група да изгптви иницијатива за изменуваое на сппдветните прпписи вп
спгласнпст сп изнесените прпблеми и 2: Рабптната група ќе ја разгледа мпжнпста дали прпблемите
да се надминат преку израбптка на сппдветни правила и наспки заради впеднашенп ппстапуваое
на ппщтините (пр. дппплнуваое на пдлуката за кпмунален ред).

Средба на Претседателот на ЗЕЛС со Европскиот амбасадор Аиво Орав
Вп прпстприите на ЗЕЛС, на втпри април, 2012 гпдина
Претседателпт на ЗЕЛС, Кпце Трајанпвски имаще
средба сп щефпт на Делегацијата на Еврппската
Унија,
естпнскипт диплпмат Аивп Орав.
На средбата, Трајанпвски гп заппзна Еврппскипт
амбасадпр, за структурата на ЗЕЛС, нејзините
активнпсти, систематизираните ставпви, какп и за
предизвиците сп кпи се сппшуваат лпкалните власти.
При тпа тпј ги пптенцира знашајните успеси щтп ги
ппстигна ЗЕЛС вп ппследната гпдина, пспбенп гп
инфпрмира за пбезбедуваоетп на надлежнпста,
ппщтините да управуваат сп градежнптп неизграденп земјищте, щтп претставува знашаен шекпр дп
развпјпт на децентрализацијата на власта вп нащата земја. Претседателпт на ЗЕЛС гп инфпрмира
Амбасадпрпт Орав , дека тпкму пваа гпдина, ЗЕЛС гп прпславува Јубилејпт- 40 гпдини пд свпетп
ппстпеое ( 1972-2012 ), при щтп накраткп гп заппзна и сп ппдгптпвките за пдбележуваоетп на пвпј
настан .
Амбасадпрпт на Еврппската Унија вп Република Македпнија, Аивп Орав изрази гплем интерес за
напредпкпт на децентрализацијата вп земјата, за активнпстите на ппщтините и за актуелните
предизвици сп кпи тие се сппшуваат на патпт на градеое на цврста и независна лпкална власт .
Бидејќи пптекнува пд мала земја( Естпнија) истакна дека има гплеми разбираоа и симпатии кпн
нащата земја и нејзинипт нарпд , при щтп укажа дека залпжбите на Еврппската унија и негпвите
лишни залпжби и натаму пстануваат земјата щтп ппскпрп да дпбие датум за прегпвпри и да стане
шленка на еврппскптп семејствп. Оспбенп беще заинтересиран за ппддрщка на ппщтините вп
искпристуваоетп на еврппските фпндпви сп цел пвпзмпжуваое на лпкалните власти да спздадат
ппппвплни услуги и услпви за живпт на свпите градани.

Одржана седница на Комисијата за финансирање при ЗЕЛС
Кпмисијата за финансираое при ЗЕЛС, на 28
март, 2012 гпдина, пдржа седница на кпја беще
разгледана
Предлпг – Уредбата за
метпдплпгијата за утврдуваое на критериумите
за распределба на блпк дптации пд пбласта на
културата вп 2012 гпдина, какп и заклушпците на
Управнипт Одбпр,дпнесени на седницата
пдржана на 19 март, 2012 гпдина. Кпмисијата
разгледа и некплку дпписи пд ппщтините,
дпставени дп ЗЕЛС, кпи се пд сферата на
финансираоетп на лпкалните власти.
Кпмисијата гп прифати Предлпгпт на Министерствптп за култура, на Уредбата за метпдплпгијата за
утврдуваое на критериумите за распределба на блпк дптации пд пбласта на културата вп 2012

гпдина, без ппгплема дискусија, ппради фактпт щтп уредбата не е прпменета вп пднпс на минатата
гпдина. При тпа беще пптенциранп бараоетп на ппщтините за птвпраое на мпжнпст за
надппплнуваое на метпдплпгијата за распределба на средства и за ппщтини кпи немаат културни
институции, а реализираат низа културни настани. Истп така, беще истакната пптребата за
финансираое на културните устанпви кпи се изградени или птвпрени пд страна на лпкалните
власти, вп перипдпт пп заппшнуваоетп на децентрализацијата.
Кпмисијата пспбенп внимание ппсвети на разгледуваое на ставпвите дпнесени пд Управнипт
пдбпр на ЗЕЛС кпи се пднесуваа на неисплатените средства пд блпк дптациите и пд распределбата
на ДДВ за ппследната транща пд 2011 гпдина . При тпа беще разгледанп писмптп кпе ппщтина
Гпстивар гп дпбила пд Министерствптп за финансии, каде јаснп е пптенциранп дека државата ја
имала таа пбврска вп 2011 гпдина, нп е пдгпвпренп дека щтпм исплата не била изврщена, тпгащ
пбврската и престанува, пднпснп не се префрла вп следнипт перипд. Се дискутираще и за
неисплатените средства пд другите фпндпви, меду кпи за рамнпмерен регипнален развпј, фпндпт
за впди и другп. Кпмисијата дпнесе заклушпк и ги задплжи службите на ЗЕЛС ущте еднащ да
испратат дппис дп ппщтините за да спберат тпшни ппдатпци за висината на неисплатените средства,
а пптпа да се испрати бараоа дп сппдветните институции да ја изврщат запстанатата исплата.
Присутните гп разгледаа и предлпгпт, прпизлезен пд УО на ЗЕЛС, Владата да пвпзмпжи ппвластени,
пднпснп бенефицирани цени за нафта за превпз и за грееое на ушилищтата, какп и за електришната
енергија за пвие устанпви.

Комисија за следење и развој на системот за финансирање на општините
На 28 март, 2012 гпдина, вп прпстприите на ЗЕЛС, Кпмисија за следеое и развпј на системпт за
финансираое на ппщтините, пдржа спстанпк на кпј беще разгледана Предлпг- Уредбата за
метпдплпгијата за утврдуваое на критериумите за распределба на блпк дптации пд пбласта на
културата вп 2012 гпдина.
Членпвите на ЗЕЛС ги изнеспа ставпвите утврдени на седмата седница на УО на ЗЕЛС и на спстанпк
на Кпмисијата за финансираое при ЗЕЛС. Тие упатија пращаое дп шленпвите пд Министерствптп
за финансии кпе се пднесуваще на пдплгпвлекуваоетп на ппстапката за дпбиваое на спгласнпст на
ппщтината за задплжуваое кај кпмерцијалните банки, кпе сппред инфпрмациите пд шленките на
ЗЕЛС, трае и пп некплку месеци. Одгпвпрпт пд Министерствптп за финансии гласеще дека
ппстапката се пдвива спгласнп закпн и ппдзакпнските акти. Чекаат самп ппщтините кпи имаат
блпкирани сметки, нп истакнаа дека и пваа спстпјба наскпрп ќе биде изменета . Тие инфпрмираа
дека вп Министерствптп за финансии веќе се ппдгптвува измена на Закпнпт за финансираое на
единиците на лпкалната сампуправа, сп щтп ќе се даде мпжнпст и ппщтините сп блпкирани сметки
да мпжат да се задплжуваат кај кпмерцијалните банки.
На спстанпкпт се разгпвараще и за недпстатпкпт на средства вп ппщтинските бучети, за
децентрализираните надлежнпсти, какп и неисплатената ппследна- дванаесетта рата пд блпк
дптациите за пбразпвание, култура, спцијала и за другите неисплатени средства пд разни фпндпви
и прпекти. При пва беще ппвтпрнп изнесен пдгпвпрпт щтп МФ гп дпставил на ппщтина Гпстивар,
пднпснп дека пбврската на државата заврщува сп заврщетпкпт на фискалната гпдина. Беще
истакнатп да се пбрне внимание пд страна на ппщтините за низа нерегуларнпсти при
меначираоетп на средствата пд блпк дптациите. Забележени се нерегуларнпсти вп ппстапките за
јавни набавки, каде се бара превпз за перипд ппдплг пд ушилищната гпдина, каде на ппщтинските
јавни сппбраќајни претпријатија, се плаќа цена ппвиспка пд нпрмалната цена за превпз, ппстпи
згплемен брпј на наставници иакп брпјпт на ушениците ппада, а беа изнесени и други утврдени
спстпјби, кпи дпкплку се раципнализираат сигурнп би ја намалиле стапката на недпстатпк на
средства вп ппщтините. Присутните беа инфпрмирани дека ущте вп ппстапката на ппдгптвуваое на
Бучетпт на РМ, Министерствптп за пбразпвание ппбаралп пкплу 500 милипна денари ппвеќе
средства пд предвидените, нп нивнптп бараое не билп прифатенп. Беще истакнатп дека вп 2012
гпдина, на ппщтините ќе им се дпзвпли пд салдата на сметката 903, да мпжат да ги кпристат за
друга надлежнпст. На спстанпкпт беще предлпженп Министерствптп за финансии да направи

анализа за секпја ппщтина пдделнп, сп единствена цел раципнализација на трпщпците. Анализата
да биде детална и да ги спдржи сите ппдатпци.
Беще пптенциран и прпблемпт сп кпј се сппшуваат ппщтините, а се пднесува на метпдплпгиите на
данпкпт на импт, пд кпга се ппјави и Метпдплпгијата за пресметка на пазарна вреднпст на
недвижнипт импт. ЗЕЛС пп спстанпкпт на Мрежата на финансиски рабптници и седницата на
Управнипт Одбпр, веднащ испрати писмп дп надлежните министерства и ппбара да се направи
впеднашуваое на двете важешки метпдплпгии. За пвпј прпблем, веднащ пп приемпт на писмптп,
Министерствптп за финансии гп увидел прпблемпт и инфпрмира дека вп најскпрп време ќе
фпрмира рабптна група, сп претставници на Министерствптп за финансии, Министерствптп за
трансппрт и врски, Министерствптп за правда и ЗЕЛС. Нивната задаша ќе биде да најдат рещение сп
кпе ќе се надминат прпблемите вп пваа пбласт.
Се дискутираще за наплаќаоетп на средства за легализација и блпкираните сметки на ппщтините.
Однпснп дека ппстпи реална ппаснпст средствата да се пдлеваат пд ппщтините, а не да се кпристат
за намена утврдена спгласнп Закпн. За пваа цел ЗЕЛС истакна дека ќе испрати писмп дп трезпрпт,
вп Министерствптп за финансии, да ппбара рещение за ппщтините кпи се сппшуваат сп ппспшените
прпблеми. На крајпт на спстанпкпт, Градпнашалникпт на Кисела Впда гп искажа незадпвплствптп вп
пднпс на распределбата на ДДВ и функципналнпста, истакнувајќи дека пвпј став гп сппделуваат и
некплку други скппски ппщтини, за щтп бараат да се направат измени на распределбата.

Средба на комисијата за комунални дејности
На 28 март, вп прпстприите на хптелпт ,,Белви” вп Скппје, се пдржа седница на Кпмисијата за
кпмунални дејнпсти при ЗЕЛС. На седницата се дискутираще пп ппвеќе клушни пращаоа ппврзани
сп делпкругпт на пваа кпмисија, а пспбенп вп пднпс на ппстапуваоетп на ЗЕЛС пп ЗАКЛУЧОЦИТЕ на
Кпмитетпт за птпад при Владаат на Р.М. , прпблемпт сп утврдуваоетп на цената на сирпвата впда
пд впдпстппанствата кпја се утврдува кпн јавните кпмунални претпријатија пснпвани пд ппщтините
иПравилник за метпдплпгијата за утврдуваое и пдпбруваое на такси за интегриранп управуваое
сп птпад. На седницата беще разгледана и инфпрмацијата за прпцеспт на изгптвуваое на нпвипт
Закпн за кпмунални дејнпсти кпј се врщи пп бараое на ЗЕЛС.На пваа седница беще пбезбеденп
присуствп на претставници на Министерствптп за трансппрт и врски, Министерствптп за
земјпделствп и Државнипт кпмунален инспектпрат кпи дадпа знашителен придпнес вп рабптата на
Кпмисијата. На седницата МАН Имппртер, Македпнија изврщи свпја презентација на прпграмата на
кпмунални впзила. Кпмисијата вп пваа наспка гп реафирмираще ставпт дека е нужнп да се
пристапи кпн прганизираое на кплективна јавна набавка на впзила пспбенп заради пбезбедена
ппддрщка и сервис заради нашелптп “екпнпмија на пбем”.

Седмата седница на Управниот одбор на ЗЕЛС одржана во Општина
Берово
Управнипт пдбпр на ЗЕЛС, на 19 март,2012
гпдина, вп прпстприите на Опщтина Берпвп, ја
пдржа седмата седница. Членпвите на УО
разгледуваа ппвеќе актуелни пращаоа пд
рабптеоетп на лпкалните власти, меду кпи и
прпблемите сп финансиската спстпјба на
ппщтините, ппради неисплатата на блпк
дптациите за пбразпвание, за месец декември,
2011 гпдина, какп и ппследната транща пд
распределбата на ДДВ за лпкалните власти, за
2011 гпдина.

Беще истакнатп дека прпблемите сп исплатата на ДДВ -тп прпдплжува и вп пваа гпдина, бидејќи е
исплатена една рата и тпа сп ппмал изнпс пд вреднпста пбјавена вп циркуларните писма на
Министерствптп за финансии. Беще сппменатп дека не се исплатени и средства пд реализирани
прпекти за рамнпмерен регипнален развпј, фпндпт за впди и други фпндпви, а присутните укажаа
на пптребата пд навременп дпставуваое на средствата пд Агенцијата за патищта, кпи се
мнпгукратнп намалени, а се исклушителнп пптребни за санираое на улиците пп зимскипт перипд.
Присутните изнеспа и низа предлпзи за ппдпбруваое на финансиската спстпјба на ппщтините, щтп
веќе се применува вп други земји. Беще предлпженп да се ппбара бенефицирана цена за нафтата
за грееое за ушилищтата и за бензините за превпз на ушениците, какп и за електришната енергија за
пптребите на јавните претпријатија на ппщтините. Беще истакнатп дека ЈП вп ппщтините плаќаат на
фактурирана а, не на реализираната вреднпст, щтп претставува дппплнителен финансиски
прпблем. Претседателпт на ЗЕЛС најави нпва тура на дпнација пд 40 кпристени автпбуси пд ЈСП
Скппје, кпи ќе им бидат дадени на заинтересираните ппщтини. Кпнстатиранп беще дека пвие
автпбуси и пние пд странски дпнации не мпже да бидат ппфатени вп планираоетп и пресметките
на сппдветните дптации вп пбразпваниетп, пспбенп щтп истите мпра да бидат пдржувани, да се
набавува гпривп, нп и да се врабпти лице - впзаш. Пп сите пвие пснпви, Министерствптп за
пбразпвание не е вп мпжнпст сппдветнп да изврщи згплемуваое на утврдената блпк дптација за
ппединешната ппщтина, пд каде трпщпците вп целпст падаат на тпвар на ппщтините. При тпа беще
дпгпвпренп да се ппбара пд МОН да изгптви Упатствп врз пснпва на кпе пвие автпбуси, кпи имаат
намена за превпз на ушеници да бидат вклушени вп системпт на финансираое на надлежнпста вп
пбразпваниетп и Упатствптп да претставува акт пп кпј ќе ппстапуваат ппщтините вп ваквите
ситуации. Истп така, ппщтините укажаа дека настануваат прпблеми вп функципнираоетп на
пдредени устанпви, пспбенп градинките, ппради заминуваое вп пензија на перспналпт и
немпжнпста за врабптуваое на нпви лица, бидејќи сппдветните министерства не ги издаваат
пптребните спгласнпсти, иакп станува збпр за старп финансираое. Какп еден пд заклушпците беще
дпгпвпренп и да се прганизира спстанпк меду Кпмисијата за финансираое и Министерпт за
финансии, сп цел расшистуваое на дел пд наведените спстпјби.
Управнипт пдбпр на ЗЕЛС ја разгледа и Предлпг- Уредбата за утврдуваое на критериумите за
распределбата на блпк дптации пд пбласта на културата, за 2013 гпдина. Беа изнесени и
забелещките пд управнипт прган на Мрежата на финансиски рабптници при ЗЕЛС, дека спгласнп
Закпнпт за прпценители, Министерствптп за трансппрт и врски, изгптвилп Метпдплпгија за
прпценка на вреднпста на имптпт, кпја битнп се разликува пд Метпдплпгијата сп ист наслпв,
изгптвена пд Министерствптп за финансии. Беще дпгпвпренп да се ппбара пд МФ ущте еднащ да ја
разгледа мпжнпста при пткуп на државнп земјищте, кпе се кпристи какп двпрнп местп, пспбенп на
фабрики и други видпви прпизвпдствени пбјекти, средствата да се делат вп сппднпс , какп кај
прпдажбата и на градежнптп неизграденп земјищте. Беще дпгпвпренп да се фпрмира заеднишка
Кпмисија сп претставници пд ЗЕЛС и пд МФ за разрещуваое на настанатите прпблеми.
Присутните беа заппзнаени сп пращаоата за кпи се дискутиралп на седницата на Кпмитетпт за
птпад при Владата на РМ, пспбенп за гарантираое на правп на надпмест за ризик при рабптеоетп
на кпмуналните редари, надминуваое на прпблемите сп пбезбедуваое на дпстапнпст на ппдатпци
сп кпи распплага МВР пд аспект на защтита на лишни ппдатпци. Беще најавенп дека на 20 март,
2012 гпдина, ЗЕЛС вп спрабптка сп МТВ и сп МВР ќе спрпведат пбука за зајакнуваое на
капацитетите на кпмуналните редари. Оспбенп беще нагласена мпжнпста ЗЕЛС да гп изгптви
Електрпнскипт регистер на изрешени прекрщпци, преку ппдгптвуваое на ппсебна веб-базирана
апликација, дпстапна дп сите ппщтини и надлежните министерства, а пспбенп Кпмисиите за
прекрщпци, пред кпи се впдат ппстапките. Регистерпт ќе ги ппфаќа и електрпнските пбрасци и
дпказните фптпграфии, заради ппефикаснп ппстапуваое. На пваа седница, беа избрани и шленпви
вп Кпмисијата за јавна набавка на спфтвер и серверска ппрема за спрпведуваое на Закпнпт за
регистар на ппдземни инфраструктурни пбјекти и придружни инсталации и набавка на спфтверска
апликација за електрпнскп издаваое на пдпбрение за градеое врз пснпва на Закпн .
Беа избрани и шленпви вп Кпмисијата за спрпведуваое на ппстапка за кпнцесија за кпристеое на
впди за прпизвпдствп на електришна енергија, при щтп дппплнителнп ппщтините ќе се изјаснат

дали средствата ќе се делат самп на властите каде впдата се претвпра вп енергија или на сите
ппщтини, низ кпи таа впда минува. Членпвите на УО на ЗЕЛС еднпгласнп гп усвпија гпдищнипт и
финансискипт извещтај на ЗЕЛС за 2011 гпдина. Беще истакнатп дека странските дпнации за
ппддрщка на Аспцијацијата се намалуваат и дека ЗЕЛС превзема активнпсти вп правец на
згплемуваое на самппдржливпста. За таа цел беще предлпжен и усвпен изгптвенипт Правилник за
утврдуваое на услугите кпи се пбезбедуваат пп пснпв на шленствп вп ЗЕЛС и пстанатите кпи се
пбезбедуваат врз пснпва на специфишен надпмест. Управнипт пдбпр ја разгледа спстпјбата и сп
плаќаоетп на шленарината на ЗЕЛС пд страна на шленките на Аспцијацијата. Беще кпнстатиранп
дека ппщтините треба да направат наппри навременп да ја реализираат пваа пбврска. Управнипт
пдбпр беще заппзнаен и сп Прпграмата за пдбележуваое на Јубилејпт -40 гпдини ппстпеое на
ЗЕЛС, а беще фпрмирана и Кпмисија за утврдуваое на Награди за нпвинари, активнпст кпја ќе се
реализира вп рамките на пдбележуваоетп на шетириесетгпдищнината .

Состанок на Управниот орган на Мрежата на финансиски работници
Управнипт прган на Мрежата за финансиски
рабптници, при ЗЕЛС, пдржа спстанпк на 16
март 2012 гпдина вп прпстприите на ЗЕЛС. Не
присуствуваа ппканетите претставници пд
Министерствптп за финансии на РМ, кпи беа
ппканети за заеднишкп разгледуваое на
прпблемите сп кпи се сппшуваат ппщтините, какп
резултат на примената на Метпдплпгијата за
утврдуваое на пазарната вреднпст на
недвижнипт импт.
На спстанпкпт се дискутираще и за пптреба пд измени на Закпнпт за данпк на дпбивка, пптпа за
неисплатената ппследната транща на ДДВ за декември 2011 гпдина и на блпк дптациите за
пбразпвание, култура и други знашајни пращаоа сп кпи се среќаваат финансиските рабптници пд
ппщтините.Управнипт прган на Мрежата за финансиски рабптници, при ЗЕЛС, пдржа спстанпк на
16 март 2012 гпдина вп прпстприите на ЗЕЛС. Не присуствуваа ппканетите претставници пд
Министерствптп за финансии на РМ, кпи беа ппканети за заеднишкп разгледуваое на прпблемите
сп кпи се сппшуваат ппщтините, какп резултат на примената на Метпдплпгијата за утврдуваое на
пазарната вреднпст на недвижнипт импт. На спстанпкпт се дискутираще и за пптреба пд измени на
Закпнпт за данпк на дпбивка, пптпа за неисплатената ппследната транща на ДДВ за декември 2011
гпдина и на блпк дптациите за пбразпвание, култура и други знашајни пращаоа сп кпи се
среќаваат финансиските рабптници пд ппщтините.
Дискусијата се птвпри сп излагаоетп на спстпјбата вп кпја се најдпа ппщтините пп
дпнесуваоетп на Закпнпт за прпценители, сппред кпј секпе министерствп е дплжнп да направи
метпдплпгија, вп спгласнпст сп свпите надлежнпсти. Министерствптп за трансппрт и врски, на 15
февруари 2012 гпдина, дпнесе Метпдплпгија за прпцена на пазарната вреднпст на недвижен импт,
кпја ќе се кпристи при ппределуваое на вреднпста на имптпт, при пренпс на правптп на
сппственпст, дпдека Министерствптп за финансии е надлежнп за дпнесуваое на Метпдплпгија за
утврдуваое на пазарната вреднпст на недвижнипт импт, за пптребите на пресметка на данпците.
Еден ист недвижен импт станува предмет на прпценка пп разлишни метпдплпгии и мпже да дпбие
разлишни вреднпсти. Членпвите на управнптп телп истакнаа дека сппред ппстпјната пракса ппстпи

пптреба пд измена и дппплнуваое на Метпдплпгијата, пп щтп шлен пп шлен беще разгледуван и
даден нпв предлпг и пбразлпжение за пправданпста на измената. За пвпј прпблем беще заклушенп
струшната служба на ЗЕЛС да ја претстави пптребата пд измена и дппплнуваое на Метпдплпгијата
на седницата на Управнипт пдбпр на ЗЕЛС, а сп цел ппкренуваое на иницијатива пред
Министерствптп за финансии на РМ за нејзинп изменуваое и дппплнуваое.
Присутните разгпвараа за ппкренуваое на иницијатива пред Министерствп за финансии за
враќаое на шлен 27а вп Закпнпт за данпк на дпбивка, а сп кпј се утврдува дека прихпдите щтп се
пстварени пп пснпв на средства кпи се сп стрпгп наменски карактер за пдвиваое на дејнпста кај
правнптп лице – данпшен пбврзник (бучети, фпндпви), не влегува вп данпшна пснпвица за
пресметуваое на данпк на дпбивка. Пптребнп е враќаое на шленпт 27а вп Закпнпт за данпк на
дпбивка, сп цел да се дппрецизира данпшната регулатива, а какп резултат на дпбиените мислеоа
на Министерствптп за финансии и Управата за јавни прихпди, сппред кпи средствата кпи се
кпристат за стрпгп ппределена намена не се предмет на пданпшуваое, пднпснп не влегуваат вп
данпшната пснпва на кпја се пресметува и плаќа данпк на дпбивка.
Стана збпр и за сè ущте нереализираната исплата на недпстасаните средства пд ппследната транща
пд 2011 гпдина на данпк на дпдадена вреднпст. Се кпнстатира дека исплатите за јануари и
февруари 2012 гпдина не пдгпвараат на бучетите на ппщтините за тпј перипд. Не се дпбиени ни
средствата за блпк дптации, делпт за материјален трпщпк за декември 2011 гпдина, щтп ппвлекува
серипзни прпблеми вп финансискптп рабптеое на ппщтините. Се заклуши ЗЕЛС да ппбара пд
Министерствптп за финансии исплата на запстанатата транща на ДДВ пд 2011 гпдина какп и блпк
дптација делпт за материјалнипт трпщпк за истипт перипд.
Прпблемпт сп намалените и неисплатени средства пд блпк дптациите за материјален трпщпк
ппвлекува серипзни прпблеми, најмнпгу при исплата на превпзпт на ушениците. Вп дискусија
шленпвите се спгласија дека метпдплпгијата за утврдуваое на средства е дпнесена пред 4 гпдини и
не е прилагпдена на прпменетите услпви дп денес, а меду другптп прпизлезени и пд
задплжителнптп среднп пбразпвание. Присутните се спгласија да се ппкренат две иницијатива и
тпа:
- згплемуваое на ппјдпвната пснпва на блпк дптациите сп кпи се врщи финансираое на
пренесените надлежнпсти вп пбразпваниетп и
- бараое, дпставенп дп Министерствп за пбразпвание и наука за спгледуваое и утврдуваое на
фактишката спстпјба за пптребите вп пбразпваниетп, сп щтп би се спздале услпвите за измени
вп ппстпешката метпдплпгија.

Членовите на Мрежата на ИТ лица информирани за активностите на
ЗЕЛС во сферата на ИКТ
Мрежата на лицата пд инфпрматишка технплпгија (ИТ) пд ппщтините, фпрмирана вп рамките на
ЗЕЛС, на 13-ти март, 2012 гпдина пдржа спстанпк вп прпстприите на Аспцијацијата. На спстанпкпт,
струшната служба на ЗЕЛС ги презентираще претстпјните апликации и планпт за пбуки на шленпвите
на мрежата, кпи ќе бидат реализирани вп текпт на пваа гпдина, а кпи се пднесуваат на
надградуваое на нивните капацитети вп пваа пбласт.Присутните беа инфпрмирани за ппстпјните,
нп и за планираните веб апликации щтп ЗЕЛС ги ппдгптвува, какп и за сите активнпсти щтп ЗЕЛС ги
превзема и планира пд пвпј дпмен, а претставуваат ппддрщка на ппщтините за нивнп зајакнуваое

вп кпристеоетп на инфпрматишкп кпмуникациската технплпгија при спрпведуваоетп на услугите
кпн граданите. Какп ппважни беа пптенцирани апликациите за Ппдземнипт регистар на ппдземни
свпдпви, пптпа Електрпнскп издаваое на пдпбрение за градба, Електрпнскп издаваое на Б
интегрирани дпзвпли, Електрпнскп плаќаое на јавни давашки ппврзани сп ппщтините вп
Републиката какп и Регистар на правни прпписи.
Мрежата на ИТ лица претставува алатка на ппщтинската администрација за размена на искуства и
сублимираое на заеднишки ставпви вп интерес на лпкалната сампуправа. Оттука се разви
дискусија, каде шленпвите на мрежата ги претставија свпите активнпсти щтп ги превземаат, вп пваа
пбласт, вп свпјата ппщтина, нп и прпблемите сп кпи се сппшуваат. Разменуваоетп на искуствата и
медусебнптп инфпрмираое претставуваще мнпгу кприсна мпжнпст за надминуваое на пдредени
предизвици, преку ушеое пд искуствата на кплегите пд другите ппщтини.
Струшната служба на ЗЕЛС израбпти Делпвник за рабпта на мрежата, кпј беще даден на
разгледуваое на шленпвите. Беа изнесени низа забелещки, при щтп беа предлпжени и разлишни
кпнцепциски прпмени вп пднпс на самата структурна ппставенпст на внатрещните тела вп мрежата,
беще дпгпвпренп Делпвникпт ппвтпрнп да се разгледува на следнипт спстанпк.

Трета седница на Надзорниот одбор на ЗЕЛС
Надзпрнипт пдбпр на ЗЕЛС ја пдржа 3-тата седница на 13 март, 2012 г., вп Скппје. На седницата беа
еднпгласнп усвпени извещтајпт за рабптата на ЗЕЛС вп 2011 г и финансискипт извещтај на ЗЕЛС за
2011 г,
Обемпт на активнпстите на ЗЕЛС вп 2011 гпдина гп пптврдува нагпрнипт тренд, пспбенп щтп
минатата гпдина се пспбенп активни фпрмираните мрежни на струшните служби на лпкалната
сампуправа. Вп минатата гпдина ЗЕЛС фпкусиранп рабптеще на прпцеспт на децентрализација на
управуваоетп сп градежнптп земјищте, а реализираще и пбемен прпцес на пбуки за лпкалните
државни службеници пд кпи решиси 1500 беа пбушени преку ЗТЦ (ЗЕЛС Тренинг центарпт).
Вп пднпс на финансискипт извещтај на ЗЕЛС за 2011 беще инфпрмиранп дека за следната гпдина е
планирана дпнација пд дпмащна институција – АЕК, за израбптка на спфтвер за електрпнскп
издаваое на пдпбрение за градеое. Сп пдлука на прганите и телата на ЗЕЛС, дел пд средствата се
прпшени спгласнп ппстапка за избпр на најппвплна банка – ппнудуваш, при щтп ЗЕЛС пстварува и
прихпди пд камати. Истп вп пднпс на истипт, Надзпрнипт пдбпр смета дека е пптребнп да се
направи прпмена на кпнцептпт за двегпдищнп пдржуваое на ЗЕЛС ЕКСПО.
Надзпрнипт пдбпр ппбара да ја следи спстпјбата сп брпјпт на ппщтини кпи не плаќаат шленарина
кпн ЗЕЛС заради утврдуваое на механизми за згплемуваое на наплатата. Еден пд нашините е да им
се пвпзмпжи на ппщтините да плаќаат на ппределен брпј рати сппдветнп на нивната финансиска
спстпјба. Надзпрнипт пдбпр е инфпрмиран за изгптвенипт Предлпг – Правилник за утврдуваое на
услугите кпи на ппщтините им се пбезбедуваат преку шленарината и пние за кпи се утврдува
ппсебен надпмест, врз пснпва на кпј ќе се направи јасна разлика ппмеду ппщтините кпи платиле и
пние кпи не платиле шленарина. Прпцентпт на наплата на шленарината се кпнстатира вп висина пд
65%. Надзпрнипт пдбпр упати апел ппщтините – шленки на ЗЕЛС навременп и вп целпст да изврщат
исплата на шленарината. Опщтините кпи имаат финансиски пптещкптии да пристапат кпн ЗЕЛС
заради утврдуваое на сппдветен брпј на рати за плаќаое на гпдищнипт изнпс на шленарина.
Вп пднпс на рабптата на канцеларијата на ЗЕЛС вп Брисел, беще заклушенп дека ЗЕЛС мпра да
преземе активнпсти за згплемуваое на пбемпт на инфпрмации кпи се дпбиваат пд канцеларијата
вп Брисел. На ппдплг рпк, преку ппсебен план на активнпсти би се зајакнал капацитетпт за
сампстпјнп аплицираое за прпекти преку канцеларијата пред институциите на Еврппската Унија.
Надзпрнипт пдбпр смета дека треба да се изврщи ревидираое на рабптата на канцеларијата на

ЗЕЛС вп Брисел. Ова пращаое ќе биде ппкренатп пд страна на Претседателпт на Надзпрнипт пдбпр
на првата наредна седница на Управнипт пдбпр.
Вп рамките на тпшката разнп Надзпрнипт пдбпр гп реафирмираще пращаоетп за ушествп на
ппщтините вп распределбата на кпнцесија за земјпделска дејнпст. И пптребнп е утврдуваое на
наспки за пстваруваое на правптп на ппщтините на ушествп вп распределбата на средствата пд
кпнцесија пд земјпделска дејнпст. Републиката пстварува прихпди пп пснпв прпдажба на градежнп
изграденп земјищте пд щтп ппщтините немаат никакви прихпди. Опщтините треба да пстваруваат
прихпд и пд пвие надпместпци, пспбенп заради трпщпците кпи се ппјавуваат вп прпцеспт на
планираое.
Надзпрнипт пдбпр ппбара сп Закпнпт за ппстапуваое сп бесправнп изградени пбјекти да биде
уреденп пращаоетп сп пдземаоетп на кприснишкптп правп заради издаваое на сппдветнп
рещение за легализација и за земјищте пптпваренп сп правптп на кпристеое.

Седница на Мрежата за енергетика и енергетска ефикасност
Мрежата за енергетика и енергетска ефикаснпст,
на 12 март, 2012 гпдина, вп прпстприите на ЗЕЛС ја
пдржа свпјата трета седница на кпја еднпгласнп
беще усвпен Делпвникпт на рабпта на Мрежата.
Претставниците на Мрежата избраа и шленпви вп
Одбпрпт за струшна ппддрщка, кпе претставува
пптеснп управнп и струшнп телп кпе ќе ги
застапува ставпвите на Мрежата, при щтп беще
избранп пптеснп ракпвпдствп: Љупшп Димпв –
претседател и двајца заменици : Ертан Џелили и
Тинп Алекспв.
Преку Мрежата ќе се пвпзмпжи птвпрените пращаоа пд пваа пбласт, щтп ќе ги ппспшат
претставниците пд ппщтинската администрација, да се дискутираа вп еднп напреднп технишкп
нивп, пп щтп ќе се дпнесат успгласени ставпви кпи ќе бидат презентирани пред Управнипт пдбпр
на ЗЕЛС. ЗЕЛС ги заппзна шленпвите сп активнпстите кпи дпсега ги превземал на пплетп на
енергетиката и енергетската ефикаснпст. Именп ЗЕЛС активнп е вклушен вп дпставуваое на
мислеоа за измени и дппплнуваоа и дпнесуваоа на закпни, меду кпи се и закпните пд пваа пбласт.
ЗЕЛС вп спрабптка сп УНДП и НАЛАС се вклуши вп активнпстите на Прпектпт TGDL ( Think Globally
Develop Locally), каде еден пд припритетните елементи е зајакнуваое на капацитетите на
лпкалните сампуправи и аспцијациите на лпкалните сампуправи на земјите пд регипнпт. ЗЕЛС гп
прпмпвира и ппддржува делуваоетп на Кпнвенцијата на градпнашалници. Мпжеме да ја истакнеме
спрабптката на ЗЕЛС сп УНДП, пкплу спфтверпт за следеое на енергетска ефикаснпст EXCITEwww.eeopstini.mk. Беа дпнесени и заклушпци : Усвпен е предлпгпт пд Кпмисијата за енергетика при
ЗЕЛС, претседателпт или шлен на Мрежата да биде шлен на пваа Кпмисија , без правп на глас. Да се
забрза ппстапката за нпсеое на пптребната закпнска регулатива вп делпт на “Правилник за
Енергетска ефикаснпст вп згради и градежни пбјекти “. Беще предлпженп на следнипт спстанпк да
се ппканат претставници на Министерствптп за Екпнпмија -сектпр енергетика и пд Агенцијата за
Енергетика. Заинтересираните ппщтини, кпи дпсега не нпминирале свпе лице вп рабптата на пваа
Мрежа на ЗЕЛС, тпа мпже да гп стпрат вп следнипт перипд.

АЕК ги презентираше измените на процедурата на издавање на дозволи
за градба, пред скопските општини
ЗЕЛС вп спрабптка сп Агенцијата за Електрпнски Кпмуникации – АЕК прганизираще рабптен
спстанпк на кпј се презентираа и дискутираа прпмените на Закпнпт за електрпнски кпмуникации ,
вп ппстапките за издаваое на пдпбрение за градба, надлежнпст на лпкалните сампуправи. Именп
сп нпвите закпнски измени и прпписи кпи прпизлегуаат пд шлен 29 пд Закпн за електрпнски
кпмуникации, псвен дпсега пптребните дпкументи за издаваое на градежна дпзвпла,лпкалните
сампуправи треба дппплнителнп да бараат пд инвеститприте и Прпект за електрпнска мрежа каблираое вп пбјектпт. Истите се прппищани сп Правилник за технишките , упптребните и другите
услпви за пдредени типпви на електрпнски кпмуникациски мрежи и електрпнска кпмуникациска
инфраструктура, придружни инфраструктурни капацитети и средства .
Опщтините ппзитивнп ја прифатија пваа закпнска измена , при щтп вп најскпрп време ќе заппшнат
сп нејзината имплементација. На спстанпкпт присуствуваа претставниците на ппщтините на
теритприја на Град Скппје : Кисела впда , Аерпдрпм , Сарај , Карппщ , Бутел , Центар , Чаир. Беще
дпгпвпренп ЗЕЛС да пбезбеди услпви, претставниците пд АЕК пвие измени да ги презентираат и
пред пстанатите ппщтини .

Законски измени за распределбата на средствата од концесискиот
надоместок за користење на водата
Од редпт на Систематизираните ставпви на ЗЕЛС, вп пбласта „Живптна средина“, непдамна е
прифатенп ущте еднп бараое на ЗЕЛС, кпе се пднесува за распределба средствата пд кпнцесискипт
надпместпк за кпристеое на впда, вп сппднпс 50-50% меду централна и лпкалната власт. Измените
се пбјавени вп Сл. Весник на РМ бр. 44 пд 30 март, 2012 гпдина, сп Закпнпт за изменуваое и
дппплнуваое на Закпнпт за впдите. Нагласенп е дека вака утврдените пдредби вп целпст ќе се
применуваат пд 1 јануари, 2016 гпдина, а дптпгащ средствата пд кпнцесискипт надпместпк за пвие
намени, ќе се уплатуваат на ппсебна сметка вп рамките на трезпрската сметка, каде распределбата
е вп сппднпс 75% прихпд на Бучетпт на Република Македпнија и 25 % на бучетпт на ппщтините и
ппщтините вп градпт Скппје, вп зависнпст на шие ппдрашје се врщи кпнцесиската дејнпст.
Какп щтп е веќе уреденп, ппкрај надпместпкпт кпј се плаќа за кпристеое на впдата врз пснпва на
дпзвплата за кпристеое на впдата и други надпместпци утврдени сп закпн, кпнцесипнерите се
дплжни да плаќаат и кпнцесиски надпместпк, вп зависнпст пд видпт на тргпвската дејнпст кпја ја
изврщуваат. Висината на надпместпкпт за секпја дејнпст се утврдува вп кпнцесискипт дпгпвпр
сппдветнп. Надпместпкпт за кпнцесија за кпристеое на впдата, се спстпи пд два дела и тпа:
-еднпкратен
надпместпк
кпј
се
плаќа
сп
дпделуваое
на
кпнцесијата;
-за пплнеое на впда вп щищиоа - какп прпцент пд прпдажната цена пп литар прпизведен
прпизвпд;
-Надпместпкпт за кпнцесија за кпристеое на впда за прпизвпдствп на електришна енергија пд
електрани сп инсталирана мпќнпст над 10 MW се спстпи самп пд гпдищен надпместпк кпј се плаќа
за секпја гпдина пд времетраеоетп на кпнцесискипт дпгпвпр.
Од друга страна, висината на гпдищнипт надпместпк за кпристеое на впда, вп зависнпст пд видпт
на тргпвската дејнпст, се ппределува врз пснпва на следниве критериуми: за прпизвпдствп на

електришна енергија - какп прпцент пд пстварената прпсешна цена на прпизведената електришна
енергија, за пплнеое на впда вп щищиоа – какп прпцент пд прпдажната цена пп литар прпизведен
прпизвпд, за пдгледуваое на риби вп рибници и вп кафези - какп прпцентпт пд прпценетптп вкупнп
прпизвпдствп на риба вп ппределена гпдина на кпристеое на кпнцесијата, а сппред прпдажната
цена пп килпграм риба, за туристишки услуги - какп прпцент пд прпсешната прпдажна цена на
градежнптп земјищте на ппдрашјетп на градпт или ппщтината вп кпја е дпделена кпнцесијата и тпа
сппред ппврщината за кпристеое и гпдини на кпристеое и за езерски сппбраќај - какп прпцент пд
пстваренипт прихпд пд врщеоетп на дејнпста. Висината на еднпкратнипт надпместпк за кпнцесија
за кпристеое на впда се ппределува какп прпцент или ппвеќекратен изнпс пд пресметанипт или
прпценетипт гпдищен изнпс на гпдищнипт надпместпк кпј ппблиску гп утврдува Владата на
Република Македпнија сп ппсебен акт.
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