ЗАПИСНИК
Од 4-та седница на Управниот одбор на ЗЕЛС
Присутни: Коце Трајановски, Невзат Бејта, Владимир Талески, Билјана Беличанец – Алексиќ, ,
Анастасија Олумчева, Љупчо Колев, Славчо Чадиев,Тони Трајковски, Тони Коцевски, Дарко
Митевски, Азем Садики, Зоран Тасев, Мукрем Мехмеди
Дискусија:
Констатирано е присуството на 13 од вкупно 19 членови на Управниот одбор со што се утврдува
потребниот кворум за работа и полноправно одлучување согласно Статутот на ЗЕЛС.
Расправа по дневниот ред:
ПРЕДЛОЖЕНИ ТОЧКИ ВО РАМКИТЕ НА ТОЧКАТА РАЗНО:
1. Вработувањата на социјално загрозени лица во постапката спроведена од страна на
Македонски Шуми кои сега се распоредуваат во институции и установи основани од
страна на локалната самоуправа;
2. Дискусија во однос на иницијативи предложени од Градот Скопје;
3. Дискусија во однос на утврдување на иницијатива за изменување и дополнување на
Законот за занаетчиска дејност;
Управниот одбор го усвои следниот:

ДНЕВЕН РЕД
Одлука за свикување на втората седница на Генералното Собрание на ЗЕЛС
Избор на членови на Комисии на ЗЕЛС;
Усвојување на ревидиран Стратешки план на ЗЕЛС;
Усвојување на Акционен план на ЗЕЛС за 2014 година;
Усвојување на предлог Буџет на ЗЕЛС за 2014 година;
Усвојување на План за јавни набавки за 2014 година;
Усвојување на Студијата за ЗЕЛС банка на општините;
Усвојување на Одлука за исклучување на електронските услуги за општините кои не го
подмириле членскиот надоместок кон ЗЕЛС;
9. Разгледување на барањето на Независниот синдикат на пожарникарите;
10. Разно.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Управниот одбор го усвои ЗАПИСНИКОТ од претходната седница кој е уредно и навремено
доставен до сите членови.
ПРВА ТОЧКА: Одлука за свикување на втората седница на Генералното Собрание на ЗЕЛС
Управниот одбор предлага следната седница на Генералното Собрание на ЗЕЛС да биде закажана
на 12 декември, 2013 г. во рамките на Конференцијата посветена на развојот на системот на
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локалната самоуправа во Република Македонија во организација на Министерството за локална
самоуправа на Р.М. и ЗЕЛС а финансиски поддржана од страна на УНДП.
Финансиските трошоци за организирање на седницата на Генералното Собрание на ЗЕЛС ќе бидат
надоместени од страна на УНДП (закуп на сала, логистика).
ОДЛУКА 1:

Управниот одбор ја свикува втората седница на Генералното собрание на ЗЕЛС и
го утврдува времето и местото на одржување на седницата за 12 декември, 2013 г.
со почеток во 15 ч. во просториите на хотелот “Александар Палас”, Скопје и на
Генералното Собрание на ЗЕЛС му предлага да расправа по следниот предлог:
ДНЕВЕН РЕД
1. Одлука за избор на членови во работното претседателство;
2. Информација за преземените активности на ЗЕЛС во тековната година
(обраќање на Претседателот на ЗЕЛС г. Коце Трајановски).
3. Усвојување на ревидиран Стратешки план на ЗЕЛС;
4. Усвојување на планот за работата на ЗЕЛС за 2014 г.;
5. Усвојување на Буџетот на ЗЕЛС за 2014 г.;
6. Отворена дискусија - разно;

ВТОРА ТОЧКА: Избор на членови на Комисии на ЗЕЛС;
На членовите на Управниот одбор во материјалите за седницата им беше доставен Предлог за
состав на членовите во секоја од Комисиите при ЗЕЛС. При утврдување на предлогот се водеше
сметка за стручноста на секој од градоначалниците и обезбедување на континуитет во работата
заради поголем придонес и ефикасност во работата на Комисиите како постојани тела на ЗЕЛС.
Укажано е дека квалитетните политики на ЗЕЛС зависат од ажурноста на подготвеноста на
Комисиите. Потребно е членовите навистина да се заложат за да ги отворат сите проблеми во
рамките на секоја од Комисиите.
Во пресрет на одржување на седница на секоја од комисиите, градоначалниците – членови на
комисијата да бидат известувани и со СМС.
ЗАКЛУЧОК 1:

Се задолжува стручната служба на ЗЕЛС, да го достави Предлогот со
составот на Комисиите уште еднаш до сите членови на УО со утврден рок
од седум дена за евентуално нови предлози или за изменување и
дополнување на составот.
Конечната верзија, по пристигнатите предлози за изменување и
дополнување на составот на Комисиите да биде доставена до сите општини
за информирање на сите градоначалници кој во која Комисија се очекува да
го даде својот придонес како член во соодветната комисија

ТРЕТА ТОЧКА: Усвојување на ревидиран текст на Стратешкиот план на ЗЕЛС;


Секоја година ЗЕЛС изготвуваше акциски план кој беше проблем да се усогласи со
стратешките цели кои не ги одразуваа приоритетите.
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Со предлогот, сите постојни стратешки активности се пренесени во консолидирани четири
стратешки цели и тоа:
1. Лобирање и застапување,
2. Финансиска стабилност на единиците на локалната самоуправа,
3. Услуги на ЗЕЛС
4. Обезбедување на професионалност и стручност на стручната служба на ЗЕЛС.



Акцентот сеуште се става на стратешките цели кои претпоставуваат силно застапување на
единиците на локалната самоуправа, обезбедување на нивна финансиска стабилност и
понуда на услуги со кои ќе се изврши рационализација на трошоците и намалена локална
јавна потрошувачка.

ОДЛУКА 2:

Управниот одбор на ЗЕЛС ја утврди содржината на Предлогот за изменување и
дополнување на СТРАТЕШКИОТ ПЛАН на ЗЕЛС за периодот 2011 – 2015 година
и ја усвои содржината на ревидираниот текст на истиот.
Управниот одбор на ЗЕЛС му предлага на Генералното собрание да го усвои
Предлогот за изменување и дополнување на СТРАТЕШКИОТ ПЛАН на ЗЕЛС за
периодот 2011 – 2015 година како ревидиран текст на својата прва наредна
седница.

ЧЕТВРТА ТОЧКА: Усвојување на Акционен план на ЗЕЛС за 2014 година;


Со Акцискиот план активностите се насочени кон развој и понуда на проекти кои се
насочени генерално за сите општини, особено за нивно обезбедување на сигурни извори на
приходи. Се повеќе донатори заминуваат, со што се потврдува обврската самостојно да
мора да изнаоѓаме средства за активности но и да обврските кон ЗЕЛС да бидат навремено
подмирувани.



Најважните активности во текот на 2014 г. се насочивме кон лобирање и застапување.



Системот на е - услуги на ЗЕЛС овозможува неколку клучни софтверски апликации за
општините кои истовремено земаат голем дел од работните ресурси на ЗЕЛС.



Сепак, и во текот на 2014 г. предложени се активности за изработка на две софтверски
решенија. Во моментот е преземена опфатна активност за приклучување на лица кои ќе
администрираат со системот за електронско издавање на Б-интегрирани дозволи и
елаборати во име на секоја општина.



Зголемена е и активноста за обезбедување на финансиски средства за општините, па така
во соработка со Министерството за животна средина работиме на координирани
активности за искористување на 30 милиони евра наменети за општините.



Заради процесот на лобирање, потребно е да се воспостави практика на седниците на
Управниот одбор на ЗЕЛС да се обезбедува присуство на некој Министер.



Укажано е и на грешката од минатото со софтверот за даноци кој општините го добија
преку програмата на УСАИД, но компанијата месечно ги задолжуваше корисниците –
општините директно да и плаќаат надомест за одржување, а ефикасноста од користење на
податоците од системот за даноци зависеше и од волјата на компанијата, односно
основачите на истата дали таа ќе продолжи да постои и да ја дава таа услуга и понатаму.
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Дури и во случај на ликвидација на оваа компанија, авторските права преминуваат на
основачите на компанијата, што значи дека општините не можат легално да го користат
софтверот за сопствена надградба или да склучат договор со друга компанија. Токму затоа
најдобро решение е да се изготви софтвер кој ЗЕЛС ќе им го овозможи на општините и ќе
се грижи за неговото ажурирање, без да има потреба секоја општина да врши посебна
набавка на апликации.
ОДЛУКА 3:

Управниот одбор на ЗЕЛС ја усвојува содржината на планот за работа на ЗЕЛС за
2014 г. - Акцискиот план на ЗЕЛС и му предлага на Генералното собрание истиот
да го усвои.

ПЕТТА ТОЧКА:

Усвојување на предлог Буџет на ЗЕЛС за 2014 година;



Заради прописите за финансиско работење ЗЕЛС во секој буџет го става и полниот износ
на приходи од членарини, но во текот на 2013 г. имаме наплатено само околу 30%.



Канцеларијата на ЗЕЛС и градот Скопје во Брисел е предложено да биде посебна точка на
некоја од следните седници на У.О. , бидејќи истата се појавува како значителна ставка во
буџетот.

ОДЛУКА 4:

Управниот одбор на ЗЕЛС ја усвојува содржината на финансискиот план (буџетот
на ЗЕЛС) за 2014 г. и му предлага на Генералното собрание истиот да го усвои.

ШЕСТА ТОЧКА:


Усвојување на Планот за јавни набавки за 2014 година;

Планот за јавни набавки соодветствува со Буџетот на ЗЕЛС и со Акцискиот план. ЗЕЛС го
утврдува максималниот износ на висината на набавката, но заради околности, како што во
текот на 2013 г. беа изборите не може во целост да го спроведе.

ОДЛУКА 5:

Управниот одбор на ЗЕЛС го усвојува Планот за јавни набавки на ЗЕЛС за 2014 г..

СЕДМА ТОЧКА: Одлука за усвојување на Студијата за ЗЕЛС банка на општините;


Универзитетот Кирил и Методиј, Скопје – Економскиот Факултет изготви студија за ЗЕЛС
– Банка на општините. Концептот треба да ги адресира финансиските потреби и да ја
амортизира лошата финансиска состојба на општините. Во основањето на банката ќе се
инсистира да се искористат средствата од фондови и донации, а концептот ќе биде
идентичен со концептот на општинските банки развиен во Холандија и Полска.



Во постапката ќе биде задолжително нужно да се обезбеди и мислење од Министерство за
финансии, но и Народната Банка на Република Македонија. Секој субјект (општина,
инвестициски фонд, друга банка итн.) самостојно ќе одлучи колку ќе вложи со проценка
колку ќе биде потребно да се вратат средствата преку дивиденда.

ЗАКЛУЧОК 2:

На следната седница на Управниот одбор да се поканат членовите на
Комисијата за финансирање при ЗЕЛС и Економскиот факултет како
изработувач на оваа студија за низ интерактивна дискусија Управниот
одбор да донесе конечна одлука.

ОСМА ТОЧКА:

Усвојување на одлука за исклучување на електронските услуги за
општините кои не го подмириле членскиот надоместок кон ЗЕЛС
страна 4/11



Во ЗЕЛС е забележан тренд на намалување на приходите по основ членарина на
општините. Постојат општини кои должат по овој основ за период од 5 години. ЗЕЛС не
презема никакви мерки заради тоа што нема вграден механизам за наплата по овој основ.
Секогаш се алудира само на свеста за значењето на ЗЕЛС.



Со воведувањето на електронските системи кои го следат процесот на децентрализација и
кои директно ја зголемуваат ефикасноста на единиците на локалната самоуправа во
спроведувањето на своите надлежностите се овозможи голема заштеда на финансиски
средства заради развој на сопствени системи и обука на општинската администрација.
Истовремено се создаде дополнителна свесност кај општините за важноста од
обезбедување на приходи од страна на општините за редовно да ги подмируваат своите
обврски.
ЗЕЛС мора да направи последен обид за да го подмири заостанатиот долг од страна на
општините. Потребно е да се применат искуствата од репрограмирањето на долговите кои
се на сила во односите со ЕВН; градежните компании и други големи доверители.

ЗАКЛУЧОК 3:

Се задолжува стручната служба на ЗЕЛС да испрати известување до секоја
општина со наведување на заостанатиот долг заклучно со 2012 г., со барање
самостојно да утврдат предлог – мерки во рок од 7 дена од приемот на
известувањето, по што ќе се пристапи кон склучување на поединечен
договор за плаќање на заостанатите износи на рати. Во пресметката и
можноста за плаќање на долгот на рати нема да се засметува тековната 2013
г., односно редовните обврски ќе се подмируваат тековно, а кон нив ќе се
додаваат месечните рати за заостанатите обврски. Доколку и покрај овој
обид општините не ги подмират нивните обврски кон Заедницата, во тој
случај Управниот Одбор ќе предложи исклучување на одредени услуги кои
ЗЕЛС ги дава на своите членки како користењето на е-услугите, обуките за
општинската администрација и други услуги.

ДЕВЕТТА ТОЧКА:

Разгледување на барањето на Независниот синдикат на пожарникарите;



Врз основа на склучениот Меморандум со ЗЕЛС, Независниот синдикат на пожарникарите
изготви анализа со која се утврдува состојбата и се констатираат нерегуларности во однос
на неколку точки, особено во однос на имплементација на одредбите од актот за
преземање.



Начинот за пресметка на платите на пожарникарите во Република Македонија, се смета за
регулиран, и истото не смее да биде предмет на индивидуално и паушално уредување кое
произлегува од статусот на лицата кои се преземени како основ за пресметка на платите,
личниот доход, надоместоците на плата во смени, како и прашањата поврзани со
бенефицираниот стаж.



Анализата точно ги утврдува нерегуларностите и општините каде истото е утврдено,
заради што Независниот синдикат на пожарникарите предлага 5 точки како предлози до
ЗЕЛС за надминување на состојбите и истите се составен дел на анализата.



Како позитивен пример е наведен градот Скопје како најголема единица, каде сите
проблеми се надминати со склучување на колективен договор на ниво на работодавец.
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Овој пристап може да се примени и во секоја општина која кон пожарникарите е јавува
како работодавец. Следен пристап би бил секоја единица на локална самоуправа која е
работодавач да го овласти ЗЕЛС во нејзино име да склучи гранков колективен договор,
процес кој претпоставува поединечни одлуки на секој од органите на општината и решение
кое би се очекувало да се реализира на подолг рок.


ЗЕЛС укажува дека ја почитува службата, односот на синдикатот е коректен а поднесената
анализа ќе биде детално разгледана. Општините се свесни дека станува збор за блок
дотација од буџетот на Републиката која со заминувањето на преземените пожарникари во
пензија ќе се намалува. Многу општини самостојно вработуваат нови пожарникари кои не
се надоместуваат од блок дотацијата, а старосната структура е висока што влијае на
ефикасноста и долгорочната подготвеност на единиците што проблемот го прави уште
покомплексен. Токму затоа секоја општина самостојно ги уредува правата на
пожарникарите и постојат различни практики.



ЗЕЛС ќе отвори дијалог со Министерството за финансии како орган кој ја утврдува
висината на блок дотациите, а ќе побараме и мислење од страна на МВР како орган кој бил
претходен работодавач на противпожарните служби.

ЗАКЛУЧОК 4:

Се задолжува стручната служба да изврши анализа колку пожарникари во
секоја од општините поединечно се преземени од страна на МВР, за колку
од нив платите и надоместоците на плата се надоместени со блок дотација,
колку од превземаните пожарникари се пензионирани и колку има
нововработени пожарникари. Анализата да биде презентирана на следната
седница на Управниот одбор.

ТОЧКА - РАЗНО
1. Преземање на лицата од категоријата на социјално загрозени граѓани, вработените
по објавен оглас за вработување од страна на ЈП “Македонски Шуми”, Скопје


Владата на Република Македонија спроведе активност за вработување на 1600 лица по
критериумите за опфаќање на социјално загрозените граѓани по ЈАВЕН ОГЛАС за
засновање на работен однос на неопределено време објавен од страна на ЈП “Македонски
шуми”, Скопје.



Лицата кои согласно спроведената постапка за вработување врз основа на Закон ги
склучија договорите за вработување и истите треба да бидат распоредени на соодветните
работни места претпоставува и нивно распоредување во јавните установи, јавните
претпријатија и субјектите основани од општините и Градот Скопје.

ЗАКЛУЧОК 5:

Заради усогласување со активностите на Владата на Р.М. со потребите на
општините од соодветен и кадар кој може ефикасно да ги извршува
работните задачи заради спроведување на надлежностите на локалната
самоуправа, Управниот одбор на ЗЕЛС бара од Министерството за
информатичко општество и администрација, како надлежен орган во однос
на уредување на прашањата во врска со администрацијата, надзорот и
обезбедувањето на единствена примена на прописите но и развивање на
политиката поврзана со правата, обврските, одговорностите и оценувањето
на државните и јавните службеници, да го земе во предвид следното:
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1.

При распоредувањето на работниците да се води сметка за
потребите и финансиските можности на секоја општина
поединечно;

2.

При утврдувањето на бројот на работници кои ќе бидат
распоредени во правните лица во надлежност на локалната
самоуправа, задолжително да оствари претходна консултација
со секоја општина во Републиката поединечно.

3.

Во случаите на распоредување на работниците, да се гарантира
правото на општината, во случај кога работникот распореден во
правното лице основано од општината или во самата општина го
одбие работното место или работните задачи кои се соодветни
на неговиот степен на образование, општината да нема обврска
да го спроведе преземањето, односно за работникот да заснова
работен однос.

4.

Бројот на работниците кои ќе бидат распределени по овој основ
во правните лица основани од општината а кои платите за
вработените ги обезбедуваат од блок дотациите согласно Закон,
да значи и соодветно зголемување за износ на средства во
дотацијата адекватно на бројот на нововработени работници.

2. Иницијатива за изменување и дополнување на Законот за даноците на имот:


Градот Скопје до ЗЕЛС достави иницијатива за изменување и дополнување на Законот за
даноците на имот. Воочени се неколку прашања:

А. Прашањето за утврдената максимална вредност од 0,2 % од пазарна вредност на имотот –
предмет на оданочување (практиката покажува дека во Р.М. со Одлука на Советот секоја
општина висината на данокот на имот ја има утврдено на ниво 0,1%) а доколку сопственикот
живее на конкретниот имот, пресметаната вредност на данокот на имот се намалува за 50%
од каде индиректно се утврдува вредност од 0,05 % на данокот на имот.
Предлог: Со иницијативата, а по ова прашање, данокот на имот да не се намалува за 50%
доколку сопственикот живее во објектот предмет на даночење, додека за имотот кој е во
негова сопственост, а во кој не живее, да вредноста на данокот на имот да биде зголемен за
100% од утврдената вредност.
Б. Објектите – имотот кој се смета за културно наследство, како и објектите кои се во зоните
од културно значење не се плаќа данок на имот. Со иницијативата се предлага,
сопствениците на имотот во овие зони да подлежат на данок на имот.
В. Комисиите за проценка на вредноста на данокот на имот немаат законско овластување да
извршат проценка на вредноста на објектите. Со иницијативата ова право се бара да им
биде утврдено.
ЗАКЛУЧОК 6:

Управниот одбор ја усвојува поднесената иницијатива за изменување и
дополнување на Законот за даноците на имот на градот Скопје и истата ќе
биде доставена до надлежните органи како овластени предлагачи.
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3. Иницијатива за изменување и дополнување на Законот за управните спорови
поднесена од градот Скопје.




Согласно Законот за управните спорови, доколку општината се јавува како тужена страна,
а тужбеното барање е уважено од страна на надлежен Управен Суд со решение, против
решението за уважување општината може да се поднесе жалба само преку државното
правобранителство. Со Закон, државниот правобранител како орган не е надлежен да ги
застапува единиците на локалната самоуправа.
Со иницијативата се предлага да се измени Законот за управните спорови со кој одредбата
дека жалба на решение на Управен Суд може да се поднесе преку државното
правобранителство ќе се избрише.

ЗАКЛУЧОК 7:

Управниот одбор ја усвојува поднесената иницијатива за изменување и
дополнување на Законот управните спорови на градот Скопје и истата ќе
биде доставена до надлежните органи како овластени предлагачи.

4. Извршување за заостанат долг по основ на данок на имот преку извршител.
Градот Скопје е во подготовка на постапка на наплата на целиот заостанат долг по основ на данок
на имот согласно Законот за извршување. Постапката како позитивна практика ќе биде
формулирана во информација која ќе биде дистрибуирана до сите општини во Републиката за да
може да го применат утврдениот модел, а како механизам за зголемување на приходите.
ЗАКЛУЧОК 8:

Управниот одбор ја задолжува стручната служба на ЗЕЛС да подготви
информација за потребните чекори за спроведување на постапка на
извршување по основ заостанат долг за данок на имот и истата да ја
дистрибуира до сите општини заради примена кон своите даночни
обврзници.

5. Иницијатива за изменување и дополнување на Законот за данок на додадена вредност
поднесена од градот Скопје заради стимулирање на деловната активности за изграба
на паркиралишта и катни гаражи.


Заради стимулирање на поголема деловна активност на компаниите за ораганизирање на
паркиралишта и изградба на катни гаражи, градот Скопје предлага данокот на додадена
вредност од приходите остварени заради давање на оваа услуга да биде намален на ниво од
5%.



На овој начин ќе се стимулира изградба на катни гаражи и ќе се помогне во решавањето на
проблемот со паркирањето во целата Република.

ЗАКЛУЧОК 9:

Управниот одбор ја усвојува поднесената иницијатива за изменување и
дополнување на Законот за додадена вредност на градот Скопје за
намалување на ДДВ на 5% за услугите за паркирање и истата ќе биде
доставена до надлежните органи како овластени предлагачи.

6. Иницијатива за изменување и дополнување на Законот за заштита и благосостојба на
животните.
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Со Законот за облигационите односи се утврдува дека правните лица кои вршат

комунална и друга слична дејност од јавен интерес одговараат за штетата ако без
оправдана причина ја запрат или нередовно ја вршат својата услуга, од каде се
подразбира и обврската за третман на нерегистрирани кучиња, а кои предизвикале
штета на трети лица. Општината е должна да ја надомести штетата предизвикана
од нерегистрираните кучиња и кучиња скитници.


Општините преземаат мерки врз основа на кои се врши третман на
нерегистрираните кучиња и кучиња скитници. За оваа намена со посебна програма
издвојуваат соодветни средства, заради што по третманот кој повторно се
спроведува согласно Закон, не можат да сносат одговорност за поведението на
кучињата.



Со иницијативата се предлага штетата предизвикана од нерегистрираните кучиња и
кучињата скитници кои се третирани од страна на општината или градот Скопје да
не претставува основ за надомест кон трети лица.

ЗАКЛУЧОК 10:

Управниот одбор ја усвојува поднесената иницијатива за изменување и
дополнување на Законот за заштита и благосостојба на животните за
изземање на општините од надомест на штета предизвикана од
нерегистрирани кучиња и кучиња скитници кои претходно биле третирани
и истата ќе биде доставена до надлежните органи како овластени
предлагачи.

7. Дискусија во однос на спроведување на проектот “НЕМА ПОГРЕШНА ВРАТА”


Со проектот со назив “нема погрешна врата” се задолжуваат органите до кои се обраќаат
баратели да ги обезбедуваат сите потребни документи нужни за комплетирање на доказите
и документацијата заради ефикасно одлучување од страна на самиот орган кај кој е
поднесено барањето.



Согласно воведените тарифници утврдени со посебните прописи, секој орган, установа и
институција заради спроведување на постапката на обезбедување на исправи, изводи,
документи, потврди итн. Утврдува надоместоци со кои се задолжуваат органите кои
директно (излегувајќи во пресрет на граѓаните и правните лица формално – правно
поднеле барање) со месечни надоместоци. Овие средства, согласно концептот на проектот
е претпоставено да бидат наплатени од страна на барателот.
Општините немаат инструкции како да ја извршат наплатата, по кој основ и на која сметка,
а исто така немаат нити утврдени тарифници по кои ќе го утврдуваат потребниот
надоместок.





Глобата за непостапување согласно Закон е утврдена од 7.000 – 15.000 евра што
дополнително ја зголемува итноста за надминување на овој проблем.

ЗАКЛУЧОК 11:

ЗЕЛС бара надлежното Министерство за информатичко општество да
утврди упатство за спроведување на проектот “нема погрешна врата” со кој
ќе се опфати основот за утврдување на надомест, начинот на наплата,
тарифникот и други прашања за ефикасно спроведување на проектот.
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Се задолжува стручната служба на ЗЕЛС да организира обука за
секретарите на општините поврзана со овој проект и за тоа да обезбеди
стручни лица - обучувачи од Министерството за информатичко општество
и администрација .
8. Дискусија во однос на примената на Законот за занаетчиска дејност


Со регистрирање на занаетчиите во регистарот на занаетчии при Комората на Занаетчии
врз основа на Закон , регистрираниот занаетчија се стекнува со право да врши дејности кои
се утврдени како дејности кои може да ги врши регистриран занаетчија, меѓу кои и
организирање на услуги за миење на возила.



Проблемот се јавува што при вршењето на оваа дејност, се нанесува голема штета со
отпадните води кои не се соодветно канализирани и често се наоѓаат на повисоки места а
истечните води прават штета.

ЗАКЛУЧОК 12:

Управниот одбор бара од Министерството за економија дејноста – миење
на возила да биде избришана од правилникот со кој се утврдуваат
дејностите кои може да ги извршува регистриран занаетчија.
Алтернативно, во случај со бришењето на оваа дејност да се нанесуваат
поголеми правни последици по регистрираните занаетчии, со пропис да се
утврдат дополнителни услови за вршење на оваа дејност, освен само
регистрација во регистарот на занаетчии.

9. Дискусија во однос на состојбата во образованието


Проблемот е веќе добро познат, затоа што тоа е став на ЗЕЛС веќе 4 години. Формирана е
работна група која треба да ги потврди состојбите во образованието преку анализа на
тендерските постапки за расходите за набавка на гориво и превоз за училиштата.



Организирани се две работни групи кои ќе изготват извештај за спроведеното и од каде ќе
произлезе пакет мерки кои ќе бидат предложени до Владата.

ЗАКЛУЧОК 13:

Управниот одбор на ЗЕЛС бара од Министерството за образование
Министерството за финансии да предвидат соодветен износ на средства за
образованието веднаш, без да се чека ребалансот на буџетот кој постои
можност да се случи дури во текот на 2014 г. со оглед дека истиот е во фаза
на донесување во периодот кога работните групи сеуште немаат утврдено
свој предлог мерки и утврдена фактичка состојба во образованието.

10. Дискусија во однос на иницијативата за пренесување на спортските објекти во
сопственост на општините


Присутните изразија загриженост од најавата дека на општините ќе им бидат пренесени
спортските објекти со кои стопанисува државата, со услов оваа иницијатива да се прифати,
но само за објектите кои немаат долгови,



ЗЕЛС бара да се организира состанок со Генералниот секретар на Владата на Република
Македонија за да може да се укаже на проблемите со кои би се соочиле општините
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доколку преземањето на објектите се изврши со заостанати долгови, нерасчистени имотно
– правни односи и со долгорочни договори за закуп на објектите.
11. Дискусија во однос на последиците од продолжување на рокот за правото на градба со
изменувањето на Законот за градење од постојните 6 на 10 години.
Со изменување и дополнување на Законот за градење на инвеститорот му е утврдено правото да го
изгради објектот во период од постојните 6 години на период од 10 години. На овој начин,
надомесокот за уредување на градежното земјиште, како единствен приход на општината ќе биде
остварен на многу долг рок, односно на период од 10 години.
ЗАКЛУЧОК 14:

ЗЕЛС бара од Министерството за транспорт и врски како надлежен орган да
ги разгледа финансиските импликации по општините од аспект на
надоместокот за уредување на градежното земјиште со утврдувањето на
правото за изградба на објектите во периодот од 6 на 10 години, или да
предложи мерки со кои ќе се ублажат ваквите новонастнати околности.

12. Дискусија во однос на иницијативите за поголема финансиска стабилност на руралните
општини.


Обезбедување на поголема финансиска стабилност на руралните општини е висок
приоритет за ЗЕЛС. Предложено е да се реафирмира барањето за распределба на
надоместоците од закупнината на земјоделското земјиште во сопственост на Република
Македонија сооднос 50% - 50%, помеѓу општините на чија територија се наоѓа земјиштето
и Републиката.



Побарано е да се измени и дополни Националната програма за финансиска поддршка на
руралниот развој, со цел зголемување на прагот на неразвиените подрачја и населени места
до 4.000 жители, наспроти актуелниот праг до 1.500 жители.

ЗАКЛУЧОК 15:

ЗЕЛС бара од Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство како надлежен орган да иницира постапка на измена и
дополнување на Законот за земјоделското земјиште со која на општините ќе
им се утврди правото на изворен приход на средствата остварени по основ
продажба и закуп на земјоделското земјиште во сооднос 50 – 50% помеѓу
Републиката и општината на чија територија се наоѓа соодветното
земјиште.

ЗАКЛУЧОК 16:

ЗЕЛС бара од Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство како надлежен орган да иницира постапка на измена и
дополнување на Националната програма за финансиска поддршка на
руралниот развој, со цел зголемување на прагот на неразвиените подрачја и
населени места до 4.000 жители, наспроти актуелниот праг до 1.500 жители.

Скопје 29, ноември, 2013 г.

Изготвил
Стручната служба на ЗЕЛС
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