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ЗАПИСНИК

од 6-та седница на Управниот Одбор на ЗЕЛС
14 декември, 2011 г.
Присутни: Коце Трајановски, Зоран Дамјановски, Изет Меџити, Драги Наџински, Петре
Латиновски, Арсенчо Алексовски, Ванчо Стојанов, Александар Петрески, Михајло
Волкановски, Аргетим Фида, Ивица Коневски, Васко Дамчевски, Мукрем Мехмети, Тони
Коцевски, Тони Трајковски
Дискусија:
Присутните го усвоија следниот:

ДНЕВЕН РЕД
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Усвојување на ПЛАН ЗА РАБОТАТА на ЗЕЛС за 2012 г.;
Усвојување на БУЏЕТОТ на ЗЕЛС за 2012 г.,
Усвојување на ПЛАНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ на ЗЕЛС за 2012 г.
Разгледување на иницијативата на Владата на Р.М. за намалување на административната такса за
издавање на ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ за категорија на објекти во надлежност на локалната
самоуправа за 50%.
Разгледување на ЗАКЛУЧОЦИТЕ од работната група за утврдување на разликите во евиденциите на
средствата за образование;
Разно;

ПРВА ТОЧКА: Усвојување на ПЛАН ЗА РАБОТАТА на ЗЕЛС за 2012 г.;


Планот за работа во целост го следи стратешкиот план на ЗЕЛС заради што своевремено
беше формирана работна група во која учествуваа 5 градоначалници.



Следната година ЗЕЛС обележува 40 години од своето постоење заради што се предвидени
повеќе активности.



Новини кои со овој годишен план опфаќаат зајакнување во делот на ИКТ технологијата преку
изработка на неколку клучни апликации: електронски систем за издавање на одобрение за
градење, софтверска апликација за регистарот на подземните инфраструктурни објекти, веббазирана база на прописи од областа на локалната самоуправа, веб-базирана апликација за
промоција на културните настани во општините, софтверска апликација за издавање на Бинтегрирани еколошки дозволи и софтверска апликација за електронско плаќање на јавните
локални давачки (такси и надоместоци).



Со планот е предвидено изготвување на Студија за радио станица “ЗЕЛС РАДИО” но и
студија за основање на “ЗЕЛС Банка на општините”.
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На предлог на надзорниот одбор, кој на својата последна седница го усвои Планот за работа
на ЗЕЛС за 2012 г. e воспоставување на систем на комуникација преку СМС.



Во текот на 2012 година предвидено е зголемување на бројот на обучени лица преку ЗТЦ
(ЗЕЛС тренинг центарот), заради што е предвидено да се реновира првиот спрат од
деловниот објект на ЗЕЛС каде би се организирале најголемиот дел од обуките а предвидено
е и склучување на Меморандум за соработка со СЕП за поддршка на системот на аплицирање
за ИПА фондовите.



Во текот на 2012 г. ќе се воспостави и систем на разграничување на платените и неплатените
услуги на ЗЕЛС кон општините, а основен критериум ќе биде подмирената членарина.



Со планот е предвидено и јакнење на капаитетите на стручната служба на ЗЕЛС, евалуација на
извршниот директор и стручните служби.

ОДЛУКА: Управниот одбор едногласно го усвои ПЛАНОТ ЗА РАБОТА НА ЗЕЛС за 2012 г.
ВТОРА ТОЧКА: Усвојување на БУЏЕТОТ на ЗЕЛС за 2012 г.,


Буџетот за работа на ЗЕЛС предвидува вкупно средства од околу 74 милиони денари.
Најголемиот дел се планира да се оствари од донации и од чланарини, а помал дел од
надоместоци за дадени услуги кон членките и трети лица. Речиси 75% од приходите на ЗЕЛС
во 2012 г. ќе бидат остварени од донации.



Буцетот во најголемиот дел, освен оперативните троѓоци, го следи планот за работа во 2012 г.
при што најголемиот процент на расходите од дури 40% се наменети за изработка на
софтверски решенија. ЗЕЛС очекува и донација од Агенцијата за електронски комуникации
заради реализација на проектот електронско издавање на одобрение за градење.



Околу 17% од буџетските средства се расходи по основ бруто плати за стручната служба на
ЗЕЛС, а следни по висина се трошоците за обуки, користење на услуги на надворешни
експерти, материјали, логистика, опрема за превод итн. Предвидена е намена на средства за
опремување на ЗЕЛС третнинг центарот.



Општините се повикуваат редовно да ја плаќаат членарината а оние кои нема да можат
веднаш, плаќањето да го извршат етапно. Од наплатата на членарината ќе зависи и целосната
реализација напредвидениот буџет на ЗЕЛС за 2012 г.



ЗЕЛС понудува квалитетни обуки, има сопствена програма која е изготвена во соработка со
општините, обучувачите многу често се кадар кој доаѓа од општините. Користејќи го ЗЕЛС
третнинг центарот општините ќе го помагаат неговиот развој.

ОДЛУКА: Буџетот на ЗЕЛС за 2012 година е едногласно усвоен.
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ТРЕТА ТОЧКА: Усвојување на ПЛАНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ на ЗЕЛС за 2012 г.


Планот за јавни набавки се изработува во согласност со Планот за активностите и Буџетот на
ЗЕЛС за 2012 г.



ЗЕЛС секоја година правиме независна и надворешна ревизија на трошоците која ја врши
независна ревизорска куќа.

Постапките за јавни набавки во следната 2012 г. во целост ќе се спроведуваат по електронски пат.

ОДЛУКА: ПЛАНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ за 2012 г. е едоногласно усвоен.
ЧЕТВРТА ТОЧКА: Разгледување на иницијативата на Владата на Р.М. за намалување на административната
такса за издавање на ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ за категорија на објекти во надлежност на локалната
самоуправа за 50%.



Општините ги следат политиките на Владата кои се однесуваат на привлекување и поповолен
амбиент за инвестиции.



Мора да се има во предвид разликата помеѓу Скопје и останатиот дел на Македонија. Има
општини кои остваруваат приход од одобрение за градење од неколку десетици илјади
денари, а во руралните општини овој приход е речиси немерлив.



Следејќи ја ваквата политика, надоместоците за уредување на градежно земјиште за хотели, и
фабрики, падна на 0,5% а обврските на општините да изградат инфраструктура и пат и
понатаму не се субвенционирани и се надоместуваат од средствата од општинскиот буџет.
Целиот пакет на намалувања се одраува директно и единствено на општинските буџети.



Со оваа мерка и општините испраќаат порака до инвеститорите дека сакаат да ги намалат
нивните трошоци.



Да се преземат мерки за спречување на очигледната злоупотреба со намената на објектите
уредени со Правилник заради избегнување на надоместоците на штета на општините.



Владата мора да биде свесна дека сите реформи се прават на грбот на локалната самоуправа
бидејќи кога има намалување на трошоците има реперкусии само по општинските буџети.
Така се намалува ефикасноста на општините. ЗЕЛС мора да преговара за да се најде некое
средино решение. Во општина Аеродром, со последната одлука за намалување на
надоместокот за изградба на хотели, општинската каса е ускратена за 4-5 милиони.



Потребен е ревидиран концепт за спроведување на децентрализацијата. Сеоја општина има
своја вредност на земјиштето. Општината има надлежост врз основа на Закон заради
атрактивност на инвестицијата да донесе одлука за целосно ослободување од плаќање
надоместоци. Нелогично е првата градежна линија на Охридското езеро, надоместокот да
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биде по едно евро. Неразумно е одлуката да важи за сите ошптини подеднакво а во прашање е
и навлегување во ингеренциите на локалната самоуправа.

ОДЛУКА:

ЗЕЛС ја поддржува иницијативата на Владата на Р.М. за намалување на
административната такса за издавање на ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ за категорија
на објекти во надлежност на локалната самоуправа за 50%, но истовремено укажува
дека намалувањето на надоместоците се одразува само за единиците на локалната
самоуправа, заради што мора да се обезбедат дополнителни извори на финансирање
како компензирање на ускратените приходи.

Одлуката е усвоена со 2 гласа против и 1 глас воздржан.

ПЕТТА ТОЧКА: Разгледување

на ЗАКЛУЧОЦИТЕ од работната група за утврдување на
разликите во евиденциите на средствата за образование;



На иницијатива на ЗЕЛС формирана е посебна работна група која требаше да ја утврди
состојбата со неискористените средства од трезорот наменети за образование. Работната
група утврди дека средсвата не се единствено за образование, туку во истите се опфатени и
средствата за градинки и за противпожарната заштита.



Донесени се следните ЗАКЛУЧОЦИ на работната група со кои не се согласува
Министерството за образование и Министерството за финансии и од истите се изземаат:.
1.

Постои недостаток на средства за образование и потребно е зголемување на средствата во блок дотациите
од Буџетот на РМ, со цел задоволување на реалните потреби во оваа област. Секое менување на
формулата, во ваква состојба на евидентен недостаток, сега би предизвикало само претурање на
средтсвата од едни општини за сметка на други.

2.

Општините во кои се сконцентрирани средните училишта да добијат дополнителен процент во блок
дотациите. Точно е дека средствата се префрлаат по број на ученици, но при тоа не се зема во предвид
колку од таа бројка се однесува за ученици кои доаѓаат од други општини и за колкава километража треба
да им се надомести превозот. Ученици доаѓаат од големи далечини, најголем дел од нив земаат средства
и за комбиниран превоз- меѓуградски и потоа градски, има голем број ученици кои доаѓаат од средини
каде нема организиран јавен превоз, а не е утврдено и тоа дали треба да се исплаќаат и децата кои одат во
друга средина, иако во својата општина ја имаат истата образовна насока. Од Министерството за
образование се бара да изготви Правилник, по кој ќе се раководат општините при исплаќањето на
средствата, но и донекаде ќе се утврди потребната сума на средства за покривање на реалните трошоци за
превоз на учениците.

3.

Доколку МОН не може да обезбеди адекватно покривање на финансиските потреби за образование,
тогаш општините ќе мора да преземат дополнителни мерки заради непречено обезбедување на процесот
на образование и превоз на учениците во средното задолжително образование, односно оваа ингеренција
да ја превземе МОН .

.


Општините имаат голем одлив на срества и по основ надоместување на разликата во цената
на средствата за огрев. Не е дозволиво опшитните да ги пренаменуваат буџетските средства и
да го спречат спроведувањето на планирани програмски активности за да може да
компензираат за недостатоците во образованието.
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Образованието ќе биде тема на разговор на седницата на У.О. со Владата закажана за 28
декември

ОДЛУКА: Управниот одбор на ЗЕЛС ги усвојува предложените заклучоци од работната група и
истото го надополнува со ЗАКЛУЧОК бр. 4 со кој се бара да се обезбедат потребните средства за
греење соодветно.
Одлуката е ЕДНОГЛАСНО усвоена.

.
Скопје, 14 декември, 2011 г.

Составил.
Стручната Служба на ЗЕЛС
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