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ЗАПИСНИК

од 9-та седница на Управниот Одбор на ЗЕЛС
31 август, 2012 г.
Присутни: Коце Трајановски, Изет Меџити, Роберт Георгиев, Ванчо Стојанов, Николче
Чурлиновски, Ивица Коневски, Васко Дамчевски, Мукрем Мехмеди, Бајрам Кадрија, Тони
Коцевски.
Дискусија:
Потврдено е присуството на 10 членови на Управниот одбор, со што истиот може
полноправно да одлучува.
Управниот одбор едногласно го усвои следниот:

ДНЕВЕН РЕД

на 9-та седница на Управниот одбор на ЗЕЛС
1. Разгледување на состојбата со недостаток на финансиски средства во образованието;

2. Информација за процесот и прогресот во реализацијата на проектот “јавни
работи” за вработување на 2000 лица;
3. Избор на делегати и нивни заменици во Конгресот на локални и регионални врасти
при Советот на Европа врз основа на новите ПРАВИЛА ЗА РАБОТА на Советот на
Европа;
4. Одлука за утврдување на содржината на текстот на Меморандумот за соработка
помеѓу ЗЕЛС и “Групацијата на странски инвеститори” при Стопанската комора на
Македонија.
5. Разно;

ПРВА ТОЧКА:

Разгледување на состојбата со недостаток на финансиски средства во
образованието

Дискусија:


ЗЕЛС тековно ги следи состојбите и е во постојана комуникација со своите членки за
проблемите со кои се соочуваат со недостатокот на средства. Ова прашање до сега е
разговарано на неколку седници на Управниот одбор, а упатени се и барања до надлежните
институции. Проблемот сеуште не е решен.
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Состојбата во образованието не треба да се анализира изолирано од останатите трансфери
кои се добиваат од централната власт, односно од блок дотациите за надлежноста во
социјалната заштита и средствата од ДДВ.



Огромен проблем претставува тековното зголемување на цената на електрична енергија и
цената на горивата кои се одразуваат директно на општинските буџети.



Дополнителен проблем претставува третманот на локалните јавни установи (училишта и
градинки) како деловни субјекти заради што на истите им се пресметува индустриска тарифа
на струја.



Зголемувањето на цената на услугите на топлификација и заканата за блокирање на сметките и
неиспорака на топлинска енергија претставуваат приоритет за општините во градот Скопје и
градот Скопје под закана за отежнување на непречено спроведување на образовниот процес
во училиштата. Цената на услугите за испорака на топлинска енергија се рефлектира и врз
градинките и другите локални јавни установи.



Општините се во голема мера погодени од одуките на регулаторна комисија, особено поради
образложението дека третманот на јавните установи мора да се изедначи со останатите
приватни деловни субјекти, а во спротивно цената на енергијата ќе треба да се зголеми за
домаќинствата што е социјално непопуларна мерка.



Постои проблем и со согласностите за вработување на лица во градинките, кои и покрај тоа
што е обезбедена согласност, надоместоците за истите не се вклучени во блок дотациите и
претставуваат вработувања на товар на општините.



Барањата на ЗЕЛС мора да бидат реално одразени во процесот на буџетското планирање на
средствата за образование и труд и социјала за следната година.



Остварена е првична координација со Министерот за локална самоуправа г. Невзат Бејта кој
ќе го покрене ова прашање на првата седница на Владата. Ова прашање особено ги засега
ресорите образование, труд и социјална политика, финансии, локална самоуправа и култура
заради што е потребна заедничка средба на Министрите со претседателството на ЗЕЛС.



Решението на проблемот, покрај соодветното предвидување на реалните трошоци во буџетот
за 2013 г. потребно е да се најде и за заостанатите обврски на општините и заостанатите
долгови по овој основ. Едно од решенијата кое би се предложило како стратешко решение е
да се изврши надомест на заостанатите исплати и несоодветни износи во нафта и дрва за
огрев од стоковите резерви на Републиката.



Прашањето со обезбедените автобуси од градот Скопје за општините, каде постои проблем
што истите не може да се вклучат во вршење на дејност поради тоа што за трошоците кои
настануваат за горива за истите не се предвидени средства во блок дотациите.

ЗАКЛУЧОК 1::

Управниот одбор на ЗЕЛС бара итен состанок на највисоко ниво и тоа
најдоцна до 15 септември, 2012 г. со Министерството за финансии,
Министерството за труд и социјална политика, Министерството за
образование, Министерството за култура и Министерството за локална
самоуправа со претседателството на ЗЕЛС на кое ќе бидат предложени мерки
за надминување на состојбата и ќе се инсистира на соодветно планирање на
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реалните трошоци во сите области опфатени со ресорните министерства со
буџетот за 2013 г.

ВТОРА ТОЧКА:

Информација за процесот и прогресот во реализацијата на
проектот “јавни работи” за вработување на 2000 лица;

Дискусија:


Со распределбата направена по првото барање од вкупниот утврден број од 2000 лица
останато за распределба има уште 222 лица. ЗЕЛС се обрати до сите општини за да изразат
интерес за дополнителен број на лица. Огласот е објавен согласно критериумите утврдени од
страна на Владата а спроведени од страна на Агенцијата за вработување.



Од пристигнатите барања за дополнителен број на лица потребно е Управниот одбор да
заземе став за што порамномерна распределба на преостанатите 222 лица, со оглед дека бројот
на бараните дополнителни лица е поголем од расположливите.



Агенцијата за вработување го спроведе огласот за вработување на лицата по првиот круг на
утврдени барања но останува постапката да биде повторена. Во ваков случај повторното
објавување на огласот го врши самата општина, но под истите критериуми, како на пример
старосната граница и статусот на невработено лице заведено во Агенцијата за вработување.



По упатеното барање, дополнително се пријавиле 57 општини



Отворена е дилемата дали методот на линеарна распределба е соодветен особено за оние
општини кои имаат донесено соодветна програма во која ќе ги вклучат во реализација овие
лица. Определени општини немаат ваква програма заради што е несоодветно истите
линеарно да бидат распределени.

ЗАКЛУЧОК 2::

Распределбата на преостанатите лица до вкупно утврдената бројка од 2000
лица за вршење на јавни работи ќе биде распределена линеарно помеѓу сите
57 пријавени општини. Претседателот на ЗЕЛС ќе изврши дополнителна
консултација со градоначалниците од Скопските општини да се откажат од
барањето на дополнителни лица.

ТРЕТА ТОЧКА:

Избор на делегати и нивни заменици во Конгресот на локални и
регионални врасти при Советот на Европа врз основа на новите
ПРАВИЛА ЗА РАБОТА на Советот на Европа;

Дискусија:


Со новите правила на Советот на Европа разгледани на претходната седница на Управниот
одбор на ЗЕЛС се утврдува обврската во членовите на делегацијата да се опфатат најмалку
30% жени, односно истиот сооднос да постои и кај членовите и кај нивните заменици.



Со оглед дека претстојат локални избори, мандатот на овој состав на делегацијата ќе биде само
6 месеци.



Констатирано е заради задржување на континуитетот да не се врши избор на нови лица.
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ЗАКЛУЧОК 3:

Составот на делегацијата во Конгресот на локални и регионални власти при
Советот на Европа останува непроменет, освен што досегашниот делегат г.
Владимир Талески, градоначалник на општина Битола се именува за заменик
член, додека досегашниот заменик член г-ѓа Ирена Мишева, Претседател на
Советот на Градот Скопје се именува за член во делегација.

Се задолжува стручната служба на ЗЕЛС веднаш да постапи согласно оваа одлука и да ги извести
надлежните Министерства за новиот состав на делегацијата.

ЧЕТВРТА ТОЧКА:

Одлука за утврдување на содржината на текстот на
Меморандумот за соработка помеѓу ЗЕЛС и “Групацијата на
странски инвеститори” при Стопанската комора на
Македонија.

Дискусија:


Во текот на месец август остварена е средба со Советот на странски инвеститори кои се
организирани при стопанската комора на Македонија.



Целта на соработката е меѓусебна промоција, развој, привлекување на инвестиции како и
подобрување на условите за водење бизнис преку лобирање за подобрувале на легислативата.



На средбата е договорено соработката да биде институционализирана преку потпишување на
Меморандум за соработка кој е доставен на денешната седница на усвојување



Со деловното работење компаниите имаат морална обврска за финансирање на проекти кои
се од значење за локалната заедница, институт кој е познат како корпоративна социјална
одговорност и кој се очекува од инвеститорите, заради што соодветно треба да се предвиди со
содржината на Меморандумот за соработка.

ЗАКЛУЧОК 4:

Управниот одбор го усвојува текстот на Предлог – Меморандумот за
соработка помеѓу ЗЕЛС и Советот на странски инвеститори при Стопанската
комора на Македонија со дополнителни одредби кои претставуваат обврска за
компаниите организирани во ова тело да спроведуваат активности кои значат
корпоративна општествена одговорност и тоа во консултација со соодветни
општини на чија територија ги спроведуваат деловните активности.

ТОЧКА РАЗНО:
Дискусија:
1. Утврдување на тарифи за индустриска струја за локалните јавни институции, јавните
претпријатија и стопанства


Со проширување на опфатот и третманот на индустриски објекти на јавните претпријатија,
локалните јавни установи и стопанства општините се доведуваат во мошне неповолна
состојба на зголемени трошоци и закани за рентабилно работење или дури и генерирање на
долгови.
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Потребно е да се ревидираат мрежните правила, кои согласно Законот ги предлага субјектот
кој врши дистрибуција на електрична енергија, додека на истите согласност дава
регулаторната комисија за енергетика, а чија дејност е да го штити јавниот интерес.



Потребно е да се отпочне процес на промена на легислативата заради дополнително
уредување на оваа проблематика со Законот за енергетика во корист на општините.



Се поставува дилемата дали е добро решението преземањето на објектите на енергетската
мрежа кои преминуваат во стопанисување од страна на ЕВН Македонија да се прикажуваат
како инвестиции врз основа на преземените обврски со договорот за продажба на ЕСМ.



Потребно е што поскоро применување на Законот за подземните инфраструктурни објекти и
инсталации со цел евидентирање на сите објекти на електроенергетската мрежа и нивно
даночење со данок на имот.

ЗАКЛУЧОК 5:

Да се реафирмира барањето на ЗЕЛС упатено до Регулаторната комисија за
енергетика а во рамките на внатрешната организациска структура да се изготви
инцијатива за измена и дополнување на Законот за енергетика со кој ќе се
утврдат мерки за надминување на неповолните состојби за општините.

Скопје, 31 август, 2012 г.

Составил.
Стручната Служба на ЗЕЛС
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