
страна 1/5 

 

 

ЗАПИСНИК  
од 3-та (трета) седница на Управниот одбор на ЗЕЛС,  

28 јануари 2022 година, Скопје 

 

Присутни: 

 
▪ ДАНЕЛА АРСОВСКА – ГРАДОНАЧАЛНИК НА ГРАД СКОПЈЕ – ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЗЕЛС 

▪ ВИСАР ГАНИУ – ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ЧАИР – ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЗЕЛС  

▪ ПЕРО КОСТАДИНОВ – ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ВАЛАНДОВО – ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЗЕЛС  

▪ НУХИ НЕЗИРИ – ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ТЕАРЦЕ  

▪ КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА СТРУМИЦА  

▪ ГОРАН ГЕРАСИМОВСКИ – ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ЦЕНТАР  

▪ САШКО МИТОВСКИ – ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА 

▪ ЖАРКО РИСТЕСКИ- ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД 

▪ ДАРКО КОСТОВСКИ - ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА БУТЕЛ 

▪ МАРКО КОЛЕВ - ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ВЕЛЕС  

▪ АЛЕКСАНДАР СТОЈКОСКИ - ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ  

▪ АЦО РИСТОВ - ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА РАДОВИШ 

▪ МИТКО ЈАНЧЕВ- ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ  

▪ КИРИЛ ПЕЦАКОВ- ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ОХРИД  

▪ АЗЕМ САДИКИ  – ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ   

▪ ТРАЈКО СЛАВЕСКИ – ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ НА ГРАД СКОПЈЕ 

▪ БОРЧЕ ЈОВАНОСКИ - ПРЕТСЕДАТЕЛ НА НАДЗОРЕН ОДБОР 

 

Седницата се одржа на електронски начин, со користење на платформата ZOOM. 

 

Расправа: 

 

Управниот одбор на ЗЕЛС на својата 3-та седница го усвои следниот: 

 

 

ДНЕВЕН  РЕД 
 

1. Одлука за избор на членови на Комисии и работни тела на ЗЕЛС; 
2. Дискусија во однос на напредокот на процесот на децентрализација и утврдување на главните 

позиции на ЗЕЛС - ревидирање на Систематизираните ставови на ЗЕЛС; 
3. Формирање на Комисија за изработка на нов текст на  Меморандум за соработка помеѓу ЗЕЛС 

и Владата на РСМ; 
4. Дискусија околу проблемите на општините во однос на енергетската криза; 
5. Разно; 

 

 

ПРВА ТОЧКА:  Одлука за избор на членови на Комисии и работни тела на ЗЕЛС; 

 

Управниот одбор одлучуваше за утврдување на составот на делегациите на ЗЕЛС во меѓународните 

организации и членови и претставници на ЗЕЛС во телата и органите каде согласно Закон е 

задолжително претставен ЗЕЛС. 

 

А. Комисија за следење на развојот на системот за финансирање на општините. 
 

1. Митко Јанчев – градоначалник на општина Кавадарци  



страна 2/5 

 

2. Звонко Пекевски - градоначалник на општина Берово 

3. Еркан Арифи - градоначалник на општина Липково 

4. Марко Колев- градоначалник на општина Велес 

5. Ацо Ристов - градоначалник на општина Радовиш 

 
Б. Членови во работната група за децентрализација. 
 

1. Данела Арсовска – градоначалник на Град Скопје – претседател на ЗЕЛС 

2. Висар Ганиу - градоначалник на општина Чаир- потпретседател на ЗЕЛС 

3. Перо Костадинов -  градоначалник на општина Валандово – потпретседател на 

ЗЕЛС.  

В. Членови и заменици во делегацијата на Совет на Европа, Комора на локални и 
регионални власти. 
 

За членови: 
 

1. Данела Арсовска – градоначалник на Град Скопје – претседател на ЗЕЛС 

2. Висар Ганиу - градоначалник на општина Чаир- потпретседател на ЗЕЛС 

3. Перо Костадинов -  градоначалник на општина Валандово – потпретседател на 

ЗЕЛС.  

Нивни заменици: 

4. Арбен Таравари -  градоначалник на општина  Гостивар  

5. Кирил Пецаков- градоначалник на општина Охрид  

6. Габриела Илиевска  – претседател на совет на општина Битола  

 
Г. Делегати во Генералното Собрание на НАЛАС 
 

1. Данела Арсовска – градоначалник на Град Скопје – претседател на ЗЕЛС 

2. Висар Ганиу - градоначалник на општина Чаир- потпретседател на ЗЕЛС 

3. Перо Костадинов -  градоначалник на општина Валандово – потпретседател на 

ЗЕЛС.  

Д. Член во Национален совет за евроинтеграции при Собрание на Република Северна 

Македонија 

 
Данела Арсовска – градоначалник на Град Скопје – претседател на ЗЕЛС 

 
Ѓ. Комитет за градежно земјиште  сопственост на Република Северна Македонија 

1. Висар Ганиу- градоначалник на општина Чаир 
2. Горан Трајковски – градоначалник на општина Делчево  
3. Дарко Костовски - градоначалник на општина Бутел 
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Е. Комисија за одобрување на набавка на протипожарна опрема и средства за гасење 

на пожари за противпожарните единици 

 
1. Данела Арсовска - градоначалник на Град Скопје  
2. Иван Јорданов - градоначалник на општина Штип  

 
Ж. Совет за статистика при Државен завод за статистика 

1. Орце Ѓорѓиевски - градоначалник на општина Кисела Вода  
2. Горан Герасимовски - градоначалник на општина Центар  

 

 

ОДЛУКА: Управниот одбор на ЗЕЛС донесе Одлука за утврдување на составот на делегациите на 

ЗЕЛС во меѓународните организации и членови и претставници на ЗЕЛС во телата и органите каде 

согласно Закон е задолжително претставен ЗЕЛС. 

 

ЗАКЛУЧОК: Во однос на делегацијата на ЗЕЛС во Заеднички консултативен комитет на Република 

Северна Македонија со Комитетот на регионите на Европската Унија, Управниот одбор донесе 

Заклучок ова прашање да се дискутира на следната седницана Управниот одбор на ЗЕЛС заради 

дополнителни консултации и утврдување на составот на претставниците согласно критериумите на 

соодветна родова и политичка застапеност во истиот. Ова тело брои единаесет членови и нивни 

заменици. 

 

ЗАКЛУЧОК:  Во однос на членовите во Комитетот за следење на ИПАРД програмата и членовите 

на Советот за земјоделство и рурален развој, Управниот одбор одлучи да се извршат дополнителни 

консултации со градоначалниците на руралните општини и оваа точка да се разгледува на следната 

седница на Управниот одбор на ЗЕЛС.  

 

ВТОА ТОЧКА:  Дискусија околу напредокот на процесот на децентрализација и утврдување на 
главните позиции на ЗЕЛС - ревидирање на Систематизираните ставови на 
ЗЕЛС; 

 
Систематизираните ставови на ЗЕЛС е документ кој се изработува во консултација со сите општини во 
Републиката, со кој се утврдуваат насоки за приоритетните прашања кои треба да се решат и концепт 
за развој на системот на локалната самоуправа.  
 
Присутните ја истакнаа важноста на овој документ и предложија формирање на комисија која ќе работи 
во утврден рок и која ќе ги разгледа сите пристигнати барања за разрешување на приоритетните 
прашања како и насоки за развој на системот на локалната самоуправа и истите ќе му ги предложи во 
форма на конечен предлог – документ на усвокувањена Управниот одбор.  
 
Со оглед дека станува збор за приоритетен документ, со цел истиот да претставува одраз на актуелните 
приоритетни политики на ЗЕЛС, потребно е во рок не подолг од 15 дена, стручната служба на ЗЕЛС 
да изврши консултација со сите општини со доставување на форма на прашалник кој ќе послужи 
прегледност при класифицирање на приоритетните прашања по области. 
 
ЗАКЛУЧОК: Управниот одбор на ЗЕЛС ја истакнува важноста на утврдување на содржината на 
документот СИСТЕМАТИЗИРАНИ СТАВОВИ и ја задолжува стручната служба во рок од 15 дена да 
изврши консултација со сите општини во Републиката заради обезбедување на нивни мислења, 
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предлози и коментари кон овој документ, а сумиран предлог – текст на содржината на овој документ да 
се разгледува на следната седница на Управниот одбор. 
 
ТРЕТА ТОЧКА: Формирање на Комисија за изработка на нов текст на  Меморандум за соработка 

помеѓу ЗЕЛС и Владата на Република Северна Македонија; 
 
Формирање Комисија на нов текст на меморандумот за соработка со Владата не е потребно. Би требало 
формално да се делува со оглед дека меморандумот кој е на сила е општ и не ги одразува сите потребни 
механизми на меѓусебна консултација и соработка.  
 
Со оглед на важноста на содржината на овој документ потребно е да се изврши консултација со сите 
општини заради што е потребно да се изготви прашалник и да се испрати содржината на текстот на 
сегашниот меморандум склучен во 2003-та година. 
 
ЗАКЛУЧОК: Управниот одбор донесе Заклучок со кој ја констатира важноста на овој документ, со 
оглед дека Меморандумот склучен помеѓу ЗЕЛС и Владата во 2003 година е општ и не ги одразува сите 
механизми на меѓусебна задолжителна консултација и соработка, заради што се задолжува стручната 
служба да изврши консултација на сите општини со доставување на текстот на актуелниот Меморандум, 
а Управниот одбор да го разгледа прогресот на оваа постапка на својата следна седница. 
 
ЧЕТВРТА ТОЧКА: Дискусија околу проблемите на општините во однос на енергетската криза; 
 
Управниот одбор веќе започна комуникација во однос на отстранување на последиците од енергетската 
криза за што е одржан и состанок со Владата, поврзано со извештаи за тоа за колку е зголемена сумата 
за јавните објекти и уличното осветлување. Огромен е финансискиот притисок во ситуација кога 
тековните договри за снабдување со струја мора да се раскинат, а во услови кога на јавните тендери не 
се јавуваат субјекти кои можат да гарантираат цена на долг рок, цената на електричната струја кај 
универзалниот снабдувач е берзанската цена зголемена за 5о%,  
 
Беше потенцирано дека со свој апел за помош се обрати и АДКОМ кој укажува на невозможните услови 
за работа на јавните претпријатија во услови на енормно зголемена цена на електричната енергија и 
гасот.   
 
Беше предложена мерка за  враќање на општините на регулиран пазар, привремено, додека трае 
енергетската криза. Општините нема да го издржат периодот што следи, финансискиот притисок ќе се 
зголемува, особено кај јавните претпријатија.  
 
Цената на услугата за водоснабдување секоја година ја утврдува Регулаторната комисија за енергетика, 
која ја утврдува минималната и максималната цена, па со овој тренд на зголемување на ценат ана 
електричната енергија цената по м3 би се зголемила од актуелните 20 денари на 50 денари по м3. 
Слична е состојбата во образованието, со оглед дека во изминатиот период општините беа 
стимулирани да го заменат системот на греење кон нови и обновливи извори на енергија, кога цената 
на струјата беше пресметувана како константна вредност, но денес таа значително ги троши средствата 
за тековно одржување и реконструкција.  
 
Уличното осветлување е огромен износ за општините, заради фактот што комуналната такса не е 
доволна за исплата на зголемената цена на електричната енергија. Беше предложено зголемување на 
ставката на комуналната такса сразмерно на трошоците, а беше укажано дека средствата би биле 
исклучиво наменети само за исплата на фактурите, а не и за унапредување и замена со нови технологии 
или долгорочно одржување на системот на улично осветлување. Во оваа насока беше предложено 
испорачувач на услугата да биде ЕСМ, а тарифирањето да биде по цена на тарифата која важи за 
домаќинства со оглед дека општините не се комерцијални субјекти. За да се разбере сериозноста на 
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проблемот, беше предложено да се пристапи кон организирано предупредувачко гасење на уличното 
осветлување, а дел од општините веќе предвидуваат рестрикции.  
Понатаму, беше укажано и на потребата од итно донесување на мерката за намалување на износот на 
ДДВ од 18 на 5%, па дури и како мерка додека трае енергетската криза. Ова барање веќе е доставено до 
Владата, општините очекуваат брз одговор, а од ЗЕЛС беше побарано да достави ургенција до Владата 
со напомена дека ситуацијата е се полоша од ден на ден.   
 
Присутните изразија големо незадоволство и од ненавременото пренесување на срествата од 
наплатената комунална такса за улично осветлување, која согласно Меморандумот за соработка склучен 
во 2008 -ма година, обврска на ЕВН е да врши уплата на наплатените средства на општините најдоцна 
до 15-ти во тековниот месец. Општините немаат преглед на бројот на броила, нови приклучоци, 
заостанати долгови по основ на неплатена комунална такса, заради што беше побарано ЗЕЛС да се 
обрати до ЕВН со барање за итно разрешување на оваа состојба. Како алтернатива, да се побара од 
Управата за јавни приходи да достави информација за износот на приливите по основ на комуналната 
такса, или ЗЕЛС да се обрати до РКЕ за таа да го задолжи ЕВН за давање на потребните податоци. 
 
ЗАКЛУЧОК: Управниот одбор ги разгледа актуелните состојби поврзани со енергетската криза, при 
што заклучи дека се реафирмираат мерките предложени до Владата за надминување на последиците од 
енормно зголемената цена на електричната енергија и гас, при што упатува барање до ЕВН да врши 
редовна исплата на средствата од наплатениот износ на комуналната такса не подоцна од 15-ти во 
тековниот месец, а од Регулаторната комисија за енергетика бара да го задолжи ЕВН да достави преглед 
на податоците за имателите на броила, бројот на нови приклучоци и долг на имателите на броила по 
основ на комунална такса. 
 
ТОЧКА РАЗНО: 
 

Под точката разно немаше расправа.  

 

 

 

Скопје, 28 јануари, 2022 г. 

 

Составил, 

Стручната служба на ЗЕЛС 

 


