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ЗАПИСНИК 
од 6-та седница на Управниот одбор на ЗЕЛС 

Скопје, 13.04.2022 
 

 
Присутни: 
 

Висар Ганиу (Градоначалник на Oпштина Чаир),  Горан Герасимовски (Градоначалник 

на Oпштина Центар), Александар Нанчев (со овластување од Костадин Костадиов, 

градоначалник на Oпштина Струмица), Нухи Незири (Градоначалник на Oпштина 

Теарце), Еркан Арифи  (Градоначалник на Oпштина Липково), Орце Ѓорѓиевски 

(Градоначалник на Oпштина Кисела Вода), Жарко Ристески (Градоначалник на 

Oпштина  Македонски Брод), Александар Стојкоски (Градоначалник на Oпштина 

Ѓорче Петров), Виктор Паунов (Градоначалник на Oпштина Карбинци), Ацо Ристов 

(Градоначалник на Oпштина Радовиш), Кирил Пецаков (Градоначалник на Oпштина 

Охрид), Трајко Славески (Претседател на совет на Град Скопје), Борче Јовчески 

(Градоначалник на Општина Прилеп). 
 
Дискусија: 
 
Управниот одбор го усвои следниот: 

 

ДНЕВЕН  РЕД 
 

1. Одлука за свикување на втората седница на Генералното собрание на ЗЕЛС; 
 

2. Одлука за усвојување на финансискиот извештај на ЗЕЛС за 2021 година; 
 

3. Разгледување и утврдување на содржината на предлог меморандумот за соработка со 
Владата на РСМ; 
 

4. Разно. 
 
 
ПРВА ТОЧКА:  Одлука за свикување на втората седница на Генералното собрание на 

ЗЕЛС; 
 
Со оглед дека претстои настан на одбележување на 50 годишнината од основањето на ЗЕЛС, на 
ден 26 април, 2022 г. Управниот одбор констатираше дека на истиот ден е најсоодветно да биде 
организирана и редовната втора седница на Генералното Собрание на ЗЕЛС. Денот 26 април ќе 
биде свечено одбележан и со обраќање на високи гости кои го поддржуваат ЗЕЛС и локалната 
самоуправа, а Управниот одбор ќе достави и Предлог – текст на Меморандум за соработка помеѓу 
ЗЕЛС и Владата како симболичен чин на меѓусебно разбирање и соработка. 
 
ОДЛУКА: Управниот одбор на ЗЕЛС согласно Статутот на ЗЕЛС ја свикува втората седница на 
Генералното Собрание на ЗЕЛС која ќе се одржи на 26 април, 2022 г. со почеток во 11 часот во 
Скопје 
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Генералното Собрание ќе расправа по следниот: 
 

ДНЕВЕН РЕД 
 

1. Усвојување на записникот од првата седница на Генералното собрание на ЗЕЛС; 
2. Обраќање на претседателката на ЗЕЛС, г-ѓа Данела Арсовска; 
3. Усвојување на Годишниот наративен, финансиски и ревизорски извештај на ЗЕЛС за 2021 

година; 
4. Разно - Дискусија; 

 
 
ВТОРА ТОЧКА:  Одлука за усвојување на финансискиот извештај на ЗЕЛС за 2021 година; 
 
Материјалите за оваа точка се доставени до членовите на Управниот одбор со детален преглед на 
приходите и расходите на ЗЕЛС во 2021 г.. Беше истакнати дека за прв пат оваа година ЗЕЛС има 
намален обем на приходи па загубите веќе се покриваат од пренесените средства на ЗЕЛС од 
претходните години. Со пописот на населението и домаќинствата кој беше спроведен во текот на 
2021 г. произлезе намалување на вкупното население во државата, а согласно методологијат ана 
пресметка на висината на членарината на општините кон ЗЕЛС во текот на 2023 г. ќе дојде до 
намалување на приходите за речиси 10%, па долгорочно треба да се размислува на кој начин би 
требало да се надомести овој недостаток, а како една од солуциите е зголемување на членарината, 
прашање за кое може конкретно да се дискутира во претстојниот период.  Од вкупно остварените 
приходи на ЗЕЛС во 2021 година  80% се приходи од членарината што значи дека ЗЕЛС зависи 
од редовното плаќање на истата. Треба да се има во предвид дека минатата година беше прилично 
неактивна заради организирањето на локалните избори и заради ситуацијата со КОВИД - 19. 
 
Како за секоја година така и за минатата година, извршена е ревизија на работењето на ЗЕЛС со 
позитивен извештај. Ревизорскиот извештај е изготвен и тој ќе биде составен дел од материјалите 
за Генералното Собрание на ЗЕЛС. 
 
ОДЛУКА: Управниот одбор на ЗЕЛС го усвои Предлог – Финансискиот извештај за работата на 
ЗЕЛС во 2021 г. (завршна сметка) и му предлага на Генералното собрание истиот да го усвои на 
својата прва наредна седница. 
 
 
ТРЕТА ТОЧКА:  Разгледување и утврдување на содржината на предлог меморандумот за 

соработка со Владата на РСМ; 
 
Присутните беа информирани дека во месец март 2003-та година е склучен првиот меморандум 
помеѓу ЗЕЛС и Владата, дека истиот е на сила речиси дваесет години и дека овој меморандум ги 
надмина целите кои требаше да се постигнат со истиот, заради што е потребно да се склучи нов 
меморандум со кој ќе се даде нова методологија и форма на заедничка соработка на ЗЕЛС и 
Владата со цел јакнење на системот на локалната самоурава во нашата држава и продлабочување 
на процесот на децентрализација.  
 
Најмалку еднаш годишно да има буџетски преговори со Владата  и еднаш годишно со 
Министерството за финансии,  да се продлабочи децентрализацијата и да се организираат 
буџетски преговори со Министерството за финансии, пред донесување на секој буџет.  
 
Се работи за предлог до Владата, па би го доставиле до Владата, а потоа би почекале одговор од 
нивна страна. 
 
ТОЧКА РАЗНО: 
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1. Информација за бројот на вработени и број на издадени Решенија за данок на имот за 
правни и физички лица. 
 
Воведувањето на централен информациски систем за управување со постапките за даноци 
на имот во голем обем ќе ја зголеми ефикасноста, ќе ги зголеми приходите на општините 
по овој основ, а процесот ќе го направи потранспарентен. За оваа цел, заради првичен 
увид во состојбите со ефикасноста на водење на даночните постапки по општини ЗЕЛС 
се обрати со сите со барање за доставување на податоци. Процесот на прибирање на 
податоците кои ќе послужат за анализа и добивање реални показатели е во тек, а 
Управниот одбор ќе може да ја разгледа анализата на следната седница. 
 
ЗАКЛУЧОК: Управниот одбор ја усвои информацијата за текот на прибирање на 
податоците за бројот на вработени и број на издадени Решенија за данок на имот за 
правни и физички лица.  
 
 
 
Скопје, 13 април, 2022 г. 
 

Составил, 
Стручната служба на ЗЕЛС 

 
  


