ЗАПИСНИК
од 7-та седница на Управниот одбор на ЗЕЛС
Скопје, 30.05.2022
Присутни:
Данела Арсовска (Градоначалник на Град Скопје и претседател на ЗЕЛС) Висар Ганиу
(Градоначалник на Oпштина Чаир и Потпретседател на ЗЕЛС), Горан Герасимовски
(Градоначалник на Oпштина Центар), Еркан Арифи (Градоначалник на Oпштина
Липково), Азем Садики (Градоначалник на општина Студеничани), Орце Ѓорѓиевски
(Градоначалник на Oпштина Кисела Вода), Жарко Ристески (Градоначалник на Oпштина
Македонски Брод), Александар Стојкоски (Градоначалник на Oпштина Ѓорче Петров),
Марко Колев (градоначалник на општина Велес), Виктор Паунов (Градоначалник на
Oпштина Карбинци), Ацо Ристов (Градоначалник на Oпштина Радовиш), Трајко Славески
(Претседател на совет на Град Скопје), Борче Јовчески (Градоначалник на Општина
Прилеп и претседател на Надзорниот одбор на ЗЕЛС).
Дискусија:
Управниот одбор го усвои следниот:
ДНЕВЕН РЕД
1. Дискутирање околу последните состојби поврзани со енергетската криза;
2. Разгледување на инцијативата од општина Гази Баба за изменување на
Законот за просторно и урбанистичко планирање;
3. Разно.
Под точката разно се предложи да се дискутира околу Систематизираните ставови на
ЗЕЛС, кои пред неколку месеци беа доставени до Владата.
ПРВА ТОЧКА:
Дискутирање
енергетската криза;

околу

последните

состојби

поврзани

со

Трошоците на општините по основ електрична енергија за улично осветлување, и
одржување на училиштата, градинките и другите субјекти во надлежност на општините
продолжуваат да растат. Иако се одржа состанок со Владата на РСМ, два пати, и се собраа
податоци за потрошени киловат часови на општините за секој месец во 2021 година и
истите се повеќе од месец дена доставени до Министерството за економија, од таму нема
никаков одговор, и општините се оставени и понатаму сами да се снаоѓаат со
настанатата криза.
Последниов месец преку медиумите, како и од претседателот на Регулаторна комисија
за енергетика, произлегоа многу прилози кои го нарушуваат угледот на општините.
Посебно заради случајот на неколку општини кои, заради остварување на заштеди,
прават парцијални рестрикции на уличното осветлување. Некои од нив донеле одлуки
на советите на општината за пренесување на целосното одржување на уличното
осветлување на ЈКП-ата, кои согласно закон ја набавуваат електричната енергија од
регулираниот пазар. Овој чекор на општините е направен заради тоа што со веќе
спроведените јавни набавки цената која се постигнува е енормно висока. Истиот чекор
веќе се спремаат да го превземат и други општини, но од ЕВН се одбиваат овие барањња,
иако нема никакви законски пречки на овој начин општините да ја пребродат кризата.
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Оттука, се предлага итен состанок со претставниците на ЕВН, да се достави уште еден
допис до Владата за можностите за помош на општините, и доколку и понатаму се
продолжи со истата состојба, да се размисли да се вратат надлежности на централната
власт.
Заклучок 1: Управниот одбор на ЗЕЛС најдоцна до крајот на оваа недела да организира
состанок со ЕВН
Заклучок 2: ЗЕЛС да спроведе анкета со членството со поставување на прашање:
1. Дали општините од сегашните блок дотации за основно, средно образование се во
можност да ги покријат сите трошоци, а посебно во услови на неколкукратно
зголемени трошоци за електрична енергија? Дали во услови на неможност за
покривање на трошоците, размислуваат за враќање на овие надлежности?
2.Дали општините од сегашните блок дотации за градинките се во можност да ги
покријат сите трошоци, и дали имаат доволен број на вработени во градинките, за
кои добиваат согласност од МТСП. Дали во услови на неможност за покривање на
трошоците, размислуваат за враќање на овие надлежности?
3.Дали општините имаат доволно средства за покривање на платите на
пожарникарите? Дали во услови на неможност за покривање на трошоците,
размислуваат за враќање на овие надлежности?
Заклучок 3: Да се достави допис до Владата на РСМ за исходот од доставените податоци
од страна на општините за потрошените киловат часови електрична енергија за 2021.
Општините кои не доставиле податоци да се контактираат дополинително за целосно да
се добие податок за трошоците.
ВТОРА ТОЧКА:
Разгледување на инцијативата од општина Гази Баба за
изменување на Законот за просторно и урбанистичко планирање;
Од страна на општина Гази Баба беше доставена иницијатива за изменување на Законот
за просторно и урбанистичко планирање, посебно членот 45, кој се однесува на
постапката за избор на изработувачот на урбанистичките планови и урбанистичките
проекти, и предлог е оваа постапка да се спроведе согласно Законот за јавни набавки.
ОДЛУКА: Управниот одбор на ЗЕЛС ја усвои Предлог инцијативата од општина Гази Баба
за изменување на Законот за просторно и урбанистичко планирање и истата може да се
достави до Министерството за транспорт и врски.

ТОЧКА РАЗНО: Статус со Систематизираните ставови на ЗЕЛС, кои пред неколку месеци
беа доставени до Владата.
Финанасиската состојба на општините секој ден се отежнува. Блок дотациите не ги
следат реалните трооци за спроведување на соодветните надлежности. Ова посебно се
однесува на целосното завршување на проектите за капитални инвестиции за
градинките, училиштата, покривање на трошоците за плати на пожарникарите и
одржување и обновување на опремата. Се предложи, доколку Владата продолжи да нема
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слух за овие проеблеми, да се размисли за враќање на овие надлежности на централната
власт.
Во престојниот период да се актуелизира прашањето околу потпишување на
Меморандум за соработка со Владата и исполнување на барањата на општините
преточени во Систематизирани ставови на ЗЕЛС.

Скопје, 30 мај, 2022 г.

Составил,
Стручната служба на ЗЕЛС
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