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ЗЕЛС - Годишен  извештај за 2007 година

Со за до вол ство мо же 
да кон ста ти ра ме де ка 
2007 го ди на, по мно гу 
неш та бе ше ус пеш на за 
ЗЕЛС. Во оваа го ди на бе-
ше од бе ле жан Ју би ле-
јот -35 го ди ни пос то е ње 
на ЗЕЛС. Со фи нан си ска 
по мош на ЕАР за поч на 
из град ба та на пр ва та 
ад ми нис тра тив на згра-
да на ЗЕЛС- „Ку ќа на оп-
шти ни те”. Пе де сет и ед-
на оп шти на пре ми наа 
во вто ра та фа за на фис-
кал на та де цен тра ли-
за ци ја, а ЗЕЛС за поч на 
про ект за под дрш ка и 
на ос та на ти те оп шти ни 
со цел што по бр зо над-
ми ну ва ње на проб ле-
ми те и ис пол ну ва ње на 

ус ло ви те. Во 2007 го ди на ЗЕЛС ус пеш но го ре а ли зи ра чет вр ти от 
по ред, Са ем на оп шти ни те -,,ЗЕЛС ЕКСПО 2007 «, а мно гу оп шти ни 
се из јас ни ја де ка са ка ат тој да пре рас не во тра ди ци о нал на ма ни-
фес та ци ја, ко ја ќе се одр жу ва и по на та му на се кои две го ди ни. Беа 
спро ве де ни број ни обу ки на оп штин ска та ад ми нис тра ци ја, бе ше 
ре а ли зи ра на и пра ва та пла те на ус лу га на ЗЕЛС, што прет ста ву ва 
дел од стра те гис ка та цел на ЗЕЛС за обез бе ду ва ње на фи нан си ска 
са мо о држ ли вост на Асо ци ја ци ја та. Из да дов ме не кол ку бро шу ри 
за по доб ро спро ве ду ва ње на про це сот на де цен тра ли за ци ја та 
на влас та, ре а ли зи рав ме број ни про ек ти... Осо бе но сме гор ди на 
пос тиг ну ва ње то на од ре де ни за кон ски про ме ни од важ ност на 
оп шти ни те, ме ѓу кои За ко нот за да нок на имот, За ко нот за ми не-
рал ни су ро ви ни, За ко нот за ко му нал ни деј нос ти. Ка ко ре зул тат на 
ин тен зив ни по зи тив ни вза ем ни ак тив нос ти беа склу че ни по ве ќе 
ме мо ран ду ми за со ра бот ка со зна чај ни ин сти ту ции, ор га ни за ции 
и стран ски асо ци ја ции. Бе ше ор га ни зи ра на сред ба на Уп рав ни-
от Од бор на ЗЕЛС со Прет се да те лот на др жа ва та и две сред би со 
Вла да та на РМ, а беа ос тва ре ни сре ќа ва ња и дис ку сии со по ве ќе 
ми нис три од Вла да та. Се то тоа по ка жу ва де ка ЗЕЛС во оп штес тве-
ни рам ки ин тен зив но се етаб ли ра во на гор на ли ни ја и прет ста-
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ву ва дос то ен пар тнер 
на из врш на та власт во 
зем ја ва, што всуш ност 
прет ста ву ва клу чен дел 
од стра те ги ја та на ЗЕЛС. 
Во сво е то ра бо те ње, 
ЗЕЛС про дол жи со сво и-
те ак тив нос ти на по ле то 
на гра де ње и јак не ње на 
ка па ци те ти те на ло кал-
на та ад ми нис тра ци ја. 
За таа цел со под дрш ка 
на по ве ќе ме ѓу на род-
ни до на тор ски ор га ни-
за ции спро ве де ни за 
обу ки и ор га ни зи ра 
зна чај ни те мат ски кон-
фе рен ции. Ед на од поз-
на чај ни те кон фе рен ции 
бе ше,,Пре диз ви ци те на 
вто ра та фа за од фис-
кал на та де цен тра ли за-
ци ја «, што се одр жа по по вод две го ди ни од за поч ну ва ње то на 
про це сот на де цен тра ли за ци ја та во на ша та зем ја. На овој нас тан 
ЗЕЛС да де рет рос пек ти ва на пос тиг на ти те ре зул та ти, беа су ми ра-
ни по зи тив ни те и не га тив ни ис ку ства од из ми на ти ве две го ди ни, 
а гла вен ак цент бе ше ста вен на пре диз ви ци те со кои се со о чу ва ат 
оп шти ни те за ис пол ну ва ње на кри те ри у ми те за влез во вто ра та 
фа за, ка ко и за оние оп шти ни кои ве ќе ги ис пол ни ја пот реб ни те 
ус ло ви. И пок рај си те теш ко тии и сла бос ти, бе ше кон ста ти ра но 
де ка де цен тра ли за ци ја та на влас та во зем ја ва прет ста ву ва го лем 
ис че кор во пог лед на раз во јот на оп штес тво то во це ли на. ЗЕЛС 
кон ти ну и ра но ги ре а ли зи ра са мо за да де ни те стра те ги ски це ли за 
афир ма ци ја на ло кал ни те де мок рат ски вред нос ти, прод ла бо чу-
вај ќи ја со ра бот ка та со број ни до маш ни и стран ски суб јек ти и е 
еден од нај зна чај ни те пред вод ни ци во ре ша ва ње то на ак ту ел ни 
пра ша ња од зна че ње за оп шти ни те. Она што му прет стои на ЗЕЛС 
е си те 84 оп шти ни и Гра дот Скоп је да вле зат во вто ра та фа за од 
фис кал на та де цен тра ли за ци ја со цел про дол жу ва ње на де мок-
рат ски от ам би ент на ло кал но ни во и гра де ње на сил на ло кал на 
са мо уп ра ва. Си гур ни сме де ка си те за ед но ќе ус пе е ме во на ши те 
за лож би.
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За ед ни ца на еди ни ци те на ло кал на та са мо уп ра ва на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја-ЗЕЛС е фор ми ра на во 1972 го ди на. Во пер и о дот од 1990 
до 1996 го ди на, ко га во зем ја ва не пос то е ше се оп фа тен за кон за ло кал на та са мо уп ра ва, ЗЕЛС бе ше ал ка та на по вр зу ва ње на ак тив нос-
ти те на оп шти ни те и прет став ник на нив ни те ста во ви пред цен трал на та власт. Со по на та мош на кон ти ну и ра на пос ве те ност кон заш ти-
та и раз вој на ло кал на та са мо уп ра ва, ЗЕЛС се етаб ли ра во дос то ен реп ре зент на ЕЛС и зна ча ен пар тнер на Вла да та во спро ве ду ва ње-
то и раз во јот на де цен тра ли за ви ја та на влас та во зем ја ва, а на 5 март 2003 го ди на бе ше пот пи шан Ме мо ран дум за со ра бот ка по ме ѓу 
Вла да та на РМ и ЗЕЛС. ЗЕЛС бе ше осо бе но во фо ку сот на ин те рес, во пер и о дот на гра де ње то на ре гу ла ти ва та за де цен тра ли за ци ја 
на влас та, но и се га, при неј зи на та им пле мен та ци ја. ЗЕЛС про дол жу ва со ре а ли за ци ја на це ли те за афир ма ци ја на ло кал ни те де мок-
рат ски вред нос ти, зас но ва ни на прин ци пи те на де по ли ти зи ра ност, рам ноп рав ност на член ки те, ло јал ност, по ли тич ка не за вис ност и 
про фе си о нал ност, кои се на со че ни во пра вец на гра де ње на сил на ло кал на са мо уп ра ва во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

„ЗЕЛС е пос ве тен на гра де ње на сис тем на ло кал на са мо уп ра ва по 
мер ка на гра ѓа ни те, со еди ни ци на ло кал на та са мо уп ра ва кои се 
ус пеш ни, ефи кас ни и фи нан си ски не за вис ни”

ЗЕЛС е член на:

ЦЛРАЕ - Кон грес на ло кал ни те и ре ги о нал ни те влас ти на Ев ро па,

ЦЕМР - Со ве тот на Ев роп ски те оп шти ни и ре ги о ни и

НАЛАС - Мре жа та на асо ци ја ции на ло кал ни те влас ти од Ју го ис-
точ на Ев ро па.

ЗА ЗЕЛС 

ВИЗИЈА:

ОРГАНИ НА ЗЕЛС:

Член ство и ме ѓу на род на со ра бот ка

МИСИЈА:
На ци о нал на асо ци ја ци ја на еди ни ци те на ло кал на та са мо уп ра ва 
ко ја ги зас та пу ва и афир ми ра нив ни те ин те ре си пред цен трал на-
та власт и јав нос та и прес та ву ва цен тар за ус лу ги од сфе ра та на 
ло кал на та са мо уп ра ва.

ВРЕДНОСТИ: не по ли ти зи ра ност, рам ноп рав ност, дос тап ност, ло-
јал ност, не за вис ност, ев роп ски стан дар ди, про фе си о нал ност  

СТРАТЕГИСКИ ЦЕЛИ:
1. ЗЕЛС ќе ја има во деч ка та уло га во гра де ње то и по на та мош-

но то усо вр шу ва ње на сис те мот на ло кал на са мо уп ра ва во 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја;

2. ЗЕЛС ќе вос пос та ви ме ха низ ми за со од вет но да од го во ри 
на пот ре би те на си те член ки;

3. ЗЕЛС ќе обез бе ди фи нан си ска одрж ли вост / гра де ње на до-
пол ни тел ни ус лу ги;

4. ЗЕЛС ќе им по ма га на сво и те член ки во прис та пот до ЕУ 
фон до ви те - линк ме ѓу фон до ви те на ЕУ и ЕЛС;

• Ге не рал но Соб ра ние

• Уп ра вен Од бор 

• Над зо рен Од бор  

Ге не рал но то Соб ра ние е нај ви со ки от ор ган на ЗЕЛС. Со ус во ју ва-
ње то на но ви те ста ту тар ни из ме ни, ут вр де ни на 28 Сед ни ца на 
Пос тој ни от Ко ми тет на ЗЕЛС, одр жа на на 27 ок том ври, 2004 го ди-
на, Ге не рал но то Соб ра ние брои 85 де ле га ти, кои всуш ност се си те 
гра до на чал ни ци на оп шти ни те и гра до на чал ни кот на Град Скоп је. 
Ге не рал но то Соб ра ние до не су ва Ста тут, прог ра ма и дру ги ак ти за 
За ед ни ца та, ус во ју ва Го ди шен из веш тај, на со ки и план за ра бо та. 
Ус во ју ва фи нан си ски план и за врш на смет ка на За ед ни ца та. Од 
сво јот сос тав из би ра и раз ре шу ва чле но ви на Уп рав ни от Од бор на 
ЗЕЛС и на Над зор ни от Од бор и вр ши дру ги ра бо ти во сог лас ност 
со Ста ту тот и оп шти те ак ти на За ед ни ца та.
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Во те кот на 2007 го ди на, се од др жа ед на сед ни ца на Ге не рал но то 
Соб ра ние на ЗЕЛС. На 26 ап рил, 2007 го ди на, во хо те лот “Алек сан дар 
Па лас”, бе ше од др жа на чет вр та та Сед ни ца, на ко ја при сус тву ваа 67 
гра до на чал ни ци и трој ца ов лас те ни за ме ни ци. Сог лас но Ста ту тот на 
ЗЕЛС, ка де е ут вр де но де ка Соб ра ни е то пред ла га и из би ра сос тав на 
УО на ЗЕЛС на се кои две го ди ни, на оваа Сед ни ца нов ман дат до би ја 
чет во ри ца гра до на чал ни ци: Љу бо мир Ја нев, гра до на чал ник на Оп-
шти на Ко ча ни, Пет ре Ла ти нов ски, гра до на чал ник на Оп шти на Бу тел, 
Сто јан Ла за рев, гра до на чал ник на Оп шти на Кон че и Ѓор ги Ки мов, 
гра до на чал ник на Оп шти на Не го ти но. Гра до на чал ни кот на Оп шти на 
Са рај, Бе ким Фаз лиу, бе ше име ну ван за нов член на УО, на мес то то 
на екс-гра до на чал ни кот Имер Сел ма ни, ак ту е лен ми нис тер за здрав-
ство. Беа из бра ни и чле но ви те на Над зор ни от од бор на ЗЕЛС и тоа: 
Сла ве Хрис тов, гра до на чал ник на Оп шти на Ва си ле во, Сло бо дан Да-
нев ски, гра до на чал ник на Оп шти на Све ти Ни ко ле, Фу ат Дур ми ши, 
гра до на чал ник на Оп шти на Мав ро во и Рос ту ше и Еру дан Исе ни, гра-
до на чал ник на Оп шти на Шу то Ори за ри.
На Соб ра ни е то бе ше по тен ци ра но де ка пре ку број ни ак тив нос ти, 
сил ни за ла га ња и ло би ра ња на ЗЕЛС до цен трал на та власт, беа пос-
тиг на ти број ни ре зул та ти, ме ѓу кои: зго ле му ва ње то за 25% на бу џет-
ска та до та ци ја за об ра зо ва ни е то за 2007 го ди на, на до мес ту ва ње то на 
дол го ви те во оваа сфе ра, во из нос од 90%, пре да ва ње то на ба зи те 
на по да то ци од Уп ра ва та за јав ни при хо ди на оп шти ни те, пос тиг нат 
на че лен до го вор со ЕВН-ЕСМ за на чи ни те на под ми ру ва ње на оп-
штин ски те дол го ви. Бе ше из не се но де ка, ЗЕЛС дос та ви ини ци ја ти ва 
до Вла да та за из ме на на За ко нот за да но ци на имот, ини ци ја ти ва за 
из ме на на За ко нот за ми не рал ни су ро ви ни, а бе ше дос тиг нат ви сок 
сте пен на ак тив но вклу чу ва ње на ЗЕЛС во ра бот ни те под гру пи на де-
цен тра ли за ци ја. На сед ни ца та бе ше ус во ен и Из веш та јот за фи нан-
сис ко то ра бо те ње на ЗЕЛС за 2006 го ди на, ка ко и Бу џе тот на ЗЕЛС и 
Го диш на та прог ра ма за 2007 го ди на. Од дис ку си и те на гра до на чал ни-
ци те про из ле гоа по на та мош ни те прав ци на дејс тву ва ње на ЗЕЛС за 
афир ма ци ја на прин ци пи те и вред нос ти те на ло кал на та са мо уп ра ва 
пред цен трал на та власт. Бе ше по тен ци ра на пот ре ба та да се про дол-
жи со цврс ти при ти со ци врз цен трал на та власт за зго ле му ва ње на 
про цен тот кој се из дво ју ва од ДДВ за оп шти ни те, на нај мал ку 5,55%, 
по тоа за пре не су ва ње на зем јиш те то на ло кал ни те влас ти, ка ко ос-
но ва за за јак ну ва ње на ло кал ни от еко ном ски раз вој, да се обез бе ди 
прис тап до да ноч ни те бро е ви и до цен трал ни от ре гис тар, сто пан ски-
те суб јек ти да пла ќа ат да нок на имот и на про из вод ни те ка па ци те ти и 

да се из дејс тву ва во ка са та на оп шти ни те да вле гу ва ат нај мал ку 50% 
од средс тва та од пер со нал ни от да нок. Да се про дол жи со при ти со кот 
оп шти ни те да би дат вклу че ни во пос тап ка та за уп ра ву ва ње со др жав-
но то зем јо дел ско зем јиш те, во из гот ву ва ње то на за кон ски те ре ше ни-
ја за кон це сии на шу ми те и па сиш та та, а при хо ди те од кон це си и те, 
Вла да та да ги де ли со оп шти ни те. Да се ба ра ат за кон ски из ме ни и 
усог ла су ва ње со кои се ут вр ду ва пос тап ка та за из бор на учи лиш ни 
ди рек то ри, да се пре фр лат во ло кал на сопс тве ност спорт ски те са ли, 
дел од кул тур ни те об јек ти, да се зго ле ми учес тво то на прет став ни-
ци од оп шти ни те при до не су ва ње на бит ни за кон ски ре ше ни ја кои ја 
до пи ра ат ло кал на та са мо уп ра ва, а ЗЕЛС да би де нав ре ме но вклу чен 
во пос тап ка та на нив но до не су ва ње. По себ но вни ма ние бе ше пос ве-
те но и на под гот ве нос та на оп шти ни те за при фа ќа ње и ко рис те ње 
на средс тва та од пред прис тап ни те фон до ви на ЕУ. Бе ше по тен ци ра-
но де ка оп шти ни те тре ба да ја пла ќа ат чле на ри на та на ЗЕЛС, ко ја до 
сре ди на та на ап рил е под ми ре на са мо во из нос од 47%. Бе ше ука-
жа но де ка ЗЕЛС тре ба да се под гот ву ва и да ги пра ви пр ви те че ко ри 
за во ве ду ва ње то на мож нос ти те за пла те ни ус лу ги што ЗЕЛС би им 
ги ну дел на оп шти ни те. Беа из не се ни и дру ги ба ра ња, ка ко на при-
мер ба ра ње то гра до на чал ни ци те да има ат дип ло мат ски па сош. Бе ше 
пос та ве но и ба ра ње то за за га ран ти ра на ед но го диш на апа на жа по 
прес та ну ва ње то на ман да тот на гра до на чал ни кот, за да ча ко ја тре ба 
да прет ста ву ва при о ри тет во на ред ни от пер и од од ра бо те ње то на 
ЗЕЛС и неј зи ни те при ти со ци пред цен трал на та власт.

ОД ДР ЖА НО ЕД НО ГЕ НЕ РАЛ НО СОБ РА НИЕ НА ЗЕЛС
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Чле но ви на Уп ра вен од бор на ЗЕЛС:

 Ан дреј Пет ров - прет се да тел на ЗЕЛС

 Нев зат Беј та - пот прет се да тел на ЗЕЛС

 Ко це Тра ја нов ски - пот прет се да тел на ЗЕЛС

 Три фун Кос тов ски-гра до на чал ник на Град Скоп је

 Аце Ко цев ски-гра до на чал ник на Оп шти на Ве лес

 Ви о ле та Ала ро ва, гра до на чал ник на Оп шти на Цен тар 
(до ап рил 2007 го ди на)

 Ра ми Ќе ри ми, гра до на чал ник на Оп шти на Те ар це

 Мар јан Рис те ски-гра до на чал ник на Оп шти на При леп

 Зо ран За ев-гра до на чал ник на Оп шти на Стру ми ца 
(до ап рил 2007 го ди на)

 Душ ко Јо ва нов ски-гра до на чал ник на Оп шти на Про биш тип 
(до ап рил 2007 го ди на)

 Бе ким Фаз лиу - гра до на чал ник на Оп шти на Са рај

 Леф ки ја Га жо ска - гра до на чал ник на Оп шти на Кру ше во

 Ни кол че Чур ли нов ски - гра до на чал ник на Оп шти на Ва лан до во

 Изет Ме џи ти - гра до на чал ник на Оп шти на Ча ир

 Алек сан дар Пет ре ски - гра до на чал ник на Оп шти на Ох рид

 Вла ди мир Та лев ски - гра до на чал ник на Оп шти на Би то ла

 Са ние Са ди ку - гра до на чал ник на Оп шти на Ос ло меј

 Бо рис Гав ри лов -гра до на чал ник на Оп шти на Кар бин ци

 То ни Ко цев ски - гра до на чал ник на Оп шти на Је гу нов це 
(до 26 ап рил 2007)

Од ап рил 2007 го ди на: 
 Пет ре Ла ти нов ски- гра до на чал ник на Оп шти на Бу тел

 Сто јан Ла за рев-гра до на чал ник на Оп шти на Кон че

 Ѓор ѓи Ки мов-гра до на чал ник на Оп шти на Не го ти но

 Љу бо мир Ја нев –гра до на чал ник на Оп шти на Ко ча ни

Во те кот на 2007 го ди на, Уп рав ни от Од бор на ЗЕЛС од др жа 12 сед-
ни ци. На сед ни ца та од др жа на на 26 ап рил, 2007 го ди на, чле но ви те 
пов тор но им из гла саа до вер ба на прет се да те лот на ЗЕЛС Ан дреј 
Пет ров, пот прет се да те ли те Нев зат Беј та и Ко це Тра ја нов ски до ве-
ру вај ќи им нов дво го ди шен ман дат. Чле но ви те на УО на сед ни ци те 
ги раз гле ду ваа нај зна чај ни те те ми од ра бо те ње то на еди ни ци те на 
ло кал на та са мо уп ра ва, беа из не су ва ни од ре де ни проб ле ми и беа 
до не су ва ни единс тве ни ста во ви за по на та мош но дејс тву ва ње и 
нив но ре ша ва ње. На сед ни ци те на по че то кот на го ди на та по себ-
но вни ма ние им бе ше пос ве те но на сос тој би те со од зе ма ње на 
над леж нос ти те во об лас та на об ра зо ва ни е то на не кол ку оп шти ни: 
Гос ти вар, Ка ва дар ци, Но во Се ло и Је гу нов це, а се го во ре ше и за 
под го тов ки те кои ЕЛС тре ба да ги пре зе ма ат за влез во вто ра та 
фа за од фис кал на та де цен тра ли за ци ја. Бе ше ис так на та пот ре ба та 
од ли бе ра ли за ци ја на овие кри те ри у ми со цел по ве ќе оп шти ни 
да мо жат да ги ис пол нат пос та ве ни те ус ло ви. Бе ше раз гле ду ван и 
Пред лог За ко нот за ле га ли за ци ја на бес прав но из гра де ни те град-
би при што бе ше до не сен став де ка ЗЕЛС ја под др жу ва бор ба та 
на Вла да та про тив ур ба на та ма фи ја, но се за ла га за вкло пу ва ње 
на дел од об јек ти те во пос тој ни те ур ба нис тич ки пла но ви, при 
што средс тва та од ле га ли за ци ја та да се пре фр ла ат во оп штин ски-
те ка си. Се го во ре ше и за пот ре ба та од ут вр ду ва ње на со од вет на 
стра те ги ја за обу ка за под го тов ка на про ек ти за ис ко рис ту ва ње на 
ИПА фон до ви те. Беа раз гле ду ва ни и ини ци ра ни про ме ни на пос-
то еч ки за ко ни и до не су ва ње на но ви. Се ин сис ти ра ше за про ме-
ни во За ко нот за фи нан си ра ње на ло кал на та са мо уп ра ва, со цел 
обез бе ду ва ње на по го ле ма фи нан си ска ста бил ност на оп шти ни те. 
Во За ко нот за ко му нал ни так си бе ше пред ло же но зго ле му ва ње на 
на до мес то кот за улич но ос вет лу ва ње од 15 на 25кв/ч, ко ја Пар ла-
мен тот ја при фа ти. Има ше ини ци ја ти ви за из ме на во За ко нот за 
пла ти и на до мес то ци на ор га ни те, што ис то та ка бе ше под др жан 

Уп ра вен Од бор на ЗЕЛС брои 19 чле но ви, кои се из би ра ат на Ге не рал но Соб ра ние, со ман дат од две го ди ни. Спо ред Ста ту тот, за дол-
жи тел но 30% од чле но ви те на прет ход ни от сос тав се из би ра ат во но ви от, со цел обез бе ду ва ње на кон ти ну и тет во ра бо те ње то. УО 
из би ра прет се да тел и двај ца пот прет се да те ли. Од лу чу ва за ос но ва ње на ко ми сии, крат ко роч ни ра бот ни гру пи во рам ки те на ЗЕЛС. 
Го из би ра и раз ре шу ва Из врш ни от ди рек тор. Уп ра ву ва и од го ва ра за имо тот на За ед ни ца та и под гот ву ва Го ди шен и пер и о ди чен из-
веш тај за сво ја та ра бо та.

ОДР ЖА НИ 12 СЕД НИ ЦИ НА 
УП РАВ НИ ОТ ОД БОР НА ЗЕЛС
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од пра те ни ци те. На по че то кот на март со кон ти ну и ра ни за лож би 
на ЗЕЛС беа из гла са ни и из ме ни те на За ко нот за ми не рал ни су-
ро ви ни, ка де ЕЛС, на чие под рач је се вр ши кон це сис ка та деј ност, 
до би ва ат 40% од нап ла те ни от на до мест за вр ше ње на ге о лош ки 
ис тра жу ва ња и кон це сии за екс пло а та ци ја на ми не рал ни су ро-
ви ни, а 60% до би ва цен трал на та власт. Во ју ли беа из гла са ни и 
из ме ни те на За ко нот за да но ци на имот, што оде ше во при лог на 
зго ле му ва ње на оп штин ски те бу џе ти. Беа до не се ни и За ко нот за 
рам но ме рен ре ги о на лен раз вој, во кој ЗЕЛС зе ма ак тив но уче ство, 
а За ко нот за ме ѓу оп штин ска со ра бот ка бе ше пов ле чен ка ко ре зул-
тат на ос три те ре ак ции на ЗЕЛС. Чле но ви те на УО имаа ре ак ции и 
око лу спро ве ду ва ње то на од ре де ни за ко ни, ка ко на при мер За ко-
нот за по ли ци ја, по ра ди што, на сед ни ца на УО бе ше по ви ка на и 
ми нис тер ка та за внат реш ни ра бо ти. Беа раз гле ду ва ни и проб ле-
ми те со до би ва ње то на ба за та на по да то ци на де лов ни суб јек ти 
од Цен трал ни от ре гис тер на РМ ко ја по тоа за вр ши со пот пи шу ва-

ње на Ме мо ран дум, за со ра бот ка. Во сеп тем ври, ко га 42 оп шти-
ни вле гоа во вто ра та фа за бе ше од др жа на ит на сед ни ца пос ве те-
на на об ра зо ва ни е то со цел пре циз но ут вр ду ва ње на пос тап ки те 
за пре фр ла ње на блок до та ци и те и раз ре шу ва ње на проб ле ми те 
со уче нич ки те до мо ви, за неп рин ци пи ел но то пре фр ла ње на нас-
та вен ка дар од гра дин ки те во учи лиш та та, за не до би ва ње то на 
доз во ла од МОН за при ма ње на но ви нас тав ни ци, ка ко ре зул тат 
на но ва нас тав на прог ра ма. Се го во ре ше и за пот ре ба та од ре ви-
ди ра ње на фор му ла та за рас пре дел ба на на мен ски те до та ции, за 
пос та ву ва ње то на ком пју те ри те во учи лиш та та ка де не ма со од вет-
на ин ста ла ци ја или об јек ти те се во рас па ѓа ње. Ед на сед ни ца бе-
ше пос ве те на и на раз ре шу ва ње то на проб ле ми те со дол го ви те за 
улич но ос вет лу ва ње, на ко ја при сус тву ваа и ви со ки прет став ни ци 
од ЕВН, ЕСМ. Беа до не се ни од лу ки за склу чу ва ње на ме мо ран ду ми 
со ре ги о нал ни те на ци о нал ни асо ци ја ции, со цел вос пос та ву ва ње 
по го ле ма со ра бот ка и цр пе ње на ис ку ства. 

Над зо рен Од бор на ЗЕЛС има пет чле на из бра ни од Ге не рал но то 
Соб ра ние, со ман дат од 4 го ди ни. НО го кон тро ли ра из вр шу ва ње то 
на од лу ки те на Ге не рал но то соб ра ние и Уп рав ни от од бор. Ја кон тро-
ли ра за ко ни тос та и ста ту тар нос та на од лу ки те на Уп рав ни от од бор и 
Из врш ни от ди рек тор и го кон тро ли ра фи нан сис ко то ра бо те ње и уп-
ра ву ва ње то со имо тот на За ед ни ца та. По пот ре ба ор га ни зи ра спро-
ве ду ва ње на ре ви зи ја на фи нан сис ко то ра бо те ње и на Ге не рал но то 
соб ра ние му дос та ву ва мис ле ње за из веш та јот за ра бо та и за врш на-
та смет ка на бу џе тот на За ед ни ца та и му дос та ву ва Го ди шен из веш тај 
за ра бо та та. Чле но ви те на Над зор ни от од бор из би ра ат Прет се да тел 
на од бо рот од сво јот сос тав.

Надзорен Одбор на ЗЕЛС има пет члена избрани од Генералното

 Пан чо Ми нов, прет се да тел на Над зо рен Од бор, гра до на-
чал ник на Оп шти на Ка ва дар ци (до ап рил 2006 го ди на)

 Сло бо дан Да нев ски, гра до на чал ник на Оп шти на Све ти 
Ни ко ле

  3оран Дам ја нов ски, гра до на чал ник на оп шти на Ку ма но во 
(до ап рил 2006 го ди на)

  Нев зат Еле зи, гра до на чал ник на Оп шти на Бо го ви ње

 Бо рис Гав ри лов, гра до на чал ник на Оп шти на Кар бин ци 
(до ап рил 2006 го ди на)

Од ап рил 2007 го ди на:

 Слав чо Хрис тов- прет се да тел на Над зо рен Од бор, гра до-
на чал ник на Оп шти на Ва си ле во 

 Фу ат Дур ми ши, гра до на чал ник на Оп шти на Мав ро во и 
Рос ту ше

 Еру дан Исе ни, гра до на чал ник на Оп шти на Шу то Ори за ри.

Чле но ви на Над зо рен Од бор:
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1. КОМИСИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
Прет се да тел:  г-дин Џор џе АР СОВ, 

Гра до на чал ник на Оп шти на Ки се ла Во да 

2. КОМИСИЈА ЗА ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА 
Прет се да тел:  Зо ран ЗА ЕВ, 

Гра до на чал ник на Оп шти на Стру ми ца

3. КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРА 
Прет се да тел:  Вла ди мир ТА ЛЕВ СКИ, 

Гра до на чал ник на Оп шти на Би то ла

4. КОМИСИЈА ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ 
Прет се да тел:  Алек сан дар ПЕТ РЕ СКИ, 

Гра до на чал ник на Оп шти на Ох рид

5. КОМИСИЈА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ 
Прет се да тел:  Сто јан ЛА ЗА РЕВ, 

Гра до на чал ник на Оп шти на Кон че

6. КОМИСИЈА ЗА е-ОП ШТИ НИ
Прет се да тел:  Ра ми ЌЕ РИ МИ, 

Гра до на чал ник на Оп шти на Те ар це 

7. КОМИСИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦИТЕ
Прет се да тел:  Изет МЕ ЏИ ТИ, 

Гра до на чал ник на Оп шти на Ча ир

8. КОМИСИЈА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ 
Прет се да тел:  Леф ки ја ГА ЖО СКА, 

Гра до на чал ник на Оп шти на Кру ше во

9. КОМИСИЈА ЗА УРБАНИЗАМ 
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Прет се да тел:  Сла ве ХРИС ТОВ, 
Гра до на чал ник на Оп шти на Ва си ле во 

10. КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА 
НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Прет се да тел:  Љу бо мир ЈА НЕВ, 
Гра до на чал ник на Оп шти на Ко ча ни

11. КОМИСИЈА ЗА ЗДРАВСТВО 
И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Прет се да тел:  Ро берт ВЕЛ КОВ, 
Гра до на чал ник на Оп шти на Ра до виш

КО МИ СИИ НА ЗЕЛС
ЗЕЛС има вкуп но 11 ко ми сии, кои ги оп фа ќа ат си те об лас ти од над леж ност и од ин те рес на ло кал на та са мо уп ра ва. Во 
те кот на 2007 по го лем дел од ко ми си и те одр жу ваа сед ни ци на кои се го во ре ше за зна чај ни пра ша ња од об лас та на ло-
кал на та са мо уп ра ва. Ко ми си и те има ат по осум чле но ви -гра до на чал ни ци, а во те кот на 2007 го ди на дел од ко ми си и те 
беа про ши ре ни и со та ка на ре че ни тех нич ки чле но ви, прет став ни ци од ад ми нис тра ци ја та на од дел ни оп шти ни од со од-
вет на та об ласт. На сед ни ци те на ко ми си и те се из не су ва ат важ ни су гес тии, за бе леш ки и пред ло зи, кои по тоа се раз гле-
ду ва ат од чле но ви те на Уп рав ни от Од бор. Ста ну ва збор за след ни ве ко ми сии:
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ЗЕЛС во те кот на 2007 го ди на ос тва ри плод на и ус пеш на со ра бот-
ка на ме ѓу на род но по ле. Ак тив нос ти те беа на со че ни кон НАЛАС ( 
Мре жа та на ло кал ни влас ти на ју го ис точ на Ев ро па), ЦЕМР ( Ко мо-
ра та на ев роп ски те оп шти ни и ре ги о ни) и ЦоЕ, (Со ве тот на Ев ро-
па, од нос но Кон гре сот на ло кал ни и ре ги о нал ни Влас ти).
НАЛАС - Мре жа та на ло кал ни те влас ти на Ју го ис точ на Ев ро па 
е ор га ни за ци ја ко ја фун кци о ни ра по ве ќе од пет го ди ни, а ко ја е 
офи ци ја ли зи ра на во 2004 го ди на во Страз бург, Фран ци ја. Пр ва-
та сед ни ца на Ге не рал но то соб ра ние бе ше одр жа на во сеп тем-

ври, 2005 го ди на во Скоп је. Од март 2007 го ди на, НАЛАС има и 
Сек ре та ри јат, со кој ра ко во ди Из вр шен ди рек тор, а вра бо те ни се 
пет лу ѓе. Се диш те то на Сек ре та ри ја тот е во Скоп је. Ге не рал но то 
соб ра ние за 2007 се од др жа во Бу ку решт, Ро ма ни ја, во де кем ври, 
ка де ак тив но уче ство зе маа и де ле га ти те на ЗЕЛС. Во из ми на та та 
го ди на, во скло пот на НАЛАС се фор ми ра ни не кол ку ра бот ни еди-
ни ци и со се ко ја од нив ра ко во ди ед на од член ки те. Во но ем ври 
2007 го ди на, ко ми те тот на офи це ри те за вр ска го од др жа сво јот 
ре до вен ра бо тен сос та нок во Ох рид, но и пр ва та ра бот на сед ни-
ца на ра бот на та еди ни ца за раз вој на асо ци ја ци и те, со ко ја во ид-
ни на ќе ра ко во ди ЗЕЛС. Ра бот на та за да ча на оваа еди ни ца е да 
ги вос пос та ви сис те ми те за нај доб ро ра бо те ње на тре нин гот за 

оп штин ски те служ бе ни ци и из бра ни ли ца, раз ме ни на нај доб ри 
прак ти ки, вос пос та ву ва ње на со ра бот ка на раз ни струк ту ри на 
вра бо те ни во асо ци ја ци и те, во ве ду ва ње на сис те мот на стан дар-
ди во асо ци ја ци и те, раз ме на на ис ку ства во од нос на ис ко рис ту-
ва ње на ИПА фон до ви те ка ко и обу ка и тре нинг за тие фон до ви.
ЦЕМР - Ко мо ра на ев роп ски те оп шти ни и ре ги о ни пос тои по ве ќе 
од 50 го ди ни, а ЗЕЛС се зач ле ни на по че то кот на 2004 го ди на. Нај-
го ле ми от дел на ак тив нос ти те на ЦЕМР се фи нан си ра ни од Ев роп-
ска та Ко ми си ја, па и ак тив нос ти те се на со че ни нај мно гу кон зем-

ји те член ки на ЕУ. Но во дел на 
од ре де ни про ек ти, мно гу ак тив-
но учес тву ва и ЗЕЛС. Мо же да се 
из двои про ек тот за рам ноп рав-
ност на по ло ви те во ло кал на та 
са мо уп ра ва, ка де ка ко фи на лен 
про из вод из ле зе Дек ла ра ци ја за 
рам ноп рав но уче ство на же ни те 
и ма жи те во ло кал на та са мо уп-
ра ва, а на ед на од сед ни ци те на 
Уп рав ни от од бор на ЗЕЛС, се до-
не се пре по ра ка до си те оп шти-
ни и Гра дот Скоп је да ја ус во јат 
ис та та, да го из вес тат ЗЕЛС, кој 
по тоа го из вес ту ва ЦЕМР. Од ре-
де ни оп шти ни ве ќе прев зе маа 
ак тив нос ти во таа на со ка. 
  Со ве тот на Ев ро па е ин сти-
ту ци ја во ко ја чле ну ва ат 47 ев-
роп ски др жа ви. Сос та вен дел 

на оваа ин сти ту ци ја е и ЦоЕ- Кон гре сот на ло кал ни и ре ги о нал-
ни влас ти, ка де Ма ке до ни ја, пре ку ЗЕЛС, но ми ни ра три гра до на-
чал ни ци ка ко чле но ви и три ка ко за ме ни ци. Во 2007 го ди на, на 
пле нар на та се си ја на Кон гре сот, пре зен ти ран е и Из веш тај за сос-
тој ба та во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, кој прв пат пос ле мно гу го ди ни 
бе ше со по зи ти вен ос врт кон се што се слу чу ва во на ша та зем ја. 
Свое об ра ќа ње на пле нар на та сед ни ца има ше и Прет се да те лот на 
ЗЕЛС, Ан дреј Пет ров, кој се ос вр на на про це сот на де цен тра ли за-
ци ја во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. На сед ни ца та на ад-хок ра бот на та 
гру па за Ју го ис точ на Ев ро па, прет се да те лот на ЗЕЛС, Ан дреј Пет-
ров е из бран за из вес ту вач на Кон гре сот на ло кал ни и ре ги о нал-
ни влас ти за мре жа та НАЛАС.

ји т
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МЕ ЃУ НА РОД НА СОРАБОТКА
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На 1 фев ру а ри, 2007 го ди на, чле но ви те на УО 
на ЗЕЛС, во Стру ми ца одр жаа пр ва сред ба со 
Прет се да те лот на Р. Ма ке до ни ја, г-дин Бран-
ко Цр вен ков ски, на ко ја го за поз наа со ак-
тив нос ти те на ЗЕЛС и на оп шти ни те во про-
це сот на де цен тра ли за ци ја та на влас та. Се 
раз го ва ра ше и за ак ту ел ни те слу чу ва ња во 
сфе ра та на об ра зо ва ни е то, а беа из не се ни и 
ста во ви те на ЗЕЛС од об лас та на фи нан си и-
те и не оп ход на та пот ре ба од пре фр ла ње то 
на гра деж но то и зем јо дел ско то зем јиш те на 
ло кал на та власт. Прет се да те лот Цр вен ков-
ски ука жа де ка ло кал на та власт тре ба да со-
ра бо ту ва со цен трал на та власт, оп шти ни те 
да ги ис так нат сво и те пот ре би и проб ле ми 
со цел ис ти те да би дат ре ше ни на де мок-
рат ски и тран спа рен тен на чин. Во од нос на 
пре не су ва ње то на зем јиш те то, по тен ци ра ше де ка ап со лут но 
е неп ри фат ли ва,,при каз на та,, за не од го вор нос та на оп шти ни-
те, од нос но стра вот де ка тие ќе ги,,зло у пот ре бат,, до ве ре ни те 
ин ге рен ции. Нап ро тив, тој ука жа де ка цен трал на та власт тре ба 
да има по го ле ма до вер ба во ло кал на та и е дла бо ко уве рен оти 
ни кој не мо же по доб ро да ги знае пот ре би те и проб ле ми те во 
оп шти на та,от кол ку неј зи ни те гра ѓа ни. Всуш ност тој по со чи де-
ка ло кал но то на се ле ние ќе би де нај доб ри от ко рек тор за си те 
евен ту ал ни ко руп тив ни и не за кон ски дејс тви ја на оп шти ни те.
Тој ја пре зен ти ра ше мо мен тна та по ли тич ка сос тој ба на др жа-
ва та и ја ис ко рис ти мож нос та да упа ти ди рек тен апел до гра-
до на чал ни ци те од ДУИ да не го на пуш та ат ЗЕЛС. Ука жа де ка 
на пуш та ње то на ДУИ од цен трал на та власт ис то та ка ќе има не-
га тив ни пос ле ди ци за Р. Ма ке до ни ја во рам ки те на ме ѓу на род-
на та за ед ни ца и мо же да го до ве де во пра ша ње до би ва ње то 
на пре го ва рач ки от да тум за влез во ЕУ, што прет ста ву ва еден 
од при о ри те ти те на Р. Ма ке до ни ја,  кон сен зу ал но пот вр ден од 
стра на на си те по ли тич ки пар тии во др жа ва та.

Во те кот на 2007 го ди на, ЗЕЛС има ше две сред би со прет став ни-
ци на Вла да та. Ед на та на по ка на на Пре ми е рот Ни ко ла Гру ев ски, 
во об јек тот на Вла да та, ка де беа по ка не ти си те гра до на чал ни ци 
и ка де раз го во ри те беа на со че ни кон пра ша ње то за под гот ве-
нос та на оп шти ни те за пре ми ну ва ње во вто ра та фа за од фис кал-
на та де цен тра ли за ци ја. Вто ра та се од др жа на,  1 ју ли на по ка на 
на ЗЕЛС по по вод од бе ле жу ва ње то на две го диш ни на та од за поч-
ну ва ње то на де цен тра ли за ци ја та во на ша та зем ја. Во те кот на го-
ди на та беа одр жа ни и по е ди неч ни сред би со од дел ни ми нис три 
од Вла да та на РМ, ме ѓу кои: ми нис те рот за об ра зо ва ние, за фи-
нан сии, за тран спорт и вр ски, за жи вот на сре ди на и прос тор но 
пла ни ра ње, а бе ше од др жа на и ед на сред ба со ми нис тер ка та за 
внат реш ни ра бо ти, ко ја бе ше по ка не та на сед ни ца на Уп рав ни-

СРЕДБИ

Сред ба со Прет се да те лот 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја

Две сред би ЗЕЛС-Вла да
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от Од бор. На сред би те се го во ре ше за нај раз но вид ни те ми кои 
ги за се га ат ло кал ни те влас ти. На сред ба та во об јек тот на Вла-
да та ка де што беа по ка не ти си те гра до на чал ни ци се го во ре ше 
за но ви те ре ше ни ја за из ме ни на За ко нот за да но ци на имот, на 
За ко нот за пла ти во де лот што се од не су ва на на до мес то ци те на 
чле но ви те на со ве ти те на оп шти ни те, че ко ри те за ре а ли зи ра ње 
на вла ди ни от про ект на спорт ски са ли и на учи лиш та со јав но-
при ват но пар тнер ство. На оваа сред ба бе ше до го во ре но де ка 
оп шти ни те и Вла да та на РМ се под гот ве ни за старт на вто ра та 
фис кал на фа за, со фи нан си ра ње пре ку блок до та ции, а оние кои 
не ма да ги ис пол нат ус ло ви те ќе про дол жат да се фи нан си ра ат 
спо ред се гаш ни от на чин. По ве ќе то гра до на чал ни ци ба раа ли-
бе ра ли зи ра ње на. кри те ри у ми те. Бе ше по тен ци ран гор ли ви от 
проб лем за ит но то пре не су ва ње на гра деж но то и зем јо дел ско 
зем јиш те од др жа ва та на оп шти ни те, а бе ше наг ла се на и пот ре-
ба та за пре фр ла ње то на зем јиш те то и об јек ти те на ка сар ни те на 
де се ти на оп шти ни. 

На вто ра та сред ба бе ше по тен ци ра но де ка со ра бот ка та со цен-
трал на та власт се дви жи во на гор на ли ни ја, но де ка се пак ос-
та ну ва ат го лем број от во ре ни пра ша ња, ка де уче ство на прет-
став ни ци од ЗЕЛС е не оп ход но во до не су ва ње то на за ед нич ко то 
ре ше ние и де ка цен трал на та власт мо ра да има по го лем слух за 
проб ле ми те на ло кал на та са мо уп ра ва. Две те стра ни се сог ла си ја 
де ка со ра бот ка та тре ба да се ин тен зи ви ра во од ре де ни об лас ти 
со цел, гра де ње на сил на ло кал на са мо уп ра ва и за до во лу ва ње 
на од ре де ни ос нов ни проб ле ми на гра ѓа ни те.

Во прос то ри и те на ЗЕЛС, на 22 фев ру а ри, прет став ни ци од УО 
на ЗЕЛС имаа сред ба со де ле га ци ја од Кон гре сот на ло кал ни 
и ре ги о нал ни влас ти на Со ве тот на Ев ро па пред во де на од за-
ме ник прет се да те лот, г-дин Жан Клод Фре кон. На сред ба та се 
раз го ва ра ше за ра бот на та вер зи ја на Из веш та јот за ло кал на та 
де мок ра ти ја во Р.М, под гот вен од прет став ни ци на Кон гре сот, 
што во ме сец ап рил бе ше пре зен ти ран на Пле нар на та сед ни ца 
на Кон гре сот и кој за прв пат по мно гу го ди ни бе ше со по зи ти-
вен ос врт за раз вој ни от про цес во на ша та зем ја. На сред ба та 
бе ше по ба ра но мис ле ње од ЗЕЛС за со др жи на та на ра бот на та 
вер зи ја, ка ко и за мо мен тни те сос тој би на раз ви ва ње на ло-
кал на та де мок ра ти ја во на ша та зем ја. Прет став ни ци те на ЗЕЛС 
ука жаа на те ков ни те ак тив нос ти и проб ле ми што ги на мет на 
про це сот на де цен тра ли за ци ја та во на ша та зем ја и го из не соа 
цврс ти от став на ЕЛС од 1 ју ли за при фа ќа ње на пре диз ви ци те 
од вто ра та, фис кал на фа за на де цен тра ли за ци ја та. Прет се да-
те лот Фре кон из ра зи за до вол ство од сред ба та и ука жа де ка 
ЗЕЛС мо ра да ос та не единс тве на и цврс та ор га ни за ци ја чи ја 
ос нов на за да ча е ло би ра ње и зас та пу ва ње на ин те ре си те на 
ло кал ни те влас ти.

Сред ба на де ле га ци ја од Кон гре сот на 
ло кал ни и ре ги о нал ни влас ти на Со ве тот 
на Ев ро па во ЗЕЛС
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Во 2007 го ди на ЗЕЛС за поч на со ре а ли за ци ја на аген да та 
за офи ци јал но зац врс ту ва ње на со ра бот ка та со на ци о нал-
ни те асо ци ја ции од ре ги о нот, со цел пот тик ну ва ње и за-
јак ну ва ње на пар тнер ски од но си и раз ме на на ис кус тва та 
од ор га ни зи ра ње то на ло кал на та власт. Во тој кон текст, 
на 20 ју ли 2007 го ди на, во Скоп је, ЗЕЛС пот пи ша Спо год ба 
за ме ѓу себ на со ра бот ка со Пос то ја на та Кон фе рен ци ја на 
гра до ви и оп шти ни на Ре пуб ли ка Ср би ја-ПКГО. Од лу ка та 
за пот пи шу ва ње на оваа спо год ба бе ше до не се на на тре-
та та сед ни ца на УО на ЗЕЛС, од др жа на на 18 ју ни, 2007 
го ди на. На све че нос та при сус тву ваа не кол ку гра до на-
чал ни ци-чле но ви на УО на ЗЕЛС и гос ти од на ци о нал на-
та асо ци ја ци ја на ло кал ни те влас ти во Ре пуб ли ка Ср би ја. 
Спо год ба та ја пот пи шаа прет се да те лот на ЗЕЛС-Ан дреј 
Пет ров и прет се да те лот на ПКГО- Жељ ко Оже го виќ, гра-
до на чал ник на Оп шти на Нов Бел град. 

Пот пи шу ва ње то на Спо год ба та со ПКГО прет ста ву ва прв 
че кор во ре а ли за ци ја на за цр та на та аген да на ЗЕЛС на 
офи ци ја ли зи ра ње на до се гаш на та доб ра со ра бот ка со 
на ци о нал ни те асо ци ја ции со со сед ни те зем ји и зем ји-
те од Ју го ис точ на Ев ро па-член ки на НАЛАС. Нас ко ро 
оче ку ва ме пот пи шу ва ње на спо год ба и со ал бан ска та 
асо ци ја ци ја, а во пре го во ри сме и со асо ци ја ци ја та на 
ло кал ни влас ти од Сло ве ни ја, ис так на прет се да те лот на 
ЗЕЛС, Ан дреј Пет ров при пот пи шу ва ње то на Спо год ба та. 
Со пот пи шу ва ње то на вак ви спо год би се от во ра ат но ви 
мож нос ти за вза ем на под дрш ка во ин сти ту ци о нал но то 
јак не ње и раз вој на на ци о нал ни те ор га ни за ции, пот тик-
ну ва ње на не пос ред на со ра бот ка ме ѓу ло кал ни те влас ти, 
под гот ву ва ње и за ед нич ко кон ку ри ра ње пред ме ѓу на-
род ни до на то ри, со ра бот ка во им пле мен ти ра ње на раз-
но вид ни прог ра ми од зна че ње за оп шти ни те, раз ме на на 
по зи тив ни те ис ку ства во спро ве ду ва ње то на со од вет ни 
по ли ти ки на де цен тра ли за ци ја на влас та во ду хот на Ев-
роп ска та по вел ба на ло кал на та са мо уп ра ва. 

На 26 ап рил - Де нот на ЗЕЛС и на 
оп шти ни те, ЗЕЛС го прос ла ви Ју би-
ле јот- 35 го ди ни од сво е то пос то е-
ње. Мал е бро јот на асо ци ја ции во 
на ша та зем ја, што мо жат да се „по-
фа лат” со вак ва им по зан тна циф ра 
на сопс тве но кон ти ну и ра но гра-
де ње и раз ви ва ње. ЗЕЛС три е сет 
и пет го диш на та ра бо та, не у мор но 
ја пос ве ти на соз да ва ње то на сис-
те мот на ло кал на та са мо уп ра ва по 
мер ка на гра ѓа ни нот и пре рас на 
во ав то ри та тив на, рес пек ти ра на и 
моќ на за ед ни ца.

Во да леч на та 1972 го ди на, на 26 ап-
рил, би ло од др жа но Ос но вач ко Соб ра ние на оп шти ни те и гра-
до ви те на Ма ке до ни ја, на кое би ла кон сти ту и ра на то гаш на та 
За ед ни ца та на оп шти ни те и гра до ви те на Ма ке до ни ја (ЗОГМ). 
Прет став ни ци од 34 ма ке дон ски оп шти ни ја да ле сво ја та сог лас-
ност за ос но ва ње и доб ро вол но прис та пу ва ње во За ед ни ца та. 
За прв прет се да тел на ЗОГМ бил из бран Дра го љуб Став рев, то-
га шен прет се да тел на Соб ра ни е то на Град Скоп је, а за сек ре тар 
бил из бран Љу бо мир Ба бун ски

ЗЕЛС за ед но со ДАИ/УСАИД, кои на овој да тум го од бе ле жаа зат-
во ра ње то на „Про ек тот за ус пеш на де цен тра ли за ци ја“, ЗЕЛС ор-
га ни зи ра све че ност на ко ја при сус тву ваа го лем број гра до на-
чал ни ци и прет се да те ли на оп штин ски те со ве ти, прет став ни ци 
од Вла да та, дип ло мат ски от кор, прет став ни ци на до маш ни те и 
ме ѓу на род ни ор га ни за ции, по ра неш ни прет се да те ли и сек ре та-
ри на ЗЕЛС, но ви на ри и дру ги гос ти. На све че нос та при сус тву-
ва ше и Пре ми е рот на Р.Ма ке до ни ја, Ни ко ла Гру ев ски кој ука жа 
на ог ром но то зна че ње на ЗЕЛС за це ли от про цес на де цен тра-
ли за ци ја во зем ја ва, ка ко си лен пар тнер на Вла да та. Поз дра-

рание на општините и гра

КОНФЕРЕНЦИИ И НАСТАНИ
Офи ци ја ли зи ра ње на со ра бот ка та 
на ЗЕЛС со срод ни на ци о нал ни 
ор га ни за ции од ре ги о нот ЗЕЛС прос ла ви 

ју би леј -35 го ди ни 
од сво е то пос то е ње
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вен го вор има ше и Ам ба са дор ка та на САД во Р.М, Н.Е. Џи ли јан 
Ми ло ва но виќ, а на при сут ни те им се об ра ти и Спе ци јал ни от 
прет став ник на Ев роп ска та ко ми си ја на Р.М, Н.Е. Ер ван Фу е ре 
кој из ра зи на деж де ка За ед ни ца та и во ид ни на ќе би де до бар 
про вај дер на ус лу ги те на оп шти ни те. За прет се да те лот на ЗЕЛС 
Ан дреј Пет ров, прос ла ву ва ње то на ва ка го лем ју би леј на ед на 
ор га ни зи ци ја прет ста ву ва ог ром на гор дост, би деј ќи ука жу ва за 
неј зи на та го ле ми на, ус пеш ност, пот ре ба од пос то е ње, но пред 
се неј зи на пос то ја на ан га жи ра ност и упор но ра бо те ње. 

 По за вр шу ва ње то на све че на та це ре мо ни ја при сут ни те имаа 
мож ност да ја пог лед нат из лож бе на та пре зен та ци ја за ра бо та та 
и ак тив нос ти те на ЗЕЛС и на „Про ек тот за ус пеш на де цен тра ли-
за ци ја” на ДАИ. Из лож ба та, на ре че на „Мо ја та оп шти на”, оп фа ќа-
ше по ве ќе ма ли штан до ви на кои мо жеа да се ви дат и про чи та ат 
ма те ри ја ли за си те те мат ски ак тив нос ти пре зе ме ни во об лас та 
на фи нан си и те, ур ба низ мот, јак не ње то на ад ми нис тра тив ни те 
ка па ци те ти на оп шти ни те и на ЗЕЛС.

На ос ми мај, во на сел ба та Таф та ли џе 2, во Скоп је, на ули-
ца,,Же нев ска» бб, во при су ство на го лем број гра до на чал ни-
ци, прет став ни ци од ме ѓу на род ни те ор га ни за ции, прет став-
ни ци од Де ле га ци ја та на Ев роп ски от пар ла мент, ми нис те рот 
за ло кал на са мо уп ра ва, Зо ран Ко ња нов ски и го лем број 
гра ѓа ни, бе ше пос та вен ка мен-те мел ни кот на но ва та ад ми-

Све че но уд рен ка мен - те мел ни кот 
на но ва та ку ќа на ЗЕЛС

нис тра тив на згра да на ЗЕЛС –„Ку ќа на оп шти ни те”. Вла да та 
на Р.Ма ке до ни ја го до де ли зем јиш те то на дол го ро чен за куп 
без на до мест, со ве ти те на Оп шти на Кар пош и на Град Скоп је 
до не соа од лу ки за ос ло бо ду ва ње од нап ла та на ко му на лии, 
а Ев роп ска та Аген ци ја за ре конс трук ци ја обез бе ди сред ства 
за из град ба на об јек тот во ви си на од 800.000 ев ра. Про ек тот 
го из гот ви про ек тант ска та ку ќа “ИН-ПУМА”, а за из ве ду вач на 
гра деж ни те ра бо ти бе ше из бра но ГП „Бе тон”.

Спо ред про ек тот, об јек тот оп фа ќа по вр ши на од 1.100 м2: под-
рум, при зем је, кат и пот пок рив на кој ќе би дат пос та ве ни со-
лар ни ќе лии, ка ко об нов ли ви из во ри на енер ги ја. Стар тот на 
из град ба та на об јек тот на сим бо ли чен на чин ја оз на чи ев ро-
ам ба са до рот, Н.Е. Ер ван Фу е ре кој прв фр ли бе тон во ка мен-
те ме лот на об јек тот, а по тоа му се прид ру жи ја Прет се да те лот 
на ЗЕЛС, Ми нис те рот за ло кал на са мо уп ра ва и гра до на чал-
ни ци те.
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ЗЕЛС на ба ра ње на оп шти ни те, на ос ми мај 2007 го ди на, за-
ед но со Де ле га ци ја та на ЕУ во Р.Ма ке до ни ја, во Го ле ма та са-
ла на Град Скоп је, ор га ни зи ра ше ин фор ма тив на ра бо тил ни ца 
за мож нос ти те за ко рис те ње на прет прис тап ни те ев роп ски 
фон до ви-(ИПА 2007-2013). Прет став ни ци те од ЕУ ги за поз наа 
го ле ми от број при сут ни гра до на чал ни ци и прет став ни ци од 
оп шти ни те по де тал но за се ко ја од пет те ком по нен ти на ИПА 
фон до ви те. На при сут ни те им бе ше пре не се но де ка не ма осо-
бе ни раз ли ки во кри те ри у ми те за фи нан си ра ње на про ек ти 
од ИПА фон до ви те со до се гаш на та КАРДЦ прог ра ма, од ко ја 
про из ле гоа и се уш те се им пле мен ти ра ат про ек ти во Р.М.. Ев-
роп ска та Уни ја, пре ку ИПА фон до ви те обез бе ду ва по ве ќе од 8 
ми ли о ни ев ра пред ви де ни за ло кал на та са мо уп ра ва, од кои 7 

На 14 и 15 ап рил, 2007 го ди на, во Дој ран, 
ЗЕЛС ја ор га ни зи ра пр ва та пла те на обу ка, 
што прет ста ву ва ше по че ток на ре а ли за-
ци ја та на за цр та ни те ак тив нос ти пред ви-
де ни во тре та та стра те ги ска цел на ЗЕЛС. 
Те ма та на оваа ра бо тил ни ца бе ше из бра-
на спо ред пот ре би те на пр ви от ба ра тел на 
вак ва ус лу га од ЗЕЛС, Оп шти на та Ко ча ни 
и гла се ше „Оп штин ски фи нан сии“. Ја прос-
ле ди ја чле но ви те на Со ве тот на Оп шти на 
Ко ча ни. Ре а ли за ци ја та на овој пи о нер ски 
че кор, прет ста ву ва дел од кон цеп тот за 
са мо о држ ли вост на ЗЕЛС, за да се за др жи 
за до во ли те лен обем на ак тив нос ти и пос-
ле пов ле ку ва ње то на до на то ри те. Го лем 
дел од тро шо ци те за ад ми нис тра ци ја та 
на ЗЕЛС и за спро ве ду ва ње на про ек ти те 
за се га се ди рек тно фи нан си ра ни од до-
на то ри. За тоа ЗЕЛС вос пос та ви лис та на 
но ви до пол ни тел ни ус лу ги што член ки те 
ќе има ат мож ност ос вен ос нов ни те, да ко-
рис тат екс тра ус лу ги за кои би пла ќа ле до-
пол ни тел но, пок рај чле на ри на та.

Н
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ми ли о ни ев ра обез бе ду ва ЕУ, а ма ке дон ска та Вла да око лу 1,7 
ми ли о ни ев ра. Тоа се сред ства кои тре ба да би дат до де ле ни 
за про ек ти кои тре ба да про из ле зат од оп шти ни те за нив ни 
пот ре би, а ис пла та та на средс тва та за одоб ре ни те про ек ти од 
стра на на ЕАР пред ви де ни се не ка де за сре ди на та на 2008 го-
ди на. За ме нич ка та на ев ро ам ба са до рот во Р.Ма ке до ни ја, Џо ан 
Пирс, им ука жа на при сут ни те де ка нај пра во Вла да та на РМ и 
ЕУ тре ба да ја одоб рат прог ра ма та за фи нан си ра ње на про ек-
ти ко ја тре ба да би де го то ва до кра јот на 2007 го ди на. Прет-
став ни ци те од ЕУ ис то та ка по тен ци раа де ка Вла да та тре ба да 
ги под гот ви на вре ме си те про це ду ри за да мо же на ло кал но 
ни во да се вос пос та ват про ек ти те со кои оп шти ни те ќе ап ли-
ци ра ат за ИПА фон до ви те.

ЗЕЛС ор га ни зи ра ин фор ма тив на ра бо тил ни ца за ко рис те ње на ИПА фон до ви те

Пр ва пла те на ус лу га –пи о нер ски че кор на ЗЕЛС
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По по вод две го ди ни од про це сот на де цен тра ли за ци ја, ЗЕЛС 
со под дрш ка на Ми си ја та на ОБСЕ во Р.М., на 26 сеп тем ври, 
2007 го ди на, во хо те лот ИНКЕС-Го ри ца во Ох рид, ор га ни зи ра-
ше кон фе рен ци ја на те ма-,,Пре диз ви ци те на вто ра та фа за од 
фис кал на та де цен тра ли за ци ја». Го лем број на гра до на чал ни-
ци, ка ко и прет став ни ци од цен трал на та власт и ре ле ван тни 
на ци о нал ни и ин тер на ци о нал ни ор га ни за ции и ин сти ту ции, 
при сус тву ваа на све че но то од бе ле жу ва ње на овој нас тан. При 
тоа бе ше нап ра ве на за ед нич ка рет рос пек ти ва на пос тиг на ти те 
ре зул та ти, беа су ми ра ни по зи тив ни те и не га тив ни ис ку ства од 
из ми на ти ве две го ди ни, а гла вен ак цент бе ше ста вен на пре-
диз ви ци те со кои се со о чу ва ат оп шти ни те за ис пол ну ва ње на 
кри те ри у ми те за влез во вто ра та фа за, ка ко и пре диз ви ци те на 
оп шти ни те кои ги ис пол ни ја ус ло ви те. Бе ше наг ла се но де ка ох-
раб ру ва по да то кот што од вкуп но 72 оп шти ни кои ап ли ци раа 
за пре мин во оваа фа за, во 42 од нив, од 1 сеп тем ври за поч на и 
прак тич на та при ме на. Тоа по ка жу ва де ка оп шти ни те во из ми-
на ти ов пер и од со вес но и од го вор но ги спро ве ду ва ле пре не-

се ни те над леж нос ти. Ше фот на Од де лот за ре фор ма на јав на та 
ад ми нис тра ци ја на Ми си ја та на ОБСЕ во Р.М, Мајкл Френ кланд 
ги пре зен ти ра ше ре зул та ти те од Из веш та јот – „Ис тра жу ва ње за 
де цен тра ли за ци ја та за 2007 го ди на”, при што ука жа де ка цел та 
на ис тра жу ва ње то е да се ука же на мож ни те об лас ти за ид ни 
ак тив нос ти, кои би би ле под др жа ни од ОБСЕ и дру ги суб јек-
ти. Стран ски те прет став ни ци ме ѓу кои и Ам ба са до рот на ЕУ во 
Р.М, Н.Е. Ер ван Фу е ре, уш те ед наш по тен ци раа де ка и на та му 
ќе го под др жу ва ат про це сот на де цен тра ли за ци ја и из ра зи ја 
по зи тив ни оцен ки за ра бо те ње то и пос тиг на ти те ре зул та ти на 
ЗЕЛС. Ми нис те рот на ло кал на са мо уп ра ва, Аб ди ра ман Ме ме-
ти наг ла си де ка но ва та Прог ра ма 2008-2010 ну ди јас ни на со ки 
за спро ве ду ва ње на пос лед на та, чет вр та ета па од про це сот на 
де цен тра ли за ци ја и тре ба да го усо вр ши овој зна ча ен про цес, 
осо бе но во за јак ну ва ње то на ка па ци те ти те на ус лу ги те, сог лас-
но стан дар ди те на ЕУ, при што ја наг ла си и пот ре ба та од раз-
ви ва ње то на ме ѓу оп штин ска со ра бот ка и пре зе ма ње на ак тив-
нос ти на по ле то на рам но мер ни от ре ги о на лен раз вој.

„Пре диз ви ци те на вто ра та фа за од фис кал на та де цен тра ли за ци ја“
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На 16 и 17 но ем ври, 2007 го ди на, на Скоп ско то 
сај миш те, во ха ла та,,Мет ро по лис Аре на”, ЗЕЛС 
го ор га ни зи ра чет вр ти от по ред Са ем на оп-
шти ни те -„ЗЕЛС ЕКСПО 2007”. Те ма та на ово го-
диш на та ма ни фес та ци ја бе ше „Две го ди ни од 
по че то кот на про це сот на де цен тра ли за ци ја-
та во Р.М. и пре диз ви ци те на вто ра та фис кал на 
фа за”. Ос вен 44-те оп шти ни, уче ство на са е мот 
зе маа и Ми нис терс тво то за ло кал на са мо уп ра-
ва, по тоа УНДП, УСАИД, ЕСМ-ЕВН, СНВ, АДКОМ, 
ЗФРЛСЈП, НДИ, прет став ни ци од биз нис сек-
то рот, а со свои штан до ви, фи нан си ра ни од 
стра на на ГТЗ РЕДЕМ, уче ство зе доа и Ис точ-
ни от и Ју го ис точ ни от ре ги он на РМ. МЦМС им 
овоз мо жи на 14 оп шти ни, со се диш те во ру-
ра лен цен тар, да учес тву ва ат на са е мот, обез-
бе ду вај ќи им 70% од пот реб ни те сред ства за 
обез бе ду ва ње на про мо ти вен прос тор. Во те-
кот на два та са ем ски де на, оп шти ни те ги прет-
ста ви ја сво и те ак тив нос ти, про ек ти, дос тиг ну-
ва ња и ид ни прав ци на раз вој на оп шти на та, 
а по ве ќе то од нив пред број ни те при сут ни 
по се ти те ли пре зен ти раа дел од сво и те кул-
тур но-умет нич ки вред нос ти, тра ди ци ја та и 
при род ни те уба ви ни. На оваа са ем ска ма ни-
фес та ци ја осо бе но вни ма ние бе ше пос ве те но 
на па нел дис ку си и те и фо рум ски те рас пра ви, 
ме ѓу кои па нел дис ку си ја та за об ра зо ва ни е то, 
на ко ја при сус тву ва ше и Ми нис те рот за об ра-
зо ва ние и на у ка, г-дин Су леј ман Ру ши ти. Ин-
те рес пре диз ви каа и фо ру ми те за „Ло кал на та 
са мо уп ра ва и ру рал ни от раз вој”, „Ре фор ми за 
по доб ру ва ње на ус лу ги те на јав ни те ко му нал-
ни прет при ја ти ја во Р.М“ ка ко и пре зен ти ра ни те те ми те за „Гра-
ѓан ско уче ство во ло кал на та са мо уп ра ва” и „Ме ѓу оп штин ска со-
ра бот ка за ис по ра ка на по е фи кас ни ус лу ги”. Не кол ку оп шти ни ја 
ис ко рис ти ја мож нос та да пре зен ти ра ат и свои ус пеш ни про ек ти, 
а Про ек тот на УСАИД (МЛГА) во со ра бот ка со ЗЕЛС, ор га ни зи ра 
двод нев на Кон фе рен ци ја за за ем и ин вес ти ра ње на оп шти ни те, 
на ко ја при сус тву ваа го лем број гра до на чал ни ци и прет став ни ци 
од оп штин ски те ад ми нис тра ции. 

Са е мот на оп шти ни те,,ЗЕЛС- ЕКСПО 2007” го от во ри Прет се да те-
лот на Вла да та на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, г-дин Ни ко ла Гру ев ски. 
На све че на та це ре мо ни ја во вед но об ра ќа ње имаа и Н.Е. Џи ли јан 
Ми ло ва но виќ, ам ба са дор на САД и Н.Е. Ер ван Фу е ре, ам ба са дор 
на ЕУ во на ша та зем ја, ка ко и  прет се да те лот на ЗЕЛС, г-дин Ан-
дреј Пет ров. Си те во сво и те го во ри за бе ле жаа де ка во пер и о дот 
од две го диш но то спро ве ду ва ње на де цен тра ли за ци ја та, овој 
про цес бе ле жи пос то јан нап ре док, а де ка тоа е ре зул тат на не-

„ЗЕЛС ЕКСПО“ - СА ЕМ НА ОП ШТИ НИ ТЕ ПО ЧЕТ ВР ТИ ПАТ
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у мор на та ра бо та на гра до на чал ни ци те и оп штин ска та ад ми нис-
тра ци ја. При тоа бе ше по тен ци ра на важ на та уло га на ЗЕЛС во за-
јак ну ва ње на со ра бот ка та ме ѓу оп шти ни те, но и во ло би ра ње то 
за ре ша ва ње на проб ле ми те на ло кал ни те влас ти пред цен трал-
на та власт. 
Спо ред збо ро ви те на учес ни ци те и по се ти те ли те,,ЗЕЛС ЕКСПО 
2007” ефи кас но ја ис пол ни сво ја та пос та ве на за да ча и се сме та за 
еден од по ус пеш ни те до се га ор га ни зи ра ни са е ми на ЗЕЛС. 
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Во те кот на 2007 го ди на, во со ра бот ка со не кол ку до-
маш ни ор га ни за ции и со под дрш ка на не кол ку до на то-
ри ЗЕЛС из гот ви три те мат ски сту дии, што прет ста ву ваа 
под дрш ка во гра де ње то на фи нан сис ка та не за вис ност 
на оп шти ни те. Бе ше из гот ве на „Сту ди ја за ме ре ње на 
ни во то на нап ла та на да но ци те на имот“, со спо ред бе на 
ана ли за на ни во то на нап ла та на имо тот и ко му нал ни те 
так си во еди ни ци те на ло кал на та са мо уп ра ва за пер и о-
дот 2005-2006 го ди на. Оваа Сту ди ја бе ше нап ра ве на со 
ак тив но уче ство на оп шти ни те и во со ра бот ка со Здру-
же ни е то на фи нан си ски ра бот ни ци на ло кал на та са мо уп-
ра ва и јав ни те прет при ја ти ја, а со фи нан си ска под дрш ка 
од УСАИД. Сту ди ја та тре ба да им по мог не на ло кал ни те 
влас ти да ги во о чат, про нај дат и отс тра нат си те проб ле-
ми и не дос та то ци на па тот за зго ле му ва ње на сопс тве ни-
те при хо ди.

Вто ра та Сту ди ја е„Еви ден ци ја и уп ра ву ва ње со оп штин-
ски имот“ ре а ли зи ран со под дрш ка на ГТЗ. Нап ра ве на 
е ана ли за врз ос но ва на из гот ве ни пра шал ни ци кои ги 
по пол ну ваа оп шти ни те. Спо ред до би е ни те по да то ци 
бе ше ут вр де но де ка го лем број на об јек ти се уш те не се 
пре фр ле ни во над леж ност на ЕЛС и пок рај ут вр де ни те 
за кон ски од ред би, ме ѓу кои: дет ски од мо ра лиш та, об-
јек ти од при мар на здравс тве на заш ти та, спорт ски са ли, 
до мо ви на кул ту ра та, дет ски гра дин ки, учи лиш та. Ре чи си 
ре дов на е по ја ва та об јек ти те кои ста на ле сопс тве ност на 
оп шти ни те да не се пре фр ле ни и во ка тас тар ски те кни-
ги, нај чес то по ра ди не пос то е ње на имот ни лис то ви, а 
ка рак те рис тич на е и по ја ва та да се пре фр ла ат са мо об-

јек ти те а, не и зем јиш те то на кое тие се на о ѓа ат. Фор ми-
ра на та Ра бот на гру па, врз ос но ва на оваа ана ли за, да де 
и од ре де ни пре по ра ки ме ѓу кои де ка би би ло це лис ход-
но се ко ја оп шта на да има за дол же но ли це кое ќе во ди 
еви ден ци ја за неј зи ни от нед ви жен имот, за не го во то 
кон ти ну и ра но ажу ри ра ње, кое ќе ја сле ди сос тој ба та со 
имо тот, кое ќе кон так ти ра со ко рис ни ци те и ќе ука жу ва 
и пред ла га мер ки за од др жу ва ње и упот ре ба на об јек-
ти те и имо тот. 

Тре та та сту ди ја „Из веш тај за те ков на та сос тој ба и пот ре-
би те на оп шти ни те за влез во вто ра та фа за од фис кал-
на та де цен тра ли за ци ја во РМ“ ра бо те на од не за вис ни 
ек спер ти и спон зо ри ра на од ОБСЕ, из ле зе во де кем ври 
2007 го ди на. ЗЕЛС со цел да им по мог не на си те оп шти-
ни да вле зат во вто ра та фа за од фис кал на та де цен тра ли-
за ци ја ини ци ра ше ис тра жу ва ње за сос тој ба та во 34-те 
оп шти ни, кои не ги ис пол ну ваа ут вр де ни те кри те ри у-
ми. Ис тра жу ва ње то обез бе ди ре ле ван тни по да то ци за 
ка па ци те ти те на овие ЕЛС, ди рек тни те или ин ди рек тни-
те при чи ни по ра ди кои тие не вле гоа во вто ра та фа за и 
нив ни те оче ку ва ња во пог лед ко га би би ле под гот ве ни 
да го сто рат тоа. По себ но вни ма ние бе ше пос ве те но на 
ут вр ду ва ње на пот реб ни от се оп фа тен па кет на по мош 
во на со ка на на дог ра ду ва ње на ка па ци те ти те за влез во 
вто ра та фа за на фис кал на та де цен тра ли за ци ја, со по се-
бен прег лед на нив ни те пот ре би за обу ка и тех нич ка/
струч на по мош. Ре зул та ти те до би е ни од ис тра жу ва ње-
то зна чи тел но по мог наа во де фи ни ра ње то и им пле мен-
ти ра ње то на ид ни те ак тив нос ти во овие оп шти ни. 

АКТИВНОСТИ, ПРОЕКТИ, ОБУКИ...

Из ра бо те ни три те мат ски сту дии ка ко под дрш ка во
 гра де ње то на фи нан сис ка та не за вис ност на оп шти ни те
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Од ме сец ап рил, 2007 го ди на во оп шти ни те Бр ве ни ца, Де мир Ка-
пи ја, Ро со ман и Ма ке дон ски Брод, за поч на да се спро ве ду ва Про-
ек тот „Јак не ње на ка па ци те ти те на ло кал но и на ци о нал но ни во 
за пла ни ра ње, зас но ва но на Ми ле ни ум ски те раз вој ни це ли“. Со 
цел да се пос тиг нат по го ле ми ефек ти во оп шти ни те, про ек тот се 
спро ве ду ва со за ед нич ки за лож би на три раз вој ни аген ции: УНДП 
„Луд виг Болт зман“, Ин сти ту тот за чо ве ко ви пра ва (БИМ), и Хо-
ланд ска та Раз вој на Аген ци ја СНВ- Ма ке до ни ја.

ЗЕЛС во со ра бот ка со УНДП и пар тнер ски те оп шти ни во 2007 го-
ди на ги ре а ли зи ра ше след ни те ак тив нос ти: 1) Беа фор ми ра ни ло-
кал ни те ли дер ски гру пи сос та ве ни од 20 до 25 чле но ви, прет став-
ни ци од де лов ни от, јав ни от и гра ѓан ски от сек тор во оп шти ни те 2) 
Во пар тнер ски те оп шти ни беа наз на че ни ло кал ни ко ор ди на то ри 
за ЛЕР кои ќе би дат ди рек тна вр ска на про ек тот 3) Во Стру ми ца 
бе ше ор га ни зи ра на нап ред на обу ка за ти мот на ло кал ни обу чу-
ва чи кој тим бе ше фор ми ран во прет ход ни от про ект на УНДП 4) 
Из вр ше на е про цен ка на ло кал ни те ли дер ски гру пи со дос та ву ва-
ње на пра шал ни ци со кои се од ре ду ва ле пот ре би те од обу ка на 
ло кал ни те ли дер ски гру пи во пар тнер ски те оп шти ни 5) Под гот-
ве ни се до ку мен ти за обу чу ва чи те што се од не су ват на фор мат за 
из веш тај и фор мат за оце ну ва ње на ра бо тил ни ца та од стра на на 
учес ни ци те 6) Под гот ве на е лис та на ло кал ни обу чу ва чи со ос нов-
ни по да то ци ко ја тре ба да се раз вие во ба за на по да то ци во 2008 
го ди на 7) Беа ор га ни зи ра ни 12 обу ки за ло кал ни те ли дер ски гру-
пи за 4 пар тнер ски оп шти ни на те ми те: а) Уче ство на гра ѓа ни те во 
про це си те на пла ни ра ње на ло кал ни от раз вој б) Спро ве ду ва ње 
и мо ни то ринг на раз вој ни те пла но ви ц) Зас та пу ва ње и кам па ња. 
При тоа беа обу че ни 95 прет став ни ци од ло кал ни те ли дер ски гру-
пи во пар тнер ски те оп шти ни на про ек тот.

Во 2007 бе ше пуш те на на web стра на та на ЗЕЛС, ЛЕР ба за та на по-
да то ци ко ја се од не су ва на си те оп шти ни на РМ кои ус во и ле Стра-
те гии за ло ка лен еко ном ски раз вој и оп шти ни кои ве ќе се вклу че-
ни во про це си те на стра теш ко пла ни ра ње на по ле то на ло ка лен 
раз вој.

Еди ни ци те на ло кал на та са мо уп ра ва со фи нан си ска под дрш-
ка од ЕУ пре ку ЕАР и во пар тнер ство со МЛС, од мај 2007 го-
ди на за поч наа со им пле мен та ци ја на Про ек тот „Под дрш ка 
на про це сот на де цен тра ли за ци ја”, за мо дер ни за ци ја на јав-
на та ад ми нис тра ци ја. Про ек тот го спро ве ду ва кон зор ци у мот 
пред во ден од Хел син ки Кон сал тинг Груп со уче ство на по ве ќе 
до маш ни и стран ски ек спер ти. Се диш те то на про ек тот е смес-
те но во Скоп је, а от во ре ни се и се дум ре ги о нал ни кан це ла-
рии во Би то ла, Ве лес, Ко ча ни, Ку ма но во, Ох рид, Стру ми ца и 
Ве лес.

Кон крет ни те ак тив нос ти на овој про ект се гру пи ра ни во три 
ком по нен ти: 1) оп штин ски сер вис ни цен три, 2) ло ка лен раз-
вој и 3) прав ни и тех нич ки ус лу ги и обу ки. Гла вен пре диз вик 
на пр ва та ком по нен та е раз вој на на ци о на лен мо дел на „Оп-
штин ски сер ви сен цен тар” кој што под еден пок рив тре ба да 
ги при би ра и дис три бу и ра ин фор ма ци и те, а во ис то вре ме и 
да ис по ра чу ва ус лу ги. Оваа ком по нен та ќе се фо ку си ра и на 
за јак ну ва ње на ка па ци те ти те на ве ќе пос то еч ки те цен три, во-
ве ду ва ње но ви цен три и ог ра но ци, ка ко и до ни ра ње на оп ре-
ма и соф твер по вр зан со ис ти те. Оп фа те ни се 36 оп шти ни.

Ком по нен та та за ло ка лен раз вој ќе се фо ку си ра на раз ви ва ње 
на ме то до ло ги ја за пла ни ра ње на ло кал ни от раз вој и со ве-
ту ва ње на пар тнер оп шти ни те око лу под го тов ка на ло кал ни 
при о ри тет ни про ек ти. Во рам ки те на оваа ком по нен та ќе би-
дат обез бе де ни и обу ки за ло ка лен раз вој и упот ре ба на ГИС 
во ур ба нис тич ко то пла ни ра ње. 

Ком по нен та та за прав ни и тех нич ки ус лу ги и обу ки е на со-
че на кон за јак ну ва ње на ка па ци те тот на Ми нис терс тво то за 
ло кал на са мо уп ра ва и ЗЕЛС за да ва ње на под дрш ка на оп шти-
ни те, ка ко на при мер, ис по ра ка на прав ни со ве ти. Про ек тот 
ќе обез бе ди прав ни и тех нич ки ус лу ги, ка ко и обу ки за МЛС и 
ЗЕЛС, кои ќе би дат ре а ли зи ра ни од гру па на ек спер ти и обу-
чу ва чи.

Пла ни ра ње зас но ва но на 
Ми ле ни ум ски те раз вој ни це ли

Про ект „Под дрш ка на про це сот 
на де цен тра ли за ци ја”
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Ка ко и во прет ход ни те го ди ни и во 2007 го ди на оп шти ни те нај мно гу проб ле ми имаа во об лас та на об ра зо ва ни е то. Ко ми си ја та за 
об ра зо ва ние од др жа шест сред би, а во сеп тем ври бе ше од др жа на и ед на вон ред на сед ни ца на УО, пос ве те на на об ра зо ва ни е то 
и за поч ну ва ње то на вто ра та фа за од фис кал на та де цен тра ли за ци ја. Под го тов ки те на оп шти ни те за оваа фа за за поч наа уш те на 
по че то кот на го ди на та, по тоа во ме сец март на по ка на на ЗЕЛС, Ми нис те рот за об ра зо ва ние и на у ка при сус тву ва ше на сед ни ца 
на УО, а беа од др жа ни и три по е ди неч ни сред би ме ѓу ми нис те рот и ра ко водс тво то на ЗЕЛС. Во ме сец но ем ври, прет став ни ци од 
МОН учес тву ваа на УО на ЗЕЛС. Се пак тоа не вро ди и со по са ку ва ни те це ли. Осо бе но проб ле ми нас та наа во сем птем ври и ок том-
ври, ко га МОН доц не ше со под го тов ки те за пре фр ла ње на блок до та ци и те во 42 оп шти ни кои ги ис пол ни ја ус ло ви те за пре мин во 
вто ра та фа за, при што во јав нос та ви на та ја пре фр ла ше на оп шти ни те. ЗЕЛС ис то та ка има ше сред ба со прет став ни ци на СОНК, а во 
рам ки те на „ЗЕЛС ЕКСПО 2007“ бе ше 
ор га ни зи ра на де ба та за проб ле ми те 
во об ра зо ва ни е то и вто ра та фа за од 
де цен тра ли за ци ја та на ко ја при сус-
тву ва ше и Ми нис те рот Су леј ман Ру-
ши ти и Дој чин Цве та нов ски, прет се-
да тел на СОНК. Со по мош на ПЛУУМ 
прог ра ма та, под др жа на од Хо ланд-
ска та ам ба са да, во ап рил и мај, беа 
ор га ни зи ра ни ин тен зив ни обу ки за 
оп штин ска та ад ми нис тра ци ја од об-
лас та на об ра зо ва ни е то. Беа раз гле-
ду ва ни раз но вид ни пра ша ња од об-
лас та на об ра зо ва ни е то. Ак ту ел ни 
беа уче нич ки те до мо ви и проб ле ми те 
кои нас та наа во оп шти на Гос ти вар на 
ова по ле, ка ко и проб ле ми те што ги 
пре диз ви ку ва ше ми нис те рот за об ра-
зо ва ние со од зе ма ње на над леж нос-
ти те од об ра зо ва ни е то на од ре де ни 
оп шти ни. Со од вет но вни ма ние ЗЕЛС 
пос ве ти и на пра ша ње то око лу од др жу ва ње то на ком пју тер ски те мре жи кои пре ку про ект на Вла да та за поч наа да се ин ста ли ра ат 
во сред ни те, а по тоа и во ос нов ни те учи лиш та. Беа да де ни за бе леш ки на Пред лог за ко нот за об ра зо ва ние на воз рас ни те. Се ин-
сис ти ра ше ЗЕЛС да има свој прет став ник при ут вр ду ва ње то на кри те ри у ми и рас пре дел ба на средс тва та за ка пи тал ни ин вес ти ции 
што ја из гот ву ва МОН и пос то ја но ука жу ва ше на пот ре ба та од про ме на на кри те ри у ми те на Уред би те за ме то до ло ги ја та за ут вр-
ду ва ње на кри те ри у ми за рас пре дел ба на на мен ски те до та ции за ос нов но то и за сред но то об ра зо ва ние. Кон кра јот на го ди на та, 
ка ко ре зул та та на ин тен зив ни те за ла га ња на ЗЕЛС, цен трал на та власт го на до мес ти за ос та на ти от долг во об ра зо ва ни е то, нап ра-
вен пред стар тот на де цен тра ли за ци ја та и пок ри од ре де ни дол го ви на оп шти ни те нап ра ве ни за те ков но од др жу ва ње, ре зул тат 
на не до вол но пред ви де ни сред ства од стра на на МОН. Кон кра јот на де кем ври УО на ЗЕЛС при фа ти и Ко декс за оце ну ва ње во 
учи лиш та та, пред ло жен од стра на на Прог ра ма та ПЕП на УСАИД. Во 2007 го ди на бе ше из да ден и При рач ник за ло кал но уп ра ву ва-
ње со учи лиш та та, во из да ние на ПЛУУМ, кој е од пол за за ли ца та од го вор ни за об ра зо ва ние во оп шти ни те.

Об ра зо ва ни е то со нај мно гу проб ле ми во оп шти ни те
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Во 2007 го ди на беа раз гле да ни по ве ќе тек сто ви на Пред ло гот 
за до не су ва ње на За кон за из ме ну ва ње и до пол ну ва ње на За-
ко нот за прос тор но и ур ба нис тич ко пла ни ра ње, Пред ло гот за 
до не су ва ње на За кон за из ме ну ва ње и до пол ну ва ње на За ко-
нот за Гра де ње и Пред ло гот за до не су ва ње За кон за гра деж-
но зем јиш те. И пок рај тоа што Ми нис терс тво то за тран спорт и 
вр ски не обез бе ди до вол на вре мен ска рам ка за раз гле ду ва ње 
на ис ти те, Ко ми си ја та за ур ба ни зам и прос тор но пла ни ра ње 
се пак за зе де став и да де свои мис ле ња и за бе леш ки. Во од нос 
на За ко нот за прос тор но и ур ба нис тич ко пла ни ра ње ука жа но 
бе ше на проб ле ми те кои се уш те пос то јат со Др жав ни от за вод 
за ге о дет ски ра бо ти и бе ше по ба ра но ажу ри ра ње то на ка тас-
тар ски те под ло ги да не пад не на то вар на оп шти ни те би деј ќи 
нај го ле ми от дел од оп шти ни те фи нан си ски не се во мож ност 
да го под не сат ова оп то ва ру ва ње. Пре до чен бе ше и проб ле-
мот де ка при ку пу ва ње то на под ло ги те од ка тас тар тие се ве ќе 
ста ри, со ре ам бу ла ци ја од 1986, 1992 итн. Ба ра но бе ше фи нан-
си ра ње то на ур ба нис тич ки те пла но ви да би де од Бу џе тот на 
РМ, би деј ќи оп шти ни те, по себ но оние со се диш те во ру ра лен 
цен тар не ма да би дат во мож ност да фи нан си ра ат из ра бот ка 
на пла но ви што ќе би де ед на од преч ки те од ре де ни оп шти ни 
да не го за па зат пред ви де ни от рок за усог ла су ва ње на пла но-
ви те. Ка ко ре зул тат на сред би те по ме ѓу ЗЕЛС и Вла да та, во оваа 
об ласт про из ле зе ини ци ја ти ва та до МТВ да се раз гле да мож-
нос та да се прис та пи кон из гот ву ва ње на аман дман ско ре ше-
ние со кое ќе се овоз мо жи оп шти ни те со из гот ву ва ње на ар хи-
тек тон ско-ур ба нис тич ки про ект да би дат во мож ност да вр ши 
здру жу ва ње на две или по ве ќе пар це ли во ед на и об рат но, со 
цел да се по ед нос та ви про це ду ра та за прив ле ку ва ње на но ви 
ин вес ти ции. По Пред ло гот за до не су ва ње на За кон за из ме ну-
ва ње и до пол ну ва ње на За ко нот за гра де ње, да де ни беа од ре-
де ни за бе леш ки со цел да се дој де до по доб ру ва ње на тек стот 
на за ко нот, но ос но вен став бе ше де ка со др жи на та на пред ло-
гот од го ва ра на ак ту ел ни те пот ре би. Пок рај дру го то, ис так на-
ти беа проб ле ми те со кои еди ни ци те на ло кал на та са мо уп ра ва 
се со о чу ва ат по ра ди не у сог ла су ва ње то на под за кон ски те и за-
кон ски те ак ти, што до ве ду ва до до пол ни тел ни теш ко тии при 
ра бо те ње то. Оп шта за бе леш ка бе ше де ка це ла та пос тап ка во 

од нос на ин спек ци ја та се ус лож ну ва со до пол ни тел ни до пи си, 
об ја ви и сл. ЗЕЛС не да де под дрш ка на тек стот на Пред ло гот за 
до не су ва ње За кон за гра деж но зем јиш те. Пов тор но бе ше ис-
так на то де ка ста вот на ЗЕЛС во од нос на гра деж но то зем јиш-
те е ја сен и неп ро ме нет ве ќе не кол ку го ди ни на на зад, и де ка 
се уш те се сме та за от во ре но пра ша ње то за пре не су ва ње на 
др жав но то гра деж но зем јиш те во сопс тве ност на оп шти ни те 
или пре не су ва ње то на пра во то на уп ра ву ва ње со ис то то. Об-
раз ло же но бе ше де ка пред ло гот не ги зе ма во пред вид  ба ра-
ња та на еди ни ци те на ло кал на та са мо уп ра ва и де ка ис ти от ги 
ог ра ни чу ва над леж нос ти те да де ни на ло кал на та са мо уп ра ва 
со За ко нот за ло кал на са мо уп ра ва.
Ка ко ре зул тат на ба ра ње то за ин тен зи ви ра ње на со ра бот ка та 
по ме ѓу ЗЕЛС и Ми нис терс тво то за тран спорт и вр ски, на 30 но-
ем ври, во прос то ри и те на Ми нис терс тво то, се одр жа ра бо тен 
сос та нок на кој се ин фор ми ра ше за от поч на та про це ду ра за 
из гот ву ва ње на Пра вил ник за из гот ву ва ње на ур ба нис тич ки 
пла но ви. Од стра на на ЗЕЛС бе ше по со че но да се во ди гри жа 
за усог ла су ва ње ка ко по ме ѓу са ми те за кон ски ре ше ни ја, та-
ка и на под за кон ски те ре ше ни ја До го во ре но бе ше сек то ри те 
за ур ба ни зам или од де ле ни ја та при ло кал на та са мо уп ра ва да 
ги за бе ле жат теш ко ти и те со кои се со о чу ва ад ми нис тра ци ја-
та при до би ва ње то на пот реб ни ин фор ма ции и да ги по со чат 
ин сти ту ци и те и прав ни те ли ца со кои при ко му ни ка ци ја та се 
по ја ву ва ат овие теш ко тии. Од стра на на ЗЕЛС за при би ра ње на 
по да то ци те бе ше из гот вен пра шал ник кој го дис три бу и рав ме 
до си те еди ни ци на ло кал на та са мо уп ра ва, а по доц на по при-
би ра ње то на од го во ри те, суб ли ми ран во еден до ку мент кој во 
де кем ври бе ше дос та вен до Ми нис терс тво то за тран спорт и 
вр ски. Во ме сец фев ру а ри бе ше пок ре на та ини ци ја ти ва за до-
не су ва ње на За кон за бес прав но из гра де ни град би. За таа цел 
од стра на на ЗЕЛС до Ми нис терс тво то за тран спорт и вр ски 
дос та вен бе ше пред лог на за кон кој прет ста ву ва ше по чет на 
точ ка за ре ша ва ње на ова пра ша ње. Оваа по чет на ини ци ја ти-
ва при до не се ми нис терс тво то да по ба ра ек сперт ска по мош од 
ме ѓу на род ни те ор га ни за ции и да се от поч не пос тап ка за из-
гот ву ва ње на нов за кон ски текст во чие из гот ву ва ње се ка ко е 
по со че но де ка ќе би де вклу чен и ЗЕЛС.

Ур ба ни зам и прос тор но пла ни ра ње
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ЗЕЛС и Ми нис терс тво то за ло кал на са мо уп ра ва, на 30 март, 
пот пи шаа Ме мо ран дум за со ра бот ка во де лот на ме ѓу оп штин-
ска та со ра бот ка, имај ќи ги во пред вид пот ре би те на еди ни ци-
те на ло кал на та са мо уп ра ва (ЕЛС) да со ра бо ту ва ат ме ѓу себ но 
и трен до ви те за со ра бот ка по ме ѓу ЕЛС зас но ва ни на За ко нот 
за ло кал на са мо уп ра ва и имај ќи ја во пред вид пре по ра ка та на 
Ра бот на та гру па за де цен тра ли за ци ја од мај 2006 и но ем ври 
2006 го ди на за ос но ва ње на за ед нич ка Ко ми си ја за ме ѓу оп-
штин ска со ра бот ка. Ко ми си ја та се фор ми ра ка ко те ло за ко ор-
ди на ци ја, под дрш ка и раз вој на ме ѓу оп штин ска та со ра бот ка и 
е сос та ве на од прет став ни ци на ра ко водс тво то и прет став ни-
ци на струч ни те служ би на две те стра ни. Во 2007 го ди на се 
одр жаа две ра бот ни сред би на кои беа раз гле да ни и ус во е-
ни тек сто ви те на Ак ци о ни от План за ра бо та на Ко ми си ја та за 
2007 го ди на и при рач ни кот „Прак тич ни на со ки за им пле мен-
та ци ја на ме ѓу оп штин ска та со ра бот ка” кој бе ше из ра бо тен во 
рам ки те на КАРДС прог ра ма та на ЕУ, про ект на ЕАР „Тех нич ка 
по мош за им пле мен та ци ја и ко ор ди на ци ја на про це сот на де-
цен тра ли за ци ја” во со ра бот ка со ЗЕЛС, МЛС и кан це ла ри ја-
та на УНДП. Со цел да се да де под дрш ка за ос тва ру ва ње на 
ус пеш ни фор ми на ме ѓу оп штин ска со ра бот ка по ме ѓу ЕЛС, 

Ме ѓу оп штин ска со ра бот ка

Го лем број об јек ти од кул ту ра та се уш те 
не се пре фр ле ни на ло кал ни те влас ти

чле но ви на Ко ми си ја та при сус тву ваа и на ра бо тен сос та нок 
ини ци ран по ме ѓу оп шти ни те Га зи Ба ба и Илин ден. Ко ми си-
ја та ги раз гле да и не кол ку те пред ло зи на За ко нот за ме ѓу оп-
штин ска со ра бот ка кој се под гот ву ва ше во Ми нис терс тво то 
за ло кал на са мо уп ра ва, а на 6 де кем ври раз гле да на бе ше и 
пос лед на та вер зи ја на овој За кон, при што беа до не се ни зак-
лу чо ци кои беа дос та ве ни до пред ла га чот. На ве де но е де ка 
за кон ски от текст е во спро тив ност со Ев роп ска та по вел ба за 
ло кал на са мо уп ра ва и во спро тив ност со про це сот на де цен-
тра ли за ци ја. Кон ста та ци ја та про из ле зе од пред ло же ни те од-
ред би со кои се га ран ти ра пра во то на цен трал на та власт да 
им на ло жу ва на оп ре де ле ни оп шти ни да прис та пат кон од ре-
де ни об ли ци на ме ѓу оп штин ска со ра бот ка, а ис то то во пос-
тап ка и по соп ствен на од на цен трал ни те ор га ни на уп ра ва та, 
што би зна че ло ди рек тно де ро ги ра ње на над леж нос ти те на 
ор га ни те на оп шти на та, га ран ти ра ни со За ко нот за ло кал на-
та са мо уп ра ва. ЗЕЛС по ба ра пред ло же ни от За кон ски текст 
да би де пов ле чен од по на та мош на пос тап ка и пов тор но ја 
ис так на от во ре нос та за со ра бот ка и за де ба та за пот ре ба та, 
фор ма та и ка рак те рот на кон цеп тот на ме ѓу оп штин ска со ра-
бот ка во на ша та др жа ва.

Сос тој ба та со де цен тра ли за ци ја та во кул ту ра та и во те кот на 2007 го ди на бе ше прос ле де на со го лем број проб ле ми. Ко ми си ја та 
за кул ту ра на сво ја та сед ни ца ја ис так на та пот ре ба та од спро ве ду ва ње ре ви зи ја за сос тој би те во про це сот на де цен тра ли за ци-
ја та во об лас та на кул ту ра та, по точ но бе ше из не се на пот ре ба та точ но да се де фи ни ра ат об јек ти те и ин сти ту ци и те кои од цен-
трал на се пре не се ни на ло кал на власт и што во ид ни на тре ба да им се пре фр ли на оп шти ни те врз ос но ва на нап ра ве на лис та 
на пред ло зи и ба ра ња на оп шти ни те. Бе ше ис пра те но пис мо од ЗЕЛС до Ми нис терс тво то за кул ту ра во кое е по ба ра но ЗЕЛС да 
учес тву ва во си те про це си на рас пре дел ба на об јек ти, ин сти ту ции и про ек ти ка ко и офи ци јал но ба ра ње за сто пи ра ње на из да-
ва ње под за куп на кул тур ни те об јек ти на тре ти ли ца, кои не се во над леж ност на Ми нис терс тво то за кул ту ра.

За по лес но ут вр ду ва ње на ста ту сот на кул тур ни те об јек ти и ин сти ту ции по оп шти ни те, Ко ми си ја та за кул ту ра при ЗЕЛС ис пра ти 
и Пра шал ник до си те гра до на чал ни ци за ут вр ду ва ње на овие сос тој би. 
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Пред ло зи те на За ко нот за зем јо дел ство и ру ра лен раз вој и За ко-
нот за зем јо дел ско зем јиш те беа ед ни од по важ ни те те ми за ЗЕЛС, 
а осо бе но на Ко ми си ја та за ру ра лен раз вој на кои во 2007 го ди на 
им бе ше пос ве те но по го ле мо вни ма ние. ЗЕЛС до Ми нис терс тво то 
за зем јо дел ство, шу мар ство и во дос то пан ство дос та ву ва ше мис-
ле ња и за бе леш ки на се кој пред лог на овие за ко ни, а осо бе но 
пред ла га ше оп шти ни те да би дат вклу че ни во пос тап ка та на уп-
ра ву ва ње со др жав но то зем јо дел ско зем јиш те. Рас по ла га ње то, 
да ва ње то под за куп и дру ги фор ми на уп ра ву ва ње со зем јиш те то 
да би де из вр ше но по прет ход но 
при ба ве но мис ле ње од стра на 
на оп шти на та на чи ја те ри то ри ја 
се на о ѓа со од вет но то зем јиш те, 
а кон тро ла та и над зо рот во над-
леж ност на др жа ва та. Бе ше по-
ба ра но да се вос пос та ват ме ха-
низ ми пре ку кои оп шти на та би 
мо же ла да ини ци ра пос тап ка за 
оце ну ва ње на по ве де ни е то на 
кон це си о не рот што би до ве ло 
до од зе ма ње на пра во то на ко-
рис те ње на зем јо дел ско то зем-
јиш те, при што бе ше ука жа но 
де ка оваа пот ре ба се на мет ну ва 
ка ко ви сок при о ри тет по ра ди 
еви ден ти ра на та прак ти ка, го лем дел од зем јо дел ско то зем јиш те и 
пок рај вос пос та ве ни от кон це си о нер ски од нос да ос та ну ва не об-
ра бо те но. Во од нос на при хо ди те кои се со би ра ат од за куп ни ни те 
на зем јо дел ско то зем јиш те, се ба ра ше средс тва та да се рас пре де-
лат во со од нос 50% за др жа ва та и 50% за со од вет на та оп шти на. 
Со тоа би се по доб ри ла нап ла та та, оп шти ни те ќе има ат по го ле ма 
од го вор ност и гри жа та за зем јо дел ско то зем јиш те и за не го ва та 
заш ти та од узур па ци ја, про тив прав на пре на ме на, заш ти та на око-
ли на та, заш ти та од еро зи ја итн, со што оп шти на та ќе ја нап ра ви 
по од го вор на и до пол ни тел но мо ти ви ра на да се гри жи за раз во-
јот на зем јо делс тво то кое по пра ви ло во овие под рач ја е ос нов на 
деј ност. За ко нот за зем јо дел ство и ру ра лен раз вој пред ви де Со-
ве тот за зем јо дел ство и ру ра лен раз вој, што ќе да ва мис ле ња за 
пра ша ња од об лас та на зем јо делс тво то и ру рал ни от раз вој, а осо-
бе но за На ци о нал на та стра те ги ја, на ци о нал ни те прог ра ми, пред-
ло же ни поз на чај ни про пи си, ме ѓу на род ни до го во ри и од дел ни 

про ек ти а, во не го ви от сос тав да има прет став ник од ЗЕЛС. Во од-
нос на За ко нот за зем јо дел ско зем јиш те ста во ви те и мис ле ња та 
на ЗЕЛС не беа при фа те ни. Во ап рил, во Стру га, Ко ми си ја та ор га-
ни зи ра двод нев на сред ба на гра до на чал ни ци те на оп шти ни те со 
се диш те во ру ра лен цен тар на ко ја бе ше прет ста ве на ра бо та та на 
Ко ми си ја та за пер и о дот 2005-2007 и бе ше раз гле дан Пред лог за-
ко нот за рам но ме рен ре ги о на лен раз вој. Се дум на е сет оп шти ни 
со се диш те во ру ра лен цен тар учес тву ваа на са е мот на оп шти ни-
те,,ЗЕЛС-ЕКСПО,, а за че ти ри на е сет оп шти ни, МЦМС им обез бе ди 

по 70% од средс тва та за уче ство, со што им се да де под дрш ка на 
оп шти ни те со ру ра лен цен тар и мож ност да нап ра ват сопс тве на 
про мо ци ја. Ко ми си ја та за ру ра лен раз вој, во со ра бот ка со Ко ми-
си ја та за фи нан си ра ње во ЗЕКЛС пок ре наа две ини ци ја ти ви пред 
Ми нис терс тво то за фи нан сии. Ини ци ја ти ва за из ме ни во чле нот 8, 
ст.1, точ ки те 5, 8, 11 и 12 од За ко нот за да но ци те на имот, што до би 
и за кон ски трет ман, и ини ци ја ти ва, од нос но ба ра ње за из на о ѓа ње 
на сред ства од Бу џе тот на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја со мож ност до 
кра јот на 2007 го ди на, ли не ар но да се ис пла тат по 800.000 де на ри 
на оп шти ни те со се диш те во ру ра лен цен тар, во кои пла ни ра ни те 
при хо ди во ос нов ни от бу џет на оп шти на та, за 2006 го ди на, се по-
ни ски од 25 % од про сеч но пла ни ра ни те при хо ди во ос нов ни от 
бу џет по оп шти на на ни во на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. Ми нис терс-
тво то од го во ри на 28 де кем ври, 2007 го ди на, де ка „во Бу џе тот на 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја за 2007 го ди на не се пла ни ра ни до пол ни-
тел ни фи нан си ски сред ства за оп шти ни со се диш те во се ло.

ЗЕЛС ак ти вен и во об лас ти те на ру рал ни от раз вој
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На 11 ју ли, 2007 го ди на, по ин тен зив ни те за лож би на ЗЕЛС, а на ба ра ње на оп шти ни те, во Соб ра ние на РМ, пра те ни ци те ги ус во и-
ја из ме ни те на За ко нот за ко му нал ни те так си, под гот ве ни од Ми нис терс тво то за фи нан сии. Со из ме ни те ут вр де на е но ва це на за 
ко му нал на та так са спо ред ти пот на пот ро шу ва чот, а има из ме ни и во не кол ку точ ки од Пре кр шоч ни те од ред би од Чле нот 18. Со 
тоа од ав густ во оп штин ски те ка си се зго ле ми при ли вот на сред ства за јав но ос вет лу ва ње а кај оп шти ни те се от во ри мож нос та да 
обез бе дат по доб ра ус лу га на гра ѓа ни те, по доб ро да ја одр жу ва ат пос то еч ка та улич на мре жа и да пос та ву ва ат но ва, ка ко и да ги 
под ми ру ва ат сво и те дол го ви кон ЕВН, ЕСМ. 

Спо ред ре ше ни е то од из ме ни те и до пол ну ва ње то на За ко нот за ко му нал ни те так си од чле нот 20 та ри фен број 10 се за ме ни ста вот 
(1), а се до да доа два но ви ста ва, кои гла сат: (1) За ко рис те ње и одр жу ва ње на јав но ос вет лу ва ње се пла ќа ко му нал на так са спо ред 
ти пот на пот ро шу ва чи те, и тоа: да вач ка та за одр жу ва ње на јав но то ос вет лу ва ње по стру јо мер да из не су ва 25 ки ло ват-ча со ви за 
до ма ќинс тва та, 50 ки ло ват-ча со ви за об јек ти на тр гов ски друш тва и за на ет чии, 100 ки ло ват-ча со ви за 10-ки лов та ни по то ро шу ва чи, 
150 ки ло ват-ча со ви за 35 ки ло ват ни пот ро шу ва чи и 300 ки ло ват-ча со ви за 110 ки ло вол тни пот ро шу ва чи; (2) уп ла та та на средс тва та 
од став(1) на овој та ри фен број за оп шти ни те во Гра дот Скоп је на чие под рач је е из вр ше на нап ла та та се вр ши спо ред над леж нос та 
за одр жу ва ње на јав нот ос вет лу ва ње во оп ре де лен про цен ту а лен со од нос ут вр ден со За ко нот за Град Скоп је.

Со из ме ни те на За ко нот за ко му нал ни так си се поп ра ви за кон ска та греш ка и на Гра дот му се овоз мо жи да до би ва па ри од так са та 
што ја пла ќа ат гра ѓа ни те. Спо ред тоа, се ко ја скоп ска оп шти на, па ри те ги де ли со Гра дот, во со од нос, прес ме тан спо ред бро јот на 
град ски и оп штин ски ули ци на те ри то ри ја та на се ко ја оп шти на. 

По ве ќе сред ства за ЕЛС од ода но чу ва ње на прав ни те суб јек ти 

Во ју ли, 2007 го ди на, по по ве ќе го диш но ба ра ње на ЗЕЛС, на пред лог на Вла да та, пра те ни ци те ги ус во и ја Из ме ни те на 
За ко нот за да но ци на имот, Со тоа оп шти ни те од 1 ја ну а ри 2008 го ди на (ко га из ме ни те ста пу ва ат на си ла) има ат мож-
ност да нап ла ќа ат да нок на имот на си те прав ни суб јек ти и тоа на нив ни от це ло ку пен имот, а не ка ко до се га са мо на 
од ре де на по вр ши на, од нос но на кан це ла рис ки от прос тор. ЗЕЛС прет ход но нап ра ви ана ли за за сос тој ба та во зем ји те 
во ре ги о нот и бе ше ут вр де но де ка во си те зем ји, прав ни те суб јек ти пла ќа ат да нок на це ло куп ни от имот и на сво и те по-
гон ски де ло ви и друг прос тор, што зна чи де ка са мо кај нас тие беа пов лас те ни, а се то тоа бе ше на ште та на оп шти ни те. 
Го лем број гра до на чал ни ци на чи ја те ри то ри ја има осо бе но го ле ми про из водс тве ни ка па ци те ти ука жу ваа де ка овие 
сред ства всуш ност пов тор но ќе би дат упот ре бе ни за по доб ру ва ње на ин фрас трук ту ра та во тие под рач ја, по со чу вај ќи 
де ка са мо са ни ра ње то на ули ци те во зо ни те ка де има осо бе но ин дус три ски ка па ци те ти фи нан сис ки те пот ре би се за 
три па ти по го ле ми од дру ги те сре ди ни. До ста пу ва ње то во си ла на овој за кон оп шти ни те пра веа ана ли зи и со би раа 
по да то ци за прос то рот на се кое прав но ли ца што под ле жи на ода но чу ва ње, со цел да спро ве дат и адек ват но ода но-
чу ва ње. 

ЗЕЛС из дејс тву ва из ме ни и до пол ну ва ња на За ко нот за ко му нал ни так си
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На 24 ју ли, 2007 го ди на, ЗЕЛС и Цен трал ни от ре гис тар на Р Ма-
ке до ни ја, пот пи шаа До го вор за ко рис те ње на по да то ци те од 
стра на на ЗЕЛС за си те прав ни суб јек ти за пи ша ни во тр гов ски от 
ре гис тар и ре гис та рот на дру ги прав ни ли ца, кои сог лас но на За-
ко нот за ко му нал ни так си под ле жат на нап ла та за ко му на лии. Со 
До го во рот се уре ду ва дос та ва та на по да то ци те пот реб ни за ажу-
ри ра ње на оп штин ска та ба за на суб јек ти кои под ле жат на об-
врс ка та за пла ќа ње на ко му нал на так са –фир ма ри на (ко ја прет-
ста ву ва еден од из вор ни те при хо ди на оп шти на та). До го во рот го 
пот пи шаа прет се да те лот на ЗЕЛС, Ан дреј Пет ров и ди рек то рот 
на Цен тра лен ре гис тар, д-р Зо ран чо Алек сов. Со овој До го вор 
се овоз мо жу ва олес ну ва ње на ра бо та та во со би ра ње то на ко му-
нал ни те так си, се от во ра мож ност за зго ле ме на ефи кас ност во 
со би ра ње то на ко му нал ни те дол го ви, а нај по вол но е што пре-
фр ла ње то на ин фор ма ци и те е по пов лас те на це на. Цен трал ни от 

ре гис тар на РМ на ЗЕЛС му ги дос та ви по да то ци те во елек трон-
ска фор ма, на оп тич ки ме ди ум-ЦД, по е ди неч но за се ко ја оп шти-
на, а на се кои 4 ме се ци ЦР до ЗЕЛС ќе дос та ву ва по да то ци за 
из вр ше ни про ме ни кај суб јек ти те. Овие по да то ци оп шти ни те 
мо жат да ги ко рис тат са мо за свои пот ре би.

Оп шти ни те ја до би ја ба за та на 
по да то ци од Цен трал ни от ре гис тар ЗЕЛС ак ти вен во под гот ву ва ње то 

на Прог ра ма та за спро ве ду ва ње 
на про це сот на де цен тра ли за ци ја 
за пер и о дот 2008-2010 го ди на

Во 2007 го ди на, во ме сец сеп тем ври, Вла да та на РМ 
ја ус вои но ва та Прог ра ма за спро ве ду ва ње на про це-
сот на де цен тра ли за ци ја за пер и о дот 2008-2010 го ди-
на. Во прет ход ни от пер и од при о ри тет бе ше пос ве тен 
на тран сфе рот на над леж нос ти и ре сур си, а во но ва та 
Прог ра ма ак цен тот е ста вен на по доб ру ва ње на ква-
ли те тот на ус лу ги те. Глав ни те пра ша ња на кои е фо-
ку си ра на Прог ра ма та се : це лос но за ок ру жу ва ње на 
тран сфе рот на над леж нос ти и ре сур си, про дол жу ва ње 
со фис кал на та де цен тра ли за ци ја, гра де ње то на ка па-
ци те тот на оп шти ни те, под го тов ка та на оп шти ни те за 
прис тап во ЕУ и по доб ру ва ње то на ус ло ви те за ме ѓу-
оп штин ска со ра бот ка. Прог ра ма та ја под гот ви Ми нис-
терс тво то за ло кал на са мо уп ра ва во со ра бот ка со си те 
над леж ни ми нис тер ства и со ЗЕЛС ка ко и дру ги за сег-
на ти стра ни кои учес тву ваа во ра бо та та на Ра бот на та 
гру па за де цен тра ли за ци ја. Беа фор ми ра ни и 10 те мат-
ски под гру пи од об лас та на ур ба нис тич ко пла ни ра ње, 
ло ка лен еко ном ски раз вој, об ра зо ва ние, ко му нал ни 
деј нос ти, заш ти та на жи вот на та сре ди на, спорт и рек-
ре а ци ја, здравс тве на заш ти та, и спа су ва ње на гра ѓа ни 
и доб ра, сос та ве ни од прет став ни ци од ре сор ни те ми-
нис тер ства, над леж ни ор га ни и гра до на чал ни ци и чле-
но ви на ад ми нис тра ци ја та на ЗЕЛС, по точ но ко ор ди на-
то ри те на со од вет ни те ко ми сии кои фун кци о ни ра ат во 
рам ки те на ЗЕЛС. Во рам ки те на от поч ну ва ње со ре а-
ли за ци ја на вто ра та фа за од Про ек тот „Тех нич ка по мош 
за им пле мен та ци ја и ко ор ди на ци ја на про це сот на де-
цен тра ли за ци ја“ фи нан си ран од ЕУ и ра ко во ден од ЕАР, 
беа ор га ни зи ра ни те мат ски ра бо тил ни ци на кои по кон-
крет но беа по со чу ва ни проб ле ми те, а по тоа ис так ну ва-
ни пред лог-ре ше ни ја за се ко ја со од вет на об ласт.
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ЗЕЛС за ед но со Со вет на Ев ро па, со фи нан си ска под дрш ка на ЕУ, ме-
на џи ран од стра на на Ев роп ска та Аген ци ја за ре конс трук ци ја, во 2007 
го ди на за поч наа со им пле мен ти ра ње на прог ра ма за за јак ну ва ње на 
ус лу ги те што оп шти ни те им ги да ва ат на сво и те гра ѓа ни, од нос но за-
поч наа прог ра ма за обез бе ду ва ње на под дрш ка на про це сот на де цен-
тра ли за ци ја, вос пос та ву ва ње на тран спа рен тна оп шти на, иден ти фи-
ку ва ње на нај доб ри прак ти ки и доб ро ме на џи ра ње во еди ни ци те на 
ло кал на та са мо уп ра ва. Прог ра ма та „Ли дер ски стан дар ди и нај доб ри 
прак ти ки” се сос тои од 3 ком по нен ти: Нај доб ри прак ти ки; Прог ра ма за 
унап ре ду ва ње на ли дер ски те спо соб нос ти и Ети ка на ло кал но ни во.
Офи ци јал ни от старт на це ло куп на та Прог ра ма за поч на со све че на 
Кон фе рен ци ја, што се од др жа на 11 сеп тем ври 2007 го ди на во хо те-
лот„ Хо ли деј ин” во при су ство на број ни гра до на чал ни ци, прет став ни-
ци од Со вет на Ев ро па, ин тер на ци о нал ни ек спер ти, прет став ни ци од 
ми нис тер ство за ло кал на са мо уп ра ва, ЕАР, ка ко и ос та на ти на ци о нал-
ни и ин тер на ци о нал ни пар тне ри. Прог ра ма та за унап ре ду ва ње на ли-
дер ски те спо соб нос ти прет ста ву ва про дол же ние од прог ра ма та што 
ЗЕЛС ја от поч на ми на та та го ди на. За тие пот ре би бе ше нап-
ра ве на адап та ци ја на со др жи на та на Стан-
дар ди на ефек тив на и де мок рат ска 
ло кал на власт на на ши те ло кал ни 
ус ло ви и бе ше пуб ли ку ван при рач-
ник –„Стан дар ди на ефек тив на и 
де мок рат ска ло кал на власт“ со фор-
му лар за са мо е ва лу а ци ја. По тоа во 
Ох рид и во Би то ла беа ре а ли зи ра ни 
две обу ки за обу чу ва чи од оп шти ни те 
за прог ра ми те Ети ка на ло кал но ни во и Прог ра ма та за унап ре ду ва ње 
на ли дер ски те спо соб нос ти, при што се кре и раа и ба зи на обу чу ва чи 
за две те прог ра ми. Беа из бра ни и пет те оп шти ни во кои ќе се ре а ли-
зи ра Прог ра ма та за унап ре ду ва ње на ли дер ски стан дар ди и во Бе ро-
во бе ше ре а ли зи ра на пр ва та по се та на оп шти на од ко ле ги-оце ну ва чи. 
Ком по нен та та за јав на ети ка вклу чу ва и на ци о нал на кам па ња за по ди-
га ње на јав на свест под нас лов „Кон тран спа рен тна оп шти на“ ка де од 
при ја ве ни те оп шти ни се иден ти фи ку ва ат нај тран спа рен тни те оп шти-
ни за де мок рат ско вла де е ње, а нив ни те ис ку ства по тоа се де се ми ни-
ра ат со цел да се при ме нат ис кус тва та во раз во јот на ЕЛС. Прог ра ми те 
за ли дер ство, нај доб ри прак ти ки и ети ка на ло кал но ни во, тре ба да им 
по мог нат на оп шти ни те во под дрш ка та на по на та мош ни от про цес на 
де цен тра ли за ци ја.

Со цел над ми ну ва ње на проб ле ми те со оп штин ски те дол го ви но 
и ба ра ња та на оп шти ни те за со од вет но ре гу ли ра ње на на до мес-
то ци те по ос нов на сопс тве ност и нап ла та на ко му нал ни те так си 
кон ЕВН, во те кот на 2007 г. бе ше вос пос та вен ин тен зи вен ди-
ја лог по ме ѓу прес тав ни ци те на Уп рав ни от Од бор на ЕВН/ЕСМ и 
ЗЕЛС. На сед ни ца та на Уп рав ни от од бор на ЗЕЛС од др жа на на 25 
сеп тем ври 2007 г. во Ох рид, а на ко ја беа по ка не ти Прет се да те-
лот и за ме ни кот прет се да тел на ЕВН/ЕСМ бе ше до не се на од лу ка 
за фор ми ра ње на ad-hoc Ко ми си ја за над ми ну ва ње на от во ре-

ни те пра ша ња, во рам ки те на ко ја би се усог ла си ле фор ми те на 
ид на та со ра бот ка и над ми ну ва ње на те ков ни те от во ре ни пра-
ша ња. Ко ми си ја та ин тен зив но ра бо те ше во пер и о дот ок том ври 
2007 – ја ну а ри 2008 г. со цел ут вр ду ва ње на со др жи на на Ме мо-
ран дум за со ра бот ка. Со ме мо ран ду мот за со ра бот ка се ут вр ду-
ва ат мож нос ти те за склу чу ва ње на ин ди ви ду ал ни до го во ри за 
реп рог ра ми ра ње на пос тој ни те дол го ви на оп шти ни те, на чи нот 
на пре не су ва ње на средс тва та приб ра ни по ос нов ко му нал на 
так са за улич но ос вет лу ва ње, ка ко и об врс ка та на ЕВН нај доц на 
до 15-ти во те ков ни от ме сец да дос та ви из веш тај за сос тој ба та со 
бро јот на бро и ла за се ко ја оп шти на по е ди неч но во за вис ност од 
ка те го ри и те на пот ро шу ва чи те. На овој на чин оп шти ни те ќе има-
ат мож ност да вр шат те ко вен увид во из но сот на средс тва та кои 
тре ба да ги при бе рат од пот ро шу ва чи те но и да вр шат ком па-
ра тив на ана ли за на про цен тот на нап ла та та. Со ме мо ран ду мот 
ис то та ка се оп фа те ни и ад ми нис тра тив ни те оп штин ски згра ди, 
учи лиш та та, гра дин ки те и кул тур ни те до мо ви, кои се ка ко де ка 
прет ста ву ва ат об вр ска на оп шти на та да го сер ви си ра дол гот, но 
ЕВН се об вр зу ва да не вр ши ис клу чу ва ње на ис ти те по ра ди ху ма-
на та ди мен зи ја на фун кци ја та ко ја ја из вр шу ва ат. 
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и нај доб ри прак ти ки“
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ЛОГИН про ек тот „Под дрш ка кон вос пос та ву ва ње на ин фор-
ма ци ска мре жа на ло кал ни те влас ти”, под др жан од Ин сти ту тот 
от во ре но оп ште ство-Бу дим пеш та, во 2007 го ди на ја спро ве де 
тре та та фа за од сво ја та ре а ли за ци ја. Оваа фа за се над гра ди 
на прет ход ни те две, а со цел ЛОГИН ба за та на по да то ци да за-
јак не во сво ја та ос нов на иде ја – да се из бо ри до мес то то на 
пре поз нат лив из вор на до ку мен ти и ин фор ма ции од ин те рес 
за ло кал ни ад ми нис тра ции, дос тап ни пре ку елек трон ски пат. 
Пре ку ак тив нос ти те на про ек тот се пос тиг наа след ни те кон-
крет ни це ли: 

• Нав ре ме ни по да то ци за про ме ни те во на ци о нал но то за ко но дав ство; 

•  Про мо ви ра ње на ЛОГИН мре жа та и ба за та на по да то ци ме ѓу оп шти-
ни те, ка ко и ме ѓу дру ги цел ни гру пи, во на со ка да им се по мог не во 
ко ор ди на ци ја та на нив ни те ак тив нос ти, оп шти ни те да ста нат по е фек-
тив ни во сво е то ра бо те ње и да ја по доб рат сво ја та ин тег ра ци ја во ме-
ѓу на род ни те мре жи по пра ша ња та за ло кал но то вла де е ње;

•  Обез бе ду ва ње цен тра лен пункт на ин фор ми ра ње за но ви ни те во об-
лас та на мож нос ти те за обу ка и нив на та им пле мен та ци ја, за гран то ви 
и мож нос ти те за фи нан си ра ње;

•  Ох раб ру ва ње на ана ли тич ки прис тап и дис ку си ја по ре форм ски те 
про це си и дру ги важ ни пра ша ња што се од не су ва ат на им пле мен та-
ци ја на но ви те над леж нос ти и одр жу ва ње на лес но упот реб лив елек-
трон ски фо рум за дис ку си ја;

•  Обез бе ду ва ње тех нич ка по мош и со вет на ба ра ње на ко рис ни ци те

•  Ис тра жу ва ње на до пол ни тел ни об лас ти од ин те рес за ко рис ни ци те.

ЛОГИН – тре та та фа за бе ше ком пле ти ра на со вне се ни 250 до ку-
мен ти од се ка ков вид и фор мат од ин те рес за оп шти ни те во ка-
те го ри ја та Биб ли о те ка на ЛОГИН ме ни то вгра де но на ин тер нет 
стра ни ца та на ЗЕЛС, ани ми ра ни три оп шти ни во ди рек тен кон-
такт и по се та на ис ти те, пуб ли ку ва ни Во дич низ ЛОГИН ба за та на 
по да то ци, ле то ци, пос те ри, че ти ри бро ја на ЛОГИН ин фор ма тор 
и 11 ме сеч ни ин фор ма тив ни тек ста во Гла си ло то на ЗЕЛС. 

На ЛОГИН ме ни то се вгра де ни две но ви алат ки – елек трон ска 
дис три бу тив на лис та и фо рум за дис ку си ја пре ку кои оп шти ни-
те, пред се, мо жат нај блис ку да се ин фор ми ра ат за нај но ви те ин-
фор ма ции и до ку мен ти од важ ност за нив, ка ко и да го из ра зат 
сво е то мис ле ње по кон крет на те ма.

Во 2007 го ди на, во ме сец но ем ври, за вр ши две го диш ни от про-
ек тот „Раз вој на јав на та ло кал на ад ми нис тра ци ја“ - ЛОПАД 2, им-
пле мен ти ран од ВНГ Ин тер на ци о нал, во пар тнер ство со ЗЕЛС, фи-
нан си ски под др жан од Ам ба са да та на Кралс тво то Хо лан ди ја во Р. 
Ма ке до ни ја. Во рам ки те на про ек тот, кој оп фа ќа ше две ком по нен-
ти беа ре а ли зи ра ни по ве ќе ак тив нос ти. Ком по нен та та „Гра де ње 
на ка па ци те ти те на ЗЕЛС“ што пред ви ду ва ше вос пос та ву ва ње на 
од нос на збра ти му ва ње на ин ди ви ду ал но ни во, бе ше вос пос та-
ве на ди рек тна twinning со ра бот ка ме ѓу вра бо те ни те од ЗЕЛС и 
ВНГ, при што бе ше обез бе де на не пос ред на раз ме на на ис ку ства 
и мис ле ња a, во ме се ци те март и сеп тем ври бе ше ре а ли зи ра на 
обос тра на по се та. Ка ко ре зул тат на ак тив нос ти те на вто ра та ком-
по нен та, на 18и 19 ју ни, во хо те лот „Мет ро пол” во Ох рид, ЗЕЛС 
ги пре зен ти ра ше при до бив ки те од ди се ми на ци о на та Прог ра-
ма, при што беа пре не се ни ис кус тва та од 26-те оп шти ни во кои 
се спро ве ду ва аа три те об лас ти од Прог ра ма та: Уп ра ву ва ње то со 
чо веч ки ре сур си, Фи нан си ски ме наџ мент и Ло ка лен Еко ном ски 
раз вој. На Кон фе рен ци ја та при сус тву ваа го лем број гра до на чал-
ни ци, прет став ни ци од ло кал на та ад ми нис тра ци ја од оп шти ни те, 
прет став ни ци од ВНГ Ин тер на ци о нал, ек спер ти од Асо ци ја ци ја-
та на фи нан си ски ра бот ни ци на Ма ке до ни ја. При от во ра ње то на 
Кон фе рен ци ја та при сус тву ва ше и ам ба са дор ка та на Кралс тво то 
Хо лан ди ја, Фре де рик Де Ман, ко ја ис так на де ка де цен тра ли за ци-
ја та во на ша та зем ја по ка жу ва пос то јан нап ре док, а го лем при до-
нес во тоа има ЗЕЛС ко ја ак тив но им по ма га на сво и те член ки во 
нив но то усо вр шу ва ње за ус пеш но спро ве ду ва ње на но ви те над-
леж нос ти. Учес ни ци те во про ек тот од 26 –те оп шти ни ор га ни зи-
раа ра бо тил ни ци и па нел дис ку сии ка де за ед но со ек спер ти те од 
овие об лас ти им ги пре не су ваа ис кус тва та на прет став ни ци те од 
дру ги те оп шти ни.

Во 2007 година во месец ноември заврши двегодишниот про-

ПРОЕКТ ЛОГИН – тре та фа за
,,Раз вој на јав на та ло кал на 
ад ми нис тра ци ја“ - ЛОПАД 2
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ЗЕЛС со пот пи шу ва ње то на Ме мо ран дум за со ра бот ка со Швај-
цар ска та аген ци ја за раз вој и со ра бот ка-СДЦ, на 13 сеп тем ври 
2007 го ди на, от поч на со за ед нич ки про ект „Јак не ње на ЗЕЛС во 
обез бе ду вач на ус лу ги - па тот до по го ле ма са мо о држ ли вост“, 
за кој СДЦ обез бе ди фи нан си ска под дрш ка од 2. 470.000 швај-
цар ски фран ци. 

Про ек тот чи ја ос нов на цел е 
јак не ње на ЗЕЛС и оп шти ни-
те, од нос но по доб ру ва ње на 
ква ли те тот на да ва ње на ус-
лу ги на гра ѓа ни те е сос та вен 
од три глав ни ак тив нос ти: 
за јак ну ва ње на ме ѓу оп штин-
ска та со ра бот ка; под др жу ва-
ње на оп штин ски те ко ми сии 
за од но си ме ѓу за ед ни ци те; 
обез бе ду ва ње на оп ре ма за 
си мул тан пре вод и ус лу ги за 
си мул тан пре вод.

Ова не е кла си чен про ект 
би деј ќи со не го не се фи нан-
си ра ат са мо ак тив нос ти те 
ту ку пред ви ду ва и фи нан си-
ска под дрш ка на ЗЕЛС. Про-
ек тот ќе овоз мо жи раз вој на 
ЗЕЛС во след ни те не кол ку 
го ди ни, осо бе но во де лот на 
јак не ње на ка па ци те ти те за 
са мо о држ ли вост и зго ле му-
ва ње на ква ли те тот на пру-
жа ње на неп ла те ни ус лу ги, но и раз вој на па кет на но ви пла те-
ни (под др жу вач ки) ус лу ги.

Со тоа, на ЗЕЛС ќе му се овоз мо жи и во на ред ни те го ди ни да 
про дол жи да ја јак не и да ја из вр шу ва сво ја та уло га на мост ме-
ѓу оп шти ни те и цен трал на та власт.Осо бен ак цент е ста вен на 
ме ѓу оп штин ска та со ра бот ка, ка ко ва жен дел од про це сот на 

Во те кот на 2007 го ди на, во рам ки те на тре та та точ ка од 
Стра те гис ки от план за 2006-2011 го ди на, за обез бе ду ва-
ње на ус ло ви за сопс тве на фи нан си ска одрж ли вост, ЗЕЛС 
спро ве де ни за ак тив нос ти за вос пос та ву ва ње на нов вид 
на та ка на ре че ни пла те ни ус лу ги за оп шти ни те. За таа цел 
ЗЕЛС под гот ви пра шал ник во кој оп шти ни те се из јас ни ја 
за кон крет ни пот ре би и ус лу ги за кои би им тре ба ло под-
дрш ка од ЗЕЛС, а за  кои се под гот ве ни да пар ти ци пи ра-
ат на Асо ци ја ци ја та или це лос но да ги пла тат ут вр де ни те 
тро шо ци. Спо ред до би е ни те од го во ри бе ше ут вр де но де-
ка оп шти ни те има ат нај го ле ма пот ре ба од до би ва ње на 
про фе си о нал на прав на по мош во си те до ме ни од ра бо-
те ње то на ло кал на та власт, пот ре ба од обу чу ва ње на дел 
од сво ја та ад ми нис тра ци ја за под го тов ка на про ек ти за 
ко рис те ње на ИПА фон до ви те, по тоа пот ре ба од вос пос та-
ву ва ње или по ди га ње на сте пе нот на кон так ти со до на тор-
ски те ин сти ту ции кои во сво и те прог ра ми го под др жу ва ат 
про це сот на де цен тра ли за ци ја та, ка ко и по мош во де лот 
на из гот ву ва ње на ур ба нис тич ки пла но ви и дру ги ра бо ти. 
ЗЕЛС по се ти и два е се ти на оп шти ни и во ди рек тни раз го-
во ри со гра до на чал ни ци те и ло кал на та ад ми нис тра ци ја 
им ја пре не се иде ја та и пот ре ба та за вос пос та ву ва ње на 
пла те ни ус лу ги. Се раз го ва ра ше за ви до ви те на обу ки, за 
из на о ѓа ње на на чи ни за ор га ни зи ра ње на за ед нич ки јав ни 
на бав ки, за мож нос ти те пре ку Гла си ло то на ЗЕЛС, оп шти-
на та да про мо ви ра свои оп штин ски про ек ти со вмет ну ва-
ње на ма те ри ја ли во Гла си ло то во вид на ле то ци, до пол-
ни тел ни со др жи ни во по себ но ЦД или прос пек ти. Во ЗЕЛС 
се под гот ву ва лис та на пла те ни ус лу ги, кои ќе мо же да им 
се ис по ра чу ва ат на сво и те член ки под пов лас те ни ус ло ви, 
не за вис но од ос нов ни те ус лу ги. За спро ве ду ва ње на оваа 
ак тив ност ЗЕЛС до би под дрш ка од Хо ланд ска та Ам ба са да 
во Р.Ма ке до ни ја пре ку про ек тот „ЛОПАД 2“ на ор га ни за-
ци ја та ВНГ Ин тер на ци о нал, ан га жи ра ни ка ко им пле мен та-
то ри на про ек тот. Дел од ис кус тва та за ор га ни зи ра ње на 
овие ак тив нос ти ЗЕЛС ги осоз на од по се та та на Чеш ка та 
асо ци ја ци ја на оп шти ни те и ре ги о ни те и Хо ланд ска та ВНГ.

Ак тив нос ти за ут вр ду ва ње 
на лис та на пла те ни ус лу ги од ЗЕЛС

,,Јак не ње на ЗЕЛС во обез бе ду вач 
на ус лу ги - па тот до по го ле ма 
са мо о држ ли вост”
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де цен тра ли за ци ја, за што во про ек тот се пред ви де ни ни за ак-
тив нос ти, а кои се глав но кон цен три ра ни во овие об лас ти: заш-
ти та на жи вот на та сре ди на, ко му ни ка ции и е-вла да.

Во пог лед на ме ѓу ет нич ки те од но си во за ед ни ци те со овој про-
ект тре ба да се овоз мо жи јак не ње на ме ѓу ет нич ки от ди ја лог и 
ме ѓу ет нич ки те ре ла ции пре ку под др жу ва ње на оп штин ски те 
ко ми сии за од но си ме ѓу за ед ни ци те.

Што се од не су ва до ком по нен та та за обез бе ду ва ње на оп ре ма 
и ус лу ги за си мул тан пре вод, про ек тни те ак тив нос ти се на со-
че ни во де лот на да ва ње то на ус лу ги те кај по ве ќе ја зич ни те оп-

шти ни. Пред ви де но е со про ек тот да би дат оп фа те ни око лу 30 
оп шти ни те, кои ќе би дат од бра ни спо ред прет ход но ут вр де ни 
кри те ри у ми од стра на на Ко ми си ја во сос тав од гра до на чал-
ни ци, прет став ни ци од МЛС, ОСЦЕ И СДЦ. Про ек тот ќе трае до 
2010 го ди на, а со са мо то пот пи шу ва ње на до го во рот во 2007 се 
за поч на со пла ни ра ње то на ак тив нос ти те и пр ви те че ко ри за 
ре а ли зи ра ње на за цр та ни те це ли.

От поч на но ва фа за од Прог ра ма та 
„Фо ру ми во за ед ни ца та”

Прог ра ма та „Фо ру ми во за ед ни ца та”, под др жа на од 
Швај цар ска та аген ци ја за раз вој и со ра бот ка (СДЦ), 
а во со ра бот ка со ЗЕЛС, во 2007 го ди на от поч на но ва 
фа за на про ек тот, ка ко ре зул тат на ус пеш на та ре а ли-
за ци ја во прет ход ни те пи лот-оп шти ни те Ѓор че Пет ров, 
Ки че во и При леп. Прог ра ма та ќе им овоз мо жи на гра-
ѓа ни те да го по доб рат сопс тве ни от жи вот со сопс тве ни 
идеи и уче ство во из бо рот на она што за нив прет ста-
ву ва при о ри тет и не оп ход ност, а на оп штин ска та ад-
ми нис тра ци ја да раз вие пар ти ци па тив но и од го вор но 
ло кал но вла де е ње на кое гра ѓа ни те му ве ру ва ат. Во ме-
сец но ем ври бе ше рас пи шан ог лас за си те оп шти ни кои 
са ка ат да ап ли ци ра ат за фо ру ми кои ќе се спро ве ду ва 
во след ни те три го ди ни. Пред ви де на е под дрш ка на 25 
оп шти ни со бу џет од 4 ми ли о ни швај цар ски фран ци. За 
се ко ја оп шти на се фор ми ра фонд за фи нан си ра ње про-
ек ти и ак тив нос ти, чи ја ви си на ќе за ви си од фи нан сис-
ко то уче ство на Оп шти на та со свој бу џет. 
По по вод от поч ну ва ње то на но ва та фа за на прог ра ма-
та, на 26 но ем ври во прос то ри и те на ЗЕЛС се од др жа 
прес кон фе рен ци ја на ко ја г-дин Ро ман Дар бе ле, ра ко-
во ди тел на Швај цар ска та аген ци ја за раз вој и со ра бот-
ка во Ма ке до ни ја ис так на де ка оп шти ни те за ед но со 
сво и те гра ѓа ни во пи лот фа за та по ка жа ле де ка уме ат 
да ги де фи ни ра ат при о ри те ти те за раз вој на оп шти ни-
те и за ед нич ки да до не су ва ат од лу ки за унап ре ду ва ње 
на со цио-еко ном ска та сос тој ба на ло кал но ни во. Прет-
се да те лот на ЗЕЛС, г-дин Ан дреј Пет ров, пак ја по тен-
ци ра ше пот ре ба та за унап ре ду ва ње на со ра бот ка та 
по ме ѓу оп штин ски те влас ти и гра ѓа ни те ка ко ус лов за 
ус пеш но спро ве ду ва ње на де цен тра ли за ци ја та и ус-
пеш но ос тва ру ва ње на над леж нос ти те на оп шти ни те. 
Бе ше про мо ви ра на Бро шу ра во ко ја се на о ѓа ат ин фор-
ма ции за Прог ра ма та, за на чи нот на неј зи но то спро ве-
ду ва ње, пос тиг на ти те ре зул та ти, и за тоа ка ко е при фа-
те на во три те пи лот оп шти ни во кои се спро ве ду ва ше, 
а бе ше пре зен ти ра на и но ва та web стра на на Прог ра-
ма та www.forumivozaednicata.com.mk
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Во 26 оп шти ни, од 1 сеп тем ври, 2007 го ди на беа от во ре ни 47 
кан це ла рии за ко му ни ка ци ја на гра ѓа ни те со пра те ни ци те. Со 
ова пов тор но се ак ти ви ра про ек тот,,За јак ну ва ње на од но си те 
со гра ѓа ни те” спро ве ду ван од На ци о нал ни от Ин сти тут за де-
мок ра ти ја (НДИ). Цел та на овој про ект е зго ле ме на и ефи кас на 
ко му ни ка ци ја по ме ѓу пра те нич ки те гру пи, Еди ни ци те на ло кал-
на та са мо уп ра ва и гра ѓа ни те. По тој по вод на 27 ју ни, 2007 го ди-
на во Соб ра ни е то на Р. Ма ке до ни ја бе ше од др жа на све че ност 
на ко ја бе ше пот пи шан Ме мо ран дум за со ра бот ка по ме ѓу ЗЕЛС, 
НДИ и Соб ра ни е то на Р.Ма ке до ни ја. Ме мо ран ду мот го пот пи-
шаа прет се да те лот на ЗЕЛС, Ан дреј Пет ров, прет се да те лот на 
Соб ра ни е то на Р.М. Љу би ша Ге ор ги ев ски и ди рек то рот на НДИ- 
Крис Кен шоу.На пот пи шу ва ње то му прет хо деа ак тив нос ти на 
ЗЕЛС во смис ла на за поз на ва ње на оп шти ни те со про ек тот, не-
го ви те це ли ка ко и ус ло ви те кои тре ба да ги ис пол ну ва ат оп-
шти ни те за не го во им пле мен ти ра ње.Про ек тот се ре а ли зи ра со 
фи нан си ска под дрш ка од Аген ци ја та за ме ѓу на ро ден раз вој на 
САД (УСАИД) и пре ку грант на Вла да та на Ка на да, ка ко и со под-
дрш ка на Соб ра ни е то на РМ и ќе трае до ап рил 2009 го ди на. 

ЗЕЛС, од 14 ју ни до 31 де кем ври, 2007 го ди на, го спро ве-
де про ек тот „ За јак ну ва ње на ка па ци те ти те на ЕЛС – обу ки 
за спро ве ду ва ње на об врс ки те сог лас но за кон ска та ре-
гу ла ти ва во об лас та на жи вот на та сре ди на”, фи нан си ски 
под др жан пре ку Ин вес ти цис ка та прог ра ма на Ми нис терс-
тво то за жи вот на сре ди на и прос тор но пла ни ра ње на Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја. Во рам ки те на про ек тот се одр жаа 
че ти ри двод нев ни ре ги о нал ни обу ки – Кру ше во, Штип, Те-
то во и Скоп је, на кои беа по ка не ти си те оп шти ни, а уче ство 
зе доа прес тав ни ци од 70 ЕЛС. Цел та на обу ки те бе ше да се 
за јак нат ка па ци те ти те на оп штин ска та ад ми нис тра ци ја во 
пог лед на спро ве ду ва ње на за ко ни те од об лас та на жи вот-
на та сре ди на и при тоа беа оп фа те ни:

За ко нот за жи вот на сре ди на (ЗЖС), ка ко рам ко вен за-
ко но да вен до ку мент во об лас та на заш ти та та на жи-
вот на та сре ди на во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, осо бе но во 
де лот на над леж нос ти те на ЕЛС во про це сот на спро ве-
ду ва ње на за кон ски те об вр ски;

Сек тор ско то за ко но дав ство за жи вот на сре ди на и 
над леж нос ти те што про из ле гу ва ат од не го: За ко нот за 
уп ра ву ва ње со от пад, За ко нот за ам би ен тал ни от воз-
дух, За ко нот за заш ти та на при ро да та, На црт за ко нот 
за во ди те;

Инс тру мен тот на ЕУ за пред-прис тап на по мош – ИПА, 
ка ко ос но вен фи нан си ски инс тру мент на ЕУ за фи нан-
си ра ње на ин фрас трук тур ни про ек ти за заш ти та на жи-
вот на та сре ди на на па тот на Ма ке до ни ја за зач ле ну ва-
ње во Уни ја та и

Пре зен та ци ја на прак тич ни те ис ку ства од спро ве ду ва-
ње на за кон ска та ре гу ла ти ва во об лас та на жи вот на та 
сре ди на на ло кал но ни во.  

За пот ре би те на обу ки те и оп штин ска та ад ми нис тра ци ја, 
ЗЕЛС из да де бро шу ра - Во дич низ над леж нос ти те и про це-
ду ри те при спро ве ду ва ње на за кон ска та ре гу ла ти ва во об-
лас та на жи вот на та сре ди на на ни во на ЕЛС.

Обу че ни 70 прет став ни ци од ЕЛС, 
од об лас та на жи вот на та сре ди на

Во 26 оп шти ни от во ре ни 47 кан це ла-
рии за ко му ни ка ции со пра те ни ци те 
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Со цел по го ле ма оп фа те ност на ак ту ел ни и по лез ни ин фор ма ции 
од оп шти ни те, кои би се пре зен ти ра ле на web стра на та на ЗЕЛС и 
во Гла си ло то, ка ко и обез бе ду ва ње на по го ле ма ме ѓу себ на со ра-
бот ка на оп шти ни те и со ра бот ка со ЗЕЛС на по ле то на вза ем на та 
ин фор ми ра ност во сеп тем ври ЗЕЛС из гот ви 
Ба за на по да то ци на ли ца за од но си со јав-
ност,.Во де кем ври, со фи нан си ска под дрш ка 
на ОБСЕ, ЗЕЛС ор га ни зи ра двод нев на ра бо-
тил ни ца за овие ли ца на ко ја бе ше фор ми ра на 
Мре жа та на ПР на оп шти ни те, при ЗЕЛС. Ана-
ли за та по ка жа де ка е мал бро јот на оп шти ни те 
кои во сво ја та сис те ма ти за ци ја има ат наз на че-
но и ан га жи ра но ли це за ПР, по точ но тоа е са-
мо во оп шти ни те кои има ат по го ле ми град ски 
сре ди ни. Во од ре де ни оп шти ни, оваа фун кци ја 
им се до ве ру ва на од ре де ни ли ца кои ПР-от 
го из вр шу ва ат па ра лел но со сво ја та ос нов-

на деј ност, а не ка де се ан га жи ра ни над во реш ни ли ца, или оваа 
фун кци ја ја из вр шу ва гра до на чал ни кот.Се пак тоа ука жу ва на фак-
тот де ка оп шти ни те ја чувс тву ва ат пот ре ба за пос то е ње на ли це 
за од но си со јав ност во нив на та оп шти на. На ра бо тил ни ца та се 

дис ку ти ра ше за пот ре би те и етаб ли ра ње то 
на ПР ли ца та и ут вр ду ва ње на ед нак ви стан-
дар ди, а ис тов ре ме но пре ку ан га жи ра ни ек-
спер ти се дис ку ти ра ше за проб ле мот ка ко 
да се из двои доб ра та ин фор ма ци ја, ка ко да 
се пла си ра и ка ко да се прив ле чат јав ни те 
ме ди у ми да об ја ву ва ат и,,доб ри,, вес ти од 
ло кал ни те влас ти. Бе ше фор ми ра на и Мре-
жа на ПР на оп шти ни те, кои ут вр ди ја сво ја 
плат фор ма за на та мош на ор га ни зи ра ност и 
ра бо та на Мре жа та. Обу ка та се од др жа на 13 
и 14 де кем ври, во Мав ро во на ко ја при сус-
тву ваа око лу 30 ли ца од оп шти ни те.

Од 8-10 ок том ври, 2007 го ди на, во Мин-
хен се од др жа ме ѓу на род ни от са ем за 
ко мер ци јал ни нед виж нос ти “Ек спо Ре-
ал 2007 ”, еден од во деч ки те са е ми за 
ин вес ти ции, биз нис и про ек ти од об-
лас та на ко мер ци јал ни нед виж нос ти во 
Ев ро па, на кој за прв пат учес тву ваа и 
не кол ку ма ке дон ски оп шти ни. Од стра-
на на ЗЕЛС, МЛС и Аген ци ја за стран ски 
ин вес ти ции, во со ра бот ка со ГТЗ бе ше 
об ја вен кон курс во јав ни те гла си ла на 
кој беа по ви ка ни да се при ја ват си те 
оп шти ни кои има ат про ек ти од об лас та 
на ко мер ци јал ни нед виж нос ти ка ко ту-
ри зам, тр гов ски цен три, де ло вен прос-
тор, ин дус три ски зо ни, тех но лош ки 
пар ко ви, стан бе ни ком плек си, ин фрас-
трук ту ра, со вред ност над еден ми ли-
он ев ра. Од при ја ве ни те 30 про ек ти, 
Ко ми си ја та фор ми ра на за таа на ме на 
пр венс тве но из двои 9 про ек ти, од кои 

беа из бра ни Про ек тот Тер ма лен ак ва 
парк на Оп шти на Ко ча ни, Ски цен тар 
Ко жуф, Ад ми нис тра тив но-де ло вен об-
јект (оп штин ска згра да) од Оп шти на Ае-
род ром и спорт ско ре ха би ли та ци о нен 
ком плекс–Ке жо ви ца на Оп шти на Штип. 
Пред са ем ски от нас тап беа ор га ни зи-
ра ни ин тен зив ни обу ки за учес ни ци те 
од пр ви те 9 про ек ти, ка ко и за прет-
став ни ци те од дру ги те ин сти ту ции од 
Ма ке до ни ја, ме ѓу кои и ЗЕЛС, а беа ор-
га ни зи ра ни и по се ти на ло ка ци и те на 
9-те про ек ти. Из бра ни те про ек ти беа 
пре зен ти ра ни на за ед нич ки штанд во 
со ра бот ка со про ек ти те кои се спро ве-
ду ва ат од стра на на Гер ман ско то друш-
тво за тех нич ка со ра бот ка (ГТЗ-РЕДЕМ, 
ГТЗ СДИ и ГТЗ МЕД), а 11 про ек ти што 
ги ис пол ни ја ус ло ви те за пре зен та ци ја 
на са ем ска та ма ни фес та ци ја вле гоа во 
Са ем ски от ка та лог.
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Из гот ве на ба за и вос пос та ве на мре жа на ПР на оп шти ни те

Оп штин ски про ек ти на Ме ѓу на ро ден са ем за ко мер ци јал ни нед виж нос ти
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ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ЗЕЛС

веб стра на на ЗЕЛС

Гла си ло

Ме ди ум ска пок ри е ност 
на ЗЕЛС во 2007 го ди на

Во 2007 го ди на на веб стра на та на ЗЕЛС бе ше при ка че на лис та 
од фо тог ра фии на си те гра до на чал ни ци на оп шти ни те. Ка ко и во 
из ми на ти от пер и од и во 2007 бе ше кон ти ну и ра но ажу ри ра на со 
ин фор ма ции од ак тив нос ти те на ЗЕЛС, сед ни ци од УО, кон фе рен-
ции, прес-кон фе рен ции, а на ед но беа пла си ра ни и ин фор ма ции 
со по ви ци за при ја ву ва ње на оп шти ни те на раз но вид ни до маш ни 
и ме ѓу на род ни обу ки или нас та ни од зна че ње за ло кал ни те влас-
ти. Ре дов но бе ше при ка че но Гла си ло то на ЗЕЛС и си те пуб ли ку ва-
ни ма те ри ја ли под гот ве ни од ЗЕЛС.

Во 2007 из ле гоа 10 бро ја на Гла си ло то на ЗЕЛС, кое из ле гу ва ше 
во 2.400 при ме ро ци. Во Гла си ло то на 24 стра ни ци се пре зен-
ти ра ат си те ак ту ел ни нас та ни во ор га ни за-
ци ја на ЗЕЛС, афир ма тив ни тек сто ви од 
од ре де ни оп шти ни, ре дов но 
ин тер вју со гра до на чал ник 
од од ре де на оп шти на 
и дру ги по важ ни ин-
фор ма тив ни на пи-
си. Се дис три бу и ра 
до си те оп штин ски 
со вет ни ци, гра до на-
чал ни ци, чле но ви на 
Соб ра ние на РМ, Вла да 
на РМ, но ви на ри, јав ни 
прет при ја ти ја нев ла ди-
ни ор га ни за ции, стран-
ски до на то ри..... За из да-
ва ње на Гла си ло то ЗЕЛС до би фи нан си ска под дрш ка од ОБСЕ,. 
Бе ше из гот вен План за раз вој и са мо о држ ли вост на Гла си ло то 
со на со ки за по доб ру ва ње на со др жи на та, тех нич ки от из глед 
и по пол ну ва ње на рек лам ни от прос тор. Бе ше из гот вен и об-

настани во организа

ЛС до би фи нан си ска под дрш ка од ОБСЕ,.
ј Гј
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ја вен нов Це нов ник за рек ла ми во Гла си ло то. Бе ше дос та вен 
пра шал ник до оп шти ни те за оцен ка и пред ло зи за со др жи на та 
на Гла си ло то, кои по нап ра ве на та ана ли за беа ин вол ви ра ни во 
Гла си ло то.

Во те кот на 2007 го ди на беа од др жа ни осум прес-кон фе рен ции во 
прос то ри и те на ЗЕЛС, на кои пред ме ди у ми те беа из не се ни од ре де-
ни ста во ви на ЗЕЛС за важ ни пра ша ња од об лас та на де цен тра ли за-
ци ја та на влас та, ме ѓу кои 
за уче нич ки те до мо ви, за 
об ра зо ва ни е то, за рам-
но мер ни от ре ги о на лен 
раз вој, за проб ле ми те на 
па зар џи и те со пред лог 
ре ше ни ја на ЗЕЛС, за из-
град ба та на но ва та ку ќа 
на ЗЕЛС....,Ис то та ка беа 
по ви ку ва ни ме ди у ми те 
и при об ја ву ва ње на но-
ви про ек ти и прог ра ми, 

при склу чу ва ње на 
ме мо ран ду ми за со ра бот ка, на сед ни ци те на Ге не рал но то 

Соб ра ние на ЗЕЛС и на Уп рав ни от Од бор, прос ла ву ва-
ње то на 35 го диш ни от Ју би леј на ЗЕЛС, за ка мен –те-
мел ни кот на,,Ку ќа та на оп шти ни те,, на кон фе рен ци ја 

во Ох рид ,,Две го ди ни од де цен тра ли за ци ја на влас та 
во РМ,, на са е мот на оп шти ни те,,ЗЕЛС-ЕКСПО 2007,, и 
дру го.  Пос ле се ко ја сед ни ца на УО на ЗЕЛС и пос ле се-
ко ја за ед нич ка сред ба со прес тав ни ци од Вла да та на 
РМ и со чле но ви од Вла да та, ЗЕЛС ги по ви ку ва ше и ин-
фор ми ра ше ме ди у ми те за до не се ни те или ут вр де ни те 

ста во ви и за те ми те за кои се дис ку ти ра ло на кон крет на та 
сед ни ца, со што ја по ка жа сво ја та тран спа рен тност во ра бо-

те ње то. ЗЕЛС во 2007 го ди на бе ле же ше и зго ле ме но при су ство 
во пи ша ни те и елек трон ски те ме ди у ми. Во рам ки те на,,ЗЕЛС ЕКСПО 
2007,, ЗЕЛС за прв пат ор га ни зи ра и ме ди ум ска кам па ња за нас та-
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Пуб ли ку ван Го ди шен Из веш тај 
на ЗЕЛС за 2006 го ди на

,,Стан дар ди на ефек тив на 
и де мок рат ска ло кал на власт 
- Ли дер ски стан дар ди”

нот. Бе ше нап ра ве на ана ли за на ме ди ум ски от прос тор и по тоа се 
прис та пи кон по ну да за ме ди ум ско пок ро ви тел ство, што бе ше при-
фа те но од си те ме ди у ми од кои по ба рав ме со ра бот ка. Тоа за ЗЕЛС 
прет ста ву ва по зи ти вен знак и ука жу ва на не го ва та тран спа рен тност 
и от во ре ност кон ме ди у ми те и јав нос та.

Во сеп тем ври 2007 го ди на ЗЕЛС со фи нан си ска под дрш ка на 
ОБСЕ бе ше пуб ли ку ван Го ди шен Из веш тај на ЗЕЛС за 2006 го-
ди на. Ова е втор по ред ва ков Из веш тај, во кој се от сли ку ва 
тран спа рен тно то ра бо те ње на ЗЕЛС. Бе ше из да ден во ти раж од 
200 из да ни ја на ма ке дон ски, 100 на ан гли ски и 100 на ал бан ски 
ја зик, во кои на 24 стра ни ци пре ку текст, број ки и фо тог ра фии 
бе ше при ка жа но це ло куп но то ра бо те ње и ак тив нос ти на ЗЕЛС 
за из ми на та та го ди на. Пре ку гра фич ки при каз бе ше из ра зе но 
и фи нан сис ко то ра бо те ње на ЗЕЛС во кое е вид ли ва фи нан сис-
ка та под дрш ка што ја има од стран ски те до на то ри кои пре ку 
свои про ек ти ја под др жу ва ат де цен тра ли за ци ја та во зем ја ва.

ЗЕЛС, во со ра бот ка со Со вет на Ев ро па, го под гот ви и из да де 
при рач ни кот “Стан дар ди на ефек тив на и де мок рат ска ло кал на 
власт - Ли дер ски стан дар ди”. Тој е сос та вен де ла на прог ра ма та 
“Leadership Development program” ко ја ЗЕЛС ја им пле мен ти ра 
во пер и од 2007-2008. Цел та на При рач ни кот е да им по мог не 
на ло кал ни те влас ти да би дат по е фек тив ни и во не го се со др-
жа ни ос нов ни те уло ги, ли дер ски спо соб нос ти, обез бе ду ва ње 
на ус лу ги и уче ство на гра ѓа ни те, ка ко и 9 ос нов ни ком пе тен-
ции ка ко на со ка за стан дар ди те што ед на ефек тив на и де мок-
рат ска ло кал на власт тре ба да ги ко рис ти. Оп шти ни те При рач-
ни кот мо же да го при ме нат за са мо е ва лу а ци ја, со по мош на 
пра шал ни кот кој е сос та вен дел на при рач ни кот и е под гот вен 
од стра на на ЗЕЛС. Из да де ни се око лу 250 ко пии на ма ке дон ски 
и на ал бан ски ја зик. При рач ни кот бе ше про мо ви ран во “Хо ли-
деј Ин,, пред број ни прет став ни ци од ло кал на та власт

„Во дич низ над леж нос ти те и про це ду ри те при спро ве ду ва ње на за кон ска та ре-
гу ла ти ва во об лас та на жи вот на та сре ди на на ни во на ЕЛС“

На оп шти ни те им е пот реб но вос пос та ву ва ње и ин сти ту ци о нал но за јак ну ва ње на ка па ци те ти те и во пог лед на спро ве ду-
ва ње на за кон ски те ре ше ни ја од об лас та на жи вот на та сре ди на. Про це сот на ап рок си ма ци ја на за ко но давс тво то на ЕУ,во 
де лот на пог лав је то за жи вот на сре ди на,со др жи мно гу ба ра ња. Пос то еч ка та ма ке дон ска за кон ска рам ка за жи вот на сре ди-
на се зас но ва на раз лич ни хо ри зон тал ни и сек тор ски ди рек ти ви на ЕУ и ги вклу чу ва: За ко нот за жи вот на сре ди на, За ко нот 
за уп ра ву ва ње со от пад, За ко нот за ква ли тет на ам би ен тал ни от воз дух, За кон за заш ти та од бу ча ва, За ко нот за заш ти та на 
при ро да та, ка ко и Пред лог за ко нот за во ди. Во овие до ку мен ти, зна ча ен оп сег на над леж нос ти и од го вор нос ти се пре не-
се ни од цен трал но на ло кал но ни во, од нос но на оп шти ни те. Ова се од не су ва ка ко на об врс ки те во де лот на пла ни ра ње на 
уп ра ву ва ње со жи вот на та сре ди на, та ка и во де лот на ди рек тно спро ве ду ва ње на за кон ски те об вр ски. Си те овие за ко ни, 
за ед но со кра ток ос врт кон инс тру мен тот за пред-прис тап на по мош на ЕУ-ИПА, Ком по нен та 2, кон кра от на 2007 го ди на, 
ЗЕЛС ги из да де во при рач ник,,, Во дич низ над леж нос ти те и про це ду ри те при спро ве ду ва ње на за кон ска та ре гу ла ти ва во 
об лас та на жи вот на та сре ди на на ни во на ЕЛС,, на ма ке дон ски и на ал бан ски ја зик и го дис три бу и ра до си те оп шти ни.
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Советник – координатор 
за односи со јавноста

Весна Арсовска -Динковска Советник – 
Координатор за обука

Ирена Николов /од март 2007

Советник – Координатор за
развој на услужни дејност

Вилијам Христовски / од април 2007

Советник –
Координатор за обуки  

Исмаил Лума  / од септември 2007

Советник за
информатичка технологија

Климент Марковски 

Советник - Кординатор
на проектот ЛОГИН

Ивана Серафимова

Советник за нормативно –
правни прашања 

Наташа Вртеска

Помлад референт, 
преведувач

Наим Етеми

Советник за материјално –
финансиско работење

Душанка Цветкоска

Самостоен административно –
технички референт

Слободанка Аранѓеловиќ  

Советник – 
Координатор за обука 
Анита Николеска

Извршен Директор
Душица Перишиќ

кк – к коооордрдининататорор

Заменик извршен Директор и раководител 
на одделение за односи со јавноста, 
обука и услужни дејности

Ардита Дема 

СоСовеветнтникик з заа нонормрмататививноно – нн

Раководител на одделение за нормативно-
правни, материјално– финансиски и 
административни работи

Виктор Арнаудоски

ВРАБОТЕНИ ВО ЗЕЛС ВО 2007
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Приходи според извори денари учество во вкупните 
приходи %

Приходи од членарини 5.875.384 11,79 

Приходи од извршени услуги 2.250.649 4,52 

Приходи од камата и поз. курсна разлика 48.589 0,10 

Приходи од користење на корелаторите 0 0

Приходи од донации 35.243.274 70,73 

Пренесен вишок на приходи од минатата година 6.187.740  12,42 

Приходи од наем на деловен простор и други приходи 223.012 0,45 

Вкупно 49.828.648 100,00

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИТЕ ОСТВАРЕНИ ВО 2007 ГОДИНА

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ОД ДОНАТОРИ
Донатор Износ денари проц.учество

ДАИ 1.116.023 3,17
ВНГ 1.641.773 4,66
Совет на Европа 3.338.099 9,47
ЛОГИН 1.139.561 3,23
ОБСЕ 2.078.749 5,90
Фондација Институт Отворено општество 73.432 0,21
МЦМС 574.187 1,63
УНДП 42.2910 1,20
ГТЗ 38.6470 1,10
ИНВЕНТ 15.219 0,04
ЦЕМР 52.601 0,15
Министерство за животна средина 750.000 2,13
Британска Амбасада 2.230.210 6,33
Швајцарска Агенција за Развој и Соработка 20.536.590 58,27
СНВ Ноландска Развојна Организација 275.730 0,78
АД Електростопанство на Македонија 183.600 0,52
УСАИД 428.120 1,21

Вкупно 35.243.274 100,00
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РЕАЛИЗАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЗЕЛС ВО 2007 Г.

РАСХОДИ Конто
ПЛАНИРАНО 

за 2007 година 
денари

РЕАЛИЗИРАНО 
за 2007 година 

денари

Индекс во 
однос на 

планирано 
ПРИХОДИ Конто

ПЛАНИРАНО 
за 2007 година 

денари

РЕАЛИЗИРАНО 
за 2007 година 

денари

Индекс во 
однос на 

планирано

Вишок на приходи од 
измината години 7700 5.670.000 6.187.740 109

Членски придонес од 
општините 7300 6.067.500 3.945.863 65

Приходи од донации 7301 8.450.500 35.243.274 417

Приходи од извршени 
услуги 7159 600.000 2.250.649 375

Приходи од камата и 
позитивна курсна разлика

720 И 
721 40.000 48.589 121

Приходи од изминати 
години (членарини) 73001 4.572.000 1.929.521 42

Приходи од сопствена 
дејност-закупнина,камата и 
други приходи

7401  
и 760  223012 0

Трошоци за материјали                    400 400 1.200.000 882.272 74

Трошоци за енергија                         401 401 500.000 85.547 17

Трошоци за пошта, телефон и други
-производствени  услуги                      402 404 1.500.000 1.140.578 76

Трошоци за печатење  и др. 
непроиз.услуги                                    402 403 2.000.000 1.095.606 55

Трошоци за услуги извршени од друг: 402,
4171, 
4172 

и 
4173

1.500.000

728.194

49
сервис 80.145
 договор на дело 311.276
ревизија и програмски услуги 336.773
                                                        403 и 418  

Трошоци за репрезентација 
и реклама                                               405 405 1.000.000 854.826 85

Трошоци за дневен печат, службени 
весници и списанија, дозволи, 
патарина, суд.такси                            408

409 80.000 47.303 59

Трошоци за регистрација 
и осигурување                            408 -413 

409 и 
412 150.000 135.929 91

Расходи за организација на семинари, 
советувања и слично                                 409, 

4170,
4174,
4179

3.500.000

4.659.874

133хотелски , угост.услуги. 1.268.726
 превод .стручни лица 3.391.148
                                                                    408  

Трошоци за банкарски услуги       410 4100 60.000 55.966 93

Дневници за службен пат и патни 
трошоци                                                  413 413  314.302  

Надомест на трошоците на работници 
-хранарина,превоз,регрес за год.
одмор и јубилејна награда              415

414 1.227.459 967.127 79

Трошоци за надомест за хранарина  415 4140 450.000 402.377 89

Трошоци за превоз на вработените  418 4143 260.000 177.828 68

Трошоци за закупнина на дел. 
Простор и опрема,вклучено е и за 
ЗЕЛС ЕКСПО                                          418

408 1.100.000 3.341.197 304

Останати расходи                                  415,
416,
418

 
183.667

 418, 416 и 415 - членарина, нег. курсна 
разлика,расходи од мин.г.  

Трошоци за меѓународна соработка 4200 420 1.600.000 199.404 12

Трошоци за набавка на опрема      441 441 2.000.000 84.525 4

Бруто плата                                            460 460 6.000.000 5.405.269 90

Резервирања на трошоци за 
одржување на опремата  20.000 0  

вкупно  24.147.459 20.181.586 84

Данок од доход  50.000 58.185 116

Пренос на средства за ЗЕЛС ЕКСПО  1.202.541 0  

ВКУПНИ ПРИХОДИ  25.400.000 49.828.648 196ВКУПНИ РАСХОДИ:  25.400.000 20.239.771 80

ВИШОК ПРИХОДИ НАД РАСХОДИ                 29.588.877                                         ВИШОК НА РАСХОДИ НАД ПРИХОДИТЕ                         / 
Вишокот на приходите се пренесени во наредниот  период
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ТРОШОЦИ ВО 2007

 Вишок приходи од изминатата година 6,187,740;  12 %

 Членски придонес од општините 3,945,863; 8 %

 Приходи од донации 35,243,274; 71 %

 Приходи од извршени услуги 2,250,649; 5 %

 Приходи од камата и позитивна курсна разлика 48,589;  0 %

 Приходи од изминати години  1,929,521; 4 %

 (членарини)

 Приходи од сопствена дејност  223,012; 0 %

-закупнина и други приходи

Трошоци за матријали 400; 882,272;  4 %
Трошоци за енергија 401; 85,547;  0 %

Трошоци за пошта телефон  403; 1,140,578; 6 %
 и други производствени услуги                    

Трошоци за печатење и др. непроиз. услуги 403; 1,095,606; 5 %

Трошоци за услуги извршени од друг,  402; 417, 428,194;  4 % 
 
Трошоци за репрезентација и реклама 405;  854,826;  4 %

Трошоци за дневен печат, службени весници 409; 47,303;  0 %
и списанија, дозволи, патарина, суд. такси

Трошоци за регистрација и осигурување 409, 412; 135,929;  1 % 

Расходи за организација на семинари, советувања и сл.   409, 411;  4,659,874; 23 %

Трошоци за банкарски услуги  410; 55,966;   0 %

Дневници за службен пат и патни трошоци  413; 314,302;  2 %
  
Надомест на трошоците на работници, хранарина,  415; 967,127;  5 %
превоз, регрес за год. одмор и јубилејна награда
    
Трошоци за закупнина на дел. простор и опрема,   418;  3,341,197; 17 %
вклучено е и за ЗЕЛС ЕКСПО 
 
Членарина, нег. курсна разлика,   418, 416 and 415;  183,667;  0 % 
расходи од мин. г., 

Трошоци за меѓународна соработка  4200; 199,404;  1 %
  
Трошоци за набавка на опрема 441; 84,525;  0 %
               
Бруто плата 460; 5,405,269;  27 %

5 %
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8 %

71 %

ПРИХОДИ ВО 2007
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