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неизградено земјиште. Ова
законско решение е во на
сока на поттикнување на
инвестициите во општини
те и развојот на локалните
економии, а пред сè прет
ставува евидентен пример
назголемувањенастепенот
на децентрализацијата во
нашата земја. Издејству
вавме општините да би
дат вистински креатори на

развојот на локалната економија, активно да дејствуваат
за нејзино развивање преку создавање и обезбедување
на поповолни услуги и услови за инвестирање и развој во
локалното стопанството. Но, за да ја вршат оваа дејност,
општините беа задолжени да исполнат одредени законски
барања,приштоЗЕЛСимобезбедицелоснаподдршкавоовој
процес.ВосоработкасоМинистерствотозатранспортиврски,
реализиравметрициклусинапочетнаобукаиполагањена
испитнадржавнитеслужбенициодопштините,застекнување
со овластување за водење на постапките за отуѓување
и давање под закуп на градежно неизградено земјиште,
сопственост наРепубликаМакедонија. Вкупно 77 општини,
или 90,59% од локалните власти во земјава, го исполнија
овој услов, адо крајот на 2011 година, 14 општинидобија
согласностодВладатаднаРМдазапочнатсоуправувањесо
земјиштето.

Значајни активности ЗЕЛС забележа и во подготовката на
Законот за легализација на бесправно изградените градби,
којбешедонесенво2011година,кадеопштинитепрезедоа
активностиоколуинформирањетонаграѓаните,собирањето
на барањата и имплементацијата на целокупната постапка
залегализацијанадивитеобјекти.Неизостаналобирањето
наЗЕЛСиводругитеобластикоисевонадлежностанало

Почитувани,
 ЗЕЛС реализираше уште
една успешна година, ис
полнета со голем број на
активности кои во конти
нуитет го следат реализи
рањето на Стратегискиот
план и зацртаната мисија
и визија на Асоцијацијата.
Оваа, 2011 година, прет
ставуваше период кога
локалната власт достигна
повисок степен на раз
виеност и имаше потреба од дополнителен силен импулс
во нејзиното натамошно усовршување. Тој импулс, како и
секогаш,ЗЕЛСподготвеногопречекаиуспешноодговори
на сите потреби на своите членки, насочувајќи ја нивната
натамошнаизградбапонајсовремениевропскистандарди.
Уште позначајни се успесите на ЗЕЛС што годинава ги
постигнаинаполетоналобирањетоконцентралнатавласт,
преку обезбедувањето на бројни законски измени или
дополнувањавоползаналокалнатавласт,кадесенаправи
чекор нанапред на патот во обезбедувањето на поголем
развој и независност на општините и унапредување на
целокупниотпроцеснадецентрализацијатавоземјата.

Всушност,2011годинабешецелосноисполнетасореали
зацијанакрупнипредизвицизаЗЕЛС.Бешепостигнатголем
напредоквореализацијатанаважнитеприоритети,поставени
за овој период, кои се однесуваат на обезбедувањето на
поголеманезависностналокалнитевластиизабрзанразвој
восоздавањенаеопштини.

Мораме да нагласиме дека, токму во оваа година, обез
бедивме донесување на нов закон (Законот за градежно
земјиште)сокојсереализираповеќегодишнатазаложбана
локалнатавластопштинитедауправуваатсоградежното

ДушицаПеришиќ
ИзвршендиректорнаЗЕЛС

КоцеТрајановски
ПретседателнаЗЕЛС
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калните власти: образованието, рамномерниот рурален
развој, локалниот економски развој, животната средина,
културата,урбанизмот,ИКТподдршката.Ситебарањапро
излезени од работата на 13 –те комисии на ЗЕЛС и 13те
професионални мрежи на општински одговорни лица за
одреденинадлежностналокалнитевласти,воконтинуитет
ги надградувавме и сублимиравме во Систематизираните
ставовинаЗЕЛС,коипретставуваатнајзначајниотдокумент
заразвојотналокалнатавластисилнаалаткавопреговорите
со централната власт.И во текот на оваа, 2012 година, се
реализираа низа консултации, мобилизација на експерти,
отворенидискусии,конференции,лобирањеикомуникација,
со Владата на Република Македонија, со министерствата,
со меѓународните организации и други институции. ЗЕЛС
и општините подготвено презедоа бројни активности и
постигнаауштепоголемнапредок,штоќеимдонесеподобри
услугииусловизаживотнаграѓаните.Истотака,ЗЕЛС,за
еднососвоитечленки,континуираносесоочувашесониза
предизвици, за кои секогаш се изнаоѓаа начини за нивно
надминување.

ЗЕЛС ТРЕНИНГ ЦЕНТАРОТ, во текот на 2011 година, му
даде силна поддршка за континуираното усовршување и
надградување на капацитетите на општинската админи
страција, преку реализација на адекватни обуки. Овие ак
тивности се реализираат во согласност со стратегиската
цел на ЗЕЛС, за воспоставување на систем на обуки, со
утврдени стандарди за следење на потребите, евалуација
и сертификација на стручната подготвеност на државните
службеници и другите функционери од ЕЛС. Во 2011
годинасообукитебеаопфатени1560лицаодопштинската
администрација,штоеза59%повеќеод2010година.Овие
активностибеаспроведенизаречисиситеобластикоисево
надлежностналокалнатавласт.

За2011година,едноодглавнитеобележјаештооваагодина
бешепосветенаинаподдршкатанаопштинитеворазвојот
наинформатичкокомуникацискататехнологија,прекуфор
миранатаЗЕЛСединицазаподдршканае–општини(ЗЕПЕ).

Соцелзајакнувањенаелектронскитеуслугииподдршкана
општинитеводостигнувањетонаепитетот„е–општина“ЗЕЛС
обезбедихардверисофтверсокојсеовозможиопштините
бесплатно да ги користат системите кои се поставени на
веб страницата на ЗЕЛС: системот за ерегистрација и
еаукција на градежно земјиште www.gradeznozemjiste.
mk;системотзаследењенаенергетскаефикасностна јав
ни објекти www.eeopstini.mk и електронската пријава на
проблеми во надлежност на локалната самоуправа. Оваа
година не само што се дискутираше,туку и се прифатија
важни иницијативи за изработка на електронски регистер
напрописиодобластаналокалнатасамоуправа,изработка
навеббазиранаапликацијазапромоцијанакултурнитена
станивоопштините,софтверскаапликацијазаиздавањена
Бинтегрираниеколошкидозволиисофтверскаапликација
заелектронскоплаќањенајавнителокалнидавачки(такси
инадоместоци). Управниотодбор горазгледаи го усвоии
ПланотзаработанаЗЕЛСза2012година,кадесепредлага
воспоставувањенасистемнакомуникацијапрекуСМС,што,
истотака,ќебидееденодпредизвицитезаследниотпериод.
Соцелопштинитедаможатдагоследатваквотобрзотемпо
напроменивоовојправец,ЗЕЛСиво2011годинапродолжи
соекспертскатаподдршканаопштинитевоизработкатана
локалниИКТстратегии, приштодосегаимпомогнавмена
вкупно22општини.

Како и во минатата година и годините пред неа, ЗЕЛС е
подготвенивоследниотпериод,успешнодагиреализира
ситезаложбизаградењенасиленсистемналокалнавласт
померканаграѓанинот,сочленкикоисеуспешни,ефикасни,
финансискинезависнииединственинапатотконразвивање
на децентрализацијата на власт во земјава. Сигурни сме
декаиследнатагодинаЗЕЛСќебележи,истотака,успешна
година,какоштобешеиоваа2011година.

Со почит 
КоцеТрајановски
ПретседателнаЗЕЛС

ДушицаПеришиќ
ИзвршендиректорнаЗЕЛС
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2011
ЗЕЛСЗА ЗЕЛС

ЗЕЛС
ЗЕЛСгиобединувасителокалнивластивоРепублика

Македонија. За реализација на целите, ЗЕЛС ги
вклучиситеинтелектуалниитехничкикапацитетина

општините, формирајќи посебни комисии (вкупно 13) кои
ги опфаќаат надлежностите на локалните власти, како и
професионалнимрежи(вкупно12)наопштинскиодговорни
лица.Заефикаснофункционирање,восогласностсоСтатутот
наЗЕЛС,утврденисеследнивеоргани:

» Генералнособрание,составеноодсите85
градоначалници;

» Управенодбор,составенод19членови;

» Надзоренодбор,составенод5членови;

» Комитетнасоветите,составенод12членови.

Поддршка на работата на овие тела им дава стручната
службанаЗЕЛС.

ЗЕЛС дејствува и на меѓународно ниво. Таа е членка на:
ЦЛРАЕ  Конгрес на локалните и регионалните власти на
СоветотнаЕвропа,ЦЕМРКонгреснаевропскитеопштини
ирегиони,НАЛАСМрежатананационалнитеасоцијации
на локални власти од земјите во Југоисточна Европа,
АЛДААсоцијацијанаагенции залокалнадемократијаи
на Заедничкиот консултативен комитет меѓу Република
МакедонијаиКомитетотнарегионитенаЕвропскатаунија.
ЗЕЛС придонесува за развојот на локалната демократија
и за успешното спроведување на децентрализацијата на
властаидаваактивенпридонесвозалагањатананашата
земја,завлезвоЕвропскатаунијаивоНАТО.Поткрепана
ова ефактотшто во извештаите на Советот на Европа за
напредокот на Република Македонија, активностите на

ВИЗИЈА, МИСИЈА 
И СТРАТЕГИСКИ ЦЕЛИ НА ЗЕЛС

Заедница на единиците на локалната самоуправа на Република
Македонија(ЗЕЛС)енепрофитнаорганизацијаиединственанационална
асоцијацијавокојанадоброволнаосновачленуваатсите84општини
иГрадотСкопје,какопосебнаединицаналокалнатасамоуправа.Таа
еоснованана26април, 1972 година,денкој воСтатутотнаЗЕЛСе
прогласенза„Деннаопштините“.Следнатагодина,ЗЕЛСќеодбележи
јубилејод40годинипостоење.
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ЗЕЛСсепретставеникакоисклучителноважнизаразвојот
на процесот на децентрализацијата во земјава. ЗЕЛС
бешевофокусотнаинтересотвопериодотнаградењето
на регулативата за децентрализација на власта, но
нејзината улога е уште позначајна денес, во процесот
на имплементирање на пренесените надлежности на
општинитеиразвивањетоналокалнитевластивоправец
на создавање на „општина по мерка на граѓаните“, или
„европска општина“. Почетокот на соочувањето со овој
процеснеминовноисфрлинаповршинамногупроблеми,
големанеизвесностинеподготвеноствоспроведувањето
на децентрализацијата. Нови надлежности, недоволно
обученаадминистрација,сиромашнафинансискапоткрепа
за реализација на добиените одговорности, наследени
долгови,сесамоделоджешкиоткостенштогоприфатија
општините. На тој пат, ЗЕЛС успеа постепено да ги
амортизира тешкотиите занадминувањенапроблемите,
прекубројниактивностиипостигнатиуспеси.

ЗЕЛСденес,одлучногизастапуваинтереситенаединиците
на локалната самоуправа пред централната власт.
ПретставницинаЗЕЛСостваруваатсредбисоПремиерот
исоминистритеодВладатанаРМ,сопретседателотна
Собранието на РМ, каде што се изнесуваат ставовите
на локалните власти за сите значајни прашања и
предизвици,пришто,истовременосенудатиконкретни
иницијативи и решенија. ЗЕЛС успеа да отвори нова
димензија во застапувањата за донесување на поволни
законски решенија за општините, преку иницијативата
за формирање парламентарна Комисија за локална
самоуправавоСобраниетонаРМ.ЗЕЛСќепродолжисо
зацртанитецелизаафирмацијаналокалнитедемократски

вредности, продлабочувајќи ја веќе воспоставената
соработка со многу субјекти и понатаму ќе биде
предводник во решавањето на актуелните прашања од
значењезаопштините.ЗЕЛС,прекуЗЕЛСтренингцентарот
(ЗТЦ),забрзаноработииназајакнувањенакапацитетите
наадминистрацијатанаопштините,штоеклученфактор
воквалитетноизвршувањенанадлежноститеисоздавање
на подобри услуги за граѓаните. Своите активности
ЗЕЛС се позасилено ги насочува и во развивањето
на електронските услуги на локалните власти, со цел
создавање на „Е  општина“, во вистинска смисла на
зборот.Стекнувањетоназаконскаосновазаизвршување
нанованадлежностналокалнатавласт,дауправувасо
градежното неизградено земјиште, овозможува активна
вклученостнаопштинитеиворазвивањетоналокалната
економија,какозначаенфакторзанапредокотнацелата
држава.

Пред нас претстојат предизвици кои се значајни за
продолжување на демократскиот амбиент, во кој се
одвиваапроцеситеналокалнониво,особенопотребната
дополнителна енергија и посветеност во процесите на
евроинтеграцијата. ЗЕЛС задржувајќи ја традицијата
на работа врз принципите на деполитизираност,
рамноправност на членките, лојалност, политичка
независност, а работејќи професионално и по европски
стандарди, придонесува во развојот на демократско
општество, со силна локална самоуправа во Република
Македонија.Патот,покојЗЕЛСќепродолжидагогради
успехотнаопштините,гоутврдиивоновиотСтратегиски
планза20112015година.
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ВИЗИЈА
ЗЕЛС е единствен претставник на единиците на
локалната самоуправа, посветен на градење силен
системпомерканаграѓаните,сочленкикоисеуспешни,
ефикасни, финансиски независни и со рамномерен
степен на развој. ЗЕЛС подеднакво ги застапува
единицитеналокалнатасамоуправа,предВладатана
РМ,институциитенаЕУидругитемеѓународнителаи
организациисоизграденипартнерскиодноси.

МИСИЈА
ЗЕЛС е независна национална асоцијација на сите
единициналокалнатасамоуправа.Тааепосветенана
нивниотрамномеренразвој,спроведувањенапроцесот
на децентрализација преку дефинирање заеднички
политики, утврдување приоритети, квалитетно
извршувањенанадлежноститеи еднакво јакнењена
капацитетитенаединицитеналокалнатасамоуправа.
ЗЕЛС е проактивен застапник на интересите на
локалните заедници пред домашната јавност,
централнатавластимеѓународнитеорганизации.

СТРАТЕГИСКИ ЦЕЛИ: 
1. Лобирање и градење капацитети за лобирање

 ЗЕЛСимавоспоставенсовременсистемзалобирање
врзоснованаразниосновиинивоазаподобрување
на состојбите во локалната самоуправа. ЗЕЛС
успешно ги застапува интересите на општините
предорганитенацентралнатавласт,парламентоти
другидомашниистранскиинституции.Тојгиследи
современите тековинаразвој наЕЛС,информира
и придонесува за зајакнување на положбата на
единиците на локалната самоуправа во РМ и
користимеѓународниискуствазалобирање.ЗЕЛС
континуирано ги развива капацитетите на своите
органиителазалобирање

2. Тековно решавање проблеми

 ЗЕЛС има изграден систем за брзо детектирање,
таргетирање,разрешувањеиреагирањезатековно
решавањенапроблемитенаЕЛС.Приразрешувањена
проблемитеопштинитесевопостојанакомуникација
и координација со Стручната служба на ЗЕЛС, со
комисиите на ЗЕЛС и со другите тела и органи на
ЗЕЛС.

3. Финансиска стабилност на општините

 ЗЕЛС ги утврдува и ги следи долгорочните по
литики за финансиска стабилност на општините.
Подобрена ефинансиската состојба на големдел
од општините како резултат на: зголемување на
изворните приходи на општините, средства од
трансферитеодцентралниотбуџет,ЈПП,донации,
кредитирање и други финансиски извори. Голем
делодопштинитесеоспособенизаискористување
насопственитересурси,финансискисестабилнии
соповисокстепенналокаленекономскиразвој.Се
којаопштинапосветеноработинаизнаоѓањенови
извори на средства,што ќе обезбедифинансиска
независност.

4. Воспоставување систем за обука за претставници 
на ЕЛС

 СопомошнаЗЕЛС, воспоставени се стандарди за
следењенапотребите,евалуацијаисертификација
на стручната подготвеност надржавните службе
ници,градоначалниците,советницитеинадругите
функционери од ЕЛС. Постои транспарентност и
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информираност за можноста за обука на прет
ставниците од сите членки на ЗЕЛС. Со помошна
ЗЕЛС,општинскатаадминистрацијатаеоспособена
да ги спроведува професионално надлежностите,
даизработувапроекти, успешнода секористи со
ИКТисодругисовремениметодинаработа.ЗЕЛС
редовно организира обуки и соработува со разни
донатори кои го поддржуваат развојот на ЕЛС.
Воспоставенеинституционализиран,функционален
иодржливЗЕЛСТРЕНИНГЦЕНТАР(ЗТЦ),којнуди
професионалниобуки.

5. Поддршка за користење претпристапни ЕУ 
-фондови

 Со помош на ЗЕЛС општинските администрации
се обучени за изработка на апликациии проекти.
Добросеинформираниинавременонасоченикон
актуелнитепрограми,проектиидонатори.Добиваат
потребнапомошприизработканапроекти,особено
наменети за искористување на ИПА фондовите.
Користејќи ја канцеларијата на ЗЕЛС во Брисел,
селобиразагрантовизаподдршканаопштините.
Изградени се добри односи со меѓународни и
домашнифинансискиорганизации.ЗЕЛСеучесник
во телата кои ги утврдуваат критериумите за
распределбанасредстваодфондовите.Формиран
е фонд за поддршка за развој на општините со
средстваодмеѓународниинституцииибанки.

6. Ажурност на комисиите

 Секојаодкомисиитеимапланзаработа.Обезбедена
есинергијапомеѓуспроведувањетонаполитиките
на комисиите и професионалнитемрежина ЗЕЛС.
Комисиите имаат практика на редовно следење
нановитезакониинадругитеподзаконскиактии
документиисвикувањесостаноцисекогашкогаза

тоа има потреба. Комисиите се активни во изнао
ѓањето ефикасни решенија, кои се однесуваат на
проблемитеинапотребитенаЕЛС.Покрајредовните
состаноци,комисиите јакористатиелектронската
комуникација, како форма на градење политики
и споделуваат полугодишни извештаи за нивното
работење. ЗЕЛС обезбедува процеси на размена
напозитивниискустваворегионотипоширокоза
комисиите, што ќе помогне за унапредување на
политикитеинасостојбитевоЕЛС.

7. Обезбедување финансиска одржливост на ЗЕЛС 

 ЗЕЛСефинансискисамостоен,утврденаеполитика
заобезбедувањецелоснанаплатаначленарината,
направенаекатегоризацијанаосновниинаплатени
услуги

8. Зајакнати капацитети на стручната служба на ЗЕЛС

 Стручната служба на ЗЕЛС има професионален
стручен кадар кој квалитетно и навремено ги из
вршува своите ингеренции, нуди квалитетни ус
луги, брзо и ефикасно остварување на задачите
добиениодорганитеиодтелата.Таагоградика
пацитетот на носечкиот кадар преку воспоставен
системзапрофесионаленразвој,постојаниобукии
оценувањенаситевработениинаизвршниотди
ректор.Гиследитековнитепроблеминаситеопш
тини подеднакво, учествувајќи во изнаоѓањето
начинизанивнорешавање.Стручнатаслужбапо
седува развиени капацитети за испорачување ос
новнииплатениуслуги.СтручнатаслужбанаЗЕЛС
соработувасодомашнитеисомеѓународнитене
владиниорганизациииасоцијациииприменувапо
зитивнипрактикиипримеризасопственооргани
зирање.
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2011
ЗЕЛСНАЈВИСОКИ ОРГАНИ НА ЗЕЛС

ОРГАНИ НА ЗЕЛС:
- ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ 

- УПРАВЕН ОДБОР 

- НАДЗОРЕН ОДБОР 

- КОМИТЕТ НА СОВЕТИТЕ

ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ 
Генералното собрание е највисокиот орган на ЗЕЛС. 
Го сочинуваат 85 делегати, односно сите градона
чал ници на општините и градоначалникот на град 
Скоп је. Тоа донесува 1. Статут, програма и други 
акти; 2. Усвојува Годишен извештај, насоки и план за 
работа; 3. Усвојува Финансиски план и Завршна сметка 
на Заедницата; 4. Одлучува за промена на целта на 
здружувањето; 5. Одлучува за основање и укинување 
на облици и организирање на Заедницата. 6. Одлучува 
за здружување или разделување од друго здружение и 
за зачленување во сојузи и меѓународни организации; 7. 
Констатира прием на нови членови и престанување на 
членувањето; 8. Од својот состав избира и разрешува 
членови на Управниот одбор и на Надзорниот одбор; 
9. Одлучува за престанување на Заедницата со 
двотретинско мнозинство; 10. Одлучува за други 
прашања што не се во надлежност на други органи на 
Заедницата; 11. Врши и други работи во согласност со 
Статутот и општите акти на Заедницата.

ОДРжАНИ ДВЕ СЕДНИцИ НА ГЕНЕРАЛНОТО
СОБРАНИЕ НА ЗЕЛС, ВО ТЕКОТ НА 2011
 ГОДИНА: 

1. 13јули,2011година,четвртаседницанаГенерално
собраниенаЗЕЛС,вохотел„Холидејин“,Скопје

2. 14декември,2011година,петтаседницана
ГенералнособраниенаЗЕЛС,
вохотел„ХолидејИн“,Скопје

ПОГОЛЕМА ФИНАНСИСКА НЕЗАВИСНОСТ
И РАЗВИВАњЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИ УСЛУГИ -
ПРИОРИТЕТИ ЗА ЛОКАЛНИТЕ ВЛАСТИ

Делегатите дискутираа за актуелните состојби во из
вр шувањето на доверените надлежности на локално ни
во, при што беа констатирани остварените напредоци 
во процесот на децентрализацијата, но беа утврдени и 
ид ните приоритети во развојот на локалните власти. 
Ка ко најистакнати беа посочени: обезбедувањето на по
големата финансиска независност на општините и раз
ви вањето на електронските услуги за граѓаните. Освен 
ви сокиот процент на присутни делегати на седниците, 
на покана на ЗЕЛС, присуствува и министри од Владата 
на Република Македонија, странски амбасадори присутни 
во земјата, претставници на меѓународни и на домашни 
ор ганизации со кои соработува ЗЕЛС. Седниците на Ге
не ралното собрание на ЗЕЛС секогаш предизвикуваа ме
диум ски интерес, поради што беше забележано големо 
при суство на новинари кои ја информираа јавноста за 
пред извиците на локалните власти.
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ЧЕТВРТА СЕДНИцА НА ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ НА ЗЕЛС

власти,сесублимиранивоСистематизиранитеставови
наЗЕЛС,коигопретставуваатнајзначајниотдокумент
за развојот на локалната власт. Бешепосоченодека,
какоивопретходнитешестгодиниодзапочнувањена
процесотнадецентрализацијанавласта,иизминатите
две години изобилуваа со активности, консултации,
мобилизација на експерти, отворени дискусии,
конференции,лобирањеикомуникацијасоВладатана
РепубликаМакедонија,министерствата,меѓународните
организациииинституции.ЗЕЛСиопштинитеистакнаа
подготвеност за уште поголем напредок, што ќе им
донесеподобриуслугииусловизаживотнаграѓаните.

Наовааседница,делегатитегоусвоијаФинансискиот
извештајнаЗЕЛСза2010година,кадебешепосочена
поддршкаодглавниотдонаторнаЗЕЛС–СДЦивисината
на наплатената членарина од општините. Делегатите
изнесоадел од предизвиците со кои се соочуваат во
тековнотоспроведувањенанадлежноститекадедоми
нирааактуелнипрашањаповрзанисо соработкатасо
ЕВН –Македонија, потребата зафинансиски средства
заизработканаурбанистичкиплановиизапостапките
за пренаменување од земјоделско во градежно
земјиште,соцелразвивањеналокалнотостопанство.
Повеќеод50руралниопштининемаатречисиникаква
урбанистичко – планска документација. Процесот на
градба е незапирлив природен процес, а општината
не смее да се доведе во состојба на овозможување
нелегални градби. Со трансформацијата на Фондот
за води и пренесувањето на надлежностите врз
Министерството за животна средина и просторно
планирање, голем дел од проектите кои беа пла
нирани останале нереализирани. Беше побарано да
се реафирмира и барањето на ЗЕЛС за пренесување
на правото за управување со шумите и пасиштата,

На четвртата седница на Генералното собрание,
одржана на 13 јули, 2011 година, претседателот
на ЗЕЛС, Коце Трајановски, ги изнесе резултатите
од работењето во текот на двегодишниот мандат.
Делегатите на седницата избраа нови состави на
Управен одбор на ЗЕЛС, Надзорен одбор и Комитет
на советите, кои во согласност со Статутот на ЗЕЛС
имаат двогодишен мандат. Присутните делегати,
исто така, едногласно избраа 19 претставници во
УправниотодборнаЗЕЛС,апотоанапосебнаседница
на УО, дотогашното раководство на ЗЕЛС, во состав,
претседател – Коце Трајановски, потпретседатели:
Изет Меџити и Зоран Дамјановски, повторно ја доби
довербатазановмандат,воследнитедвегодини.

Бешеистакнато,декаЗЕЛСпродолжувасоподдршката
на своите членки, во нивна изградба на општини по
најсовремени европски стандарди. Особено беше
нагласено дека со активно учество на ЗЕЛС, токму
во изминатиов двегодишен период се реализира
еден од најзначајните приоритети што си ги зададе,
општините сами да управуваат со градежното
неизграденоземјиште,прекудонесувањетонаЗаконот
заградежноземјиштеиподдршканаситеопштиниво
исполнувањетонанајзначајнитеусловизапреземање
наоваанадлежност.ЗначајниактивностиЗЕЛСимаше
и во подготовката на Законот за легализација на
бесправноизградениградби,какоивонеговатаимпле
ментација. Не изостанаа активности и лобирања и во
областанаобразованието,рамномерниотрураленраз
вој, локалниот економски развој,животната средина,
културата,урбанизмот,ИКТподдршката.Ситебарања
произлезениодактивноститена13–текомисиинаЗЕЛС
и13тепрофесионалнимрежинаопштинскиодговорни
лицазаодредениобласти,однадлежностналокалните
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коизаруралнитеопштиниможедабидати
приоритетенизворнаприходи.Беаизнесени
и одредени состојби предизвикани од
примена на Законот за јавно здравје, а се
дискутирашеи заактивностинаопштините
поврзани со Законот за постапување со
бесправно изградените објекти. Стана збор
и за актуелните состојби со реализација на
проектитеиразвојотнапланскитерегиони,
кадеградоначалницитезабележааизразена
неактивностнанадлежнотоминистерствово
разрешувањетонаовиепроблеми.Отворени
прашања беа изнесени и за Законот за во
дите, Законот за концесии и други видови
на јавноприватно партнерство, Законот
за минералните суровини и Законот за
просторноиурбанистичкопланирање.Деле
гатитепобараареафирмирањенабарањето
на ЗЕЛС за распределба на приходите од
користењенаводнитересурси,восооднос50
–50%помеѓуцентралнатавластиопштините,
а беше пренесено и незадоволството кај
одредени деловни субјекти на кои им е
потребно долго време за добивање на
концесија,зарадибирократскитепроцедури,
заштобешеизнесенобарањетозапотреба
од ревизија на постапката, со предлагање
нарешенија,коиистатаќе јапоедностават.
Делегатите, го реактивираа барањето за
едногодишен паушал по завршувањето
на нивниот мандат, како избрани лица на
непосредниизбори.

ПЕТТА СЕДНИцА НА ГЕНЕРАЛНОТО СОБРАНИЕ НА ЗЕЛС 

На петта седница на Генералното собрание на ЗЕЛС, одржана 
на 14 декември,2011година,бешеистакнатодека14општинија
добиле надлежноста да управуваат со градежното неизградено
земјиште, а 77општини гоисполниле условотдаимаат законски
утврден број на сертифицирани службеници за извршување на
ова надлежност. Притоа, беше нагласена значајната улога што
јаимашеЗЕЛСвоовој процес, прекуорганизирањетонаобуките
и испитите за општинската администрација за стекнување со
потребната лиценца, како и во делот на обезбедувањето на
бесплатнадостапностна софтверскаапликација зае регистрии
спроведувањенаеаукции.Какопредизвикзалокалнитевласти
бешепосоченазаштедатанаенергијатаијавнатапотрошувачка,а
беапосоченииситесофтверскиапликации,штоЗЕЛСпланирада
гиобезбедизасвоитеопштини.Бешенагласенодекауправувањето
со земјоделското земјиште е, исто така, значаен приоритет, за
кој интензивно ќе се залага ЗЕЛС, кој требада создадеподобри
условизаразвојнаруралнитеопштини,аистотакабешепосочено
дека интензивно се работи на подобрување на легислативата во
областитенаурбанизмотикомуналнитедејности,ноивоостанатите
области,каделокалнитевластиимаатдобиенонадлежности.Беа
изнесени проблемите со кои се соочуваат општините во областа
наобразованието,порадинедостатокотнасоодветентрансферна
финансискисредствазаадекватноизвршувањенаоваанадлежност,
какоизаупатенитебарањадоцентралнатавластзарамномерен
регионаленразвој.Граѓанскатапартиципацијазаземасèпозначајно
местовоактивноститеизаложбитеналокалнитевластиитоапреку
формирањетонаЛокалнисоветизапревенција,потоареализацијата
на програмите заФорум во заедницата и друго. Делегатите беа
информирани за поддршкаташто ЗЕЛС им ја дава на општините
во развојот на информатичкокомуникациска технологија, преку
формиранатаединицанаЗЕЛСзаподдршканае–општина(ЗЕПЕ),
какоиподдршкатазазајакнувањенакапацитетитенаопштинската
администрација, преку обуките што ги реализира ЗЕЛС тренинг
центарот (ЗТЦ). На оваа седница, градоначалникот на општина
Врапчиште беше избран за член на УО ЗЕЛС, поради престанок
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на функцијата градоначалник, на поранешниот член на
УО,поодржанитепарламентарнитеизбори.Генералното
собраниегоусвоииПланотзаработаиБуџетотнаЗЕЛС,
за2012година,.Водискусијатаделегатитегиизнесуваа
проблемите со кои се соочуваат, особено од руралните
општини,абеапосочуванииодреденипредлозисоцел
подобрување на состојбите во локалното владеење.
Беше истакнато дека одредени општини, не добиле
надоместоци од концесиите за минерални суровини,
приштоимаатиздатоцизапоправканапатнатамрежа,
која е оштетена токму од концесионерите. Исто така,
беше посочено од одредени рурални општини, дека
се доведува во прашање извршувањето на основните
надлежности, затоа што приливот од ДДВ, кој за нив
претставува најголем приход, е многу низок. Беше
укажанодекаприакцијата„Деннадрвото“требадасе
води грижа и за квалитетот на пошумувањето и типот
на насадите, со цел добивање на квалитетно дрво за
понатамошнонеговокористењеизаиндустрискипотреби.
Повторнобешепотенцираноподатоцитеодкатастаротда
бидатбесплатнизаопштините,аопштинитеданаправат
ажурирана евиденција на имотите и сопствениците, со
целзголемувањенапроцентотнасобранитесредстваод
наплататанаданокотнаимот.

УПРАВЕН ОДБОР НА ЗЕЛС
Управниот одбор на ЗЕЛС брои 19 чле  нови, што 
ги избира Генералното соб  рание, со мандат од 
две години. Спо  ред Статутот, најмалку 30% од 
членовите на претходниот со став се избираат 
во новиот, со цел обезбедување континуитет во 
ра бо  тењето. Градоначалникот на град Скопје, по 
службена должност е член на УО. Членовите на УО, 
од своите ре до ви избираат претседател и двајца 
пот претседатели. УО одлучува за осн овање на 
комисии, краткорочни ра ботни групи во рамките 
на ЗЕЛС. Го избира и разрешува извршниот ди
ректор. Управува и одговара за имот от на 
Заедницата и подготвува Го ди шен и периодичен 
извештај за својата работа. Заради истекување 
на дво го диш ниот мандат на членовите на УО, 
на 4тата седница на Генералното Соб рание на 
ЗЕЛС, одржана на 13 јули, 2011 година, беше избран 
новиот со став на Управниот одбор, по што беше 
одржана конститутивна седница на УО, на која 
дотогашното раководство доби повторна доверба 
од членовите: за претседател на ЗЕЛС беше избран 
Ко це Трајановски, градоначалник на град Скопје, а за 
потпретседатели: Изет Меџити, градоначалник 
на Опш тина Чаир и Зоран Дамјановски, гра до на
чалник на Општина Куманово. 
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ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗЕЛС: 
Членови на Управниот одбор од 13 јули, 2011 година: 

1. КоцеТрајановски,градоначалникнаградСкопје
(претседателнаЗЕЛС)

2. ИзетМеџити,градоначалникнаопштинаЧаир
(потпретседателнаЗЕЛС)

3. ЗоранДамјановски,градоначалникнаопштина
Куманово(потпретседателнаЗЕЛС)

4. АлександарПетрески,
градоначалникнаопштинаОхрид

5. ДрагиНаџински,градоначалникнаопштинаБерово
6. ИвицаКоневски,

градоначалникнаопштинаАеродром
7. ПетреЛатиновски,градоначалникнаопштинаБутел
8. РобертГеоргиев,

градоначалникнаопштинаСветиНиколе
9. АрсенчоАлексовски,

градоначалникнаопштинаКриваПаланка
10. ВанчоСтојанов,

градоначалникнаопштинаВасилево
11. НиколчеЧурлиновски;

градоначалникнаопштинаВаландово
12. МихајлоВолкановски,градоначалник

наопштинаРесен
13. ВаскоДамчевски,

градоначалникнаопштинаКрушево
14. МукремМехмети,

градоначалникнаопштинаМавровоиРостуше
15. ТониКоцевски,

градоначалникнаопштинаЈегуновце
16. СадиБеџети,градоначалникнаопштинаТетово
17. ФатмирДехари,

градоначалникнаопштинаОсломеј
18. БлеримБеџети,градоначалникнаопштинаСарај
19. АргетимФида,градоначалникнаопштинаДебар

Членови на Управниот одбор до 13 јули, 2011 година:

1. КоцеТрајановски,градоначалникнаградСкопје
(претседателнаЗЕЛС)

2. ИзетМеџити,градоначалникнаопштинаЧаир
(потпретседателнаЗЕЛС)

3. ЗоранДамјановски,градоначалникнаопштина
Куманово(потпретседателнаЗЕЛС)

4. БастриБајрами,
градоначалникнаопштинаАрачиново

5. ВладимирТалески,
градоначалникнаопштинаБитола

6. ЉупчоКолев,градоначалникнаопштинаБосилово
7. ГоранПетров,градоначалникнаопштинаВелес
8. ИванФрангов,
градоначалникнаопштинаГевгелија

9. АргетимФида,градоначалникнаопштинаДебар
10. МаријанЃорчев,

градоначалникнаопштинаКиселаВода
11. БлагојаДеспотовски,

градоначалникнаопштинаКичево
12. РаткоДимитровски,

градоначалникнаопштинаКочани
13. ДаркоМитевски,градоначалникнаопштина

МакедонскаКаменица
14. ФатмирДехари,

градоначалникнаопштинаОсломеј
15. АлександарПетрески,

градоначалникнаопштинаОхрид
16. МаријанРистески,

градоначалникнаопштинаПрилеп
17. БлеримБеџети,градоначалникнаопштинаСарај
18. ВладимирТодоровиќ,

градоначалникнаопштинаЦентар
19. ЗоранчоАлексов,

градоначалникнаОпштинаШтип



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2011

16

 14-ТА сЕднИцА нА УО нА ЗЕЛс 

Управниот одбор на ЗЕЛС, на 21 и 22 јануари, во хотел 
„Биста“ Маврово, ја одржа 14тата проширена 
седница, на која беа разгледувани два значајни прелог 
закони од областа на урбанизмот: Предлог законот 
за градење и Предлог законот за постапување со 
бесправно изградени градби, како и Предлог –законот 
за земјоделско земјиште. Дискусијата за предлог–
законите се водеше со министерот за транспорт 
и врски, Миле Јанакиески, и со заменик министерот 
за земјоделство, Перица Ивановски. Министерот 
Јанакиески, во образложувањето на нацрттекстот 
на Предлогзаконот за градење, укажа дека тој има 
за цел да овозможи интензивирање на градежните 
зафати и инвестиции во земјата. Законот е ставен на 
јавна расправа и треба подетално да биде разгледан 
од страна на локалните власти. Членовите на УО ги 
истакнаа своите ставови за законската регулатива 
за легализација на дивоградбите и овозможувањето 
на натамошно планско урбанизирање на општините
(види глава 5). Присутните ги поздравија активностите 
за изработка на Предлог законот за земјоделско 
земјиште, по што пред заменик министерот ги изнесоа 
своите забелешки и предлози по истиот. На седницата 
беше разгледана и иницијативата за изменување и 
дополнување на Законот за јавните набавки. Беше 
заклучено ЗЕЛС да упати препорака до општините 
во што поголем процент од постапките за ЈН да ги 
спроведуваат по електронски пат, а до Државната 
комисија за јавни набавки да се упати укажување да се 
изнајдат соодветни решенија за специфични постапки, 
како што се постапките за набавка на услуги за 
транспорт на деца и реагенси за огрев за образовни и 
здравствени установи. Беше прифатена и иницијативата 
да се обезбеди централно место за сервисирање на 
противпожарна опрема, како и да се пристапи со 
соодветни измени на прописите со кои ќе се овозможи 

Одржани девет седници на  
Управниот одбор на ЗЕЛС,  
во текот на 2011 година:

1. 14таседницанаУОнаЗЕЛС,одржанана
21и22јануари,2011година,воМаврово

2. 15таседницанаУОнаЗЕЛС,одржана
на16февруари,2011вопросториитена
ЗЕЛС

3. 16таседницанаУОнаЗЕЛС,одржанана
28февруари,2011воЗЕЛС

4. 17таседницанаУОнаЗЕЛС,одржанана
30јуни2011година,вопросториитена
општинаЖелино

5. ПрваседницанаУОнаЗЕЛС,одржанана
13јули,2011година,во„Холидејин”,во
Скопје

6. ВтораседницанаУОнаЗЕЛС,одржана
на18август,вопросториитенаград
Скопје

7. ТретаседницанаУОнаЗЕЛС,одржана
на23септември,2011година,во
просториите
наопштина,ГазиБаба

8. ЧетвртаседницанаУОнаЗЕЛС,одржана
на10ноември,2011година,воопштина
Валандово

9. ПеттаседницанаУОнаЗЕЛС,одржана
на14декември,2011година,вохотел
„Холидејин“
воСкопје
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висината од 12 % од средствата утврдени со закон, како 
извори на финансирање на оваа надлежност во целост 
да бидат пренесени на локалните власти, како и да се 
направи анализа на потребниот број нововработени чии 
надоместоци и плати се на товар на општината. Беше 
разгледана и иницијативата упатена до асоцијациите од 
регионот за поддршка на организацијата „Конвенцијата 
на градоначалници“ со седиште во Брисел, Белгија. 
Членовите на УО го разгледуваа и прогресот за работа 
на,Заедничкиот консултативен комитет на РМ и 
Комитетот на регионите на ЕУ, при што беше посочена 
потребата за остварување на поблиска соработка и 
координација со Министерството за локална самоуправа. 
УО ја задолжи стручната служба на ЗЕЛС да се обрати 
до Министерството за финансии и да побара најдоцна 
до 1 март, 2011 година, тоа да изврши порамнување 
и уплата на средства, по основ на концесии, со цел 
надминување на проблемот со наплатата на концесиите 
преку обврзници, кои не можат да бидат валоризирани 
од страна на општините.

15-ТА сЕднИцА нА УО нА ЗЕЛс 

На 16 февруари, 2011 година, во просториите на ЗЕЛС,
Управниот одбор на ЗЕЛС ја одржа петнаесеттата
седница, на која посебно внимание беше посветено на
немилитенастаништосеслучијавоодредениучилишта.
Од дискусијата произлегоа заклучоци кои Управниот
одбор на ЗЕЛС, во вид на препораки ги упати до сите
градоначалници со цел нивна примена во училиштата.
Присутните го усвоија и текстот на Меморандумот за
соработкапомеѓуЗЕЛСиСОНК,доставеннаиницијатива
наСОНК.Станазборизаупатувањенаписмендописдо
Министерството за труд и социјална политика да не ги
усложнуваатпостапкитезасогласностипривработување,
односно да овозможат градоначалниците да имаат
право да потпишуваат вработување, без согласност од

министеротсорокодтримесеци,какоштоерегулиранои
соМОН,асеиницирабарањедоРегулаторнатакомисија,
дагиставиградинкитеиучилиштатавоспецијалнагрупа,
воодноснапресметкатаинаплататанаелектричнатаи
топлинскатаенергија.Наоваа седницаприсуствувашеи
министеротзатранспортиврски,МилеЈанакиески,сокого
седискутирашезаподготвувањенастручносоветување
за градоначалниците и за општинската администрација
за примена на неодамна донесените закони: Закон за
градежноземјиште,(Сл.весникнаРМбр.18од14.02.2011),
изменување и дополнување на Законот за градење
(Сл. весник на РМ бр. 18 од 14.02.2011), изменување и
дополнувањенаЗаконотзагробиштаипогребалниуслуги
(Сл.весникнаР.М.бр.156од06.12.2010година)иЗаконот
за третман на бесправно изградени градби, кој е во
собранискапостапка.ЗЕЛСќегиинформираопштинитеда
непристапуваатконпоединечнанабавкана софтверски
апликациизаелектронскааукцијаирегистарнаградежно
земјиште,бидејќиЗЕЛСбесплатноќејавршидејностана
одржувањенасофтверскиотсистем,абешепотенцирана
и потребата за утврдување на претстојните чекори во
однос на примената на Законот за градежно земјиште.
На седницата се говореше за измени на концептот на
организирањенатрадиционалнаманифестацијанаЗЕЛС
„Саем на општините“ што се организира секоја втора
година.НаседницатанаУОприсуствувашеипретставник
одорганизацијата „Полиоплус“којпобарааподдршка,
УОда упати препоракадо општините задонесувањена
Локалниакциониплановизаактивностинаопштинатаза
лицатасохендикеп,ноизавоспоставувањенаодредено
структурно тело, кое ќе се грижи за нивна реализација
и евалуација. Беше споделена и информацијата за
прогресотодприменатана„форумвозаедницата“алатка
за поголема вклученост на граѓаните во креирањето на
локалните политика и нивната институционализација во
општинскитестатутиизатекотнакампањата„Заедноза
иднинатанаопштината“.Бешеконстатиранодасеупати
дополнителнобарањедоСобраниетонаРМидоКомисијата
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залокалнасамоуправазавметнувањеназабелешкитеод
ЗЕЛСзаизменивоЗаконотнаигринасреќа,сокоисебара
утврдувањенаизносод2%наситеуплатиизвршениза
општитеипосебнитеигринасреќа,коибибилеутврдени
како изворни приходи на општините и би се алоцирале
во согласност со местото каде истите настануваат. Овие
средствалокалнитевластибигидавалезаподдршкаво
областа на програмите за спорт на младите. Управниот
одбор на ЗЕЛС ја поддржа иницијативата на општина
Гевгелија, за иницирање на измени во Законот за води,
односнозаредефинирањенаулогатанаопштината,околу
надлежностанаречнитекоритаиврзоснованаправилник
даможедавршатконтролатанаправнитеифизичкилица,
кои експлоатираат песок, чакал и камен од коритата.
Целта е овие стопански субјекти да стекнат обврска по
секоеексплоатирање,дагоуредатречнотокорито,зада
се спречи излевање на реките во околните земјоделски
површини.НаУОнаЗЕЛСстаназборизаиницијативатана
општинаИлиндензадополнувањеиизменанаЗаконотза
животнасредина,воделотнависинатананадоместокот
запроизводствонанафтаинафтенидеривати.Поаѓајќи
од принципот на супсидијарност, на кој е заснован
системот на локалната самоуправа во РМ, начелото
„загадувачот плаќа“, во согласност со кое загадувачот
е должен да ги надомести трошоците за отстранување
на опасноста од загадување на животната средина, се
предлагавоведувањеналокаленнадомест,восогласност
со Законот за финансирање на единиците на локалната
самоуправа,бездиректниимпликациивобуџетот.

16-ТА сЕднИцА нА УО нА ЗЕЛс 

На 16тата седница на Управниот одбор на ЗЕЛС, што
се одржа на 28 февруари, 2011 година, во просториите
на Асоцијацијата, се дискутираше за можностите на
општините за издавање на општински обврзници. На

седницатаприсуствувашеиминистеротзафинансии,Зоран
Ставрески,којгопрезентирашеПрирачникотзаиздавање
назаиздавањенаопштинскиобврзници:одлуканаСоветот
за задолжување и одлука за издавање на општински
обврзници/ барањенамислење за задолжувањедоМФ
/ согласност од Владата на РМ/ барање за одобрение
за издавање на хартии од вредност до КХВ/ решение
од Комисијата за хартии од вредност за општински
обврзници, подготвен од страна на Министерство за
финансии.ЧленовитенаУОбеазапознаенисопостапката
издавањенахартииодвредност/емитувањенаопштински
обврзници по пат на приватна или јавна понуда. Беше
прецизирана и содржината на барањето намислењедо
Министерствотозафинансии,а,истотака,беаразгледани
и видовите на понудите: приватна понуда (познат
инвеститор,институционалниинвеститори,ограниченброј
инвеститориипретходендоговорзаоткупнаобврзници)
и јавна понуда (непознат инвеститор и јавен повик за
запишувањеикупувањеобврзници).Бешезаклученодека
ЗЕЛСќегодистрибуираовојприрачникдоситеопштини,
заедносопрезентираниотматеријал,абешеидоговорено
дасеодржизаедничкаконференцијанакојаќесеотвори
стручна расправа за целите, постапката и системот на
издавањенаобврзници.

На седницата беа изгласани и членови во Комитетот
за градежно земјиште – сопственост на Република
Македонија, во согласност со Законот за градежно
земјиште, каде се утврдени надлежностите и на овој
Комитетвоодноснаиздавањетоналиценцизауправување
со градежното земјиште на општините. Номинирани
беа: Рамиз Мерко, градоначалник на општина Струга,
АлександарПетрески,градоначалникнаопштинаОхриди
МаријанРистески,градоначалникнаопштинаПрилеп.На
состанокотприсуствувааипретставнициодневладината
организацијакојагореализирапроектот„Деннадрвото“,
коигизапознаасопроцесотнаспроведувањенаакцијата,
при што беше потенцирано дека општините може да
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утврдат приоритетни региони во рамките на својата
општиназапозеленувањенајавнитеповршини.Стручната
служба на ЗЕЛС беше задолжена да ги информира
општинитезаовааакцијаиактивностиповрзанисонеа.

17-ТА сЕднИцА нА УО нА ЗЕЛс 

Управниот одбор на ЗЕЛС, на 30 јуни 2011 година, во
просториите на општина Желино, ја одржа седум
наесеттата седница, на која се дискутираше за повеќе
актуелни прашања од работењето на локалните власти,
абеапрезентиранииизвештаитеодработатанаЗЕЛСи
КанцеларијатазаинформациивоБрисел.ЧленовитенаУО
гоутврдијадатумотзаодржувањеначетвртатаседница
на Генералното собрание на ЗЕЛС. Беше разгледан
Извештајот за преземените активности од страна на
стручнатаслужбанаЗЕЛСзаорганизирањенапочетната
обука за стекнување со овластување на државните
службеници во општините, во согласност со Законот за
градежно земјиште, воспоставување функционалност
на софтверот за електронска аукција и воспоставување
на систем за електронско полагање. Беше нагласено
декаепотребнонавременодасеразрешипроблемотсо
Агенцијата за катастар, која има огромни побарувања
по основ на надоместоци за добивање на подлогите од
странанаопштините.БешедонесензаклучокЗЕЛСдасе
обратидоАгенцијатазакатастариВладатанаРепублика
Македонија за бесплатно добивање на катастарските
подлоги. Во меѓувреме, потребно е да се упати барање
општините да ги добијат подлогите без одлагање, а да
се остави можност фактурата да се плати во законски
утврдениот рок. Беше заклучено ЗЕЛС да побара из
готвување на интегриран ГИС систем за сите општини,
зарадиобезбедувањенаединствениподатоци.Управниот
одборгоусвоиИзвештајотзафинансискотоработењена
ЗЕЛСза2010година,сопрепоракадоопштините,коине
јанамирилеобврскатапоосновначленаринаконЗЕЛС,

вонајскоровреметоадагосторат.Бешепредложенода
се изнајдат одредени повластувања за општините кои
редовнојаплаќаатчленарината,воодноснаониекоитоане
гоправат.Наиницијативананеколкуопштини,УОнаЗЕЛС
јаразгледасостојбатасодонесувањетонаурбанистичките
плановинаопштините.Содонесувањетонаизменитена
Законотзаградење,општинитесесоочуваатсопроблем
каконеможностдаиздаваат одобрение за градењебез
ажурирани урбанистички планови. Проблемот е особено
изразенвоселата.Бешезаклученопретседателствотона
ЗЕЛСдасесостанесоМинистеротзатранспортиврски,
каде официјално ќе поднесе барање за усогласување
на прописите (изменување и дополнување), со што ќе
се овозможи општините да не бараат согласност, туку
одговорностазаквалитетотиусогласеностанадонесените
планови да се пренесе на општината. Исто така, беше
заклучено на средбата да се побара да се обезбедат
средстваидасепоедноставипостапкатанадонесување
нановиплановиида се утврдирок за урбанизација на
целататериторијанадржавата,особенозарадипроцесот
на легализација на бесправно изградените објекти
кои, во согласност со законот мора да се вклопат во
плановитевоопределенрок.ЧленовитенаУОдискутираа
изасостојбатасодолговитенајавнитепретпријатијакон
Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, кој им
понудил образец на договор за плаќање на долговите
нарати.Условитенесеповолни,особеноштодоговорот
небиималникаквозначењедоколкууштепрвиотмесец
општинатанеможеда гореализира.Инаоваа темабеа
донесениодредениставовикоитребадасереализирани
воследниотпериод.Повторнонаиницијативанаопштина,
беа разгледани актуелните состојби и отворени прашања
конЕВНМакедонија,заштобешепредложенореализација
на средба на највисоко ниво со претставници од ЕВН
Македонија,сопретходнособирањенавалидниинформации
одопштините,одстрананаКомисијатазаенергетикапри
ЗЕЛС.Теманадневниотредбешеисостојбатасоопштините
со блокирани сметки. Беше изнесено дека општините, во
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согласностсозаконотимаатправонаутврдувањеминимум
финансиски средства кои не се предмет на извршување
вослучајнаблокиранисметки,носудовитесамостојно ја
утврдуваатфактичката состојба, приштоимаат различен
пристап кон општините. Стана збор и за прашањето за
искористувањето на правото за задолжување заради
раздолжувањепредкомерцијалнитебанки.Констатирано
е дека Министерството за финансии доцни или го
одлага издавањето на потребната согласност, без која
комерцијалните банки не можат да го издадат кредитот
кон општините, а беше констатирано дека општините се
оневозможени непречено да располагаат со имотот во
нивнасопственост,односноистиотнеможедагоставаат
подзалог–хипотека,зарадиобезбедувањенапобарување
при задолжување. Недостатокот на финансиски средства
во образованието, особено во средното, за исплата на
превозотнаучениците,повторноеактуелнатемавоголем
бројопштини.Бешезаклученодасесобератподатоциод
секоја општина за реалниот недостаток од оваа област,
кои ќе бидат презентирани на средба со Министерот за
образование.ЧленовитенаУправниотодборнаЗЕЛСдадоа
насоки за постапување и по поднесените информации за
активноститенаКанцеларијатазакомуникацијанаЗЕЛСи
градотСкопјевоБриселизаПланотнаобуки20112012на
ЗЕЛС.

УОнаЗЕЛСупатипрепоракидоопштинитезапреземање
на дополнителни мерки за поддршка на граѓаните
во поднесувањето на барањата за легализација на
своите нелегални градби, чиј краен законски рок е
трети септември. Членовите на УО беа информирани за
реализацијата на Планот за обуки на ЗЕЛС за периодот
2011–2012година,какоизаодржувањетонаредовната
средба на Заедничкиот консултативен комитет помеѓу
Република Македонија и Комитетот на регионите на
Европскатаунија,планираназамесецоктомври.

 ПрВА сЕднИцА нА УО нА ЗЕЛс 

На 13 јули, 2011 година, Управниот одбор на ЗЕЛС ја 
одржа првата конститутивна седница, во текот на 
паузата на 4тата седница на Генералното собрание 
на ЗЕЛС. Со едногласно одлука на членовите на новиот 
состав на УО, на челните позиции на ЗЕЛ, за следниот 
двогодишен мандат, повторно ги избраа досегашниот 
претседател на ЗЕЛС, Коце Трајановски, градоначалник 
на град Скопје и двајцата досегашни потпретседатели: 
Изет Меџити, градоначалник на општина Чаир и Зоран 
Дамјановски, градоначалник на општина Куманово. На 
седницата, актуелниот претседател ги информира 
новите членови за начинот на работата на УО, за 
приоритетните заложби за кои во следниот период ова 
тело интензивно ќе се залага. Дел од градоначалниците 
на седницата изнесоа свои визии за натамошното 
работење на Заедницата. По изборот „,старо новото“ 
раководство на ЗЕЛС даде изјави за идните приоритети 
во работењето на ЗЕЛС, пред големиот број присутни 
медиуми. 

 ВТОрА сЕднИцА нА УО нА ЗЕЛс 

На 18 август, во просториите на град Скопје, Управниот
одбор на ЗЕЛС ја одржа втората седница. На самиот
почетокна седницата,потпретседателотнаЗЕЛС,Зоран
Дамјановски, градоначалник на општина Куманово, во
иметонашестеградоначалнициодСДСМ,изнесебарање,
Управниот одбор на ЗЕЛС да дискутира за случајот
„Космос“иработатананадлежнитесубјективоопштина
Гази Баба, во Скопје. Поточно, беше побарано ЗЕЛС да
донесезаклучоциидаизградиставвоврскасосегашните
и идни вакви и слични состојби, бидејќи овие шест
градоначалници сметаат дека има селективна примена
на правото, преземањенанеиздржаниригорознимерки
кон инвеститор од страна на градоначалник на една
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општина, со што сметаат дека се испраќа лоша порака
до сите домашни и странски инвеститори за сигурноста
на нивните идни инвестиции во земјава. Овој предлог
беше поткрепен и со писмо кое пристигна од страна
на градоначалникот на општина Охрид, Александар
Петрески,којечленнаУправниотодбориодоправдани
причининебешевоможностдаприсуствуванаседницата.
Предлогот беше ставен и на гласање, зашто членовите
на УО истакнаа дека своите видувања ќе ги изнесат
во точка разно. Она што произлезе од дискусијата на
неколкучленовинаУправниотодборнаЗЕЛС,воодносна
барањето на нивните колеги, градоначалнициодСДСМ,
бешедекадефинитивноЗЕЛС,какочадорорганизација,
која ги заштитува интересите на сите локални власти
од земјата, не треба да се злоупотребува за дневно –
политичките„превирања“набилокојаполитичкапартија
воземјата.УникатностанаЗЕЛСиугледотштотаагоима
постигнатовоземјатаинадвороднеа,покрајнејзините
бројниактивностииподдршканасвоитечленкизаразвој
на локалната власт и децентрализацијата во земјата, е
огромното единство на општинитешто владее во ЗЕЛС.
Беше истакнато дека, како и во претходните неколку
сличнислучувањаисегаЗЕЛСтребадаостаненаовојкурс
иданесевпуштавокоментирањенапоединечниодлуки
набилокојградоначалник,соцелданесепретвориво
арбитражно тело, кое во иднина повеќе би посветувало
вниманиенапоединечнислучаи,отколкунаостварување
на заеднички цели. Случајот треба да се остави да го
решаваатсудскиорганиидругикомпетентнилица,аЗЕЛС
даостанеединственаорганизацијакојасвоитесилиќеги
насочивоправецнаобезбедувањенаподобриусловиза
остварувањенанадлежноститенасителокалнивластиво
земјата,заклучијадискутантите.

Дневниот ред беше дополнет со нова точка, што во
писменаформајапредложиградоначалникотПетревски,
а се однесуваше на разгледувањето на можностите за
натамошна поддршка на општините кои сè уште не се

влезенивовторатафазаодфискалнатадецентрализација,
меѓу кои е и општина Охрид. За поддршката на шесте
општини за влез во втората фаза од фискалната
децентрализација,бешеукажанодекаЗЕЛСкакоидосега
ипонатамуќепродолжисопритисоцитекајцентралната
власт да се обезбедат поповолни услови за враќањето
надолговитенаовиеопштини.Бешепотенциранодека,
поддршкавоовојправецбешеветенаиодминистеротза
локалнасамоуправа,НевзатБејта,наостваренатасредба
со ЗЕЛС. Досега, со притисок на ЗЕЛС, се издејствуваа
заеми од државата за општините, чие враќање на
почетокотизнесувашееднагодина,потоасоконтинуиран
притисок, беше зголемено на три, па на 10 години. Но
огромназаслугаимаатисамитеопштиникоисосопствени
сили,долготод51милионевраод2005година,во2009го
намалијанаоколу1112милиони.

Претседателот на ЗЕЛС, Коце Трајановски, ги извести
присутнитезареализиранатасредбасотројцатаминистри
одВладатанаРепубликаМакедонија,НевзатБејта,Панче
КралевиМилеЈанакиески,истакнувајќидекасоработка
на ЗЕЛС со Владата е на задоволително ниво, но дека
е потребно интензивирање на билатерални средба со
одредени министерства каде има актуелни проблеми,
како што во моментов е состојбата во образованието.
Трајановски ги информираше присутните за предлозите
наминистеротЈанакиески,општинитештопонепосредно
даимизлезатвопресретнаграѓанитедагилегализираат
своите бесправно изградени градби, што во вид на
препораки беа испратени до сите членки на ЗЕЛС. Во
согласност со измените во Законот за радиодифузна
дејност,кадесепредвидуваЗЕЛСдаимадвајцачленови
во Советот за радиодифузија, од тројца кандидати кои
доставија свои биографии, Управниот одбор ги изгласа
Лазо Петрушевски и ЗамирМехмети, за кои смета дека
ќе дадат квалитетен придонес во работата на ова тело.
Присутнитебеаинформиранизапрегледотнадолговите
и побарувањата на ЕЛС и ЈП, формирани од ЕЛС кон
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државнитеорганииинституции,штогоизготвуваЗЕЛС,со
пристигнатитеинформацииодопштините.Бешепобарано
оние општини кои сè уште не ги испратиле своите
податоцитоадагосторатвонајкусрок,соцелдобивање
на целосна слика за овој долг. Исто така, членовите
на УО беа информирани дека рокот за пријавување на
програмскиактивностивоЗЕЛС,заодбележувањена20
годишнинатаоднезависностанаРепубликаМакедонија,
е пролонгиран до 22 август, 2011 година, до 12 часот,
со цел истите да бидат публикувани во националната
брошураштојаподготвуваМинистерствотозакултурапо
овојповод.Запролонгирањетонарокот,ЗЕЛСсописмо
ги информираше сите свои членки. Министерството за
локална самоуправаизготвиПрограма за спроведување
на процесот надецентрализација и развој на локалната
самоуправа на РепубликаМакедонија за периодот 2011
2013година,соАкционенплан,штоќебидеразгледуван
на седница на Владата на 23 август. ЗЕЛС го испрати
овојпредлогдокументдоситеопштинизадоставување
на коментари. Беше укажано дека сите дополнителни
коментариодопштините, кои во ЗЕЛСќе пристигнатдо
23август,ќебидатпрепратенидоМЛС,аЗЕЛС,истотака,
ќе ги испрати СИСТЕМАТИЗИРАНИТЕ СТАВОВИ, каде
се утврдени сите барања и потреби на локалната власт
со цел нејзино адекватно развивање.Дел од членовите
на УО изнесоа и одредени предлози, кои дополнително
ќе бидат разгледувани на соодветните комисии, а се
однесуваанапрашањаповрзанисоЕВН,запограничните
проекти,шумските стопанстваи потребатаод зафаќање
одсредстватазамаркацијанашумите.

 ТрЕТА сЕднИцА нА УО нА ЗЕЛс 

Управниот одбор на ЗЕЛС, на 23 септември, 2011 година, 
во просториите на општината Гази Баба, ја одржа 
својата трета седница, на која беа избрани членови во 
13те комисии на ЗЕЛС во Комитетот на советите, 

како и претставници на ЗЕЛС во меѓународни и домашни 
тела и организации. Членовите на УО дискутираа за 
извештајот за работата на претставникот на ЗЕЛС и 
на градот Скопје во канцеларијата за информирање во 
Брисел, а ги одредија и датумите 25 и 26 ноември, 2011 
за организирање на саемот на општините „ЗЕЛС ЕКСПО 
2011“. Под точката разно беа изнесени и низа предлози 
во правец на натамошно зајакнување на локалната 
власт во земјата. Со ревидирањето на членовите и на 
претседателите на комисиите на ЗЕЛС, Управниот 
одбор донесе одлука, на секои шест месеци стручната 
служба на ЗЕЛС да доставува информација до УО за 
бројот на седниците што ги одржала секоја комисија, 
разгледуваните прашања и донесените заклучоци. 
Членовите на УО беа информирани за новоизбраниот 
претседател на Надзорниот одбор, Тони Трајковски, 
градоначалник на општина Гази Баба и за изнесените 
предлози од првата седница на овој орган на ЗЕЛС, околу 
имплементирањето на Законот за постапување со 
бесправно изградени градби. Претставникот на ЗЕЛС 
и на град Скопје во канцеларијата за информирање во 
Брисел, го запозна Управниот одбор со активностите на 
канцеларијата преземени во изминатите осум месеци. 
Управниот одбор заклучи дека досега канцеларијата 
нема понудено некои поконкретни проекти од интерес за 
нашите општини и дека во иднина треба да се фокусира 
на изнаоѓање на информации кои фондови и програми се 
отвораат и се достапни за нашите локални власти, 
како и да ги запознава општините со условите, но и со 
начинот на аплицирање во истите. Беше потенцирано 
дека канцеларијата во Брисел треба да се искористи 
за лобирање за проектите за кои нашите општини 
доставиле апликации, но притоа, беше нагласено 
дека планските региони во иднина треба да одредат 
приоритетни проекти, за кои им е потребна поддршка 
од лобирање од канцеларијата во Брисел. Исто така, 
општините и планските региони треба да одредат 
и приоритети од областите каде имаат најголема 
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потреба да конкурираат со цел обезбедување на 
средства од европските фондови во реализацијата на 
одредени зафати на локално или регионално ниво. На 
седницата беше изнесено дека голем број на организации 
сакаат да склучат меморандуми за соработка со ЗЕЛС, 
што укажува на сериозноста во работењето и угледот 
што го ужива Заедницата. Управниот одбор потенцира 
дека, сепак, при склучувањето на вакви документи, ЗЕЛС 
треба да се води исклучиво од интересот за развој на 
локалната власт, односно тие да се однесуваат на 
интересите на сите општини. Управниот одбор на ЗЕЛС 
едногласно ги прифати понудените можности за ЗЕЛС, 
за нејзино натамошно вклучување во поддржувањето 
и развивањето на еопштини, во согласност со сите 
европски стандарди Пред членовите на УО беше 
презентиран и извештајот за спроведени активности 
во рамките на ИКТ стратегијата на ЗЕЛС за поддршка 
на е  општини. Од дискусијата, произлезе дека треба 
да се има предвид нивото на информатички познавања 
од страна на општинската администрација, кои не 
секогаш се подготвени да го следат ваквото брзо темпо 
на промени во овој правец, за што беше предложено 
постапно прифаќање на сите новитети од секоја 
општина поединечно. Беше изнесена и информација 
за текот на спроведувањето на вториот циклус од 
обуките за стекнување со овластување за продажба и 
давање под закуп на градежното земјиште сопственост 
на РМ. На оваа седница, речиси едногласно, членовите на 
УО ја истакнаа потребата од посветување на поголемо 
внимание на фискалната децентрализација и барањата 
на ЗЕЛС за обезбедување на поголема финансиска 
независност на општините. Беше предложено на оваа 
тема УО да ù посвети посебна седница. Исто така, 
беше предложено да се повикаат министрите за 
локална самоуправа и финансии да се поведе расправа 
во рамки на ЗЕЛС за Законот за рамномерен регионален 
развој (распределба на средствата од 1%) и законите 
за финансирање, персонален данок и ДДВ, да се 

интензивира лобирањето пред државните институции 
за остварување на зацртаните барања на ЗЕЛС во однос 
на фискалната децентрализација. (На оваа седница 
беа избрани, членовите на 13–те Комисии на ЗЕЛС, 
членовите во Комитетот на советите, делегатите 
и нивните заменици во Заедничката консултативна 
комисија помеѓу Република Македонија и Европска 
унија, претставувана од Комитетот на регионите, 
делегатите и нивните заменици во Конгресот на локални 
и регионални власти при Советот на Европа, членовите 
во Комисијата за следење и оценка на исполнетост 
на условите за преминување во втората фаза од 
процесот на фискална децентрализација и членовите 
во Комисијата за следење на развојот на системот на 
финансирање на општините). 

 ЧЕТВрТА сЕднИцА нА УО нА ЗЕЛс 

Управниот одбор на ЗЕЛС, на 10 ноември, 2011 година,
во општина Валандово, ја одржа четвртата седница, на
која, на покана на ЗЕЛС, присуствуваа министрите за
образование,ПанчеКралевизатранспортиврски,Миле
Јанакиески, како и претставници од Министерството за
финансии и од АД ЕЛЕМ. На дневен ред беа ставени и
систематизиранитеставовинаЗЕЛСзаситенадлежности
налокалнитевласти,коиќебидатизнесенинапретстојната
средба на УО на ЗЕЛС со претставниците на Владата
на Република Македонија. Беа изнесени и резултатите
од истражувањето спроведено од страна на ОБСЕ, во
соработкасоЗЕЛС,заперцепцијатанаградоначалниците
заполицискитеактивностиисоработкатамеѓулокалната
полиција со општините. Управниот одбор на ЗЕЛС го
утврдиидневниот ред за свикувањена петата седница
на Генералното собрание на ЗЕЛС. Управниот одбор ја
разгледаинформацијатазанапредокотвопостапкатана
преземањенанадлежностазауправувањесоградежното
неизграденоземјиштеодстрананаопштинитевоземјава.
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Бешеконстатиранодекаинтересотзапреземањенаоваа
надлежностнеенаочекуванотониво,бидејќидосегасо
право за извршување на оваа надлежност се стекнале
14 општини и ЗЕЛС упати апел до сите градоначалници
во што пократок рок да ги преземат сите потребни
активности,соцелпреземањенаоваадецентрализирана
надлежност. Пред членовите на УО беше презентиран
извештајот за спроведениот процес на вториот циклус
на обуки и завршни испити, во реализација на ЗЕЛС, за
кандидатите (државните службеници) од општините.
Присутнитебеаинформираниизапреземенитеактивности
за реализација на третиот циклус на обуки и испити, за
крајотнаноемвриипочетокотнамесецдекември.Исто
така, беше забележано дека при постапката на објава
на терминот за спроведување на јавното наддавање за
отуѓувањенаградежнонеизграденоземјиштеодстрана
наМинистерството, потребно е да се утврди механизам
на поголема популаризација, заради зголемување на
интересот. Членовите на УО на ЗЕЛС со министерот за
транспортиврски,МилеЈанакиески,дискутираазаниза
актуелнипрашањаоднадлежностнаоваминистерство,
поврзанисоактивностиналокалнитевласти.Јанакиески
информираше за обезбедувањето на податоци од
општините за предвидени локации за изградба на
индивидуални куќи или индустриски објекти, заради
нивноразгледувањеодстрананаКомитетотзаградежна
експанзија,формиранприВладатанаРМ.Бешеукажано
дека е потребна поголема ажурност од општините во
однос на доставувањето на податоци до МТВ за веќе
утврдени локации, како и за податоците за локациите
кои се предвидува да бидат опфатени со урбанистичко
– планската документација. Беше побарано ЗЕЛС да ги
потсети16–теопштини,коивосогласностсочлен26од
Законотзапостапувањесобесправноизградениобјекти,
досеганедоставиледоМТВпримерокодрегистарот за
поднесенибарањазаутврдувањенастатуснабесправни
објекти, тоа да го сторат во најкус можен рок. Поголем
бројопштинидоЗЕЛСподнесоаиницијативиипредлози

заизменивоовојзакон,порадивооченинедоследности
принеговотоимплементирање.Иститебеадоставенидо
МТВ,анаседницатабешедоговореноовиепредлозида
серазгледаатназаедничкотематскосоветување.Преку
отворена дискусија ќе се дефинираат сите предлози за
изменување и дополнување на Законот за постапување
со бесправно изградени објекти. Градоначалниците
истакнаадекапостоизлоупотребаодстрананасубјектите
кои ги користат празнините настанати со измените на
прописите, со кои се утврдува категоризацијата на
објектитеинаменатанаградбите,порадиштоопштините
имаат големи финансиски загуби од комуналиите, при
издавањето на градежните дозволи. Беше побарано
МТВ да допрецизира или ревидира одредени одредби
од Правилникот за категоризација на објекти. Исто
така, УО побараа од МТВ поголема ажурност поради
појава на дивоградби во периодот непосредно пред
истекувањенарокотзапријавувањезалегализација,за
штоминистеротЈанакиескиинформирашедекаМТВвеќе
преземасоодветниактивности.Восогласностсомерките
за поттикнување на развојот на земјоделството воочен
е проблемот на недостаток на откупно  дистрибутивни
центри на земјоделски производи и извоз. За оваа
цел, министерот Јанакиески побара од општините да
го пријават својот интерес и да достават предлози
за локации за изградба на откупно – дистрибутивни
центри за земјоделски производи и во што пократок
рок. Заинтересираните општини да се обратат до
Министерството со предложена локација за изградба.
Во согласност со стратегијата на ЗЕЛС за обезбедување
квалитетни електронски услуги за сите општини, со
цел рационализација на трошоците и обезбедување
на унифицирани електронски услуги за сите граѓани,
во соработка соМинистерството за транспорт и врски и
Агенцијата за електронски комуникации, ќе се пристапи
конизработканасофтверскатаапликацијазаелектронско
издавањенаодобрениезаградењезаштосеобезбедени
потребнисредстваодбуџетотнаАгенцијата.Потребниот
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хардвер и софтвер за оваа намена ќе биде востановен
во ЗЕЛС, а од 1 јуни, 2012 година, издавањето на
одобрениетозаградењеќебидеединственоможносамо
по електронски пат. УО на ЗЕЛС во целост ја поддржа
ваквата активност и стручната служба на ЗЕЛС беше
задолжена,восоработкасоМинистерствотозатранспорт
и врски и Агенцијата за електронски комуникации, да
ги преземе сите потребни мерки и активности со цел
овозможување на единствен систем кој ќе го користат
општините во државата. Претседателот на ЗЕЛС, Коце
Трајановски,гиистакнапроблемитесокоисесоочуваат
локалнитевластивоодноснанедостатокотнафинансиски
средствазаспроведувањенанадлежностаобразование,
особено поради недостатокот да се надоместат
средствата за превоз на третата генерација ученици од
средното задолжително образование. Претставниците
од Министерството за финансии укажаа дека во
трезорот стои една милијарда денари за образование,
заостанати и неискористени средства од страна на
општините. Министерот за образование и наука, Панче
Кралев, предложи формирање на работно тело, со цел
разјаснување на оваа состојба и давање на натамошни
упатстваиреалниинформациидоопштините(видиГлава
3).ПретставницитеодАДЕЛЕМгиизнесоасостојбитеод
процесот на склучување на спогодбите за сервисирање
на долговите на општините кои претходно ги имаа кон
ЕВНМакедонија,пришто,изнесоапонуда,периодотна
плаќањенаобврските,возависностоднивнатаголемина,
дабидеидо60месечнирати.Всушност, какорезултат
напреговоритепомеѓуВладатанаРМ,ЕВНМакедонија,
АД ЕЛЕМ и ЗЕЛС на која ù претходеше процес на
порамнување и рекалкулација на обврските на секоја
поединечна општина кон ЕВН Македонија, АД ЕЛЕМ
СкопјегипрезедепобарувањатанаЕВНМакедонијакон
општинитеодкадепроизлезеипотребатазасклучување
на поединечна спогодба на секоја општина која има
долгови кон новиот доверител, АД ЕЛЕМ Скопје. По
дискусијата, Управниот одбор на ЗЕЛС донесе неколку

заклучоци, меѓу кои општините кои имаат долгови кон
ЕВН Македонија, а кои во согласност со процесот на
преговори ги презеде АД ЕЛЕМ Скопје, да пристапат
конпотпишувањенадоставенитепоединечниспогодби.
Истотака,УправниотодборјапоздравиодлукатанаАД
ЕЛЕМСкопједаутврдипериоднаплаќањенаобврските
возависностоднивнатаголеминаидо60месечнирати.
Општините кои сметаат дека предложената спогодба
опфаќа плаќања кои немаат основа, односно дека
утврденото вкупно побарување треба да се намали за
одреденизнос,гиповикадагидоставатевиденциитеи
доказите доАДЕЛЕМ, со кои ќе потврдат дека постои
основазанамалувањенапобарувањето,соцелАДЕЛЕМ
дапреземесоодветниактивностипредЕВНМакедонија
заревидирањенапреземенитепобарувања.
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2011

 ПЕТТА сЕднИцА нА УО нА ЗЕЛс 

На 14 декември, 2011 година Управниот одбор на ЗЕЛС ја 
одржа петтата седница на која беа разгледувани повеќе 
значајни документи за работењето на ЗЕЛС и тоа: 
Планот за работа на ЗЕЛС, Планот за јавни набавки и 
Буџетот на ЗЕЛС за 2012 година, а се дискутираше и 
за иницијативата на Владата на Република Македонија 
за намалување на административната такса за 
издавање на одобрение за градење за категорија на 
објекти во надлежност на локалната самоуправа, 
за 50%. На дневен ред беа ставени и заклучоците од 
претставниците од локалните власти од Работното 
тело за утврдување на состојбите со недостатокот 
на финансиски средства за образованието во локалната 
власт, кои по дискусијата, од страна на членовите на 
УО, беа надополнети со уште една точка. Планот за 
работа на ЗЕЛС за 2012 година е мошне амбициозен и во 
целост го следи Стратегискиот план на ЗЕЛС, донесен 
за периодот 20112015 година. Главните активности 
на ЗЕЛС се насочени кон задоволување на потребите 
на своите членки, преку континуирано застапување 
и лобирање пред соодветните органи и институции 
за обезбедување на поквалитетно спроведување на 
пренесените надлежности, како и зајакнување на 
капацитетите на администрацијата во општините во 
правец на создавање на модерни и европски ориентирани 
општини кои ќе нудат ефикасни услуги и ќе обезбедуваат 
квалитетни услови за живот на своите граѓани. Во 
тој контекст, во Годишниот план се предвидени и 
низа активности, меѓу кои, од особено значење се 
новитетите во делот на ИКТ технологијата кои ќе им 
овозможат на општините да го забрзаат процесот во 
стекнувањето на епитетот „е општина“. Па така, 
покрај веќе постојните, предвидена е и изработка на 
неколку апликации: електронски систем за издавање 
на одобрение за градење, софтверска апликација за 
регистарот на подземните инфраструктурни објекти, 

веб  базирана база на прописи од областа на локалната 
самоуправа, веб  базирана апликација за промоција 
на културните настани во општините, софтверска 
апликација за издавање на Бинтегрирани еколошки 
дозволи и софтверска апликација за електронско плаќање 
на јавните локални давачки (такси и надоместоци). 
Надзорниот одбор, кој го разгледа и усвои Планот за 
работа на ЗЕЛС за 2012 година, предложи воспоставување 
на систем на комуникација преку СМС, што, исто така, 
ќе биде еден од предизвиците за 2012 година. Во текот 
на 2012 година предвидено е зголемување на бројот на 
обучена администрација од општините, преку ЗТЦ 
(ЗЕЛС тренинг центарот), заради што е предвидено 
реновирање на првиот кат од административната 
зграда на ЗЕЛС каде би се организирале најголемиот дел 
од обуките, а предвидено е и склучување на Меморандум 
за соработка со СЕП за поддршка на системот на 
аплицирање за ИПА фондовите. Ќе биде утврден и 
систем на разграничување на платените и неплатените 
услуги на ЗЕЛС кон општините, што ќе се заснова на 
основниот критериум за исплатена членарина кон ЗЕЛС. 
Управниот одбор на ЗЕЛС го усвои Буџетот на ЗЕЛС за 
2012, кој заедно со Планот за јавни набавки, ги следи 
предвидените активности во Планот за работа на ЗЕЛС 
за 2012 година. Најголемиот процент на расходите, од 
дури 40% се наменети за изработка на софтверски 
решенија. Управниот одбор на ЗЕЛС ја прифати 
иницијативата на Владата на РМ за намалување на 
административната такса за издавање на одобрение за 
градење за категоријата на објекти која е во надлежност 
на локалната самоуправа за 50%, истакнувајќи дека 
општините ги следат политиките на Владата кои се 
однесуваат на привлекување и создавање на поповолен 
амбиент за инвестиции во земјава. Со оваа мерка и 
општините испраќаат порака до инвеститорите 
дека сакаат да ги намалат нивните трошоци. Сепак, 
истовремено беше укажано дека намалувањето на 
надоместоците се одразува исклучиво на единиците 
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на локалната самоуправа, со што се 
намалува ефективноста на општината. 
Беше истакнато дека со следењето 
на ваквата политика, надоместоците 
за уредување на градежно земјиште за 
хотели и фабрики, достигнало 0,5 %, а 
обврската на општините да изградат 
инфраструктура и пат и натаму не се 
субвенционира, туку се надоместува од 
средствата на општинските буџети. 
Беше потенцирано дека целиот пакет 
на намалување се одразува директно и 
единствено на општинските буџети. 
Затоа, присутните укажаа дека е 
потребно обезбедување на дополнителни 
извори на финансирање на локалните 
власти, како компензација на скратените 
приходи. На дневен ред беа ставени и 
заклучоците на претставниците на 
локалните власти, кои произлегоа 
од состанокот на Работното тело 
за утврдување на состојбите со 
недостатокот на финансиски средства 
за образованието во локалната 
власт, составено и од претставници 
од Министерството за образование и 
наука, од Министерството за финансии 
кои се изземаа од овие заклучоци (види 
Глава 3). Беше констатирано дека е 
потребно зголемување на средствата 
во блок дотациите за образование, со 
цел задоволување на реалните потреби 
во оваа област. Секое менување на 
формулата, во ваква состојба на 
евидентен недостаток, во моментов 
би предизвикало само префрлување на 
средствата од едни општини за сметка 
на други. 

НАДЗОРЕН ОДБОР 
Над зорниот одбор на ЗЕЛС има пет члена, избрани од 
Генералното собрание, со мандат од две години. НО го 
контролира извршувањето на одлуките на Генералното 
собрание и Управниот одбор. Ја кон  тролира законитоста 
и статутарноста на од луките на Управниот одбор и 
на извршниот ди рек тор и го контролира финансиското 
работење и управувањето со имотот на Заедницата. По по
треба организира спроведување на ревизија на финансиското 
работење и на Генералното соб ра ние му доставува мислење 
за извештајот за работа и завршната сметка на буџетот на 
Заедницата и му доставува Годишен извештај за работата. 
Чле новите на Надзорниот одбор избираат прет се да тел на 
одборот од својот состав. 

Членови на Надзорниот одбор до 13 јули, 2011 година: 

1.ЖикаСтојановски,градоначалникнаопштинаИлинден
(претседателнаН.О.)

2. АлександарПанов,градоначалникнаопштинаКавадарци

3. СтевчеЈакимовски,градоначалникнаопштинаКарпош

4. СадулаДураку,градоначалникнаопштинаЛипково

5. МихаилВолкановски,градоначалникнаопштинаРесен

Членови на Надзорен одбор од 13 јули, 2011 година :

1. ТониТрајковски,градоначалникнаопштинаГазиБаба
(претседателнаН.О.)

2. СлавкоВелевски,градоначалникнаопштинаМогила

3. ПанеТрајков,градоначалникнаопштинаНеготино

4. СадулаДураку,градоначалникнаопштинаЛипково

5. СтефчеЈакимовски,градоначалникнаопштинаКарпош



30

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2011

Одржани две седници на Надзорниот одбор на 
ЗЕЛС, во текот на 2011 година :

1.22септември,2011година,одржанапрваседница
наНадзорниотодбор,вопросториитенаЗЕЛС

2.7декември,2011година,втораседницана
Надзорниотодбор,вопросториитенаопштина
Неготино

На својата прва седница, одржанана22септември,2011
година, во просториите на ЗЕЛС, новоизбраниот состав
на Надзорниот одбор на ЗЕЛС, избра нов претседател.
Едногласнобешеизбран,ТониТрајковски,градоначалник
на општина Гази Баба. На седницата, Надзорниот
одбор го разгледа и го усвои Деловникот за работа на
НадзорниотОдбор.Присутнитечленовибеаинформирани
за активностите на ЗЕЛС за вториот циклус на обуки и
полагањата на испитот за стекнување со овластување
запродажбаидавањеподзакупнаградежноземјиште.
Членовите потенцираа одредени проблеми поврзани
со имплементирањето на Законот за постапување со
бесправно изградени објекти, по што беше заклучено
ЗЕЛСдаиспратибарањедоситеопштиниидомрежите
на правници и урбанисти за тие да испратат забелешки
и мислења за конкретните проблеми со кои се соочува
нивната општина при реализацијата на овој закон. А
следниот чекор да биде организирање на јавна дебата
на претставниците од општините со претставници од
Министерствотозатранспортиврски(МТВ).

На втората седница наНадзорниот одбор на ЗЕЛС, која
сеодржана7декември,2011година,вопросториитена
општина Неготино, беа разгледани и усвоени Предлог
планотзаработатанаЗЕЛСво2012годинаиПредлог
планот за финансиско работење (буџет) на ЗЕЛС за 2012
година.ДватадокументивоцелостгоследатСтратегискиот

план на ЗЕЛС. Беше заклучено дека одбележувањето на
40годиниодпостоењетонаЗЕЛС(26април2012година)
треба соодветно да се одбележи. Членовите дадоа
позитивниоценки зановините, кои соовој годишенплан
и соодветниот буџет, се однесуваат на зајакнување на
ИКТ технологијата преку изработка на неколку клучни
апликации,какоивоведувањенасистемнаразграничување
наплатенитеинеплатенитеуслуги.Надзорниотодбордаде
насокиизаутврдувањенамеханизми,зазголемувањена
наплатата на членарината. Надзорниот одбор препорача
изработка на студии за отворање на радио станица
„ЗЕЛСРАДИО“истудијазаосновањена„ЗЕЛСБАНКАна
општините“,коитребадапокажатколкавбибилнивниот
ефект во зголемувањето на транспарентноста и развојот
на локалните власти. Членовите беа информирани за
континуираното зголемување на бројот на обучени лица
преку ЗТЦ (ЗЕЛС тренинг центарот) и за предвидената
адаптацијанапрвиоткатодделовниотобјектнаЗЕЛС,во
соодветентренингцентар.Надзорниотодборгопоздравии
предвиденотовоспоставувањенаЗЕЛСпресцентарот,како
можностзасекојаопштина,прекуЗЕЛС,дајаинформира
јавностазасвоитеактуелнипрашања,апредложиидната
година,акцентдасеставиинаучествонаопштинитево
распределбата на концесиите за земјоделска дејност,
распределбананадоместоцитеодпродажбанаградежното
изграденоземјиштеидругиактивности.
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КОМИТЕТ НА СОВЕТИТЕ 
Комитетот треба да овозможи зајакнување на улогата на општинските 
совети во работењето на ЗЕЛС и афирмација на улогата на советниците. 
Комитетот го сочинуваат 11 членови, од кои претседател и 10 
членови кои се избираат како претставници на регионите во Република 
Македонија. Нивниот мандат трае две години, а бројот на мандатите 
за избор на член на Комитетот не може да изнесува повеќе од осум 
години. При изборот на членовите се води сметка за обезбедување 
континуитет во работата за политичката, етничката, регионалната 
и половата застапеност. Задачите на Комитетот се да ја афирмира 
улогата на Советот на општината, да ја следи проблематиката од 
функционирањето на Советот, да го нагласува активниот придонес на 
советите во процесот на децентрализацијата, да го зајакнува концептот 
на развој на граѓанското општество и локалната демократија и друго. 
Претседателот на Комитетот, присуствува на седниците на УО на 
ЗЕЛС, без право на глас. Во текот на 2011 година, Управниот одбор на 
ЗЕЛС даде препораки до претседателите на советите на планските 
региони, да ги информираат општинските совети од нивниот регион, да 
пристапат кон избирање свој претставник во Комитетот на советите, 
орган на ЗЕЛС.

Членови на Комитетот на  
советите до 13 јули, 2011 година: 

1. СашкоНиколов,
 општинаРадовиш

  (претседателнаК.С.)

2. СпиркоГеоргиев,
 општинаКочани

3. ВикторЦветковски,
 општинаКуманово

4. ЗдравкоТреневски,
 општинаКривогаштани

5. СлавчоЧадиев,
 општинаВелес

6. ИрфанЕмини,
 општинаТетово

7. ЏеваирБеќири,
 општинаСтруга

8. ИренаМишева,
 градСкопје

9. ЛилјанаСоларова,
 општинаВасилево

10.ХиснијеРека,
 општинаБрвеница

11.ЖанетаЧаушевска,
 општинаГрадско

12.ЗвонкоСпасовски,
 општинаКиселаВода
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Во рамките на ЗЕЛС, формирани се и 12 професионални 
мрежи на претставници од општинската ад ми ни
стра ција. Секоја мрежа е формирана од лица, од 

си те локални власти, кои извршуваат иста дејност, а 
при стапот во нив е на доброволна основа. Членовите дис
кутираат за проблемите од својата област, со кои се 
со очуваат во работењето, изнесуваат иницијативи за 
нив но разрешување и предлози, што потоа ги разгледува 
со одветната Комисија. Работењето на овие мрежи, го 
под држува стручната служба на ЗЕЛС, преку одговорни 
ко ординатори. Една од стратегиските цели на ЗЕЛС 
е опш тините да имаат стручна администрација, која 
адек ватно ќе одговори на потребите на граѓаните, па 
си те изнесени потреби на членовите на овие мрежи, кои 
се однесуваат на зајакнување на нивните капацитети 
во извршување на своите обврски, ЗЕЛС максимално 
се ангажира да ги задоволи преку организирањето на 
на времени и квалитетни обуки преку ЗЕЛС тренинг 
центарот. 

На третата седница на УО на ЗЕЛС, потврден нов 
двогодишен мандат на ЧЛЕНОВИТЕ НА 13те КОМИСИИ 
ВО ЗЕЛС: 

1.  КОМИсИЈА ЗА ФИнАнсИрАЊЕ

2.  КОМИсИЈА ЗА ОПШТИнсКА АдМИнИсТрАцИЈА

3.  КОМИсИЈА ЗА КУЛТУрА

4.  КОМИсИЈА ЗА КОМУнАЛнИ дЕЈнОсТИ

5.  КОМИсИЈА ЗА рУрАЛЕн рАЗВОЈ

6.  КОМИсИЈА ЗА Е-ОПШТИнИ 

7.  КОМИсИЈА ЛОКАЛЕн ЕКОнОМсКИ рАЗВОЈ

8.  КОМИсИЈА ЗА ОБрАЗОВАнИЕ И сПОрТ

9.  КОМИсИЈА ЗА УрБАнИЗАМ И ПрОсТОрнО  
ПЛАнИрАЊЕ

10.  КОМИсИЈА ЗА ЗАШТИТА нА ЖИВОТнАТА  
срЕдИнА

11.  КОМИсИЈА ЗА ЗдрАВсТВО И сОцИЈАЛнА  
ЗАШТИТА

12.  КОМИсИЈА ЗА рАМнОМЕрЕн рЕГИОнАЛЕн  рАЗВОЈ

13.  КОМИсИЈА ЗА ЕнЕрГЕТИКА 

КОМИСИИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 
МРЕЖИ НА ЗЕЛС 

Во рамките на ЗЕЛс, формирани се 13 комисии, кои ги опфаќаат сите области кои се пре фрлени 
во надлежност на општините. Во те кот на 2011 година, комисиите разгледуваа зна чајни прашања 
кои претставуваа предизвик во работењето на локалните власти и нудеа конст руктивни предлози 
и решенија за создавање на посоодветна законска основа за спроведување на квалитетни услуги 
за граѓаните. со подобрувањето на ИКТ во секоја општина, се создадоа можности рамената на 
мислењата и ставовите меѓу членовите на комисиите да се одвива по електронски пат, но не 
изостануваа ниту бројните состаноци што тие ги одржуваа во административната зграда на ЗЕЛс. 
Заклучоците на Комисијата беа доставувани на раз г ледување до Управниот одбор на ЗЕЛс. 
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ЗЕЛС
ЗЕЛС

ЗЕЛС
ЗЕЛС

2011
ЗЕЛС

ЗЕЛС
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2011

АКТИВНОСТИ НА КОМИСИИТЕ И НА 
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ МРЕжИ:

 ФИнАнсИИ 

Комисијата за финансирање при ЗЕЛС одржа три сед-
ни ци во текот на 2011 година. Првата седница беше
одржана на 22.03.2011 година, каде тема на состанокот
беа доставените анализи, направени одМинистерството
зафинансии запроцесотнафискалнадецентрализација
воРепубликаМакедонијаво2010годинаиинформација
за даночните приходи на општините, според нивната
структура, запериодот20072010 година.Комисијата ги
усвоиследнивезаклучоци:
 Иакономиналнатавредностнаанализиранитепри
ходи покажува извесно зголемување, повеќе од
видливоедекаиститевредностипретставуваатна
малени приходи во општините заради зголемените
животни трошоци, како и зголемувањето на енер
генситеидругисредства;

 Голем процент на приходите отпаѓа на трансфери,
дотацииидонации(околу63%)нотоаесамоуште
еден доказ за недоволното ниво на слобода и де
централизација и големата зависност на локалната
властодцентралната;

 Вопоследнитедвегодини,општинитесесоочуваат
со сè поголеми проблеми во управувањето со
дотациитезаобразованието,одпричинаштотиене
госледаттрендотнарастотнаценитенаресурсите;

 Упаѓањето на централната власт во ингеренциите
на општините е, исто така, неприфатлива. Се спом
наанеколкупримериодблискотоминато,какопро
менатанавредностананадоместокотзауредување
на градежно земјиште, кое со одлука на Владата е

намалено на 5% од редовните вредности, утврдени
одопштинскитесовети,акоесеоднесуванаизградба
нахотелиииндустрискиобјекти.Сличенепримероти
сонамалувањенавредностанаперсоналниотданок,
закојВладатадонесеодлука,анесеобиденаниеден
начиндаимгонадополнитоанаопштините;.

 СекритикувашеиработатанаЗЕЛС,којипо5години
неуспеадасеизборизапроменатанапроцентитена
ДДВиперсоналниотданок;

 Еденодпредлозитенаседницатасеоднесуваина
формирање на единствена база на податоци, која
би ги обединилаМВР, УЈПиЗЕЛС, бидејќи сите ги
користатиститеподатоци,закоисекојпосебноима
својабаза;

 Концесиите, кои се значаен приход за одделни
општини, имаат застој воисплаќањето заминатата
година,штопретставуваголемпроблемзаониекои
го планирале тој приход и одредиле проекти кои
ќетребадабидатфинансираниодистиот.Седаде
предлог,Владатадаразмислиизазголемувањена
процентот на наплата од концесионерите, бидејќи
тиекористатресурсинаРМиостваруваатогромни
заработкиодистите.Колкуголемовлијаниенивната
работа има на уништувањето на општинската
инфраструктура и животната средина е доволен
показател,којтребадагопотврдинашетобарање;

 Општинитесечувствуваатобесправениисопромена
наЗаконотзапатишта,сокојимсеодземениогромни
средства.Вопоследнитедвегодининедостатокотна
средствамногусечувствува,аособеновоопштините
со големи површини, како и во општините во кои
преовладуваатголембројнаселаинаселби,какои
лошизимскиуслови;

 ЧленовитенаКомисијатазафинансирањеприЗЕЛС,
мислат дека на општините им треба помош и под
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ЗЕЛС
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ЗЕЛСитнобараатдасеизготвистратегијазауправување

надолг;

 Изразеноеинезадоволствооколувработувањетово
образовнитеинституциииградинките,кадесèуште
мора да се чека на согласност од министерствата,
а испразнетите места за кои е обезбедено
финансирање,долговреместојатпразни;

 Уште еднаш се потврди барањето на ЗЕЛС дека
капиталните инвестиции не треба да се делат од
министерствата, туку под итно и по критериуми
утврденивосоработкасоЗЕЛС,требадасепрефрлат
наопштините.

На 13-ти април, 2011 годинасеодржазаедничкисоста
нок на членовите на Комисијата за финансирање при 
ЗЕЛС, членовите на Комисијата за следење и развој на 
системот за финансирање на општините, претставници 
на УНДП и професорот на Универзитетот Џорџија во 
Соеди нетите Американски Држави, Андреј Тимофеев, 
ан  гажиран експерт од УНДП. Професорот Тимофеев ја
образложидеталнатаанализа,штотојинеговиоттим ја
правелевоизминативетригодини,какопредлогзамож
на распределба на средствата одДДВво општините во
нашатаземја.

Вториотделнасостанокотбешепосветеннапрашањаи
дискусииодчленовитенадветекомисии,бешеискажа
но големо задоволство од направената анализа на Ко-
мисијата за финансирање при ЗЕЛС и Комисијата за 
следење и развој на системот за финансирање на опш-
ти ните,којавоцелостсепоклопувасобарањатанаЗЕЛС,
изнесенивоСистематизираните ставовинаЗЕЛС, сокои
УправниотодборнаЗЕЛСодинапреговорисоВладатана
РМ.Бешеконстатиранодекабезтакваправичнаформула
за распределба на капиталните инвестиции, разликата
помеѓуопштинитеинатамуќесезголемува,пазатоана
општинитекоизаостаналевосвојотдосегашенразвојбез
условнотребадаимсепомогне.

Од оваа средба произлегоа одредени заклучоци, меѓу
коидекаимапотребаодподобрувањенаформулатаза
ДДВ во повеќе насоки, да се зголеми процентот од за
фаќањето од ДДВ за локалните власти, во согласност
со барањата на ЗЕЛС, Министерство за финансии да ги
направисимулациитезараспределбанаДДВ,дагираз
гледа и доставидо ЗЕЛС намислење, да се информира
министерот за финансии околу денешниот состанок и
произлезените предлози и за тоа да се дискутира и на
седницанаВладата,Министерствотозакултурадагопре
формулирапредлоготзараспределбанаблокдотациии
дагодоставинаповторноразгледувањедоЗЕЛС.
На 27октомври, 2011 година, Комисијата за следење 
на развојот на системот на финансирање на општините 
одржаседницанакојаусвоинеколкузначајнидокументи
зараспределбанафинансискитесредствазаизвршување
на надлежностите на локалните власти, за 2012 година.
Комисијатајасочинуваатдеветчлена,одкоипетминасе
претставнициодЗЕЛС.Наовојсостанокбеаразгледувани
повеќе уредби, меѓу кои Уредбата за распределба на
средстватаодДДВза2012година,Уредбатазаметодо
логијата за распределба на средствата за основното и
Уредбатазаметодологијатазараспределбанасредствата
засреднообразование,какоиУредбатазараспределбата
на средствата од културата, по кои присутните развија
широкадискусија.
ВоодноснараспределбатанасредстватаодДДВ,за2012
година,утврденоеизаконскипредвиденотозголемување
назафаќањетоодДДВна4%одвкупнатамасаодовие
средства. Присутните градоначалници се сложија фор
мулатаданесеменуваистартнатасумазасекојаопштина
даизнесуватримилиониденари,какоидосега.Полемика
сеотвориоколунедостатокотнасредствазапокривање
на надлежноста образование. Беше истакнато дека со
променанаформулатазараспределба,ќесеслучисамо
прелевање на средствата од едни во други општини,
односно некои општини ќе добијат повеќе средства, но
на сметка на другите општини. Претставниците на ЗЕЛС
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инсистираа на потребата од зголемување на вкупната
сума на дотации за извршување на оваа надлежност,
какозначајнорешениезанадминувањенаовојпроблем.
Беаизнесенииподатоцитедобиениоданализаташтоја
направиЗЕЛСзанедостатокотнасредствавообразова
ниетовоопштините,за2011година,штопокажувашеде
кастанувазборзанедостатокоднајмалку650милиони
денари.ВотојконтекстпретставницитеодЗЕЛСистакнаа
неколку барања во однос на потребните средства на
општините за образованието и адекватно спроведување
наоваанадлежност:
значителнозголемувањенавкупнатасуманадотацииза
образованиекоиќеимбидатпрефрланинаопштините
заизвршувањенаоваанадлежност,

да се изнајде начин општинитедадобиваат нафта од
стоковитерезервизапотребитевообразованието.(Ова
особеносеоднесуванасреднотообразование,поради
појавата и на четврта генерација на средношколци) и
доделувањенановиавтобусинаопштинитезаоргани
зирањенапревознаучениците.

На третата седница на УО на ЗЕЛС, потврден беше но-
ви от двогодишен мандат на членови во Комисијата за 
сле дење на развојот на системот на финансирање на 
опш тините:

1. СтојанЛазарев,градоначалникнаопштинаКонче

2. МаријанЃорчев,градоначалникнаопштинаКисела
Вода

3. ХазбиИдризиградоначалникнаопштинаБоговиње

4. ГоранПетров,градоначалникнаопштинаВелес

5. АлександарПетрески, градоначалник на општина
Охрид

Пет нови општини ги исполнуваат условите за влез во 
втората фаза од фискалната децентрализација – пре по-
ра ка на Комисијата

Петопштини:Виница,Делчево,Желино,Охридиопштина
таВранештица,добијапрепораказавлезвовторатафаза
одфискалната децентрализација, донесени од страна на
Комисијата за следење и оценка на исполнетост на ус
ловите за преминување во втората фаза од процесот на
фискалнадецентрализација,изнесенинасостанокотодр
жан на 25 октомври, 2011 година. Ваквата констатација
одКомисијата, утврденавоИзвештајот заизвршенаева
луацијаврзоснованакварталниизвештаизапериодотод
01 април, 2011 година,до 30 јуни 2011 година, ќе бидат
испратенанаразгледувањеодВладатанаРепубликаМа
кедонија. Со тоа се создадоа услови, сите општини во 
зем јава да се стекнат со второто ниво од фискалната де-
цен трализација.
Воизвештајотбешеутврденодекашестопштини,коине
се во вторафаза на фискална децентрализација, во со
гласност содоставенитеизвештаи за вториот квартал, а
поизвршенатаевалуација,имаатосвоенонад85поени,
штопретставуванеопходенусловзавлезвовторатафаза
одпроцесотнафискалнатадецентрализација.Комисијата
утврдиладекаопштиникоиимаатосвоенонад85поени,
но не ги исполниле условите од првата фаза, односно
немаат вработено 2+3 во општинската администрација,
се општина Вранештица и општина Пласница, која има
и блокирана сметка по основ на судски извршни реше
нија.ОпштинаВранештицаеединственаопштинавоко
ја не се пренесува надлежноста која се финансира со
блок дотација, поради што истата со освоените над 85
поени (86,79 поени) може да премине во втората фаза
на фискалната децентрализација. Во извештајот Ком
исијата упати и предлог до Министерството за финан
сии, Министерството за труд и социјална политика и
Министерството за култура да ги утврдат пресметките
за блок дотации при подготвувањето на Буџетот во Ре
публика Македонија за 2012 година и да ги известат
општините за висините на блок дотациите со кои ќе се
финансираатпренесенитенадлежности.
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На општина Пласница, од страна на Комисијата ù беше
препорачанодагиинтензивираактивноститезаисполну
вањенаусловитеодпрватафаза,односнозаусловотза
потребниоткапацитетнаопштинскатаадминистрација,да
гиискористизаконскитеможностизамеѓуопштинскасо
работка.
На третата седница на УО на ЗЕЛС, потврден беше но-
виот двогодишен мандат на членовите во Комисијата за 
следење и оценка на исполнетост на условите за пре-
ми нување во втората фаза од процесот на фискална де-
цен трализација :
1. КоцеТрајановски,градоначалникнаградСкопје,
претседателнаЗЕЛС

2.ЉупчоКојчиновски,градоначалникнаопштина
Дебарца

3. ФатмирИзаири,градоначалникнаопштинаЖелино

 КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ 

Во согласност со утврдените систематизирани ставо
ви на ЗЕЛС во однос на комуналните дејности, во те
кот на 2011 година оваа комисија беше особено ак
тивна во иницирањето на постапки за подобрување
на легислативната рамка. Комисијата одржа 4 соста
ноци, а организираше и неколку работни средби со
заинтересиранидомашниистранскикомпаниииинвес
титоризаподобрувањенауслугитенајавнитепретпри
јатија.
Во соработка со Сојузот на Стопанските комори на Ре
публика Македонија организирана е презентација
на можностите за инвестирање во овој сектор на две
компанииодВеликаБританијаиФранцијазаобезбеду
вањенаЈПП(јавно–приватнопартнерство)вообласта
наводоснабдувањетоиуправувањетосоотпадот.
Приоритетнопрашањебешенадминувањетонапроблемотсо
применатанаЗаконотзагробиштатаипогребалнитеуслуги,

каде беше потребно преструктуирање на оваа дејност,
односноподелбанаизвршувањетонадејностауправител
на гробишта и давател на погребални услуги, кои во
минатотогиизвршувашееденјавенсубјект.Оваособено
штонајголемиотбројјавнипретпријатијанатериторијата
наРепубликата,поправило,гиизвршувааобетедејности,
од каде со новата регулатива требаше да извршат
структурнипромени.ПрименатанаЗаконотсеодвиваше
поднадзорнадржавниоткомуналенинспекторатсокого
еостваренатеснакомуникацијаисоработка.
ЗЕЛС иницираше постапка за донесување на нов закон
за комуналните дејности, заради неусогласеноста на
системскитерешенијаопфатенисоистиотсопоединечните
посебни закони, како што се: Законот за јавна чистота,
Законот за снабдување со вода за пиење, Законот за
животнасрединаитн.Особенпроблемвоприменатанаовој
законеутврденавонедостатокотнаправниинструменти
за извршување на решенијата, донесени во постапката
спроведенаврзоснованаистиот.Дополнителенпроблем
претставува и нерегулираните мерки за отстранување
и чување на непрописно паркирани возила, хаварисани
возила, земјоделски машини со приклучни, или без
приклучни орудија, ерадикација на животни скитници,
украсување на населените места, одржување на јавни
санитарни јазли, аерозапрашувања, дезинфекција,
дератизацијаислично,отстранувањеичувањенаситна
и крупна стока и живина во урбани средини, сечење
и складирање на огревно дрво и јаглен на јавни и
сообраќајниповршини.
Комисијата, исто така, ги разгледа проблемите со
применатанаЗаконотза јавнитеслужбенициврзоснова
на кој јавните претпријатија е потребно да ја усогласат
сопственатаорганизацискаструктураизвања.
Комисијата ги разгледа и Законот за води и Законот за
отпад и утврди дека е нужна измена на легислативата
зарадиутврдувањенакражбатана водакакокривично
дело.Ставовитенакомисијатазакомуналнидејностисе
утврдени како составен дел од СИСТЕМАТИЗИРАНИТЕ
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СТАВОВИнаЗЕЛСииститесепрезентиранипредВладатана
РепубликаМакедонијанасостанокотодржанна28декември,
2011година.
ВопроцесотнаутврдувањенаставовитеКомисијата зако
муналнидејности при ЗЕЛС тесно соработуваше соАДКОМ
(Асоцијацијатанадавателинакомуналниуслуги)иЗКИ(Здру
жениетонакомуналнитеинспектори).

 ОБрАЗОВАнИЕ 

Предизвиците на локалните власти во областа на об
разованието, беа предмет на бројни активности што се
реализирааворамкитенаЗЕЛС,вотекотна2011година.
Зазначајнипрашањаодовааобластседискутирашево
рамкитенаКомисијатазаобразованиеприЗЕЛС,потоаво
рамкитенаМрежатазаобразование,нанеколкуседници
наУправниотодбор,какоинаповеќеофицијалнисредби
напретседателствонаЗЕЛСсоминистритезаобразование,
со претставници од министерството за финансии, СОНК
и со меѓународни организации, кои ги поддржуваат
општинитезаефикаснореализирањенаоваанадлежност.
Поради недостатокот на средства во образованието,
ЗЕЛС направи соодветна анализа за секоја општина 
кол ку изнесуваат блок дотациите, а колкави се 
потребите, односно недостатокот,чииподатоципотоаги
презентирашенасредбатасоМинистеротзаобразование,
вомесецавгуст.
Истотака,ЗЕЛСнаправибаза со релевантни податоци од 
општините за состојбата со компјутерите, за оси гу ру ва-
њето на училиштата, како и за можноста општините да 
поднесат барање за легализација за училишните објекти 
за кои што немаат соодветна документација.Набарање
наопштините,ЗЕЛСиспратиписмодоМИОАдагодостави
списокотнаангажиранителица,распореденизаодржување
накомпјутерскитемреживоучилиштата,заедносонивните
контакти,коипотоагодоставидочленките.
За разрешување на одредени специфични состојби, во
текотна2011годинабеаформираниработнигрупиитела,

сосоодветнипретставнициодопштинитеиоднадлежните
министерства. Беше формирана специјална комисија 
за разграничување на ингеренциите меѓу државните 
просветни инспектори и општинските инспектори. 
Комисијатајасочинуваа9членови:5овластениинспектори
од општините, кои со своите активности се истакнуваат
во работењето на Комисијата за образование при ЗЕЛС:
општина Велес—Божидар Јовиќ, град Скопје—Соња
ЃошевскаИвановиќ,општинаВрапчиште—НесетДаути,
општинаСтрумицаЗоранУзунов,општинаШтип–Ванче
Маневски, еден претставник од МОН: Босилка Галева и
три државни просветните инспектори : Шабедин Љачи,
Мирјана Насковска и Стефан Стојанов. Комисијата беше
формирананапредлогнаМинистеротназаобразование
и наука, Панче Кралев поради потребата, изнесена од
страна на ЗЕЛС за усогласување на статусот на овлас
тените општински инспектори, согласно промените и
колизијата на Законот за просветна инспекција со За
конот за инспекциски надзор, кој стапи во сила од 1
април2011година,какоипотребатазаразграничување
на преклопувањата на одредени ингеренциите меѓу
општинските и државните просветни инспектори. Коми
сија,активноработеше,одржадвасостанокаипоелек
тронскипатразменувашепредлози,поштоизработидва
предлогдокументи кои се доставени до соодветните
институции.
Одредени општини, уште на почетокот на годината, се
соочија со одредени немили настани што се случија
во одредени училишта, поврзани со дисциплината на
учениците.Тоабешеповод,УОнаЗЕЛС,на15татаседница,
одржана на 16 февруари, 2011 година, да дискутира
на оваа тема, при што беа донесени „Препораки за 
превентивни безбедносни мерки во училиштата“ кои
ЗЕЛСгидоставидоситеградоначалници,соцелнивна
применавоучилиштата,чијосновачеопштината.
 Беше усвоен текстот наМеморандумот за соработка 
помеѓу ЗЕЛС и СОНК, доставеннаиницијативанаСОНК.
ЗЕЛС упати и барање до Топлификација, за испо
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раката на фактурите за користење на топлинска енер
гија на основните и средните училишта во Скопје да
стигнуваат на 12 месечни рати, наместо на шест, во
согласност со исплатата на блок дотациите. Бешеини-
ци рано барање до Регулаторната комисија, да ги 
ста  ви градинките и училиштата во специјална група,
во однос на пресметката и наплата на електрична и
топлинска енергија. Беа остварени три официјални 
сред би со министерот за образование и наука. На 
4 март, 2011 година, претседателот на ЗЕЛС, Коце
Трајановски, имаше средба со Министерот за образо
вание и наука, Никола Тодоров и со претставници од
СОНК, во согласност со барањата на наставниците кои
патуваат повеќе километри од своите живеалишта до
работните места, за одобрување на дополнителен на
домест. Законската регулатива, не дозволува отворени
можности за дополнителни мерки, кои, исто така, би
предизвикаледополнителнипроменивоблокдотациите.
На 18 август, 2011 година, раководството на ЗЕЛС,
оствари прва официјална средба со министерот за
образование и наука, Панче Кралев. На средбата се
дискутираше по сите точки од СИСТЕМАТИЗИРАНИТЕ
СТАВОВИЗАОБРАЗОВАНИЕодЗЕЛС,авоприлогбеше
приложенаиАнализатазанедостатокотнафинансиски
средства за образование на општини. Недостатокот,
локалнитевластигонадоместуваатоддругиприходина
општината,штопредизвикува системна врзани садови
во префрлањето на недостатоците, од едно на друго
место. Поради евидентниот недостаток, предизвикан
особено од потребата за надоместување на патните
трошоци на учениците, во средното задолжително об
разование, ЗЕЛСпобара зголемувањена средствата за
образованиеиштопоскородонесувањенаправилникза
задолжителното средно образование и регулирање на
превозотнаучениците.
На 7 декември, 2011 година, Комисијата за образование 
при ЗЕЛС, во просториите на Заедницата, одржа итна
седница, за предлогбуџетот за 2012 година, распре

делувањена средства заобразованиеиревидирањена
Систематизираните ставови за образование, кои потоа
беаразгледуваниначетвртаседницанаУправниотодбор
наЗЕЛС,инасредбатаЗЕЛСВлада.Бешеконстатирано
дека зголемувањето на средствата за образование за
2012година,од7%повторнонегизадоволувапотребите
за образование, особено со оглед на континуираното
зголемување на цените на нафтата, струјата, парното
греењеидруго.МОНдосегапрефрлилсредствасамоза
првата генерација средно задолжително образование
и секоја година ја префрла истата сума, без притоа да
води грижа дека во средно задолжително образование
имавеќе четири генерации.Бешепосоченпроблемот со
наставниците кои патуваат до училишта на терени каде
немајавенпревоз,коинедобиваатнадоместзатоа.Беше
предложено дека во ваква состојба би било полезно
општинитедадобијатнафтаоддржавнитерезерви,соцел
делумнопокривањенадолговитезапревозниците,иако
тиетоамногутешкогоприфаќаат.Бешенагласенодека
принајавитезадонирањеидавањенаавтобуси,требада
севодигрижазаопштинитевокоитеренитесеприлично
планинскии секоевозилонее соодветнозакористење,
поради што се јавуваат чести поправки за возилата, за
коиопштините,истотака,немаатдоволносредства.Беше
истакнатодекаепотребнозголемувањезадотацијатаза
образование за дополнителни 10%, како и воведување
на дополнителни варијабили кои би произлегле од
пресметкитекадебисевкалкулиралакилометражаташто
јаминуваатучениците,специфичностанатеренотштого
минуваат,постоењетоилинепостоењетонајавенпревоз
и слично. Стана збор за утврдување на надоместоци за
наставниците распоредени со соодветен број на часови,
новоповеќеучилиштанатериторијанаповеќеопштини.
На 10 ноември, 2011 година, на 4-тата седница на УО, во 
општина Валандово, на барање на ЗЕЛС, присуствуваше 
министерот за образование и наука, Панче Кралев, 
какоипретставнициодМинистерствотозафинансии,каде
бешепобаранозадолжителнозголемувањенасредствата
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заобразованиевоБуџетотза2012година.Претставниците
одМинистерствотозафинансииистакнаадекавотрезорот
стоиеднамилијардаденаризаобразование,заостанатии
неискористенисредстваодстрананаопштините,поради
што министерот за образование и наука, Панче Кралев,
предложи формирање на работно тело за утврдување 
на состојбите со недостатокот на финансиски сред-
ст ва во образованието, во локалните власти. Истото
го сочинуваат осум номинирани претставници од од
деленијата за финансирање од општините: Битола,
Кичево,Гостивар,Тетово,градСкопје,Штип,Кумановои
Валандово,претставнициодМинистерствотозафинансии:
подвајцаодСекторотзабуџетифондовииодСекторот
за трезор и тројцата номинирани претставници одМОН.
Работното тело одржа состанок на 24 ноември, 2011
годинавопросториитенаЗЕЛС,накоесепојаснидекана
заостанатите средства на трезорското салдо не се само
од средства за образование, туку и за противпожарна
заштита, градинките, за култура, но дека, сепак, има
неискористени суми кои се наменети за образованието.
Општините образложија дека во одредени случаи
јавните набавки се повторуваат и по неколку пати,
зарадиштонастануваодложувањенаплаќање,но,исто
така, укажаа дека исплаќањата ги вршат сукцесивно.
Потоаизнесоазабелешкадекатрезоротпуштасредства
многу доцна на крајот во декември и општината или
училиштата немаат време за вршење на исплатата,
порадишто тие се префрлаат за следната година, како
неискористени. Од страна на одредени локални власти
беше упатена забелешка дека не може да се направи
вистинскопланирањевоучилиштата,бидејќисеукинати
професионалните финансиски работници во училиштата.
По повеќе од двочасовна дискусија беа донесени зак
лучоци од страна на претставниците на локалните
власти,штопретставуваатделодСИСТЕМАТИЗИРАНИТЕ
СТАВОВИНАЗЕЛС.

 КУЛТУрА 

Комисијата за култура во текот на 2011 година одржа
една седница. Седницата се одржа на 9 ноември, 2011
година, во просториите на ЗЕЛС, на која се дискутираа
актуелни теми и прашања во однос на надлежноста
култура во локалната самоуправа. Беше разгледан и
усвоенакциониотпланнаователозанаредниотпериоди
најавитеиконкурсизапрограмитезакултура,одинтереси
важностнаопштините.Присутнитечленовигиревидираа
систематизираните ставови во однос на состојбите со
културата.Бешезаклученодасеинформираатопштините
заобјавениот конкурс заизборнаГрадна културата за
2012 година, од страна на Министерството за култура.
Во однос на проектот на АЛДА за „Соработка помеѓу
општинитеодДолнаНормандијаиМакедонијаводелот
накултурата“,бешедоговоренодасеиспратибарањеи
до останати општини за вклучување во овој проект, со
цел проширување на добрите искуства што ги стекнаа
општиниодПелагонискиотрегионсоостанатитеопштини
водржавата.Комисијатаседоговоридекавонаредниот
период е неопходно да се организира состанок помеѓу
претставници од Комисијата за култура и Комисијата
за урбанизам при ЗЕЛС, министерката за култура и
директорот на Заводот за заштита на културното
наследство во РепубликаМакедонија за регулирање на
моменталнатасостојбанаобјектите,коисесозаштитена
вредност и се наоѓаат на територија на општината, а во
коиопштинатанемаправодаинтервенира,соцелдаги
зачуваодуривањеиразубавувањеналикотнаобјектот,
будејќитиеобјектимногувлијаатзацелоснореализирање
на Деталните урбанистички планови во општината.
Беше договорено ЗЕЛС да ги информира сите општини
дека е во тек изработката на Годишната програма за
остварување на националниот интерес во културата во
2012годинаодстрананаресорнотоминистерствоидека,
восогласностсонивнатаволјазасоработкасоопштините,
требададоставатсвоипредлозиипрепоракидоЗЕЛСза
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понатамошноразгледувањеодстрананаМинистерството
инивноевентуалновклучувањевопрограматазаидната
година.ПретседателотнаКомисијатазакултура,Василчо
Дамчески, кака нов претседател на ова тело, говореше
замоменталнитесостојбисокултуратаналокалнониво,
јапотврдипотребатаодпотеснасоработкасоресорното
Министерство за култура и истовремено ги пренесе
барањатаодпретставнициодМинистерствотозакултура
да не се пренаменуваат средства за култура за други
намени,закоиопштинатасметадекаимсепоприоритетни
воодноснакултурата.

 рУрАЛЕн рАЗВОЈ 

ЗЕЛС во 2011 година, имаше значајни активности во
областанаруралниотразвој.АктивноститенаКомисијата
за рурален развој при ЗЕЛС, придонесоа за ефикасни
и конструктивни одговори на локалните власти, во
однос на, најчесто доцна доставуваните законски,
подзаконскии програмскипредлозии иницијативиод
странанаресорнитеминистерства.Затоапредлозитеи
забелешкитечестопатибеаразменуванипоелектронски
пат,нодадоазначителноефективнирезултати.
На21и22јануари,2011година,на14татапроширена
седница на УО на ЗЕЛС, присуствуваше и тогашниот
заменик министер за земјоделство,шумарство и водо
стопанство, Перица Ивановски, кој пред присутните
го образложи Предлог-законот за земјоделско зем-
јиш те со кој се предвидува затворање на повеќе 
неразрешени прашања во земјоделската политика. 
Созаконотсепредвидувадорегулирањенапостапката
за распределба на земјоделското земјиште, со која
земјоделците на поедноставен начин ќе може да
аплицираатзанеговокористење.Градоначалницитеис
такнаадекаезначајноштосеовозможуваградбитекои
сесоземјоделсканамена,асенадвородурбанистички
опфат,даселегализираат,прекуиздавањетонасогла

сностиодМЗШВ,какоитоаштосепредвидуваодреден
статус на оранжериите. На овој начин ќе се овозможи
и искористување на средства од европските фондови
утврденизаоваанамена.ЗЕЛСпобараоколуглавните
сообраќајницидасеовозможиземјоделскотоземјиште
да се пренамени во градежно, со што ќе се поттикне
забрзан економски развој на општината, интерес кај
инвеститорите да градат на овие локации, особено
штоземјоделскитекултурикоисеодгледуваатнаовој
просторнеседоволноквалитетнипорадиприсуството
на олово од издувните гасови од возилата. ЗЕЛС бе-
ше задоволен што е прифатено барањето да има свои 
претставници во Комисиите за распределба на зем јо-
делското земјиште. 
Во април, 2011 година, на барање одМинистерството
заземјоделство,шумарствоиводостопанство(МЗШВ),
по однос наПравилникот за поблиските критериуми 
за определување на руралните средини и категории 
рурални заедници, општините извршија ажурирање
на податоците кои се потребни за утврдување на
вистинските критериумии категории, во согласност со
барањето на овој акт. Овие податоци ќе послужат за
изработка на список на рурални средини и рурални
заедницивоземјава.
На 22 јули 2011 година, претставници од ЗЕЛС имаа
средба со претставници од МЗШВ и од Агенцијата за
финансиска поддршка на земјоделството и руралниот
развој, каде беше образложена постапката за кори
стење на средствата од страна на општините за ин
фраструктура во руралните средини, во согласност со
Програматазарураленразвојза2011година.Предмет
на образлагање беше и Правилникот за поблиските 
дополнителни услови за поддршката од мерките за 
рурален развој, прифатливите трошоци и висината на 
поддршката за прифатливите трошоци, по корисник, 
за поединечна мерка.ПретставницинаЗЕЛСизнесоа
своизабелешкиипредлози:
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1. Инвестициите во патната инфраструктура, за повр
зувањенаселатасокултурнизнаменитостиилока
литети, да изнесуваатдо 2 км, наместо предложе
нитедо1км;

2. Инвестициите за изградбаи/илиреконструкција на
селскиулицидасезголематна3кмнаместопредло
жениот1км;

3. Покрај инвестициите за обезбедување и унапреду
вањенашумскиивелосипедскипатеки,одобрување
наинвестицииизаизградбанановишумскиивело
сипедскипатеки;

4.Истотака,бешепобараносредстватаодпрограмата
даможат да се користат и за санација намостови
иизградбанановимостови,сообразложениедека
руралнитеопштининајмногу се соочуваат сопроб
лемотодпостоењенастариинебезбеднимостови,
коивоголемамера,воодреденипериодиодгоди
ната,порадивременскитеуслови,јазабавуваатили
целоснооневозможуваатнормалнатакомуникација
ипатувањенаграѓаните.

5. Во однос на висината на средствата потребни за
поддршка, по поединечни мерки од програмата,
побараноеприфатливитетрошоци,покорисник,за
меркатаинвестициивоинфраструктуразаразвојна
земјоделството, шумарството и водостопанството
запатнаинфраструктуразапристапдоземјоделско
земјиштеизаконсолидацијаипренаменаназемјо
делското земјиште, да изнесува 4.000.000,00 МКД
наместо предвидените 1.000.000,00 МКД. Образ
ложеноедекапорадипотребатаодпоголемапри
стапност до обработливите земјоделски површини,
какоидомногубројната одводна каналскамрежа,
потребноеотворањенапристапнапатнамрежаво
сума на средства поголема од предвидената, би
дејќи станува збор за изградба, реконструкција
и одржување на поголема должина на патот која

во моментов е тесна за пристап и транспорт на
земјоделскипроизводи.

6. Висината на прифатливите трошоци за мерката за
изградбаи/илиреконструкцијанаплоштади,зелени
површини, шеталишта и сл. да биде 4.000.000,00
МКДнаместопредвидените3.000.000,00МКД.

 Образложенобешедекапостојнитеценинаелемен
тите потребни за изградба на најразлични инфра
структурниелементиодплоштади (фонтана,освет
лувањеидругиприклучоци)бележатпораст,атоа
доведува до опасност нивната изградба да остане
нереализирана, зашто е потребно зголемувањена
висинатанаприфатливитетрошоцизаоваамерка.

7. Висината на прифатливите трошоци за изградба и/
или реконструкција на патната инфраструктура за
поврзување на селата со културни знаменитости и
локалитети од значење за селската популација и/
илиреконструкцијана селскиулицинаместопред
видените10.000.000,00дасенамалина6.000.000,00
МКД. Општината не можат да го исполнат крите
риумот за нејзино задолжително учество, со соп
ствени средства, во износ од 30%, а не можат да
го покриваат и ДДВто кое АФПЗРР не го плаќа,
ниту пак и разликите во цените од понудата. Овие
средствадасеалоцираатнадругитеставки.

Бешепобарановоиднинаповеќе сеобрневниманиена
подготвувањетонаразвојнитеплановизарураленразвој,
какоизаобуканалокалнатаадминистрацијазаподгот
вување на проекти со кои општините ќе аплицираат за
средстваоднационалнитепрограми,ноизасредстваод
ИПАфондовите.
На7октомври,2011доМинистерствотозаземјоделство,
шумарство и водостопанство беше доставено мислење 
во однос на Предлог - законот за изменување и до пол-
нување на Законот за земјоделско земјиште,кадебе
шезабележанодекатојенаштетанаопштинитеидека
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воцелостбигопопречилнормалнотофункционирањена
ЕЛС.ПритоаеоценетикаковторделнаЗаконотзапоста
пувањесобесправноизградениобјекти.
Одреденитенедореченостизапостапувањесовеќебесправ
но изградените објекти на земјоделско земјиште, доведоа
до попречување на работата на многу општини, односно
општинскатаадминистрацијаеводилемаспоредкојзакон
треба да постапува во конкретни случаи, што доведува
до одолговлекување на постапките. Беше укажано дека
е позитивно што е направен обид со овој предлогзакон
задополнувањеи изменување на Законот за земјоделско
земјиште, да се регулира и овој дел од постапката. Треба
да се направат напори при регулирањето на постапките
за постапување со бесправно изградени објекти, да не се
создадеправенвакуумпомеѓудватазаконикоијарегули
раатовааобласт.ДефинитивниотставнаЗЕЛС,бешедека
несесогласувасопредложениоттекстнаПредлогзаконот
за изменувањеидополнување на Законот за земјоделско
земјиштеиЗЕЛСбаразаедничкиконсултациии средбисо
МЗШВиМТВзаусогласувањенаставовите.
На26.10.2011бешедоставеномислење по информација 
за подготовка и спроведување на мерки за локален 
раз вој на рурални средини, формирање на локални 
ак циони групи (ЛАГ) и акциски план за спроведување 
до МЗШВ. Во согласност со доставената информација,
општините и ЗЕЛС изразуваат спремност за учество во
ситефазипредвиденисоакциониотпланзавоведување
и спроведување на ЛИДЕР пристапот, со што ќе дадат
свој придонес за поуспешна припрема за спроведување
наЛИДЕРвоРепубликаМакедонија.Сепакделодопш
тините укажаа дека се куси рокови за реализирање на
активностите и дека е потребно нивно вклучување при
дефинирањето на териториите на кои ќе дејствуваат
ЛАГовите. Исто така, побарано беше појаснување на
ставот за формирање на 16 ЛАГови во осумте плански
региони,сопредвидувањедекаЛАГсеформиранарам
китенатериторијатанаеденпланскиотрегион,нодека
територијата на еденЛАГможеда опфати и територија

на два или повеќе плански региони, а притоа да се за
пазени критериуми од страна на социјална, физичка и
економскагледнаточка.Даседадатнасокипокојоснов
акредитираниот ЛАГ ќе биде запишан во Централниот
регистар, во согласност соподзаконскитеактикоиќе ја
регулираатоваадејностипотребатаодподолгикампањи
за едукација на граѓаните, по однос на формирањето
на потенцијалните ЛАГови. Беше потенцирано дека
е недоволната сумата на предвидените средства од
5.000.000,00денари заформирањена16тепредвидени
ЛАГови,којаспоредопштинитеедоволнасамозаобука
заподигањенакапацитетите,запознавањесоосновните
правила зафункционирање и нивна регистрација, но не
изанивнофункционирање.Затоабешепобаранообезбе
дување на дополнителни средства (од истата програма)
занивнофункционирање,соштоќесеовозможиуспешен
почеток, кој е од особено значење за понатамошниот
тек за развој на ИПАРД програмата, преку мерката 202
„Подготовказаспроведувањенастратегиитезалокален
економски развој“. Стојан Лазарев, градоначалник на
општинаКонче,којвоедноеипретседателнаКомисијата
за рурален развој при ЗЕЛС е претставник на ЗЕЛС во
РаботнатагрупазапрограмирањенаЛИДЕРпристапотво
рамкитенаИПАРДпрограматазапериодот20072013год.

 рАМнОМЕрЕн рЕГИОнАЛЕн рАЗВОЈ 

Комисијата за рамномерен регионален развој одржа
состанок на 20 јануари 2011 година во просториите на
ЗЕЛС.Целнасостанокотбешеутврдувањеидефинирање
на заеднички ставови кои ќе бидат презентирани на
состанокотнаСоветотзарамномеренрегионаленразвој
на РМ. Присутните членови, претседателите на советите
наИсточниот,Југоисточниот,Полошкиот,Пелагонискиот
и Североисточниот плански регион донесоа повеќе
заклучоци,меѓукои,дасепочитувазаконскатаобврска
на советите на планските региони во формирањето и
доставувањетоналистатанапредлогпроектитезаразвој
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на регионот, односно комисијата за оцена на проектите
да нема право да ја менува листата на доставените
проектисотоаштоќегиоценикаконерегионални,според
методологијата за оцена. Критериумите за оценување
имаатголемадозанасубјективност,аградоначалниците
исоветите,најдоброгипознаваатприоритетитевосвоите
региони.Припланирањетодасепрефрлатпреостанатите
средстваод2009година,коисèуштенесепрефрлени,асе
реализираатсоимплементацијанапроективо2010година.
Откакоќеседоставатлиститенапредлогпроектите,во
согласностсоизвестувањетозаизвршенитенамалувања
во буџетските средства предвидени за регионите,
средстватаведнашдабидатпрефрленизадаможедасе
започне со реализација на предвидените проекти. Исто
така,бешезабележанодекасоветитетребавонајкраток
рокдабидатизвестенизапредвиденитесредствасоцел
навременоутврдувањенапредлоглистанапроекти,како
и за било какви намалувања, а беше договорено да се
предложипроменаназаконскатарегулативаводоменот
наподрачјатасоспецифичниразвојнипотреби.

 ЖИВОТнА срЕдИнА 

КомисијатазаживотнасрединанаЗЕЛС,одржасостанок
на втори ноември, 2011 година, во административната
зграданаЗЕЛС,накојседискутирашезаПрограматаза
управување со отпад од пакување 20112016 година, а
воеднобеа ревидирании систематизираните ставовина
ЗЕЛС,воовааобласт.ДонесениотзаклучокнаКомисијата,
бешеупатендоМЖСПП,сокојсеподдржувапрограмата,
приштобеададенипредлозизаизменувањенастраница
14,точка5.Меркизапревенцијанасоздавањетонаотпад
од пакување и мерки за поттикнување на собирањето,
селектирањето, повторната употреба, рециклирањето и
другиформинаобновување,преработкаиотстранување
на отпад од пакување. Наместо :„Ова може да се
постигне само со тесна соработка со правните субјекти

запостапувањесоотпадодпакување,какоилокалните
самоуправи. МЖСПП мора да ја зголеми свесноста на
локалните самоуправите ЗЕЛС за потребата од тесна
соработка меѓу горенаведените засегнати страни, со
оглед дека истото е и нивна законска обврска.“, беше
предложенода стои :„Оваможеда се постигне само со
потпишувањедоговорпомеѓуединицитеналокална са
моуправаиеденодправнитесубјектизапостапувањесо
отпадодпакувањеформиранинапазарот(восогласност
сочлен26одЗаконотзауправувањесоотпадодпаку
вање), а заради постигнување и остварување на закон
скитеобврскинаведенивочлен18,20,22и23одЗаконот
за управување соотпадодпакувањеод странана сите
субјекти.“.Притоаделотнастраница14,штогласи : „За
реализација на обврската, општините, општините во
градотСкопјеиградотСкопјеќесклучатдоговор”себри
ше,бидејќиенеодреден, а се содрживопредложената
измена.

ИнФОрМАТИЧКО КОМУнИКАцИсКА ТЕХнОЛОГИЈА 
(ИКТ)

Комисијата за е –општини, натретиоктомври,2011година,
јаразгледаиницијативатанаВладатазавоведувањена
електронско плаќање на надоместоците што се приход
на општините (информацијашто произлегува од 15тата
седница наВладата од 20.09.2011 г.), и даде поддршка
наистата,истакнувајќидеказатоапостојатиодредени
технички можности кај ЕЛС. Забележа дека, сепак, за
целосно спроведување на иницијативата, потребно е да
се одвојат дополнителни финансии од Буџетот на РМ.
СтавотнаКомисијатабешедекаваквиотвиднаплаќање
требадасеспроведувапрекуунифициранавебстраница
занаплатакаконаопштинскитеуслуги, такаинадруги
видовинауслуги,којакакопилотпроектможедабиде
поставенаиодржуванаодЗЕЛС.
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Всушност, во рамки на ИКТ стратегијата на ЗЕЛС, која е
усогласенасостратешкиопределбинаВладатазаразвојна
ИКТуслуги(усвоенаодситеопштиниво2010година),еденод
позначајнитепроектинаЗЕЛСепоставувањенаСМСсервер
зауслугинаопштинитеконграѓаните.Прекуспроведување
наовојпроектнаЗЕЛСзанаплатанаопштинскитеприходи
прекуСМСпораки,сеподдржуваизаложбатанаВладатаза
намалувањенаготовинскотоплаќање.
Комисијата даде дополнителен предлог, да се испита
можностазапоставувањенат.н.ПОСтерминалинашал
терите на единиците на локалните самоуправи. Беше
предложено да се формира заедничка работна група
од претставници на ЗЕЛС, Министерството за финан
сии, Министерството за информатичко општество и ад
министрација,Агенцијатазакатастар (којавеќеимаим
плементирано сличен вид на терминали). Целта на оваа
работна група е утврдување на потребните технички
можностииуслови,какоисоочувањесопредизвицитеи
поднесување на предлог до соодветните институции за
надминувањенаистото.
УправниотодборнаЗЕЛС,натретатаседница,гиподдржа
предлозите на Комисијата за еопштини, за вклучување
на локалните власти во напорите на Владата на РМ за
воведување на електронско плаќање на надоместоците 
кои се приходи на општината, а се дискутираше и за 
можноста да се изработи софтвер за електронско из-
да вање на градежни дозволи, како и можноста што ја 
нуди Законот за катастар на инфраструктурни објекти 
и придружни инсталации изградени под површината 
на земјиштето, ЗЕЛС да го обезбеди електронскиот 
ре гистар на подземни водови на РМ. Овие софтверски
алаткипретставуваатсвоевиденприоритетнаЗЕЛС,преку
ЗЕПЕ центарот, за развојот на еопштини во следната
година.ПрекунивЗЕЛСќегиподдржилокалнитевласти
вообезбедувањетонапоголематранспарентност,достап
ност, забрзанразвојиолеснетафункционалностнасите
единициналокалнатасамоуправавоземјата.

ПредчленовитенаУОбешепрезентираниИзвештајот за 
спро ведени активности во рамките на ИКТ стратегијата 
на ЗЕЛС за поддршка на проектот е-општини.Ворамките
на единицата за поддршка на е општини (ЗЕПЕ), во
изминатиовпериодсереализирааголембројнаактивности
од стратегијата. Значителен број од компонентите на
проектот 1 (информациска безбедност), проектот 3 (сис
темзаподдршкаинепреченофункционирањенавебсер
верот со услуги) и проектот 4 (веб сервер со е услуги)
веќесезавршени.Ворамкитенавебсерверотсоуслуги,
ЗЕЛСсосопственоучество,асоподдршканадонаторски
организацииобезбедитривебуслугикоифункционираат:

1. Системот за е-регистар и е-аукција на градежно 
земјиште www.gradezno-zemjiste.mk;

2. Системот за следење на енергетска ефикасност 
на јавни објекти www.eeopstini.mk;

3.  Електронската пријава на проблеми во над леж-
ност на локалната самоуправа (забелешка: иако 
е промовиран и достапен за сите општини само 
дваесет општини го имаат побарано, а од нив 6 
ак тивно го користат).

Надзорниот одбор на ЗЕЛС, на својата втора седница, 
даде поддршка за забрзување на процесот во стек-
ну вањето на епитетот „е-општина“, од страна на
што поголем број општини, преку прифаќање на низа
активности кои ќе се реализираат од страна на ЗЕПЕ
центарот на ЗЕЛС. Покрај постојните апликации ги
поддржанајавитезаизработкаинаелектронскирегистер
на прописи од областа на локалната самоуправа, веб
базиранаапликацијазапромоцијанакултурнитенастани
во општините, софтверска апликација за издавање на
Бинтегрирани еколошки дозволи и софтверска ап
ликација за електронско плаќање на јавните локални
давачки (такси и надоместоци). Во оваа насока, беше
истакнато дека, сепак, треба да се има предвид нивото
на информатички познавања од страна на општинската



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2011

46

администрација,коинесекогашсеподготвенидагоследат
ваквото брзо темпо на промени во овој правец, за што
беше предложено постапно прифаќање на сите новитети
од секоја општина. Надзорниот одбор, го разгледа и го
усвоиПланотзаработанаЗЕЛСза2012годинаипредложи
воспоставувањенасистемнакомуникацијапрекуСМС,што,
истотак,аќебидееденодпредизвицитеза2012година.
 ЗЕЛС, со ангажирани ИКТ експерти и во 2011 година,
продолжи со поддршката на општините во изработката 
на локални ИКТ стратегии. Беавклучениновипетопш
тини:Аеродром,Центар,Чаир,ГевгелијаиСтрумица,каде
беанаправенинеколкупосетизафинализирањенастра
тегиите. Со цел општините да ја реализираат законската
обврска,восогласностсоНационалнатастратегијазараз
вој на електронските комуникации со информатички тех
нологии,даизработатсвоилокалниИКТстратегии,доде
кември, 2011 година, ЗЕЛСвакваподдршкаимададена
22 општини, кои ги задоволуваат однапред утврдените
критериуми.Одговорнителицаодсекојаопштинаактивно
учествуваавоизработкатанапредлогстратегиите,преку
изнесувањенаголембројнаидеи,воправецнанасочување
наразвојотнанивнатаопштинавоовааобласт.Финалните
верзии на стратегиите ги усвојуваат општинските совети.
Целтаедасепоттикнеразвојотнаопштините,воцелосно
остварувањенаначелатанаеопштини.

ВО РАМКИТЕ НА ЗЕЛС ПОСТОЈАТ 12 ПРОФЕСИОНАЛНИ 
МРЕЖИ НА ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТИНСКА 
АДМИНИСТРАЦИЈА : 

1. Мрежазаевропскипрашањаифондови(МЕПФ)
2. Мрежата на територијални противпожарни едини

ци–ТППЕ
3. Мрежа за енергетика и енергетска ефикасност во

рамкитенаЗЕЛС
4. Мрежаналицазауправувањесочовечкиресурси

5. Мрежазафинансискиработни
6. Мрежанасоветницииопштинскиинспекторизаоб

разование
7. Мрежазаодговорнилицазазаштитанаживотната

средина
8. Мрежанаправници
9. Мрежанаурбанисти
10. МрежанаЛЕР
11. МрежатанаИТлица
12. Мрежаналицазаодносисојавноствоопштините

(ПР)

 МрЕЖАТА нА ТЕрИТОрИЈАЛнИ ПрОТИВПОЖАрнИ  
 ЕдИнИцИ –ТППЕ 

ПретседателствотонаМрежатанаТППЕприЗЕЛС,одржа
состанокна8миноември,2011година,кадебешедис
кутиранозаследнивеотворенипрашања:
Да се подобри Законот за пожарникарство и со
одветните правилници со цел да се постигне
сите градови во државата да имаат еднаквост во
имплементацијата. Претседателството на мрежата
на противпожарни единици на ЗЕЛС ќе излезе со
заеднички став пред останатите членови на мре
жата во врска со ова прашање. По потреба овие
предложенипроменипретседателствотонамрежата
бигибранелопредсоодветнитеорганиводржавата;

 Претседателството намрежата на противпожарни
единици на ЗЕЛС, заедно со стручната служба на
ЗЕЛС,даизготвиПланзаработаиобукизамрежата
за2012година;

 ДасеизградиставнаМрежатавоврскасоинтерни
натпреваривоРепубликаМакедонија;
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 Напредлогнаприсутнитебешепредложенодасе
формирааткомисииворамкитенамрежата,одкои
една би ја имала правната регулатива како свој
предмет на работа, а особено примената на За
конотзапожарникарствотоиобврскитекоипроиз
легуваатодЗаконотзазаштитаиспасување;

 Искажано беше незадоволство околу моментната
состојбавоопштинитеипредложенобешевоид
нинадасеразмислизаначиникакодасезголеми
свесностазазначењетонапротивпожарнатазаш
титаналокалнонивоиистатасоодветноинститу
ционалнодабидеподдржана.

Одсредбатапроизлегоаследнивезаклучоци:
1. Комисијата, која има задолжение да изврши ре
видирање на легислативата, да подготви нацрт 
верзијанадокументитекоиќеседоставатдопрет
седателствотоииститебибиледоставенинаусвоју
вањеодстрананамрежата;

2. ДасеизбегнуваатсостаноцинаМрежатанапротив
пожарниединицинаЗЕЛСвопериодиназначителна
опасностодпожари(вотекотналетнитеисушните
периоди),зарадинеможностнајголемиотделодчле
новитенамрежатаактивнодаучествуваатворабо
тата;

3. ПоразгледувањенаПланотзаобукинаЗЕЛСидис
кусија околу предложените обуки, прифатено е да
се организира обука за ПРОПИСИОДОБЛАСТАНА
ЗАШТИТАТАОДПОЖАРИ.СеодлучиЗЕЛСдасеобра
тидоМинистерствотозавнатрешниработисобарање
за номинирање на претставници за одржување на
обуката за прописите од областа на заштитата од
пожари. Претставниците од министерството (лица
коиработатнаоваапроблематика) биимале улога
напредавачинапретстојнатаобука,кадебијараз
јаснилецелокупнатазаконскалегислатива..

 МрЕЖАТА нА ФИнАнсИсКИ рАБОТнИцИ нА ЗЕЛс 

На26ноември,2011година,ворамкитенаЗЕЛСЕКСПО2011,
воБизниссалатанаСкопскисаем,бешеодржанасредбана
членовитенаМрежатанафинансискиработницинаЗЕЛС,
одговорни лица за финансии во единиците на локалната
самоуправа. Освен дискусијата за актуелните предизвици
во областа на финансирањето на локалните власти и
потребитезанадградувањенафинансискитеработнициво
општините, присутните го усвоија иДеловник за работа 
формалноправенактсокојсеуредуваатцелитеизадачите
на мрежата и начинот на нивното остварување, условите
и начинот на членување, воспоставување, организација и
функционирањенауправниоторганнамрежата,основање
на постојани работни тела на мрежата – комитети, како
и други прашања од значење за функционирањето на
мрежата.
Во согласност соДеловникот за работа, предмет на усво
јувањенаоваасредба,бешеизбраниУправниоторганна
мрежата,сочинетод8членови,восогласностсобројотна
планскирегионивоРепубликаМакедонија.Запретседател
намрежатабешеизбранаМарикаЗафировска,одопштина
ГазиБаба,ачленовисе :СлободанБончановски,општина
БитолаПелагонискипланскирегион;ЉупчеАндреевски,
општина Велес  Вардарски плански регион; Марика За
фировска, општина Гази Баба  Скопски плански регион;
Мара Мишкоска, општина Кичево  Југозападен плански
регион;ШиретЕлези,општинаГостиварПолошкиплански
регион; Павле Митов, општина Штип  Источен плански
регион;ВиолетаЕфнушева,општинаРадовишЈугоисточен
плански регион и Ирена Илиевска, општина Куманово 
Североисточен плански регион. Со цел обезбедување на
континуитет во работата на ова тело и овозможување на
непреченоствоизвршувањетонанеговитезадачи,наоваа
средба беа избрани и заменици на секој од членовите на
Управниоторганнамрежатанафинансискиработници.
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 ФОрМИрАнА нОВА МрЕЖА ЗА ЕнЕрГЕТИКА И 
 ЕнЕрГЕТсКА ЕФИКАснОсТ ВО рАМКИТЕ нА ЗЕЛс 

ВорамкитенаЗЕЛСсеформирановамрежанаопштински
одговорни лица од одредена области, односно се
формираМрежазаенергетикаиенергетскаефикасност.
Конститутивниот состанок на мрежата се одржа во
просториитенаЗЕЛС,на23декември,2011година,когана
повикотнаЗЕЛСдочленките,сеогласија25претставници
од општините, кои работат на ова поле во рамките на
својата општина. Тие наедно се првите членови на оваа
мрежа, а пристапот е отворен и за претставниците од
администрацијатаодостанатитеопштини.
Мрежатасеформирапорадисèпозначајнитенадлежности
и обврски што локалните власти ги имаат во областа
на енергетиката. Во последниов период беа направени
изменивоЗаконотзаенергетика,авотекеиизработка
на Програма за енергетска ефикасност на ниво на
РепубликаМакедонија.Целтаедасеобезбедипоголема
имплементација на европските директиви, заради
намалувањенапримарнатапотрошувачканаенергија,а
сотоаиобезбедувањенадиректназаштитанаживотната
средина. Во рамките на оваа мрежа ќе се зајакнуваат
капацитетите на стручните лицата од локалните
самоуправи кои работат на ова поле, за правилна и
ефикасна примена на законската регулатива и следење
наполитикитеи стратегиите за енергетикаи енергетска
ефикасност,какоизаедничколобирањезаподобрување
назаконскатарегулативаиимплементацијанаистата.
Присутните дискутираа за начинот на работењето на
мрежата, за приоритетите во активностите кои ќе ги
преземаат,ноизапотребитеодрегулирањенаодредени
состојби во енергетиката и енергетската ефикасност
на локално ниво. На првиот состанок беше договорено
Деловник за работа, избор на управен орган со
претседател,какоиформирањенапотеснагрупа„Одбор
застручнаподдршка“дасеутврдатнаследнатасредба
намрежата.ВорамкитенаЗЕЛСактивнофункционираи

Комисија за енергетика, која ќе има тесна соработка со
членовитенаоваамрежаикадеќебидатразгледувани
одредениставовиодовааобласт.

 МрЕЖА нА ЛИцА ЗА УПрАВУВАЊЕ  
 сО ЧОВЕЧКИ рЕсУрсИ 

ЧленовинауправнототелонаМрежатазауправувањесо
човечкиресурсиприЗЕЛС,на20декември,2011година,
вопросториитенаЗаедницатаодржааеднодневнарабо
тилница.Сотоабешеозначеноиотпочнувањетонановите
активностинаМрежатазаУЧР,договоренинапоследната
средба, одржана во рамките на ЗЕЛС ЕКСПО 2011, за
заедничкоразгледувањеиизработувањенаунифицирани
документи за работа во областа управување со човечки
ресурси.Наовојначинќесеподигненивотонаовааор
ганизациона единица во општините, за поефикасно и
ефективноизвршувањенаобврскитевоуправувањетосо
човечкиресурси.ПрисутнитечленовинаУправното тело
гиразгледаадокументите заволонтерствоипробнара
бота во општините, кои претходно претставници од УЧР
ги доставуваа до ЗЕЛС. По конструктивната дискусија,
беаизработениунифициранитерковизаситеактивности
коивлегуваатвоовиедвеобласти,азакоисеодговорни
лицатазаУЧРвоопштините.Станувазборза:Програма
за пробна работа, Решение за ментор, Решение за фор
мирањенаКомисијазаполагањенастручениспитиЗа
писник за спроведен стручен испит. За регулирање на
волонтерствотоиангажирањенаволонтериволокалната
самоуправа усогласени беа документите: Програма за
волонтерствоиДоговорзаволонтерство,коикакодоку
менти беа усогласени и финализирани од страна на уп
равнатагрупа.Овиедокументи,ЗЕЛСпоелектронскипат
гииспратидоситечленовинаМрежатанаУЧР,сопрепо
раказанивноприфаќање.
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 МрЕЖАТА нА ИТ ЛИцА 

МрежатазаИТприЗЕЛСвотекотна2011годинаодржа
двеседнициитоана18март2011годинаина3октомври
2011 година. На првата седница имаше дискусијата по
предлог документот „Стандарди за имплементација
насофтверскирешенијаибазинаподатоцивоЕЛС”.На
состанокотворамкитенадискусијатаседадоапредлози
одкоисеочекувазначителнодајаподобратсодржината
ифункционалностанаовиестандарди.Бешеконстатирано
декатребадасеимплементираатиститепредлозииистиот
документсопредлогнаУОнаЗЕЛСдабидедоставенкако
препораказаусвојувањедоситечленки.Подостанатите
точкинадискусија,присутнитејаподдржааиницијативата
на ЗЕЛС за размена на искуства во имплементација на
правилницитеодЗаконотзазаштитаналичниподатоци,
со што преку ЗЕЛС ќе се дистрибуираат знаењето и
процесот на изработка на документацијата од сите
општиникоипредничатвофазатанаимплементацијана
законскатарегулатива.Каконеопходнаточканадискусија
претставницитепобарааактивноститеодстратегијатана
ЗЕЛСзаИКТразвој,воделотлобирањезалиценцирање
насофтверскитеапликации,дабидатзабрзани.Мрежата,
истотака,воточкатаразнодискутирашеизапотребата
за развој на софтверски апликации кои се потребни на
единиците на локалните самоуправи. Како заклучок
од овие точки во рамките на мрежата беше формирана
групаод7лицакоиќебидатзадолженизаедничкидаги
координираатовиедвапроцеси.
На втората седница се дискутираше за финализирање
на информацијата во согласност со заклучокот од
петнаесеттатаседницанаВладанаРМвокојсепосочува:
„наЗЕЛСмусепрепорачувада јаразгледаможностаза
воведување на електронско плаќање на надоместоците

кои се приходи на општините и за тоа ЗЕЛС во рок од
15 дена да достави информација до Министерството
за финансии“. Членовите на мрежата ја поддржаа
иницијативата за електронско плаќање и покажаа
заинтересираност за воведување на ваков сервис во
своите ЕЛС. Мрежата наведе, дека доколку општините
имплементираатваковтипнасервис,ќесе јавипотреба
за надградба на постојните софтверски решенија или
креирање на ново решение, како и дека се потребни
дополнителничекоринакомуникацијаопштина–Кибс–
банка за тоада се исполни.Поради тоа се препорачува
ЗЕЛС да ја разгледа можноста за групна надградба на
софтверот заданоциЛТАСкој гопоседуваат големброј
налокалнисамоуправиидадоставипредлогдомрежата
икомисијатадагиимплементиразабелешкитеодистите.
Беше заклучено да се разгледаможноста во општините
да се вградат т.н. ПОСТ ТЕРМИНАЛИ ова претставува
наједноставеникорисенчекорсоштонемадасевраќаат
граѓаните да пополнуваат уплатници при наплата на
давачките. Ваковмодел е имплементиран во агенцијата
за катастар на недвижности. Затоа мрежата треба да
одржисостанокнајдоцнадо20ноември,2011година,при
штотребадасепоканиичленодМрежатанафинансии,
какоипретставникодМинистерствотозаинформатичко
општествоиадминистрацијаиКатастаротнанедвижности,
за да се дискутира оваа варијанта на имплементација.
ОколупроектотнаВладатанаРМ„епотсетник“,законска
регулатива, национални стратегии и сл. Мрежата на ИТ
лицаприЗЕЛСгопоздравувапроектотивоовојделод
имплементацијата ги поддржува предложените мерки,
да учествува во работната групана проектот идададе
поддршкавоследнитечекоринаимплементација.
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 МрЕЖА нА ЛЕр 

ПрвиотконститутивенсостанокнаМрежатаналокален
економски развој се одржа на 20 декември 2011 г. на
којбеаприсутни27членовинаМрежатанаЛЕР.Насо
станокот се дискутираше за следниве предлози: усво
јувањенаДеловникотзаработанаМрежатанаЛЕРна
ЗЕЛС;изборначленовинаОдборотзастручнаподдрш
канаМрежатанаЛЕР;изборнапретседателипотпрет
седателинаМрежатанаЛЕР(МЛЕР),програмскиактив
ности(ГодишнатапрограмазаЛЕР2012наЗЕЛС).
Околу изборот на членови наОдборот за стручна под
дршка наМрежата на ЛЕР, во согласност со усвоениот
Деловник за работа се следеше регионалниот пристап
заизборначленови.Истотака,предложенобешепред
избор на номинираните членови наОСП, секој предло
жен кандидат да го претстави своето искуство во об
ласта на локалниот економски развој, со оглед на тоа
штоова телоќе требада ја понесенајголематаактив
ност,товаристручностзаработењетонаМЛЕР.Члено
витенаМЛЕРгоусвоијапредлоготзарегионаленпри
стап во членството наОСПнаМЛЕР, воедно го усвоија
предлоготЈугозападниотрегиондабидепретставенсо
претставникодСкопскиотрегион,порадиодбивањена
кандидатуратанапретставникотодКичевоипорадиот
суствонадругкандидатодопштинаодЈугозападниот
регион.
ЧленовитенаМЛЕРгиодбраследнителицазачленови
наОдборотзастручнатаподдршка:
1. Јасминка ПашалискаАндоновска од општина

Пехчево(Источенрегион),
2. ЛидијаКостадиноваодопштинаНеготино(Вар

дарскирегион),
3. МиткоВлаховодопштинаБогданци(Југоисточен

регион),

4. ЗоранПавловскиодопштинаКуманово(Северо
источенрегион),

5. Јусуф Шаини од општина Брвеница (Полошки
регион),

6. Гордана Лозановска Стефановска од општина
Могила(Пелагонискирегион),

7. ДејанАнтиќодопштинаЦентар(Скопскирегион),
8. ЕвантијаСтојановскаодопштинаКарпош(Скоп

скирегион),
9. Павлина Рибарска од општина Кисела Вода

(Скопскирегион).
ЧленовитенаОдборотзастручнаподдршкаизлегоасо
единствен предлог за претседател, Павлина Рибарска
одопштинаКиселаВодаидвајцапотпретседатели–Ју
суфШаиниодопштинаБрвеницаиЗоранПавловскиод
општинаКуманово.
Беше предложено предлогот за избор на претседател
одвоенодасегласа,авопакетдасегласазаизборна
двајцатапотпретседатели.
На оваа седница, исто така, беше претставена Годиш
натапрограмазаобукавообластанаЛЕР,којаштооп
фаќа: планирање на ЛЕР, одредување на развојни и
структурниприоритети,спроведувањеиизвршувањена
локално економски активности, поддршка наМСП итн.
Програмата за ЛЕР ја подготви стручната служба на
ЗЕЛС, во соработка со СашаМаксимовски од општина
Чаир.ЧленовитенаМЛЕРбеаинформиранидекадосега
се спроведенидведводневниобукинадвамодулаод
Програмата  стратешко планирање во ЛЕР и јавно
приватнопартнерство.
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ЗЕЛС

СИСТЕМАТИЗИРАНИ СТАВОВИ НА ЗЕЛС

Во согласност со Меморандумот за со-
работка по меѓу ЗЕЛс и Владата на ре-
пуб лика Македо ни ја, традиционално, 

најмалку еднаш во го ди  ната, се организира 
средба меѓу овие две инсти ту ции. на овие 
средби, ЗЕЛс ги презентира своите ба рања, 
организирани во единствен документ сИс ТЕ-
МА ТИ ЗИрАнИ сТАВОВИ, а претставниците на  
Владата да ва ат одговори и пронаоѓаат начин 
за решавање на проб ле мите на локалната 
самоуправа. со помош на овој ме ха низам, до-
сега се изнајдени многу важни решенија за 
ло  калната самоуправа.
сепак, претстојат уште многу прашања кои 
нужно мора да се надминат, прашања кои 
се од клучно значење за непреченото функ-
ционирање на општините, обез  бе  дување по-
големи приходи, надминување на со стојбите 
со долговите, поттикнување на локал ни от 
економски развој, потребата од забрзано 
спро ве ду  вање на плановите за рамномерен 
регионален раз вој, обезбедување неопходни 
предуслови за нор мал но и непречено од ви-

вање на образовниот процес, пот тик ну ва ње 
на руралниот развој, земјоделието итн.
Во изминатиов период ЗЕЛс напорно ра бо-
теше во над ми нувањето на правните пречки, 
иницираше промена на неколку клучни про-
писи, ги лоцираше проблемите во си те области 
со кои се соочуваат општините, отворено де-
батираше за проблемите пред институциите 
и беше сим бол на единството на општините, 
занемарувајќи ги политичките, националните, 
географските и дру ги посебности. ЗЕЛс фор-
ми раше и тринаесет про-фе си онални мрежи 
на општинската администрација, со што се 
заокружи процесот на целосна интеграција 
на општинската структура во ЗЕЛс, а на овој 
начин те ков но се детектираат приоритетните 
пра шања и се ну дат решенија за нивно над-
минување во системот на ло кал ната само-
управа во републиката. 
Утвр дени сИсТЕМАТИЗИрАнИ сТАВОВИ на 
ЗЕЛс, за  к лу  чно со декември 2011 година: 
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 ФИнАнсИрАЊЕ нА ОПШТИнИТЕ 

■ ЗГОЛЕМУВАњЕ на износот на ДДВ наменет за опш-
ти ните (и покрај Законот на сила, со кој заклучно со 
2013 г. Се утврдува етапно зголемување до 4,5%) 

Образложение:Иако,восогласностсопреговоритесо
Владата,дојдедопроменанаЗаконотзафинансирање
на единиците на локалната самоуправа, со кој се
обезбеди одредено покачување на процентот на
ДДВдо4,5%во2013година,ЗЕЛСсèуштеостанува
на барањата дека се потребни значително поголеми
финансиски приливи во општините за непречено
функционирањеиспроведувањенаситенадлежности,
авосогласностсопроцесотнадецентрализација.Тука
сакамеда ја напоменеме и потребата заформирање
нафонд за воедначување, кој во извеснамера би ја
намалил разликата во приходите по глава на жител
помеѓуопштините.

■ Зголемување на износот на ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК 
НА ДОХОД од актуелните 3 % на 30%.

Образложение: Република Македонија е држава со
најмал процент на персонален данок како изворен
приход на општините. Регионот, а особено земјите од
Европскатаунијавопросекобезбедуваатнајмалку30%
како изворен приход за општините. Добар пример за
тоакакососеднаСрбијагорешиовапрашањеитоаво
блискоминатовремеедекагиукинаситефондовиза
водоснабдителнисистемииимдоделинаопштините80%
одперсоналниотданок.Таановостнепоттикна, уште
еднашдајаразгледамеовааопцијазаподобрувањена
состојбите со финансирање на единиците на локална
самоуправа,барајќисамо30%одперсоналниотданок.

■ Во што пократок рок да се реши прашањето со ЗА ОС-
ТА НАТИТЕ ДОЛГОВИ НА ОПШТИНИТЕ, особено што 
од реден број на општини се сè уште со блокирани 
смет ки и не можат да функционираат нормално, ни-
ти да ги обезбедуваат услугите за граѓаните како 
што е тоа потребно. 

Образложение: Владата веќе направи измена на
законотиобезбедибескаматнизаемизанадминување
на овој проблем. Праксата покажува дека измената
на законот и бескаматните заеми од Владата до
општините, со рок од десет години, во моментот и
неможемногудаимпомогнатнаопштините.Држа
ватавопериодотнафинансискакризнанеевомож
ност да обезбеди потребни средства за целосно ре
шавањенапроблемотсоблокиранитеопштини.Затоа
предлагаме на општините да им се поедностави по
стапкатазадобивањесогласностзазадолжувањево
комерцијалнитебанкиисотоадаимсеовозможисами
дасиизнајдатрешениезаизлезодовааситуација.

■ ЗЕЛС бара Министерството за правда да изврши со-
од ветни ПРОМЕНИ ВО ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАњЕ и 
точно да пропише колкава е минималната висина на 
средствата потребни за извршување на основните 
функции на општините и како истиот се пресметува, 
со цел овој износ да не биде предмет на извршување 
во постапките на блокирани сметки. Во согласност 
со законот, ова право на идентичен начин да се 
гарантира и за јавните претпријатија. 

Образложение: Вакватапресметкадасеутврдизасе
којаопштинапоединечновосоработкасоЗЕЛСиМини
стерствотозафинансии,восогласностсопотребнитеми
нималнитрошоци.Досегашнотоискуствопокажува,дека
минимумотидалитојвоопштопостои,исклучивозависи
од волјата на судијата кој го води предметот. Ваквото
правотребадагоимаатијавнитепретпријатија.
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■ Иницијативите за изменувањата и дополнувањата 
на ЗАКОНОТ ЗА СУДСКИТЕ ТАКСИ, ЗАКОНОТ ЗА 
ДАНОцИТЕ НА ИМОТ и ЗАКОНОТ ЗА КОМУНАЛНИТЕ 
ТАКСИ да бидат што поскоро донесени. 

Образложение: ЗЕЛС достави иницијатива за изме
нувањеидополнувањенаЗаконотзасудскитетакси
(соиницијативатасебараизземањенаопштинитеод
плаќањенасудскитетаксиинивноизедначувањесо
останатитедржавниоргани). ЗЕЛС гидостави своите
предлозипопредлоготзаизменувањеидополнување
на Законот за даноците на имот, а особено правото
накомисиитекоивршатпроценканаимототдаимаат
право на пристап и на приватна сопственост заради
непосреден увид. Со иницијативата за изменување и
дополнувањенаЗаконотзакомуналнитетаксисебара
променанаметодологијатанаутврдувањенависината
накомуналната такса зауслугатапаркингодфиксен
напроцентуаленизнос.

■ ЗЕЛС бара да се изврши ПРОМЕНА НА МЕТОДО ЛО-
ГИ ЈАТА ЗА ПРОцЕНКА НА ВРЕДНОСТА НА ДАНО-
КОТ НА ИМОТ преку процес на взаемна консултација. 

Образложение: Покрајпроменатанаметодологијатаза
проценканаданокотнаимот,предметнаоданочување
потребноедабидатиинфраструктуратанамобилните
оператори, на кабелската, водоводната, гасната,
електричнатаиинфраструктуратанатоплификација.

Образложение: Република Македонија е држава со
најмалпроцентнаперсоналенданоккакоизворенпри
ход на општините. Регионот, а особено земјите од Ев
ропската унија во просек обезбедуваат најмалку 30%
како изворен приход за општините. Добар пример за
тоакакососеднаСрбијагорешиовапрашањеитоаво
блискоминато времеедека ги укина ситефондови за
водоснабдителнисистемииимдоделинаопштините80%
од персоналниот данок. Таа новост не поттикна, уште

еднаш да ја разгледаме оваа опција за подобрување
насостојбитесофинансирањенаединицитеналокална
самоуправа,барајќисамо30%одперсоналниотданок.

Во што пократок рок да се реши прашањето со ЗА
ОСТАНАТИТЕ ДОЛГОВИ НА ОПШТИНИТЕ, особено
штоодреденбројнаопштинисесèуштесоблокирани
сметкиинеможатдафункционираатнормално,нитида
ги обезбедуваат услугите за граѓаните како што е тоа
потребно.

Образложение: Владатавеќенаправиизменана за
кон и обезбеди бескаматни заеми за надминување
на овој проблем. Праксата покажува дека измената
на законот и бескаматните заеми од Владата до
општините, со рок од десет години, во моментот и
не може многу да им помогнат на општините. Др
жавата во периодот на финансиска кризна не е во
можност да обезбеди потребни средства за целосно
решавање на проблемот со блокираните општини.
Затоапредлагаменаопштинитедаимсепоедностави
постапкатазадобивањесогласностзазадолжувањево
комерцијалнитебанкиисотоадаимсеовозможисами
дасиизнајдатрешениезаизлезодовааситуација.

ЗЕЛС бараМинистерството за правда да изврши со
одветни ПРОМЕНИ ВО ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
и точно да пропише колкава е минималната висина
насредстватапотребнизаизвршувањенаосновните
функции на општините и како истиот се пресметува,
соцеловојизносданебидепредметнаизвршување
вопостапкитенаблокиранисметки.Восоогласностсо
законот,оваправонаидентиченначиндасегарантира
изајавнитепретпријатија.

Образложение: Ваквата пресметка да се утврди за
секоја општина поединечно во соработка со ЗЕЛС и
Министерствотозафинансии,восогласностсопотреб
ните минимални трошоци. Досегашното искуство по
кажува, дека минимумот и дали тој воопшто постои,
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исклучиво зависи од волјата на судијата кој го води
предметот.Ваквотоправотребадагоимаатијавните
претпријатија.

Иницијативите заизменувањеидополнувањенаЗА
КОНОТЗАСУДСКИТЕТАКСИ,ЗАКОНОТЗАДАНОЦИТЕ
НАИМОТиЗАКОНОТЗАКОМУНАЛНИТЕТАКСИ,даби
датштопоскородонесени.

Образложение: ЗЕЛС достави иницијатива за изме
нувањеидополнувањенаЗаконотзасудскитетакси
(соиницијативатасебараизземањенаопштинитеод
плаќањенасудскитетаксиинивноизедначувањесо
останатитедржавниоргани). ЗЕЛС гидостави своите
предлозипопредлоготзаизменувањеидополнување
на Законот за даноците на имот, а особено правото
накомисиитекоивршатпроценканаимототдаимаат
право на пристап и на приватна сопственост заради
непосреден увид. Со иницијативата за изменување и
дополнувањенаЗаконотзакомуналнитетаксисебара
променанаметодологијатанаутврдувањенависината
накомуналната такса зауслугатапаркингодфиксен
напроцентуаленизнос.

ЗЕЛСбарадасеизвршиПРОМЕНАНАМЕТОДОЛОГИ
ЈАТАЗАПРОЦЕНКАНАВРЕДНОСТАНАДАНОКОТНА
ИМОТпрекупроцеснавзаемнаконсултација.

Образложение:Покрајпроменатанаметодологијатаза
проценканаданокотнаимот,предметнаоданочување
потребноедабидатиинфраструктуратанамобилните
оператори, на кабелската, водоводната, гасната,
електричнатаиинфраструктуратанатоплификација.

■ Да се надмине проблемот со НАПЛАТАТА НА НА ДО-
МЕСТОцИТЕ НА КОНцЕСИИТЕ ВО ОБВРЗНИцИ кој 
се рефлектира врз општините кои на овој начин не-
маат директен прилив на средства. 

■ ЗЕЛС бара да се воведе законска можност ОПШТИН-
СКИ ОТ ИНСПЕКТОРАТ ДА ВРШИ КОНТРОЛА ВРЗ 
КОНцЕСИОНЕРИТЕ. 

Образложение: Очигледен е намалениот интерес на
државниотинспекторатдавршиконтролаврзконце
сионерите, особено што во согласност со актуелните
решенија контролата е ворацетенадржавата, а ин
тересот на државата е намален заради намалениот
процентнаприходипоовојоснов.

• ВОВЕДУВАњЕ НА ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТ за 
поддршка при реализација на проектите за ис ко-
ри стување на СРЕДСТВАТА ОД ФОНДОВИТЕ ЗА 
ПРЕД ПРИСТАПНА ПОМОШ од ЕУ, како и другите 
достапни програми.

Образложение: Општините се соочуваат со проблем
на авансно финансирање на активностите. Бидејќи
со вакви износи на средства не располагаат во мо
ментот на поднесување на апликациите, голем дел
од средствата останува неискористен. Средствата по
овој основпореализацијатанапроектитему се вра
ќаат на апликантот. Оттука, истите би можеле да се
рефундираат во согласност со финансискиот инстру
ментвобуџетотнаРепубликаМакедонија.
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 сТАТУс нА ГрАдОнАЧАЛнИцИ 

■ Да се гарантира ПРАВОТО НА АПАНАжА во тра-
ење од 1 година по завршување на мандатот на 
градоначалниците, а по истиот основ по кој со ова 
право се стекнуваат останатите избрани и именувани 
функционери. Надоместокот по овој основ би се 
обезбедил од буџетот на општината.

Образложение: За разлика од останатите избрани и
именуванифункционерикоиизвршувањетонасвојата
функцијајаизвршуваатпрекупропорционаленмодел
(наизбори),иливрзоснованаактнанадлеженорган
(вослучајнаименување),градоначалничкатафункција
се стекнува надиректни непосредни избори од каде
легитимитетотедополнителнозагарантиран.Воовие
околности, правата со кои располагаат останатите
избрани и именувани функционери е ограничена за
функцијатаградоначалник.

 ОБрАЗОВАнИЕ 

■ ИТНО ЗГОЛЕМУВАњЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ОБРА-
ЗО ВАНИЕ, заради решавање на НЕПОВОЛНАТА ФИ-
НАН СИСКА СОСТОЈБА, во која се наоѓаат општи ните 
при извршувањето на оваа надлежност. 

Образложение: Со буџетот на РепубликаМакедонија
за 2011, но и со распределбатана средствата за об
разование, во согласност соБуџетотод2012 година,
извршувањетонанадлежностаобразованиеодстра
на на локалните власти, значително е отежната.
Главна пречка претставува недостатокот на финан
сиски средства во речиси сите општини. Според ин
формациите кои стигнуваат во ЗЕЛС, речиси ниедна
општинанеезадоволнаодвисинатанадобиенитеблок
дотации за образование. Менувањето на формулата
зараспределбана средствата заобразование,штое
утврдена во методологијата за распределба на блок

дотации засега, ќе предизвика само одземање на
средстваодедниопштинизасметканадруги,аглав
ниотпроблеменедостатокнавкупнатапаричнамаса
заоваанамена.СпореданализаташтојанаправиЗЕЛС
вомесецавгуст,2011година,вкупниотнедостатокза
образование изнесува над една милијарда денари,
односно најмалку 650 милиони денари за основно
и над 500 милиони денари за средно образование.
Најголемиот процент од добиените средства одат за
исплатанаплати,потоазапревознадецата(основно,
а особено средно образование) и за набавка на
енергенси за затоплување на училишта. Средства за
наставнипотребиостанувасосемамалкуиливоопшто
неостанува.Истотака,општинитесеоптоварениисо
дополнителнииздатоцизаисплаќањенаотпремнини
запензија,засмртенслучај,засистематскипрегледи
нанаставниците,дератизација,дезинфекција,дезин
секција, за обезбедување на објекти и опрема, за
превознанаставницитедоучилиштатакаденемајавен
транспорт и уште многу други финансиски обврски
кои воопшто не се предвидени во блок дотацијата.
Според информациите од општините, зголемување
за надоместок за превозот имаше само за првата
генерација средно задолжително образование, а
потоа секоја следна година се префрла истата су
ма,иаковеќеимамеичетвртагенерацијасредноза
должително образование. Беше формирано работно
тело за утврдување на состојбите со недостатокот
на финансиски средства во образованието (прет
ставнициод8општини,4одМФи3одМИОА)каде
беше потврдено дека одредени општини имаат не
искористени средства за образование, кои стојат во
државниот трезор, а причина се неисплатените до
спеаниратикоиопштинитеморадаимгиисплататна
добавувачите,иливоодреденислучаиповеќекратното
повторувањенапостапките за јавнинабавки.Осумте
претставници од општините донесоа заклучоци (4
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претставнициодМФи3претставнициодМОНсеиз
земааодовиезаклучоци)

Заклучок 1:Постоинедостатокнасредствазаобразо
ваниеипотребноезголемувањенасредстватавоблок
дотациитеодбуџетотнаРМ,соцелзадоволувањена
реалнитепотребивоовааобласт.Секоеменувањена
формулата,воваквасостојбанаевидентеннедостаток,
сега би предизвикало самопретурањена средствата
одедниопштинизасметканадруги.

Заклучок 2: Општините во кои се сконцентрирани
среднитеучилиштададобијатдополнителенпроцент
воблокдотациите.Точноедекасредстватасепрефр
лаатпобројнаученици,нопритоанесеземапредвид
колкуодтаабројкасеоднесувазаученицикоидоа
ѓаатоддругиопштиниизаколкавакилометражатре
бадаимсенадоместипревозот.Ученицидоаѓаатод
големидалечини,најголемделоднивземаатсредства
и закомбиниранпревоз меѓуградскиипотоа град
ски,има големброј ученицикоидоаѓаатод средини
каденемаорганизиранјавенпревоз,анееутврдено
итоадалитребадасеисплаќаатидецатакоиодатво
другасредина,иаковосвојатаопштинајаимаатистата
образовнанасока.ЗасетооваМОНтребадаподготви
Правилник, според кој општините ќе се раководат
приисплаќањетонасредствата,ноидонекадеќесе
утврдипотребнатасуманасредствазапокривањена
реалнитетрошоцизапревознаучениците.

Заклучок 3:ДоколкуМОНнеможедаобезбедиадек
ватно покривање на финансиските потреби за обра
зование,тогашопштинитеќесесоочатсоречисине
решливпроблем,којќеоставидолгорочнипоследици
инаопштинитеинапроцесотнаобразованиевоРМ.

■ МОН ДЕцИДНО ДА СЕ ИЗЈАСНИ И ДА ДОСТАВИ 
ПИС МО до сите локални власти со изјаснување околу 
РЕ АЛНИТЕ ПОТРЕБИ ЗА ПРЕВОЗ НА ВРАБОТЕНИТЕ. 
Упатувањето на одговори од МОН дека „средствата 
општините ги добиваат во блок дотациите, од каде 
можат да црпат средства и за ваков надоместок 
(надомест за превоз на наставници)”, создава 
забуна кај наставниот кадар, дека за оваа намена 
во општините стигнуваат вакви средства од МОН, а 
општините не ги процесираат понатаму. Поради тоа 
има случаи каде локалната власт, губи судски спо-
ро ви за вакви случаи. Се бара МОН ДА ДОСТАВИ 
ДОПИС ДО СИТЕ ОПШТИНИ каде јасно ќе укаже 
дека средствата за превоз на вработените се по крие-
ни со бруто плата.та Исто така, потребно е МОН да 
предвиди дополнителни средства за НА СТАВ НИ цИ-
ТЕ, во средините КАДЕ ШТО НЕМА ЈАВЕН ПРЕВОЗ и 
да ги достави до општините кои ќе поднесат вакво 
барање.

■ Да се следи ПАЗАРОТ НА ЗГОЛЕМУВАњЕ НА цЕ НА-
ТА НА ГОРИВА И ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА заради 
ан тиципирање на дополнителните трошоци. ДА 
СЕ ОБЕЗБЕДИ НАФТА ОД СТОКОВИТЕ РЕЗЕРВИ за 
учи лиштата. Да се обезбедат нови автобуси или 
ком биња за општините, каде ќе се води грижа за 
кон фигурацијата на теренот, особено за руралните 
опш тини, што ќе биде проследено и со соодветни 
сред ства за обезбедување на нафта за превоз, или 
пак, од стоковите резерви. Ова е во согласност со 
државната политика за обезбедување на рам но ме-
рен регионален развој и обезбедување на еднакви 
услуги за сите граѓани. Да се ДАДЕ СОГЛАСНОСТ од 
МОН за ВРАБОТУВАњЕ на ВОЗАЧ за автобусите, за 
опш тините каде овие возила се доделени. 
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Образложение: Нафтата од стоковите резерви да им
сеподелинаопштинитесоцелделумноподмирување
на обврските кон превозниците, како и за греење
на училиштата. Руралните општини бараат еднаков
третман при распределбата на нови автобуси. Мора
да има вработено и одговорно лице кое ќе го врши
превозот.

• МОН да ДОНЕСЕ СООДВЕТНИ ПРАВИЛНИцИ ИЛИ 
ДРУГИ ПОДЗАКОНСКИ АКТИ со кои ќе се уредат 
прашањата кои создаваат правни дилеми и истите 
да бидат дадени на разгледување на ЗЕЛС во 
нивната предлог -фаза. 

Образложение:СодонесувањенаПРАВИЛНИКзаза
должителното средно образование ќе се утврди по
стапката на општините при обезбедувањето на пре
воз и сместување на учениците (заради недоволен
капацитет на ученички домови кои во поголем број
сè уште имаат нерешен имотноправен статус). МОН
да изработи и посебен ПРАВИЛНИК за изрекување
на педагошките мерки во задолжителното средно
образование (требаше да се стави основ во новиот
Закон за средно образование, да не се пропушти)
ПРАВИЛНИК за утврдување критериуми за избор на
членови на училишните одбори, како и ПРАВИЛНИК
зареализирањенаекскурзиивосреднообразование,
слично како што е тоа регулирано за основното
образование.

• ЗЕЛС да има свој ПРЕТСТАВНИК при распределбата 
на средства за капитални инвестиции во обра-зо ва-
ние то. Предлог-распределбата да биде навре-мено 
доставена до ЗЕЛС на разгледување.

Образложение:Предлограспределбатадабидена
времено доставена до ЗЕЛС на разгледување. Да се
утврдат критериумите за распределба на средствата
за капиталните инвестиции по општини, да се кон

султираЗЕЛСзаутврдувањенаприоритетитеидасе
воспостави механизам на тесна комуникација и кон
султацијаприутврдувањетонаизносите.

■ МОН да ги разгледа ПРЕДЛОГ ДОКУМЕНТИТЕ што 
ги изработи Комисијата за разграничување на ин ге-
рен циите меѓу општинските и државните про   светни 
инспектори, формирана на предлог на ми нистерот за 
образование и наука и да пре зе ме соодветни чекори 
за нивно ревидирање и реа ли за ци ја.

Образложение: Формиранатакомисија,составенаод9
члена:5општинскиинспектори,3државнипросветни
инспектории 1 претставникодМОН (правна служба)
одржадвасостанокаодкоипроизлегоадвапредлог
документи: а)Предлог документ заразграничување
на надлежностите на државните и општинските
инспектори и б) Предлог документ за усогласување
наЗаконотзапросветнаинспекција,Законотзаоснов
но образование, Законот за средно образование и
сите подзаконски акти одобласта на образованието,
со Законот заинспекцискинадзор (Сл. весникнаРМ
бр.50/10).

■ Да се утврди систем на утврдување на НАДО МЕ С-
ТОцИТЕ ЗА НАСТАВНИцИ РАСПОРЕДЕНИ СО СО ОД-
ВЕ ТЕН ФОНД НА ЧАСОВИ ВО ПОВЕЌЕ УЧИ ЛИШТА, а 
на територија на повеќе општини. 

Образложение: Определени наставни предмети за
коинаставникотвработенвоопределенотоучилиште
не е во можност да го исполни потребниот фонд на
часови, надополнувањето го врши во други училиш
та во рамките на истата, или во училишта во друга
општина.Когастанувазборзавработувањенаопре
делено време, општините склучуваат меѓусебни спо
годби со кои го утврдуваат уделот во надоместокот
на наставникот, според што се врши и префрлањето
на средствата. Но кога треба да се заснова постојан
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работен однос на неопределено време, истиот треба
да се заснова во едно училиште, кога и настанува
проблемотсофинансирањетонанеговитенадоместоци
ираспределбатапомеѓуопштините.

■ Да се најде РЕШЕНИЕ ЗА ОДРжУВАњЕТО НА КОМП -
ЈУТЕРИТЕ И КОМЈУТЕРСКИТЕ МРЕжИ. НА МЕ СТО 
ЗГОЛЕМУВАњЕ НА КАДРИТЕ ВО МИОА ЗА ОВАА 
НА МЕНА, ДА СЕ ПРЕФРЛАТ СРЕДСТВА ВО БЛОК ДО-
ТА цИИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВРА БО ТУВАњЕ НА 
ВАК ВИ ЛИцА ВО УЧИЛИШТАТА, по ра ди потребата 
од брзо и итно интервенирање на стручните лица.

Образложение:Восекојаопштинадасеобезбединај
малкуеднолицевоучилиштекоеќејаодржувамрежа
та,асредстватадагиобезбедиМОН.Истовременодасе
предвидатитрошоцизаодржувањенакомпјутерите.
Неевозможно,определенитепретставнициодМИОА
да постигнат да ги задоволат потребите на училиш
тата. Наместо вработувањата за овие лица да се
реализираатвоМИОА,дасевработатиститевоопш
тините,илидасепрефрлатсредстваводотациитеза
образованиезаобезбедувањенавработувањенавак
вилицавоучилиштата.Од тоа зависиреализацијата
навистинскатаидејанаПроектот„Компјутерзасекое
дете“.

■ Неопходно е ЗАЈАКНУВАњЕ НА СТРУЧНИТЕ СЛУж-
БИ ВО УЧИЛИШТАТА, а особено дефектолози, со ци-
јални работници, психолози и педагози, како и да се 
обезбедат соодветни средства за нивно вра бо ту ва-
ње. 

 КУЛТУрА 

■ Да се регулира моменталната состојба со ЗАШТИ-
ТЕНИТЕ ОБЈЕКТИ кои се наоѓаат на територија на 
соодветната општина. ЗАКОНОТ ЗА ПРОСТОРНО И 
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАњЕ ДА БИДЕ системски 
за кон, кој ќе овозможи правен основ постапките на 
донесување на урбанистички планови да не се ко-
чат. Објектите да бидат категоризирани врз ос но ва 
на што ќе се утврди соодветната надлежност на др-
жавата или на општината.

Образложение: Наовиеобјектиопштинатанемаправо
да интервенира поради нивното културно значење а
заради зачувување од уривање и разубавување на
ликотнаобјектот,аистовременоопштинитесеспре
чени во целосното реализирање на деталните урба
нистичкиплановивоопштината.

■ ЗЕЛС бара Владата на РМ да го децентрализира 
УП РАВУВАњЕТО СО ОБЈЕКТИТЕ НА КУЛТУРАТА 
кои моментално се во надлежност на државата, од-
носно Министерството за култура. Постапката да ја 
иницираат општините во зависност од својот ин те-
рес.

Образложение:Ваквитеобјектисенаоѓаатвоисклу
чителнолошасостојба,асонивнодецентрализирање
идавањенастопанисувањенаопштините,нобездол
гови,ќесеобезбедизаштитаодпропаѓање,ноиќесе
генерираидополнителенприходзаопштината.Затаа
цел,Министерствотозакултурадаизготвисписокна
ситеобјектиодобластанакултуратадоЗЕЛС,задасе
започнесореализацијанаовааиницијатива.
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■ Владата да обезбеди ПОВОЛНИ КРЕДИТИ за под-
дрш ка културата, со цел обезбедување основни ус-
лови за изградба на капитални објекти (театри, му-
зеи).

Образложение: Наовојначинќесеобезбедиизградба
и долгорочно одржување на капитални објекти од
областанакултурата,ноиќесепоттикнеразвојотна
културатаиводругиопштини.

■ Претставник од ЗЕЛС да учествува при РАСПРЕ-
ДЕЛ  БАТА НА СРЕДСТВА ОД ПРОГРАМИТЕ на Ми-
ни  стерството за култура наменети за општините и 
со претходно доставени предлози и иницијативи да 
учест вува во креирањето на програмите за култура 
на локално ниво. 

Образложение: Следењето на процесот да му биде
овозможено на ЗЕЛС кој ќе има свој претставник во
Комисијата за избор на град на култура и останати
важнинастанииманифестациикоисеодзначењеза
развојотнакултуратавоЕЛС.

 сПОрТ 

• Во најкраток можен рок, ЗЕЛС и Владата на РМ да 
из вршат РЕВИЗИЈА НА ДЕЛБЕНИОТ БИЛАНС НА 
СПОРТ СКИТЕ ОБЈЕКТИ, разрешување на имотно – 
правните односи, по што истите би се пренеле во 
сопственост на општините. Да се деблокира Аген-
ци јата за управување со спортски објекти.



 УрБАнИЗАМ И ПрОсТОрнО ПЛАнИрАЊЕ 

■ Соодносот на распределба на средствата 80% - 
20% во корист на општините да се применува и при 
ПРИ ВАТИЗАцИЈАТА НА ИЗГРАДЕНОТО ГРАДЕжНО 
ЗЕМ ЈИШТЕ.

■ Да се обезбедат средства за ФИНАНСИРАњЕ НА 
УР БАНИСТИЧКИТЕ ПЛАНОВИ ЗА СЕЛО и за до не-
су вање на НОВИТЕ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ на 
опш тините. 

Образложение: Финансирањето на овие планови се
огромен товар за руралните општини, особено за
радитоаштонајголемиотделодградбитесенееви
дентирани.Останатите општини, исто така, се во пе
риод на донесување на нови урбанистички планови,
порадиистекотнапериодотзакојседонесени.

■ 50% од средствата остварени при ПРЕНАМЕНА НА 
ЗЕМ ЈОДЕЛСКОТО ВО ГРАДЕжНО ЗЕМЈИШТЕ да би-
дат приход на општините. 

Образложение: Во руралните општини постои голем
интерес за пренамена на земјоделско во градежно
земјиште, што подразбира постапка и пред надлеж
нотоМинистерствозаземјоделство,шумарствоиво
достопанство.Восогласностсопрописите,трансфор
мацијатапретпоставувагенерирањенаприходи,штое
најсоодветнодабидатутврденикакоприходзаопш
тините.

■ Да се зголеми износот на СРЕДСТВА ОД ФОНДОТ ЗА 
ЛО КАЛНИ ПАТИШТА и да се гарантира вклученост 
на ЗЕЛС при утврдувањето на критериумите на рас-
пре  делба на средствата. 

Образложение: Средстватаодфондотсогодининана
задизнесуваат500милиониденари, а соистиотра
ководиАгенцијатазалокалниирегионалнипатишта.
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Истиот е драстично намален во 2009 и 2010 година.
ЗЕЛС бара состојбата со предвидените средства за
општинитедасевратинаизнос,најмалкуидентичен
соизносоткојопштинитегодобивааво2008година.
Конечно, намалувањето на средствата заради
користењето на кредитни линии од меѓународни
финансискиинституции,додекаактуелноутврдениот
износнасредстванаменетизаопштинитесепретежно
за зимско одржување е долгорочно неодржливо и
неприфатливо.

 ЕнЕрГЕТИКА 

■ Општините кои ќе воведат користење на АЛТЕР-НА-
ТИВ НИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА да бидат финан сиски 
стимулирани со мерки од Владата;

Образложение: Со националните програми директно
требадасепоттикнат,дабидатподдржаниипомагани
општините кои ќе ги следат современите трендови
назаштеданаелектричнаенергијаивоведувањена
обновливииодржливиизворинаенергија;

■ Вишокот на производството на електрична енергија 
од страна на единиците на локалната самоуправа, 
јав ните установи и јавните претпријатија задол жи-
тел но ДА СЕ ОТКУПУВА од страна на субјектите во 
елект роенергетскиот систем, без оглед на произ-ве-
де ната количина.

Образложение: Со сè поширокото воведување на
практики за енергетска ефикасност, локалните јавни
субјекти и институции имаат можност самостојно да
произведуваат одредени количества на електрична
енергија. Со оглед на практиката во земјите на
ЕУ, производството задолжително се апсорбира
од електроенергетскиот систем преку размена и
пребивањенатрошоците.Оваапрактикаќејастиму
лираенергетскатаефикасноствоРепубликаМакедо
нијаиќеобезбедисамоодржливостна системитена
локалнониво.
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 рУрАЛЕн рАЗВОЈ 

■ ПРИ КРЕИРАњЕТО на националните програми за 
под дршка на развојот ДА СЕ ВОДИ СМЕТКА ЗА ПО-
ТРЕБИТЕ И МОжНОСТИТЕ НА ОПШТИНИТЕ СО СЕ-
ДИШ ТЕ ВО СЕЛО. Потребно е да се прецизираат 
јасни критериуми со кои финансиски најзагрозените 
општини ќе добијат предност при распределбата на 
средствата;

■ Да се утврди правен основ во согласност со кој опш-
ти ните ќе се стекнат со ПРАВО НА УПРАВУВАњЕ 
СО ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ, ПАСИШТАТА И 
ШУМИТЕ, за потребите на руралниот развој и раз-
војот на земјоделството. До пренесувањето на ова 
право, на општините да им СЕ ДАДЕ НА УП РА-
ВУВАњЕ ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ КОЕ Е РАС-
цЕП КАНО ДО ДВА ХЕКТАРИ и ова право да биде 
утвр дено за сите општини без оглед на тоа дали ста-
нува збор за општини со седиште во село, или за ру-
рал ни подрачја во општините со седиште во град.

Образложение: Правото на управување со земјо
делското земјиште во името на државата ќе го пот
тикнеруралниотразвој,ќегиразвиеопштинитеиќе
го стимулира локалниот економски развој. До доне
сувањето на оваа мерка, како преодно решение се
предлагаситнитепарцели,коипретежносеворурал
нитесредини,даимседадатнауправувањенаопш
тините.Овиепарцели,вонајголемиотбројслучаи,се
настанатикакорезултатнапроцесотнамиграцијаод
овиесредини,когаиститесеоставенинадржаватапо
радиможностанаграѓанитедасестекнатсоправона
користењенадетскидодаток..Бројотнаовиепарцели
еогромен,некаденад100.000,коивомоментотсеили
узурпиранииливоопштонесеобработуваат.

■ СРЕДСТВАТА ДОБИЕНИ ОД ЗАКУПНИНИТЕ на зем јо-
делското земјиште и пасиштата, како и СРЕД СТВАТА 
ДОБИЕНИ КАКО НАДОМЕСТ ОД КОНцЕСИЈА за лов, 
риболов и сл. ДА СЕ РАСПРЕДЕ-ЛАТ во сооднос 20% 
- 80%, ВО КОРИСТ НА ОПШТИНИТЕ. 

■ ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ 
во целост (100 %) да биде ПРИХОД НА ОПШТИНИТЕ, 
односно да биде третирана како занаетчиската деј-
ност.

Образложение: Средствата би се искористиле за
општински програми за поттикнување на развојот
наземјоделството,ноиОДРЖУВАЊЕНАПОЛСКИТЕ
ПАТИШТАкоисеоставенинасамитеземјоделци,иако
иститесевлезенивокатастарскитеевиденции.

■ ДА СЕ ИЗНАЈДЕ соодветен БРЗ И ЕФИКАСЕН НА-
ЧИН ЗА ИЗДАВАњЕ ИЛИ ПРОДАВАњЕ НА ПЕСОК 
И ЧАКАЛ ОД РЕЧНИТЕ КОРИТА И СУВОДОЛИцИТЕ 
(мож но предлог-решение: да се издава дозвола по 
еди ница метар кубен - м³).

 Средствата да се распределуваат во согласност со 
пред видената распределба во Законот за мине-
рал ните суровини, помеѓу локалната и централната 
власт.

Образложение: Песокот и чакалот кој се таложи по
течениетонаречнитекоритаисуводолицитеересурс
којпретежносеискористуванезаконскиодносноие
предметнадиваексплоатација.Оддругастрана,до
колкунесеискористува,илипостепеносеталоживо
вештачките акумулации, или пак често е причина за
предизвикувањенапоплавииизлевањенаводитеод
речнитекорита.Исто така, таложењетоврзоколните
површининаречнитекоритаисуводолиците,предиз
викуванивнооштетувањесоштодоаѓадонамалување
наквалитетотнаовиеземјоделскиповршини.
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■ ЗА ПОЗАЈМИШТАТА НА ПЕСОК И ЧАКАЛ ЗА ПАТИШ-
ТА, УЛИцИ И ДРУГИ ЈАВНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБ-
ЈЕК ТИ, поради непостоење на брз и ефикасен начин 
за издавање на концесиско право за експло-атација, 
исто така да се предвиди ИЗДАВАњЕ ДОЗВОЛА ПО 
ЕДИНИцА МЕТАР КУБЕН (м³). Средствата по овој 
основ да се распределуваат во согласност со ре-
шението од Законот за минералните суровини, по-
ме ѓу локалната и централната власт.

Образложение:Когасеградатинфраструктурниобјек
типосебноодмалисреденобем,азакоисепотребни
насипи,нема соодветнобрзоиефикаснорешение за
издавање на концесиско право за експлоатација. Во
овие случаи изведувачите поднесуваат барања во
општините кои немаат надлежност да издаваат доз
волизаовааактивност,инајчестосезабележувадива
експлоатацијанапесокичакалодстрананаизведу
вачите.

■ Општините да можат ДА УПРАВУВААТ СО ВОДО-
ПОИ ЛА И МИКРО АКУМУЛАцИИ, во кои ќе можат да 
инвестираат, а соодветно на тоа и ДА ДАВААТ СО-
ГЛАСНОСТ ЗА КОРИСТЕњЕ НА ИСТИТЕ.

Образложение: ИПАРД програмата и Националната
програмазарураленразвојнудатодличниможности
заразвојнаруралнитесредини,ноовиеможностиод
друга страна се ограничени поради неможноста да
се обезбеди вода за наводнување по правен основ,
односнодасеобезбедатсоодветнипотврдизакори
стење,бидејќинепостоиопределенаинституцијакоја
ќеуправувасоистото.

■ Да се донесе НОВ ЗАКОН ЗА ШУМИ со кој ќе се из-
вр ши целосно усогласување на законодавството со 
стандардите на ЕУ, а со кој ќе се уредат посебни 
до полнителни мерки и право на пренаменување на 
шум ското земјиште во земјоделско земјиште.

■ ОТВОРАњЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОДРАЧНИ КАН-
цЕ   ЛАРИИ на Министерството за земјоделство, шу-
мар ство и водостопанство и пунктови од страна на 
Агенцијата за поттикнување на развојот на зем јо-
дел ството.

Образложение:Овабарањеима зацелпоголемо за
познавањеназемјоделцитесопрограмитезаразвоји
можноститезааплицирањепоистите.

■ Да се овозможи процентуална распределба на 
СРЕД СТВАТА ОД ОЗНАКА ЗА СЕЧА НА ШУМА наме-
нета за одржување на локалните патишта, како и 
од надоместоците за ЕКСПЛОАТАцИЈА НА ШУМСКИ 
ПЛО ДОВИ во сооднос 50-50% помеѓу државата и 
еди ниците на локалната самоуправа.

Образложение: Со оглед на тоа што општините се
надлежни за изградба, реконструкција и заштита на
локалнитепатишта,совршењетонадејноститеповр
зани со шумите доаѓа до редовно амортизирање на
локалнатапатнамрежа,одкадеопштинатасесоочува
соогромнифинансискипотребизанивноодржување.
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 рАМнОМЕрЕн рЕГИОнАЛЕн рАЗВОЈ 

■ Во 2011 година, цЕЛОСНО ДА СЕ ПОЧИТУВА ЗА-
КОНОТ ЗА РАМН. РЕГ. РАЗВОЈ и во вуџетот на РМ да 
се предвидат сите средства во согласност со законот 
(мин. 1% од БДП) или соодветно да се усогласи и 
измени постојниот закон. 

■ ДА СЕ ВКЛУЧИ ПРЕТСТАВНИК НА ЗЕЛС како член во 
Ко мисијата за избор на проекти.

■ СОВЕТИТЕ за регионален развој САМОСТОЈНО ДА 
ГИ УТВРДУВААТ приоритетните проекти и истите да 
не бидат предмет на дополнително оценување. 

 ЖИВОТнА срЕдИнА 

1. ПРОГРАМИ И ФОНДОВИ НА МИНИСТЕРСТВО 
 ЗА жИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО 
 ПЛАНИРАњЕ 

■ ЗЕЛС бара вклученост на свој ПРЕТСТАВНИК ВО КО -
МИСИЈАТА ЗА УТВРДУВАњЕ ПРИОРИТЕТИ И КРИ-
ТЕ РИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА И РЕАЛИЗАцИЈА НА 
СРЕДСТВАТА од годишната инвестициска програма 
за животна средина во рамките на Министерството за 
животна средина и просторно планирање, како и да се 
предвиди претставник на ЗЕЛС како член во сите идни 
фондови формирани во рамки на Ми ни стерството, а чии 
корисници се и општините во Ре публика Македонија 
(на пример предвидениот Фонд за животна средина). 

Образложение:ОвабарањенаЗЕЛСсеутврдувасоцел
транспарентно,навременоицелисходнокористењена
средстватаодстрананаопштините.

 2. ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА 
 жИВОТНАТА СРЕДИНА 

■ ЗЕЛС бара да се изврши соодветна ИЗМЕНА НА ЗА-
КОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА жИВОТНАТА СРЕДИНА во 
делот на „Оцена на влијанието на определени стра-
те гии, планови и програми врз животната средина“ 
и „Оцена на влијанието на определени проекти 
врз животната средина“, со што за објектите и 
инфраструктурните инсталации (надземни и под-
зем ни) кои што веќе се предвидени со соодветни 
одоб рени и усвоени урбанистички планови, а кои 
под лежат и за кои се изготвува студија за влијание 
врз животната средина, да не се врши оцена на вли-
ја нието врз животната средина, пред сè, поради 
дол готрајноста на постапките и до неколку месеци 
и поради неколкукратното наплаќање на истите (за 
из работка на студија, за поднесување на студија во 
МжСПП, за издавање на Б-дозволи, одобренија за 
елаборати). 

Образложение: Во 2011 година е направена мала
изменавоовојделодЗаконот,соштоепредвидено
градоначалникот на општината да одлучи дали ќе
изврши оцена на влијание врз животната средина и
истото да го достави до Министерството за животна
средина и просторно планирање на одобрување,
зарадишто требадапополниформуларкојречисие
50% од текстот на изработена студија. Објектите и
инфраструктурните инсталации од локално значење
што се предвидени со усвоени урбанистички и
просторни планови, пак, подлежат надруг режим за
издавањедозволи(БИСКЗдозволииодобрувањена
елаборатвонадлежностнаопштините)кадеповторно
се испитува капацитетот и нивото на загадување
на операторот/инсталацијата или во согласност со
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понудениот технолошкиот процес и предвидените
меркизазаштита (нановиобјектииинфраструктурни
инсталации) се предвидува степенот на загадување
во околината, зашто субјектите се стекнуваат илине
се стекнуваат со соодветнатадозвола.Сонаведениот
предлог, би се заштедиле средства на општините
и време, а планираните инвестиции особено во
актуелниот „градежен бум“ во земјава, ќе бидат
компатибилни со останатите олеснувања вградени
во законската регулатива (Одобрение за градење во
4чекори,еаукцијазаотуѓувањеидавањеподзакуп
наградежноземјиштесопственостнаРМ,еградежни
дозволи, екатастар итн.), сè со цел да се поттикне
влезотнаинвестициивоземјава.

■ Да се забрза процесот на обезбедување правна ос-
нова за распределба на НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИС КО-
РИ СТУВАњЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ, однос но дел 
од овој надоместок за производство на електрична 
енергија да биде распределен во сооднос 50 – 50% 
помеѓу општините и државата.

■ Да се формира посебно ТЕЛО ЗА ВОДИ, кое ќе биде 
за должено за утврдување стандарди, критериуми и 
ус лови за креирање НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВАњЕ 
СО ВОДИ и за распределба на средствата во со гла с-
ност со истата. Телото да биде составено од по еден 
прет ставник од министерствата за земјоделство и 
шумарство, здравство, економија, транспорт и врс-
ки, локална самоуправа и тројца претставници од 
ЗЕЛС, а со него да раководи министерот за животна 
сре дина и просторно планирање. 

Образложение:Сегашнотозаконскорешениепредви
дуваминистеротзаживотнасрединадајапредлага,а
Владатадајаусвојувапрограмата,приштоминистерот
заживотнасрединатребадаприбависамомислење
од министерствата за здравство, земјоделство и
транспорт и врски. Сметаме дека на ваков начин се

исклученизначајниинституцииисубјектикоиможат
суштинскидапридонесатзатранспарентно,наменско
иправилнонасочувањенасредстватазареализација
напрограмата.

■ Да се обезбеди посебен финансиски инструмент за 
СУБ ВЕНцИОНИРАњЕ НА ИЗГРАДБАТА И ОДРжУ-ВА-
њЕ ТО НА ПРОЧИСТИТЕЛНИ СТАНИцИ, бидејќи за ис-
ти те се потребни огромни финансиски средства, за кои 
дури и странската помош не е доволна. Опфатот на ре-
ше нијата треба да се протега на неколку општини, со 
оглед на тоа што станува збор за поврзани еко-системи. 
Заш титата на животната средина е од особена важ ност 
за државата. Општините не се финансиски во состојба 
да вршат изградба и одржување на пречистителните 
станици. Меѓународната помош во многу случаи е 
недоволна. Со посебни финансиски инструменти мора 
да се поддржи оваа надлежност на општините.

 3. ГРАДЕњЕ НА КАПАцИТЕТИ НА ОПШТИНИТЕ 

■ Министерството за животна средина и просторно 
пла нирање на Република Македонија да определи 
тим од своите вработени за одржување ОБУКА НА 
ОПШ ТИНСКАТА АДМИНИСТРАцИЈА ЗА СПРОВЕ ДУ-
ВАњЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДИ и за поврзаните по д-
за конски акти што досега се усвоени.

Образложение: Предлогот доаѓа по упатено барање
одЗЕЛСдоМЖСППзаназначувањетимодвработени,
наштоМинистерствотодвапатигоодбибарањетоод
причинаштонемавремезаваковвидактивност.ЗЕЛС
смета декаМинистерството има должност истото да
гостори,затоаштоЗаконотзаводиерелативнонова
законскарегулативаинајдоброинајадекватноможе
да ù се пренесе на општинската администрација од
органотштогоспроведуваЗаконот.
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 4. ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ОД БУЧАВА 

■ Глобите изречени од страна на општинските инспектори 
во согласност со Законот за заштита од бучава во жи-
вот ната средина да бидат ДИРЕКТЕН ПРИХОД НА 
ОПШ ТИНИТЕ. 

 КОМУнАЛнИ дЕЈнОсТИ 

■ ЗЕЛС бара да се заостри и дополнително да се уре-
ди постапката на утврдената ДОЛжНОСТ ЗА ОТ-
СТА ПУВАњЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИС-ТЕМИ 
КОН ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВРЗ ОСНОВА НА 
ЗАКОН. а со буџетот на државата да се планираат 
повеќе средства за реконструкција и санација на 
водоснабдителните системи. 

Образложение:aОвој нерешен проблем претставува
голем проблем за општините, кои во согласност со
законотморадагипрезематсистемите,ноимаотпор
одлокалнотонаселениеиистотонегодозволуватоа.

■ ЗЕЛС утврдува дека голем проблем за општините 
прет ставува ИЗВРШУВАњЕТО НА ДОНЕСЕНИТЕ РЕ-
ШЕ  НИЈА во постапката на инспекциски надзор.

Образложение:Непостоиутврденапостапкаинадлеж
ност на органите кои треба да вршат отстранувањата
на предметите, чувањето на отстранетите предмети и
наплата – надомест на трошоците на извршувањето
доколкукакосопствениксејавувафизичколице.

■ Заради соодветно спроведување на Законот, пот-
реб но е ДА СЕ УТВРДАТ СООДВЕТНИ КАЗНЕНИ ОД-
РЕДБИ ОСОБЕНО ПО ТОЧКИТЕ 17, 18 И 19 ОД ЧЛЕН-
ОТ 3 ОД ЗАКОНОТ

Образложение: Станува збор за следниве комунални
дејностизакоинедостигаатказнениодредби:
– Отстранувањеичувањенанепрописнопаркирани
возила,хаварисанивозила,земјоделскимашинисо
приклучниилибезприклучниорудија,ерадикација
на животни скитници, украсување на населените
места,одржувањенајавнисанитарнијазли,аеро
запрашувања,дезинфекција,дератизацијаислич
но;

– Отстранувањеичувањенаситнаикрупнастокаи
живинавоурбанисредини;

– Сечењеискладирањенаогревнодрвоијагленна
јавниисообраќајниповршини.

1. ЗАКОН ЗА СНАБДУВАњЕ СО ВОДА ЗА ПИЕњЕ

■ Заради загубите на вода од системите, но и заради 
санкционирање на противправно користење на зна-
чи телни количини на вода, ЗЕЛС бара да се разгледа 
можноста за ЗГОЛЕМУВАњЕ НА КАЗНИТЕ по овој 
основ, а и УТВРДУВАњЕ НА „КРАжБАТА НА ВОДА“ 
КАКО КРИВИЧНО ДЕЛО. 

■ ЗЕЛС бара ДА СЕ ЗАБРАНИ ПРАВОТО ДА СЕ ВРШАТ 
ДУПЧЕњА ЗА КОРИСТЕњЕ НА ВОДА НАДВОР ОД 
УРБАНИСТИЧКИОТ ОПФАТ и надвор од организи -
раниот водоснабдителен систем. 

Образложение: Воочен е тренд на исклучување од
водоснабдителните системи на поголемите правни
субјектикоисеголемипотрошувачинаводаинивното
самостојно дупчење и црпење на подземни води,
приштосесоздаваатпоследиципогравитацијатана
земјиштето,инсталациитеитн.
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■ ЗЕЛС бара да се определи СОцИЈАНА ПОМОШ во про-
тив вредност од определена количина на по т р о  шена 
вода ЗА СОцИЈАЛНО ЗАГРОЗЕНИТЕ ДО МА ЌИН СТВА.

Образложение:Социјалнитедомаќинстваправатдол
говиштонеможедасенаплатат.

2. ЗАКОН ЗА УПРАВУВАњЕ СО ОТПАД

■ ЗЕЛС бара да се уреди прашањето со ДЕПОНИРАњЕ 
НА ГРАДЕжНИОТ ШУТ И ЗЕМЈА ОД ИСКОП, а со кој 
треба да се уредат посебните услови на орга-ни-
зирање, изгледот и стандардите на депониите и на-
чинот на управувањето. 

Образложение: Ова прашање создава неосновано
казнување на неконтролираното исфрлање заради
немање места кои се определени за оваа намена, а
бидејќиопштинитенемаатзаконскаосновазаистото,
односноконстатиранеправенвакуум.

■ Да се изврши УСОГЛАСУВАњЕ НА КАЗНЕНИТЕ ОД-
РЕДБИ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАњЕ СО ОТ-ПАД СО 
ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА каде за ист прекршок 
се предвидени различни износи на парични казни. 

Образложение: Ова барање се поткрепува со
следниот пример: физичките лица се казнуваат со
мандатнаказнаод60евравосогласностсоЗаконот
за управувањесоотпад,додека соЗаконот за јавна
чистота заистиотпрекршок сеизрекуваказнаод50
евраводенарскапротиввредност,аизапрекршокот
запалењенаотпадвоурбанасрединасопрвиотзакон
епредвиденаказнавовисинаод150еврадодекасо
вториотзаконказнавовисинаод50евра.

 ОПШТИнсКА АдМИнИсТрАцИЈА 

■ ЗЕЛС и Владата на Република Македонија со ре сор-
ните министерства да воспостават практика за секој 
донесен закон и подзаконски акт, како и за измени 
и дополнувања на законската регулатива, а коишто 
во целост или дел се однесуваат на спроведување 
надлежност на локално ниво да се обезбеди тим од 
соодветните државни органи и институции за истите 
да им се претстават и објаснат на општините, преку 
спроведување обуки или советувања. 

■ ЗЕЛС и МИОА да воспостават меѓусебен систем/ме -
ханизам на РАЗМЕНА НА ПОДАТОцИ ЗА СПРО  ВЕ-
ДЕНИ ОБУКИ НА ОПШТИНСКАТА АДМИНИ-СТРА-
цИЈА, како и за присуства на истите од стра на на 
вработените во општините. целта е да се овоз мо-
жи преглед на одржани обуки и присутни лица и 
да се најде компатибилност во планирањето на 
обуките, со оглед на тоа што ЗЕЛС реализира спе ци-
јализирани наменски обуки во согласност со по тре-
бите на општинската администрација кои се пред-
ви дени во годишни програми за обука. 
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ЗЕЛС
ЗЕЛСЗЕЛС

ЗЕЛС, во соработка со Министерството за транспорт и
врски и МЛГА (проект на УСАИД, Македонија) презеде
низа активности во подготвувањето на законските ре
шенија за донесување на Законот за градежно зем
јиште. Во овој процес активно беа вклучени речиси
сите градоначалници и општинската администрација
од областа на урбанизмот, кои на поголемиот број ор
ганизиранисостаноциисоветувања,какоипоелектрон
ски пат, ги изнесуваат своите предлози и забелешки.
Овиеактивностидадоаквалитетенпридонесвоподгот

вувањетонаконечниотпредлогдокумент.
Законотзаградежноземјиштебешедонесенодстрана
наСобраниетонаРепубликаМакедонија,астапивосила
на11февруари,2011година,(објавенвоСлужбенвесник
на РМ бр.17/2011 од 14 февруари 2011 година). Беше
предвидено,општинитедаможатдасестекнатсооваа
надлежностод1јули,2011година,заштобешеоставен
еден подготвителен период, во кој локалните власти
требада исполнат соодветни услови. ЗЕЛС издејствува
даиманајголембројнапретставници(тројцачленовиод

АКТИВНОСТИ НА ЗЕЛС ВО ПОДГОТОВКА 
И ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА ЗАКОНИ ОД 
ОБЛАСТА НА УРБАНИЗМОТ

Е ден од најголемите успеси на ЗЕЛс во 2011 
го дина, во областа на урбанизмот, беше ус-
пеш ното лобирање и активно учество во 

до несувањето на Законот за градежно земјиште. 
По веќегодишните заложби, општините да ја до би-
јат надлежност да управуваат со градежното не-
изградено земјиште, стана реалност. Ова за кон ско 
решение е во насока на поттикнување на ин вес-
тициите во општините и развојот на локалните еко-
номии, а пред сè претставува евидентен пример на 
зголемување на степенот на децентрализацијата во 
нашата земја. Во 2011 година, од особена важност 
за локалните власти, како и за целата држава, бе-
ше и донесувањето на Законот за постапување со 
бесправно изградени градби, а ЗЕЛс се вклучи и 
во расправата за измените и дополнувањата во За-

конот за градење. ЗЕЛс активно учествуваше во 
целиот процес на подготвување и донесување на 
овие закони, а продолжи и со континуирана под-
дршка на своите членки, во исполнувањето на 
условите за нивна примена и адекватно импле мен-
тирање. Во тој контекст, ЗЕЛс реализира ин тен-
зивни консултации, советувања, тематски сред би 
на кои градоначалниците и општинската ад ми ни-
страција од областа на урбанизмот и правните од-
де ленија активно дискутираа со претставниците од 
надлежното министерство за транспорт и врски за 
донесување на најадекватни решенија. Беа одр жа-
ни поголем број на седници на УО на ЗЕЛс, на кои 
присуствуваше и министерот за транспорт и врс ки, 
Миле Јанакиески, на кои сите предлози беа де тал-
но дискутирани. 

 ЗЕЛс АКТИВнА ВО ПОддрШКАТА нА сВОИТЕ ЧЛЕнКИ, дА сЕ сТЕКнАТ сО  
 нАдЛЕЖнОсТА дА УПрАВУВААТ сО ГрАдЕЖнОТО нЕИЗГрАдЕнО ЗЕМЈИШТЕ 
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ЗЕЛС)воседмочлениотКомитетотзаградежноземјиште,
почиеизнесеномислење,Министерствотозатранспорти
врскиùпредлаганаВладатанаРМ,дадонесеодлуказа
вршењенаработитезарасполагањесоградежноземјиште
сопственостнаРепубликаМакедонија,заопштинатакоја
гиисполнилаусловитеодчленот89наовојЗакон.

Во согласност со член 89, став 1 и 2 од Законот за
градежното земјиште (Сл. весник на РМ бр.17/2011),
општините, општините во градот Скопје и градот
Скопје можат да ги вршат работите на располагање
со градежно земјиште, сопственост на Република
Македонија,доколкугиисполнуваатследнивеуслови:
1. да имаат изготвено и усвоено ЕДНОГОДИШНА
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА во областа на располага
њето со градежното земјиште сопственост на Ре
публикаМакедонија,

2. даимаатпотребенбројнаВРАБОТЕНИЛИЦАКОИ
ПОСЕДУВААТОВЛАСТУВАЊЕ,

3. даимаатформираноКОМИСИЈАЗАСПРОВЕДУВАЊЕ
НАПОСТАПКИЗАЈАВНОНАДДАВАЊЕи

4. даимаатвоспоставеноЕЛЕКТРОНСКИСИСТЕМЗА
ЈАВНО НАДДАВАЊЕ на градежно земјиште соп
ственостнаРепубликаМакедонија.

Поддршката на ЗЕЛС кон своите членкиинтензивно про
должиивопериодотподонесувањетонаЗаконот.Особено
е значајношто ЗЕЛС ја доби обврската (утврдена во За
конот)да гиорганизираактивноститезаисполнувањена
еден од најзначајните услови: општината да го обезбе
ди потребниот број вработени лица, кои поседуваат ОВ
ЛАСТУВАЊЕ.ЗЕЛСсеобврзадагиорганизираобукитеи
полагањето на испитот, преку кој, законски утврдениот
бројнадржавнислужбенициодредотнараководнитеили
стручнидржавнислужбенициодопштините,ќесестекнат
со потребното овластување да ги водат постапките за
отуѓувањеидавањеподзакупнаградежнонеизградено

земјиште,сопственостнаРепубликаМакедонија.
ЗЕЛСгикоординирашеиактивноститеоколуформирањето
наПрограмскиотсовет,утврденвосогласностсозаконот,
кој по објавениот јавен оглас, се формира во состав:
Родна Живковска, професор на Правниот факултет, на
Универзитетот„Св.КирилиМетодиј“воСкопје,Владимир
Арсовски, професор на Факултетот за архитектура и
ЈованЈованов,професорнаГрадежниотфакултет,оддел
геодезија.
Советотјаутврдисодржинанапочетнатаобукаиодлучи
истатадасеорганизираводвадела:стручен(теоретскиот
делјаопфаќаобластанаправотоиурбанистичкотоплани
рање)ипрактичен(обуказакористењенасофтверската
апликацијазаерегистарие–аукција).
За потребите за реализација на практичната обука и 
полагањето на испитот, во просториите на ЗЕЛС, бе-
ше организирана посебна компјутерска училница, со 
28 компјутерски единици. Самокандидатитекоигипо
сетуваа двата дела од обуката се стекнаа со право да
полагаатиспит.
ЗЕЛС, пред организирањето на обуките за заинте ре-
сираните кандидати, објавуваше јавен оглас во три 
дневни весници.Ворокодосумденаодјавнотообјаву
вањенаогласотодстрананакомисијата,кандидатитеги
доставуваапотребнитедокументи, заштоворокодтри
дена,одподнесувањетонапријавата,наподносителите
коидоставилекомплетнадокументацијапоелектронски
пат им беше испраќано корисничко име и лозинка за
учество на почетната обука, потребни за полагање на
испитот. Овие активности се реализираат со поддршка
на стручната служба на ЗЕЛС. Исто така, ЗЕЛС на секој
кандидат му испраќаше и материјали, потребни за
полагањенаиспитот,коибеасублимиранивоПрирачник 
за полагање испит за стекнување со овластување за 
спроведување постапки за отуѓување и давање под 
закуп на градежно земјиште сопственост на Република 
Македонија и упатство за користење на софтверската 
апликација за е -регистар и е -аукција. Материјалитеги
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подготви Програмскиот совет, кој, исто така, ги состави
и испитните прашања, а ги реализираше и обуките на
пријавените кандидати.Прирачникот беше отпечатен во
тиражод510примероцинамакедонскијазики120при
мероцинаалбанскијазик.

 ОБЕЗБЕдЕнИ дОПОЛнИТЕЛнИ ПОПУсТИ  
 ЗА ПЛАќАЊЕТО ЗА ОБУКАТА 

Во согласност со одлука на Управниот одбор на 
ЗЕЛС, стручната служба на ЗЕЛС изготви тарифник 
за надоместоците за посета на почетна обука и по ла-
гање на испит за стекнување со овластување за во-
дење постапки за отуѓување и давање под закуп на 
градежно земјиште.Вонего,бешепредвиденоинама
лувањенависинатананадоместокот,вовисинаод45%,
доколку општината, во чие име кандидатот се стекнува
со овластување, ја подмирил членарината кон ЗЕЛС,
заклучносопретходнатакалендарскагодина,анајдоцна
допредпочетокотназакажаниоттерминзаодржување
на обуката. ЗЕЛС обезбедува и дополнителен попуст,
вовисинаод20%процентизаопштините,коинажиро–
сметкатанаЗЕЛСќејаизвршатуплататаворокодосум
денаодиздавањетонафактуратаодстрананаЗЕЛС.
ЗЕЛСво2011годинареализира три циклуси на по чет-
на обука и полагање на испит за стекнување со ов лас-
тување. Јавен оглас беше објавуван пред секој циклус.
Експертскиоттимнаобукитејаобразложувашестручната
материја за спроведувањето на Законот за градежно
земјиштеиприменатанасофтверскитеапликации.Учес
ницитесе стекнаасопознавањеводелотназаконската
регулатива, поврзана со Законот за градежно земјиште,
како и со одредбите од законот, со користената терми
нологија, спецификите на урбанистичкото и просторно
планирање,стандардитеинормативитенаурбанистичкото
планирањеисодеталитенаеденодосновнитедокументи
за стекнување надлежност во управување со градежно
неизградено државно земјиште  Програмата за работа

во областа на располагање со градежното земјиште
сопственостнаРМ(урнекбешеиспратендоопштините),
како и со задолжителните алатки во примената на
Законот:–еаукцијаие–регистар(овиедвеапликацииим
себесплатнодостапнинаситеопштинивоРМнаинтернет
страницатаwww.gradeznozemjiste.mk,поставенаворам
китенавебстраницатанаЗЕЛСwww.zels.org.mk).
Првиот циклус на обукибешеорганизиранвопериодот
мај–јуни,2011година
На26и27мај,2011,вохотел„Континентал“,сеодржатео
ретскиотдел,ана30и31мајина7и8јуни–практичниот
дел (во компјутерската училница во ЗЕЛС). На обуката
се пријавија 244 кандидати од кои во целост условите
гиисполни231кандидат.Поиспитотреализиранна13и
14јуни,2011годинаинадватадополнителнитерминиза
испит,на20и21јуни,2011година,сопотврдасестекнаа
вкупно192кандидати.
Вториот циклус на обуки беше организиран во периодот 
септември октомври, 2011 година 
На 15 и 16 септември, 2011 година, во хотел „Радика“
Маврово,сеодржатеоретскиотдел,асофтверскиотдел
бешеорганизиранна19,20и21септември,2011година
(вопросториитенаЗЕЛС).Поиспитот,организиранна26и
27септември,2011годинаидватадополнителнитермина
заиспит,на3и4октомври,2011 година, сопотврдасе
стекнаавкупно68кандидати.
Третиот циклус на обуки беше организиран во периодот 
ноемвридекември, 2011 година 
На 29 ноември, 2011 година, во хотел „Холидеј Ин“, се
одржа теоретскиот дел, а практичниот на 30 ноември,
2011година(вопросториитенаЗЕЛС).Пополагањетона
испитот на 9 декември, 2011 година и дополнителниот
датум, на 16 декември, 2011 година, од 41 кандидат
кои присуствуваа на обуката, со потврда се стекнаа 38
кандидати.
Пред почетокот на испитната сесија, во софтверскиот 
систем беа внесени вкупно 685 испитни прашања.При
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секојвлезнаелектронскиоттест,софтверскиотсистемдо
делувашесетод60прашања, за секојкандидатпоеди
нечно, со поединечен редослед на одговори. Испитните
прашањабеадостапнинамакедонскииалбански јазик.
Зауспешноположениспитсесмета80%точноодговорени
прашања.Секојиспитсеодвивашевовреметраењеод60
минути,приштопоистекотнаопределенотовремесофт
верскиот систем, автоматски го затвора тестот на кан
дидатот.Резултатитенакандидатите,беаобјавуваниво
периодод10минути,позавршувањетонапоединечниот
испит,наинтернетстраницатанаЗЕЛС(www.zels.org.mk).
Полагањето на испитите се реализираше во компјутер
скатаучилница,вопросториитенаЗЕЛС.Возависностод
постигнатите резултати, учесниците добиваа потврда за
посетенаобука,издаденаодМинистерствотозатранспорт
иврскииЗЕЛС.

Вкупно 77 општини, или 90,59% од локалните власти 
во земјава, по трите циклуси на обуки и испити, ор га-
ни зирани во 2011 година, од страна на ЗЕЛС, исполнија 
еден од најзначајните законски услови (да имаат по-
тре бен број на сертифицирани службеници кои се стек-
нале со овластување за водење на постапката). Ста-
ну ва збор за вкупно 307 кандидати, претставници од 
општинската администрација. 
ЗЕЛС ги поддржа своите членки и во исполнувањето 
на уште еден услов: општината да има воспоставено 
ЕЛЕКТ РОНСКИ СИСТЕМ ЗА ЈАВНО НАДДАВАњЕ на 
градежно земјиште, сопственост на Република Ма ке-
до нија. ЗЕЛС со поддршка на УСАИД –Македонија, 
обез беди СОФТВЕРСКИ СИСТЕМ за опслужување на 
ап ликацијата за електронски регистар на градежно 
зем јиште и апликацијата за јавно надавање. Обезбе
дувањето и одржувањето на овој софтверски систем го
вршиновоформиранатаединицанаЗЕЛС,заподдршкана
еопштини(ЗЕПЕ).Вофункцијасеставенииапликациите
заелектронскааукцијана градежното земјиштеиелек
тронскиот регистер на земјиштето, кои се достапни за

ситеопштини,штоќесестекнатсосоодветнаталиценца,
восогласностсозаконот,бидејќирасполагањетосогра
дежното земјиште единствено е возможно преку елек
тронски спроведени аукции. На овој начин, ЗЕЛС исто
временоимпомаганаопштинитевозаштеданаогромни
средства за воспоставување на сопствени системи за
поддршка, при поединечната набавка за изработка на
софтверските апликации за непречено располагање со
градежното земјиште. За оваа цел, ЗЕЛС креираше и
интернет страница: www.euslugi.mk, како основен пор
тал преку кој сите општини ќе може да пристапуваат
конпоединечниапликацииистраницата:www.gradezno
zemjiste.mk, каде е поставен софтверот за е аукции, за
располагањесоградежнотоземјиште.
ЗЕЛС им помогна на своите членки и во исполнувањето 
на условот за добивање со лиценца: општината да имаа 
изготвено и усвоено ЕДНОГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА 
РАБОТА во областа на располагањето со градежното 
земјиште сопственост на Република Македонија. Во
текот на обуката, претставниците на општинската адми
нистрација беа запознаени и со соодветен образец на
годишнатапрограма,штоепотребнодајаусвоиСоветот
насекојаопштина.ЗЕЛСобразецотнагодишнатапрограма
годоставикако„урнек“доситеопштинивоземјата.
Претседателот на ЗЕЛС, Коце Трајановски и министерот 
за транспорти врски, Миле Јанакиески, присуствуваа 
на денот на отпочнувањето на првата обука. Настанот
го проследија поголем број на медиуми, пред кои
претседателотнаЗЕЛС,истакназадоволствоодсериозниот
пристап на општините за навремено започнување со
активностите за исполнување на законските услови за
стекнување со правото да управуваат со градежното
земјиште, при што упати пофални зборови за стручната
службанаЗЕЛСзаподготовкитеиодличнатаорганизација
наовојциклус.Јанакиескиистакнадекависокиотодѕив
напријавеникандидати,јапокажувацврстатаопределба
на општините за стручно и адекватно извршување на
новатанадлежност.
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На пригодна свеченост, по завршувањето на првиот 
циклус, на 24 јуни, 2011 година, во организација 
на ЗЕЛС, на вкупно 192 кандидати од општинската 
администрација, им беа врачени потврдите за стекнато 
овластување за водење на постапка за отуѓување и 
давање под закуп на градежно земјиште, сопственост 
на Република Македонија. Со тоа, уште во месец јуни,
48 општини, или 56, 47% од вкупниот број на општини
во земјава, се стекнаа со еден од најзначајните услови
за спроведување на надлежноста за управување со
градежното неизградено земјиште. На свеченоста, во
преполнатасаланаСоветотнаградСкопје,сертификатите
на кандидатите од општинската администрација им
ги врачија претседателот на ЗЕЛС, Коце Трајановски
и министерот за транспорт и врски, Миле Јанакиески.
Во честитките тие им посакаа успех на претставниците
на општините, во натамошното спроведување на оваа
надлежност. Министерот за транспорт и врски, Миле
Јанакиески, при упатувањето на честитките потсети
декаопштинитеод1јули,доколкугиисполнатидругите
потребни услови, ќе можат во целост да ја преземат
надлежностада управуваат со градежното неизградено
земјиште.Тојизразииголемозадоволствоодцелокупната
соработкасоЗЕЛС.
Во 2011 година, комплетна надлежност утврдена со 
За  конот за градежно земјиште, превземаа:  1.Битола, 
2.Штип. 3.Гевгелија, 4.Демир Капија, 5.Пробиштип, 6. 
Илинден,7. Кочани, 8. Берово, 9. Карпош, 10.Струмица, 
11. Струга, 12. Кисела Вода, 13. Виница и 14.Делчево.  

СОВЕТУВАЊА,РАСПРАВИ,ДИСКУСИИВО
ОРГАНИЗАЦИЈАНАЗЕЛС,ЗАВАЖНИЗАКОНИОД
УРБАНИЗМОТИКОМУНАЛНИДЕЈНОСТИ

Предлогнацртот на Законот за третман на бесправно
изградениобјектииизменитеидополнувањатанаЗаконот
заградење,беапредметнадискусијаначленовитенаУО,
заедносопретставницитеодМинистерствотозатранспорт
иврски,предводениодминистеротМилеЈанакиески,на
14татаседницанаУО,одржанана21и22јануари,2011
година,воМаврово.Министеротистакнадекасоизмените
на Законот за градење, драстично се намалуваат
роковите, времето и чинењето на целокупната постапка
за градење на куќи, згради и трговски центри, односно
од 21 чекор, се сведува на четиридо пет чекори, а тоа
има за цел да овозможи интензивирање на градежните
зафатииинвестициивоземјата.Законотеставеннајавна
расправа,аопштинитеипоелектронскипатдоставуваа
низаквалитетнипредлозиирешенија.
Членовите на УО дискутираа за предлозите за законска
регулатива за легализација на дивоградбите и овоз
можувањето на натамошно планско урбанизирање на
општините, особено што во некои општини дури 60%
проценти од објектите не се легано изградени. Прет
ставниците на УО, беа децидни дека овој закон треба
да се однесува на сите објекти и без ограничување на
легализацијата, односно за индивидуални куќи и ко
лективни градби да бидат опфатени и оние со висина
над 10,2м, како и деловни објекти. Беше изразена за
гриженост околу предвидениот надоместок за лега
лизацијата од едно евро за м2, истакнувајќи дека опш
тинатаоддобиенитесредстваниминималнонеќеможе
да ја обезбеди потребната инфраструктура. Притоа за
бележаа дека на овој начин, исто така, централната
властнавлегувавоингеренциитеналокалнитевласти.УО
побара, Советот на општината да има право самостојно
да донесува одлука за висината на надоместокот
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за легализација, а за легализација на објектите на
социјалнитеслучаи,државатадададеодреденпридонес.
Беше побарано средстватада се уплатуваат на посебна
сметка на општината и да се утврди колку средства се
добиениииститедабидатнаменизадонесувањенанови
детални урбанистички планови. Забелешки имаше и за
краткиотрок(шестмесеци)заприбирањенапотребните
документи. Претставниците од руралните општини,
укажаадеканемаатдоволнокадрикоиќеможатда ги
процесираатситепотребниактивностизавакакратокрок,
потсетувајќидеканајголемиотбројдивоградбивсушност
сенаоѓааттокму,воруралнитесредини.Тиеукажаадека
сесоочуваатисонедостатокнасредствазаизработкана
потребнитедеталниурбанистичкипланови.

 сОВЕТУВАЊЕ ЗА ИМПЛЕМЕнТАцИЈА нА ШТОТУКУ  
 дОнЕсЕнИТЕ ЗАКОнИ ЗА УрБАнИЗАМ 

ЗЕЛСна25февруари,2011година,воОхридорганизира
стручносоветувањезаприменанадонесените:Закон
заградежноземјиште,изменувањатаидополнувањата
наЗаконзаградење,Законзатретманнабесправно
изградени објекти и измените и дополнувањата на
Закон за гробишта и погребални услуги. Повеќе
од 300 вработени од општинските администрација
поставуваа прашања за разјаснување на дилемите
за примена на овие законски решенија на кои
одговараше министерот за транспорт и врски, Миле
Јанакиески и соодветниот тим од МТВ. Со Законот
за градежното земјиште се пренесува надлежноста
во управувањето со државно неизградено градежно
земјиште од централно на локално ниво, од што
профитотзаопштинитеќебиде80%одвредностана
отуѓенотоидаденоподзаемземјиштенатериторијата
од соодветната општина. Еднакво важна законска
регулатива, во насока на воспоставување систем на
регулирање на дивоградбите, легализација, како и
нивнововедувањеводаночниотсистемнаопштините

едонесувањетонаЗаконотзабесправноизградените
објекти. Законот ги уредува условите, начинот и
постапката за евидентирање, утврдување на правен
статус и санкционирање на бесправно изградените
објекти.Соовазаконскорешениесерешидеценискиот
проблем на диво изградени објекти: индивидуални,
колективни и индустриски, а сопствениците добија
можностдагивпишатвојавнатакнигазазапишување
на правата на недвижности и да ги вклопат во
урбанистичкопланската документација, на начин
и во постапка, определени со законските одредби.
Рокот за поднесување на барање за утврдување
на правниот статус на дивоградбите изнесува шест
месеци, од денот на влегувањето во сила на овој
закон.
Измените и дополнувањата на Законот за градење,
пак, во значителна мера ги поедноставуваат
постапкитезастигнувањедоодобрениетозаградење.
Новините во Законот предвидуваат две категории,
наместо досегашните пет, односно прва категорија
градби од значење за државата и втора категорија
којагиобединувапретходнитетрета,четвртаипетта
категорија градби од локално значење.Измените ги
укинаа:одобрениетозаградбанапотпорниѕидовиили
помошни градби вофункција на објект задомување
(огради, потпорни ѕидови и помошни градби) и се
градатнаистаурбанистичкапарцела(гаража,остава,
септичкајамаитн.).Ревизијатанаосновниотпроекти
надзоротнаградбатанемадабидатзадолжителниза
градбитезаиндивидуалнодомувањесоповршинадо
200метриквадратни,азакоидоволноќебидедасе
ставатвоупотребасоизјаваодизведувачот,заверена
на нотар. Постапката за добивање на одобрение
за градење е сведена на четири чекори, освен за
индустрискитеобјекти,закоиепотребноиизработка
на студија за влијание врз животната средина, што
сеподнесувавоМинистерствотозаживотнасредина
и просторно планирање на Република Македонија.
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За водење на постапката за издавање одобрение
за градење се применуваат и одредбите од Законот
за општа управна постапка. Напорот на ЗЕЛС и на
МТВевонасока,штоеможнопоскороодобрението
за градење да се издава по електронски пат, што
ќе придонесе за зголемување на транспарентното
работење на општината и индиректно олеснување
за инвеститорите во следењето на постапките за
градење.

 дИсКУсИЈА ЗА ПрИМЕнАТА нА ПОдЗАКОнсКИТЕ  
 АКТИ ЗА ЛЕГАЛИЗАцИЈА нА дИВОГрАдБИТЕ 

Околу 300 правници и урбанисти од локалната власт,
дискутираа за примената на подзаконските акти за
легализација на дивоградбите, на два еднодневни
семинари, одржани во организација на ЗЕЛС, на 5 и 6
мај,2011година,вохотелот„Континентал“,воСкопје.Со
тоа ЗЕЛС им даде целосна поддршка на своите членки
вообезбедувањетонапоквалитетниуслугиодстранана
општините.СпроведувањетонаЗаконотзапостапувањесо
бесправноизградениобјекти,воовојпериод,претставува
еден од најзначајните императиви за сите локални
власти во земјава, па во соработка со стручни лица од
МТВидиректоротнаДржавниотградеженинспекторат,
Сашо Дуковски, акцент беше ставен на новодонесените
подзаконскиактиодовааобласт.Седумтеправилницисе
однесуваанаформатаисодржинатана:правниотстатус
за бесправен објект, записникот за извршен увид на
самотоместосотехничкиподатоцизабесправниотобјект,
регистарот за поднесени барања за утврдување правен
статус на бесправни објекти, решението за утврдување
правен статус на бесправен објект, урбанистичката
согласност, решение за одбивање на барање за
утврдување правен статус на бесправен објект, како и
Правилникотзастандардизавклопувањенабесправните
објекти во урбанистичкопланската документација.
ДиректоротнаДГИистакнаипримерикоипроизлегуваат

понеодамнешнатапрактичнаприменанаЗаконот,пошто
следеа прашања од присутните. Тие се консултираат за
ситепроблемисокоисесоочилепридосегашнатапримена
наЗаконотзапостапувањесобесправноизградениобјекти
(СлужбенвесникнаРМ,бр. 23од24. 2.2011 година), за
штодобивааисцрпниодговориодстручнителица.

 ПрЕПОрАКИ Од УО нА ЗЕЛс дО ОПШТИнИТЕ, ЗА  
 ПОддрШКА нА ГрАѓАнИТЕ ВО ПОднЕсУВАЊЕТО нА  
 БАрАЊАТА ЗА ЛЕГАЛИЗАцИЈА нА дИВИТЕ ГрАдБИ 

Управниот одбор на ЗЕЛС, по одржаната средба со
министеротзатранспортиврски,МилеЈанакиески,на
18август,2011година,вопросториитенаградСкопје,
упати препораки до локалните власти, во однос на
преземање на дополнителни мерки за поддршка
на граѓаните, во поднесувањето на барањата за
легализацијанадивитеградби,чиирокнаистекување
етретисептември,2011година.Министеротзаедносо
градоначалниците, ги утврдија следните препораки:
1. Најголемиотдел од општините, до 3ти септември
даработатводвесмени,2.Дасепримаатбарањаво
општинатаивосаботите,коиќебидатработни,соцел
даимсеизлезевопресретинаграѓанитекоипоради
работнитеобврскинеможатдагоостваратоваправо
и 3. Дополнително да се ангажираат службениците,
или пак времено да се ангажираат лица, кои би им
помагаленаграѓанитевопополнувањетонабарањата
и би ги посетувале и информирале за можноста за
остварување на ова право преку посети во нивните
домови.



82

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2011

 ОПШТИнИТЕ ПОдГОТВЕнИ ЗА цЕЛОснА  
 ИМПЛЕМЕнТАцИЈА нА ЗАКОнОТ ЗА ПОсТАПУВАЊЕ  
 сО БЕсПрАВнО ИЗГрАдЕнИ ОБЈЕКТИ 

По завршувањето на законскиот рок за поднесување
на барања за легализација на објектите, од страна на
граѓаните, а во согласност на Законот за постапување
собесправноизградениобјекти,претседателотнаЗЕЛС,
Коце Трајановски и потпретседателот на ЗЕЛС, Изет
Меџити, заедно со министерот за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, на петти септември, 2011 година, во
просториитенаВладатанаРепубликаМакедонија,одржаа
пресконференцијанакојаинформираазарезултатитеод
имплементирањетонаЗаконот.
„Дополноќ, на 3 септември, 2011 година, крајниот рок
заподнесувањенабарањатавоопштините,билепримени
вкупно 342 794 барања за легализација, што е близу
до утврдениот максимум од 350 илјади дивоградби.
Во оваа бројка сè уште не се влезени и барањата од
граѓанитедоставенипопошта“,истакнаминистеротМиле
Јанакиескипредновинарите,напресконференцијата.Тој
потенцирадека,соова,завршипрватафазаодпроцесот
залегализација,поштоследатактивноститеворамкитена
општините,коидопеттисептември,веќереализирале6200
барањаодграѓанитезалегализацијананивнитеобјекти.
МинистеротЈанакиескиизрази сомнеждекаединствено
„тесно грло” во понатамошните активности може да
претставуваизготвувањетонаелаборатите.Претседателот
на ЗЕЛС, Коце Трајановски и потпретседателот на
ЗЕЛС, Изет Меџити изразија задоволство од бројот на
поднесенибарањаи заинтересираностана граѓанитеда
ги легализираат своите дивоградби. Тие истакнаа дека
препораките донесени на Управниот одбор на ЗЕЛС,
ги прифатиле голем број општини, што дополнително
придонело граѓаните да го исползуваат ова свое право.
Поточно, општинската администрација во последните
денови,какоивосаботниотден,работелеводвесмени,
па дури и до 24 часот, а некои општини формирале и

дополнителни тимови кои ги посетувале нелегалните
објектииимпомагаленаграѓанитеивопополнувањето
на барањата за легализација. Трајановски истакна дека
преку ЗЕЛС беше направена и дополнителна објава во
дневните весници, како потсетување за граѓаните да ги
пријават нелегалните објекти во општината каде тие се
лоцирани. Тој ја потенцира максималната ангажираност
што ја дадоа сите општини за реализацијата на оваа
фаза од спроведувањето на законот, истакнувајќи дека
општините се подготвени да им излезат во пресрет на
своите граѓани и во натамошното спроведување на
постапката. Потпретседателот на ЗЕЛС, Изет Меџити,
посочидекаследнитешестгодиниќебидатпонапорниза
локалните власти, кога граѓаните ќе ги докомплетираат
документите, до фазата на впишување на имотот во
катастарот,нодекатиеседоброобучениинесеочекува
никаковзастојвореализацијата.

 дИсКУсИЈА И ЗА дрУГИ ЗнАЧАЈнИ ПрЕдЛОЗИ И  
 АКТИВнОсТИ ВО ОБЛАсТА нА УрБАнИЗМОТ 

МинистеротМиле Јанакиески присуствуваше на 4тата
седница на УО на ЗЕЛС, одржана на 10 ноември, 2011
година и побара поголема ажурност на општините во
однос на доставувањето на податоци доМТВ, за веќе
утврдени локации, како и за податоците за локациите
коисепредвидувадабидатопфатенисоурбанистичко–
планскатадокументацијазаизградбанаиндивидуални
куќиилииндустрискиобјекти,штоќебидатразгледани
од Комитетот за градежна експанзија, формиран при
ВладатанаРМ.БешепобараноЗЕЛСдагипотсети16–
теопштини,коивосогласностсочлен26одЗаконотза
постапувањесобесправноизградениобјекти,досегане
доставиледоМТВпримерокодрегистаротзаподнесени
барањазаутврдувањенастатуснабесправниобјекти,
тоа да го сторат во најкус можен рок. Поголем број
општинидоЗЕЛСподнесоаиницијативиипредлози за



83

измени во овој закон, поради воочени недоследности
принеговотоимплементирање.Иститебеадоставенидо
МТВ,анаседницатабешедоговореноовиепредлозида
серазгледаатназаедничкотематскосоветување,штоќе
гоорганизираЗЕЛС,анакоепрекуотворенадискусија
ќе се дефинираат сите забелешки за изменување и
дополнувањенаЗаконот запостапување собесправно
изградени објекти. Градоначалниците истакнаа дека
постои злоупотреба од страна на субјектите кои
ги користат празнините настанати со измените на
прописите, со кои се утврдува категоризацијата на
објектитеинаменатанаградбите,порадиштоопштините
имаат големи финансиски загуби од комуналиите, при
издавањето на градежните дозволи. Беше побарано
МТВ да допрецизира или ревидира одредени одредби
од Правилникот за категоризација на објекти. Исто
така, УО побараа од МТВ поголема ажурност поради
појава на дивоградби во периодот непосредно пред
истекување на рокот за пријавување за легализација.
Во согласност сомерките за поттикнувањена развојот
на земјоделството, беше побарано општините да
доставатпредлозизалокациизаизградбанаоткупно–
дистрибутивницентризаземјоделскипроизводи,вошто
пократокрок.Заинтересиранитеопштинидасеобратат
доМинистерствотосопредложеналокацијазаизградба.

 ИнТЕрАКТИВнА дИсКУсИЈА нА ЛОКАЛнАТА И  
 цЕнТрАЛнАТА ВЛАсТ ЗА ПрИМЕнА нА ЗАКОнИТЕ Од  
 УрБАнИЗМОТ И КОМУнАЛнИТЕ дЕЈнОсТИ 

Порадиутврдувањенаодреденипропустивопроцедурите
иприменатанаЗаконотзатретманнабесправноизградени
градби и Законот за градење, како и обезбедување на
дискусијазаизменивоЗаконзагробиштаипогребални
услуги и Закон за комунални дејности, на барање на
членовите на Надзорниот одбор и на Управниот одбор
на ЗЕЛС, како и на општинската администрација, ЗЕЛС,

на16и17декември,2011година,воСтруга,организира
тематскасредбаодобластанаурбанизмотикомуналните
дејности. На средбата присуствуваа претставници од
МТВ и министерот Јанакиески, кој ги поттикнуваше
присутнитеда гиизнесат сите забележанипропустипри
спроведувањето на утврдени постапки и процедури, со
цел нивно ревидирање и подобрување. Во рамките на
оваатемабешепрезентираниконцептотзавоведување
на систем за електронско издавање на одобрение за
градење,восогласностсоЗаконотзаградење.Накратко
бешепретставени новиот концепт наПредлог –законот
за регистар на подземни објекти и инфраструктура, а
присутнитеимааможностдасесоветуваатизаодредени
отворени прашања од спроведувањето на Законот за
градежноземјиште.Соцелподобрувањенаинвестициите
воопштините,штоееднаодприоритетните заложбиво
овојпериоднасекојаопштина,присутнитеразговарааза
иницијативитезаутврдувањеналокациизаизградбана
објекти за индивидуално домување и лесна индустрија,
за откупнодистрибутивните центри за земјоделски
производи, како и за функционирањето на технолошко
индустриските зони во општините. На советувањето
присуствува околу 300 претставници од општинската
администрација од одделенијата за урбанизам и
комуналнидејности,штоукажуванасериозниотпристап
налокалнитевластивоспроведувањетонанадлежностите
и високото ниво на заинтересираност на службите за
адекватноспроведувањеназаконскитепрописи.



84

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2011

ЗЕЛС
2011

ЗЕЛС



85

2011
ЗЕЛС

 ЗЕЛс ТрЕнИнГ цЕнТАр (ЗТц) 

Процесот на децентрализација е многу динамичен, па
оттука потребно е интервентно да се преземаат актив
ности за пренесување на знаења, размена на искуст
ваи советувањазановите законскирешенијаипрописи,
со цел нивна квалитетна имплементација, за понуда на
квалитетни услуги за граѓаните. Најголем дел од општи
ните воведоа посебно работно место, на одговорно ли
це за човечки ресурси, кое, меѓу другото, треба да ги
утврдиметодите и мерките за развој на капацитетите на
општинскатаадминистрација.Бешеутврденодекаепотре
бенорганизиранпристапнасистематскоследењеназнае
њатаикапацитетитенаопштинскатаадминистрација,како
и утврдување на сеопфатна и тековна програма на кон
тинуираноучење.Веќенеколкугодини,воЗЕЛСсеодвива

ЗАЈАКНУВАЊЕ 
НА КАПАЦИТЕТИТЕ 
НА АДМИНИСТРАЦИЈАТА 
ОД ОПШТИНИТЕ

ЗЕЛс ТрЕнИнГ цЕнТАрОТ, во текот на 2011 година, даде силна поддршка за 
континуирано усовршување и надградување на капацитетите на општинската 
администрација, преку реализација на низа квалитетни обуки. Овие активности се 
реализираат во согласност со стратегиската цел на ЗЕЛс, за воспоставување на систем 
на обуки, со утврдени стандарди за следење на потребите, евалуација и сертификација 
на стручната подготвеност на државните службеници и другите функционери од ЕЛс.

процес на градење на ЗЕЛС тренинг центар, со годишни
курикулуми и програми за зајакнување на капацитетите
на општинската администрација и на избрани лица на
локалнониво,восогласностсонивнитедиректнипотреби.
Програматабешерезултатначетиримесечноистражување
на потребите на општините, теренски и стручно и истата
бешекомплетиранавомарт,2011година.Претставниците
одЗЕЛСтренингцентарот,гипосетијаситеопштини,когаза
потребитезазајакнувањенакапацитетитенаопштинската
администрација, разговараа со најкомпетентните лица во
општината:градоначалник,секретарираководителитена
одделенијата. Предлози беа конкретизирани и со бара
њата заобуки,штонепосреднопроизлегоаодчленовите
намрежитеикомисиитеприЗЕЛС.
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ЗЕЛСтренингцентарот,најадекватноинајбрзоодговора
напотребитезаорганизирањеикоординирањенаобуки
занивнатаадминистрација,токмупорадифактотштово
рамкитенаЗЕЛСсеформирани12професионалнимрежи
напретставнициодлокалнатаадминистрација,кои,меѓу
другото, ги истакнуваат сите законски и програмски
промени од одредена надлежност за локалната власт,
за чие спроведување им е потребна реализација на
адекватнаобука.
Во првата година од имплементирањето на про гра-
мата, одржани е 21 тематска единица, односно 3 
советувања, 1 работилница и 17 теми на обуки, на 
кои биле опфатени 1560 лица од општинската ад-
ми нистрација, што е за 59% повеќе од 2010 година. 
Овие активности беа спроведени во следниве об лас-
ти: урбанизам, право, финансии, човечки ре сур си, 
односи со јавноста, образование, локален еко номски 
развој и информатичко-комуникациски тех но логии. 
Обуките се одржуваа како еднодневни или дво дневни, 
а најискористени логистички центри се Скопје, Маврово 
и Велес. 
Испоракатанаобуките,прекуЗЕЛСТРЕНИНГЦЕНТАРОТе
бесплатназачленкитенаЗЕЛС,штовоследниовпериод
ќебидепредметнадополнителниизмениипрецизирања,
коиќегоследатсистемотнаредовнонадоместувањена
членаринатанасекојачленка,конЗЕЛС.
ЗЕЛС во поголем број обуки, воспостави систем на
обезбедувањенапредавачиодресорнитеминистерства,
коисеквалитетникадриикоинанајсоодветенначинимги
пренесоаискустватаизаконскитеизмени,навработените
во локалната администрација. За одредени обуки беа
ангажираниидругиексперти,понаправенаселекцијаод
пријавенитекандидатинаобјавенитеогласи.Наобуките,
се воспостави и мошне ефикасен систем на размена на
добрите практики меѓу вработените од општините, при
што на дел од обуките учествуваа и претставници од
општинската администрација, кои во своето работење
оствариле голем напредок и вовеле низа новини,

корисни за поквалитетно извршување на обврските и
обезбедувањенаквалитетниуслугиконграѓаните.
Учесниците,позавршувањетонаобуката,поелектронски
пат ги добиваа материјалите од обработуваната тема,
какоидругидокументикоиприсутнитемеѓусебносакаа
да гисподелатсосвоитеколеги,аделодматеријалите
се делеа и на самата обука. По секоја обука, следеше
евалуацијаодстрананаучесниците,сокојасеутврдува
степенотнауспешностанаспроведенатаобукаодстрана
наЗЕЛС.
ЗЕЛС ТРЕНИНГ ЦЕНТАРОТ воведе и мини тестирања
за секој учесник, на крајот од обуката, чии резултати
беа испраќани и до градоначалникот, со цел негово
запознавање за стекнатото ниво на апсолвирање на
обработуваните теми, за секој вработен. Учесниците на
обукитедобиваа„Потврдазаучество“засекојатемаод
реализиранитеобуки.
Во прегледот даден во продолжение, нумерички и
текстуалносепретставениследнивеактивности:

А). БрОЈ нА ОдрЖАнИ ОБУКИ, рАБОТИЛнИцИ И 
      сОВЕТУВАЊА:

1. спроведени во согласност со Програма за обуки на  
 ЗЕЛс.

Восогласностсопрограматакојаштоопфаќаактивности
за периододдве години, во 2011 година спроведени
се 17 тематски единици, од вкупно 50 распределени
во12области,односносебележи28%реализацијана
програмата во 2011 година. Најмногу активности се
евидентирани во областа на урбанизмот, којашто оп
фатитритеминакоисеспроведени2советувањаи1
работилницасовкупно675учесници,штопретставува
43%одвкупниотбројучесницивоситеактивностиза
градењенакапацитетите,спроведениодЗЕЛСво2011
година.



87

 2. Обуки произлезени во согласност со законот.

СостапувањенасиланаЗаконотзаградежноземјиште,
во согласност со член 96 од Законот, ЗЕЛС е обврзан
заспроведувањенаобукаииспитзадржавнитеслуж
беницизарадистекнувањесоовластувањезаводење
постапказаотуѓувањеидавањеподзакупнаградежно
земјиштесопственостнаРепубликаМакедонија.Восо
гласностсозаконот.ЗЕЛСреализира21обукаиспро
веде 29 испитни термини, со што 307 општински др
жавни службеници се стекнаа со условот за добивање
овластување за водење постапка, и 2 (две) лица од
централнатаадминистрација(Министерствозатранспорт
иврски).

 3.дополнителни или/и ад хок активности за градење на  
 капацитети 

 Во 2011 година, ЗЕЛС спроведе дополнителна пет
дневна обука во рамки на проектот САТИС на тема
„Користење на локални ресурси за одржлив микро–

регионаленразвојвоагробизнисотитуризмот“,наме
нетазамрежитенаЛЕРиживотнасредина.Обуката,
којасеодржадвапати(БитолаиТетово)јапосетија60
лицаодопштинскатаадминистрација,штое3,8%од
вкупниот број обучени лица во оваа година. Третата
обука,набарањенаобучувачите,бешепрезакажана
зајануари,2012година.

 НабарањеначленовитенаМрежатазаодносисојав
ностнаЗЕЛС,сеодржаеднодневнаобуказапримена
наПравилникотзајавноствоработењетоналокалните
власти,документ,истотака,произлезенодЗЕЛС,што
јапосетија27ПРлицаодопштините.

 Поголем број градоначалници изразија потреба од
организирање на едукации за примена на протоко
ларни правила во спроведувањето на одредени ак
тивности на општината. Од 10 до 12 февруари, 2011
година,заинтересиранагрупаод10градоначалници,
учествуваанаплатенатаобука„Протокол“,вокојабеа
обработенипетмодули.

ОБЛАСТ БРОЈНА
РЕАЛИЗИРАНИТЕМИ

%ВООДНОСВКУПНО
ТЕМИПООБЛАСТ

БРОЈНАУЧЕСНИЦИ %ВООДНОСНА
ГОДИШЕНБРОЈНА
УЧЕСНИЦИ

Урбанизам 2 40% 675 43%

Право 2 40% 56 3.6%

Финансии 2 25% 82 5.3%

Човечкиресурси 3 75% 93 5.9%

Односисојавност 1 66.7% 33 2.1%

Образование 1 50% 137 8.8%

ЛЕР 2 50% 41 2.8%

ИКТ 2 40% 40 2.7%
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Б). КАТЕГОрИЈАТА нА ЛИцА ОПФАТЕнИ сО 
АКТИВнОсТИТЕ ЗА ГрАдЕЊЕ нА КАПАцИТЕТИТЕ, 
ОднОснО нАМЕнЕТИ ЗА : 

а)Избранифункционериналокалнониво

б) Општинска администрација – државни и јавни
службеници.

ОДРЖАНИ АКТИВНОСТИ ЗА ГРАДЕЊЕ КАПАЦИТЕТИ ВО 2011 ГОДИНА

Бр Тема Целна група Период/
Место

Бр. на 
учесници

Вид на 
активност

01 Законизаградежноземјиште,
заградење,залегализацијана
дивоградбиизакомуналнии
погребалнидејности

градоначалници,општинска
администрацијаијавни
иприватникомунални
претпријатија

февруари,
Охрид

320 советување

02 Градењенапозитивенимиџна
општината–предизвикзасекој
градоначалник

градоначалници Февруари,
Битола

10 обука

03 Законзалегализацијана
бесправноизградениобјекти

општинскаадминистрација мај,Скопје 102 работилница

04 Законзаградежноземјиште државнислужбенициод
општинскаицентрална
администрација

мајјуни,Скопје
септ.окт.,
Маврово
ноемдек.,
Скопје

309 обукаи
испит

05 управувањенасистеми,
конфигурацијаиработавоСервер
домен

МрежанаИТ мај,Маврово 17 Обука

06 процедуриипротоколи–важни
алаткиадекватноинавремено
спроведувањеназаконските
обврскивообразованието

Мрежанаобразование мај,Велес 49 Обука

07 управувањесочовечкиресурси МрежанаЧР јуни,Маврово
Јули,Велес

33 Обука

08 стратешкопланирање,развоји
инвестиции

МрежанаЛЕР јуни,Велес 12 Обука

09 применатанаетичкитестандарди
наПРлицатавоопштините

МрежанаПР јуни,Маврово
јуни,Битола

33 Обука



89

Бр Тема Целна група Период/ Место Бр. на 
учесници

Вид на 
активност

10 заштитанаподатоци Мрежанаправниции
МрежанаЧР

јуни,Скопје 26 Советување

11 задолжување–процедурии
обврскизаизвестувањена
општините

Мрежанафинансиски
работници

јуни,Маврово 67 Обука

12 јавноприватнопартнерство,
стратешкопланирање,развоји
инвестиции

МрежанаЛЕРина
финансискиработници

октомври,Маврово
октомври,Охрид
декември,Велес

41 Обука

13 водењенарегистризавоспитно
образовниустанови

Мрежанаобразование септември,Велес 44 Обука

14 Правилникзајавноствоработата
наопштината(транспарентност)

МрежанаПР октомври/Скопје 27 Обука

15 оценувањенадржавни
службеници

МрежанаЧР октомври/Охрид
ноември/Маврово
ноември/Велес

38 Обука

16 Законзаволонтерствои
применетавоработатана
локалнатасамоуправа

МрежанаЧР октомври/Скопје 22 Обука

17 подготовканаГодишенизвештај
заработаидругиплановии
извештаинаинспекторската
службазаобразование

Мрежазаобразование ноември/ 44 Обука

18 ИТ МрежанаИТ ноември/Молика 23 Обука

19 користењеналокалниресурси
заодржливмикро–регионален
развојвоагробизнисотитуризмот
(САТИС)

МрежанаЛЕРиживотна
средина

декември/Битолаи
Тетово

60 Обука

20 Законизаградежноземјиште,
залегализацијаизакомунални
дејности

градоначалници,
општинскаадминистрација
ијавнииприватни
комуналнипретпријатија

декември/Струга 253 Советување

21 Законзајавнислужбеници Мрежанаправници декември/Велес 30 Обука

ВКУПНО 1560
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ТЕМИ И СОДРжИНА НА ОБУКИТЕ 

Обуки за финансиските работници од 
локалната власт

 ПОсТАПКА ЗА ЗАдОЛЖУВАЊЕ нА ОПШТИнИТЕ 

Од 27 до 29 јуни, 2011 година, ЗЕЛС во соработка со
Министерството зафинансии на РепубликаМакедонија,
спроведе три еднодневни обуки за финансиските
работници од сите општини на тема „Постапка за
задолжувањеиобврсказаизвестувањенаопштините“.
Обуките следеа по најновите измени во Законот за
јавен долг и по донесување на подзаконските акти за
задолжување, особено во делот на отпочнување на
постапкатазазадолжувањеипостапказаподнесување
барање за задолжување, која се поедноставува со
новиотправилник.Учесницитеговореаизаобврскатаза
поднесувањенаизвештајзасостојбатаназадолженост
на општината и на јавните претпријатија, основани
од општината, бидејќи податоците од поединечната
задолженостнаопштината, севклучуваатвовкупниот
јавен долг на државата. Општините можат да се
задолжуваат со склучување договори за заем и со
издавање обврзници, инструменти со коиможат да го
поттикнуваатипланираатлокалниотекономскиразвој
прекуреализацијанапроектиодзначењезаопштината.

Обуки за советниците за образование 
и општинските просветни инспектори 

 ПрОцЕдУрИ И ПрОТОКОЛИ – ВАЖнИ АЛАТКИ ЗА  
 АдЕКВАТнО И нАВрЕМЕнО сПрОВЕдУВАЊЕ нА  
 ЗАКОнсКИТЕ ОБВрсКИ ВО ОБрАЗОВАнИЕТО 

За членовите наМрежата на одговорни лица за образо
ваниеодлокалнитевласти,ЗЕЛСорганизирашетрисесии
на регионални обуки, кои опфатија теми произлезени од
нивните барањата, доставени до ЗЕЛС и преточени во
ПрограматазаработанаЗЕЛСтренингцентарот.Вообуките
беаопфатенисоветницитезаобразованиеиопштинските
просветни инспектори. На 30 и 31 мај, 2011 година,
ЗЕЛС организираше две регионални еднодневни обуки
коибеапосветенинатематазаважностаназапазување
на процедурите во спроведувањето на постапките. Се
говореше и за: „Процедури и протоколи“, „Согласности
за формирање на паралелки со помал број ученици 
протокол“,„Пропустивопостапкитезаизборнадиректор
наВОУ“,астаназборизатемата„Штоможеданаправиме
заинтегриранообразование“.ОбукатајареализирааЃорѓи
Николов, советник воМинистерството за образование и
наукаиСоњаЃошевскаИвановиќ,овластенинспекторза
образованиевоградСкопје.Наобукатаседискутираше
за процедурите и протоколите, како важни алатки за
адекватно и навремено спроведување на законските
обврски во областа на образованието. Беше претставен
предлогпротоколзаформирањенапаралелкисопомал
број на ученици, изготвен од страна на МОН, по што
произлегоапредлозивонасокауписотнапрвачињатада
започне уште во април, со цел навремено започнување
со активностите за обезбедување на влез на сите деца
во образовниот систем, а заради неажурност на некои
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родители. Беше укажано дека дел од податоците кои
пристигнуваат од МВР во одредени средини не даваат
најточнасликазабројотнадецата(одреденисемејствасе
иселилеводругградилидржава,атоанееевидентирано).
Оддискусијатапроизлезезаедничкиставнаприсутните,
деканетребадасезатвораатподрачнитеучилишта,каде
имапаралелкиодпосамонеколкудеца,нобешепосочен
ипроблемотсопаралелкикоигонадминуваатзаконски
дозволениотмаксимумод34деца.Воовојслучајдоколку
сеформираатдвепаралелки,бројотнадецавопаралелка
бибилподдозволениотминимум,односнопомалкуод24
деца. Беше забележано дека крајниот датум кога МОН
треба да се изјасни, дали ќе дозволи, односно дали ќе
даде согласност за формирање на паралелки со помал
број на ученици, да биде 15 август. Целта е општината
да направи навремено екипирање на одделението со
потребниот наставен кадар и обезбедување на други
услови.ПретставникотодМОНпојаснидекасогласноста
за формирање на нова паралелка, автоматски не значи
дека МОН ќе обезбеди и дополнителни средства за
општината, бидејќи распределбата на средствата се
вршивосогласностсоутврдениотгодишенбуџетнаРМи
утврденатараспределбанаблокдотациитепоопштините.
Воделотнапроцедурите,бешеистакнатодекаодголемо
значењеенивнографичкопретставување,коедаваувид
за евентуалните пропусти кои можат да настанат. Беа
даденииодреденипрактичнипримери,абешеистакната
ииницијатива за создавањена каталогна ваквиважни
процедури во образованието. Внимание предизвика и
одредената законска одредба за водење на општински
регистри за училиштата. Беше констатирано дека
исполнувањето на оваа законска обврска, општините
различнојареализираатидеканапоголембројопштини
им е потребна дополнителна практична обука за
водењетонаовиерегистри.Присутнитебеазапознаении
состратегискитецелизаинтегриранообразованиеисоЕУ
долгорочнитестратегискипредизвицииитниприоритети.

Водење на регистри за воспитно 
образовни установи
На20и21септември,2011година,ЗЕЛСорганизирадве
регионални еднодневни обуки за одговорните лица за
образованиеодопштините,натема„Водењенарегистри
завоспитнообразовниустанови,сопрактичендел“.Оваа
тема беше реализирана на барање на мрежата со цел
стекнувањесорелевантнисознанијазапостапкатаоколу
исполнувањето на законската обврска, за водење на
регистерзавоспитнообразовнитеустановичијосноваче
општината.Искустватаодовааобласт,наприсутнитеимги
пренесепретставникотодМинистерствотозаобразование
и наука, Дана Бишкоска, која ја изнесе законската
регулативасокојасезадолжувасекојаопштинадаима
изготвеноваковрегистар.ЗЕЛСгиискористиискуствата
и на општините Велес и Штип (кои веќе изготвиле
електронски регистри и отпечатен регистер), односно
овластените инспектори: Божидар Јовиќ од општина
Велес и Ванче Маневски од општина Штип, во своите
презентациипоподробноговореазацелатапостапкашто
јареализирале,применувајќигоПравилникотзаначинот
на верификација на основното, средното училиште и за
содржината,форматаиначинотнаводењенарегистрите,
утврденвоСл.весникнаРепубликаМакедонијабр.81од
2007 година. Своите искуства околу подготвувањето и
пополнувањетонарегистритесоприсутнитенаобукатаги
споделијаипретставницитеодопштинитеСтрумица,Охрид
иГевгелија.Набарањенаприсутните,претставницитеод
ШтипиодВелессесогласијадагосподелатсвојотвеќе
изготвенрегистерсоситеопштиникојпрекуЗЕЛСбеше
испратендосекојчленнамрежатадаимпослужикако
„урнек–регистер“.
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Подготовка на Годишен извештај за 
работа и други планови и извештаи 
на инспекторската служба за 
образование
На8 и 9 ноември, 2011 година, ЗЕЛСорганизирадве ед
нодневни обуки за општинските инспектори за обра
зование на тема „ Подготовка на годишен извештај за
работа и на останатите планови и извештаи на инспек
торската служба за образование”. За реализација на обу
ката, Државниот просветен инспекторат, ја одреди Ан
тонела Стојановска, просветен инспектор од ДПИ, која
на најадекватен начин ги сподели своите искуства со
општинските инспектори на темите: „Надлежности и ов
ластувањанаопштинскитепросветниинспектори”и„Про
цедури за водењена управнапостапка”, пошто серазви
дискусија за сите актуелни прашања од оваа област. На
оваа обука, беше поканет општинскиот инспектор за об
разование од општина Струмица, Зоран Узунов, кој ги
презентира своите активности и материјални документи
што гиизготвил, соцелпоефикасноипоефективнофунк
ционирање на општинската просветна инспекција. При
сутните беа запознаени со активностите на Комисијата
за разграничување на ингеренциите меѓу државните
просветни инспектори и општинските инспектори, за
изготвениотпредлог–документзапостојнитепреклопувања
во ингеренциите на инспекциските служби од централно
илокалнониво,какоизаукажанатапотребаодзаконско
усогласување на статусот на овластените општински
инспектори. Во рамките на активностите на општинските
инспектори се вбројува и следењето на интеграцијата на
еколошкатаедукацијавомакедонскиотобразовенсистем.
Претставниците од Проектот за интеграција на еколошка
едукацијавомакедонскиотобразовенсистем,поддржанод
СДЦ,аимплементиранодМОНиздружениетонаграѓани–
ОХО,гиизнесоацелитенапроектотиактивноститештосе
реализираатнизучилиштатавоземјава.

Обуки за ИТ лицата од општините 

 УПрАВУВАЊЕ сО сИсТЕМИ, КОнФИГУрАцИЈА И  
 рАБОТА ВО сЕрВЕрсКА ОКОЛИнА 

На27ина28мај,2011година,воМаврово,членовите
на Мрежата на одговорните лица за информатичка
технологија од општините, проследија обука на тема
„Управувањесосистеми,конфигурацијаиработавосер
верска околина“. Петнаесетина претставници од опш
тините, одговорни за ИТ развојот во локалната власт,
со ангажирани експерти со завршени докторски ди
сертации од оваа област, два дена дискутираа за тех
нологијатазауправувањеиконфигурирањесоWindows
сервер 2008, како и работа во единствена околина
“Domain”соactivedirectoryиDNSServer.Членовитеод
ИТМрежатаприЗЕЛСјаследеаобукатазаработасоба
зинаподатоци(MSSQLиMsSQL),какоиобуказаде
финирање на правилата и процедурите за управување
со внатрешна работна околина (интранет), сигурносни
копии (backup),политиказабезбедностиполитиказа
заштита на податоци. Учесниците на ИТ Мрежата, из
работија костуртемплејт за правилата и процедурите
воелектронскоуправување со системитеволокалната
власт,абешеизведенаиписменапроверказастекнатите
знаења.Одизвршенатаевалуацијабешеутврденодека
претставниците од локалната власт го поддржуваат
ваквиот начин на стекнување на нови знаења од оваа
област,кориснизанивнитеработниактивности,пришто
предложијаиповеќетемикоибисакаледагипроследат
нанекојаследнаобука,акоибиимпомогналезаобез
бедувањенапоквалитетнодавањенауслугизаграѓани
теодопштината.
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 ПрИМЕнА нА ЗАКОнОТ ЗА ЕЛЕКТрОнсКО  
 УПрАВУВАЊЕ сО ПОдЗАКОнсКИТЕ АКТИ И ГИс ВО  
 ЛОКАЛнАТА сАМОУПрАВА 

На 10 и 11 ноември,2011годинавоБитола,запретстав
ниците од ИТ одделенијата на локалните власти, ЗЕЛС
организираобуказаприменатанаЗаконотзаелектронско
управување со подзаконските акти и имплементацијата
и примената на ГИС во локалната самоуправа. Обуката
бешеорганизиранаво соработка соМИОА,аискуствата
од своето работење во оваа област ги пренесоа
претставницитеодградотСкопјеиопштините:Карпоши
Битола.На обуката воделот на Законот за електронско
управувањебеапрезентираниобврскитекоиќегиимаат
општинитесозапочнувањетонаприменатаназаконот,во
2012година.Деталнобеапојаснетиподзаконскитеакти,
какоинивнатаприменаволокалнитесамоуправи.Заовој
законопштинитеимаапредлози заизменанаодредени
одредби,какоизанеговаодложенапримена,приштокако
причинигинаведоа:немањетонафинансискисредстваи
доволенсоодветенкадарзанеговаимплементација.
Ворамкитенавториотделимплементацијаиприменана
ГИСволокалнатасамоуправа,сепрезентираапозитивните
придобивкикои гиимаатопштинитевоприменанаГИС
системите.Беапрезентиранинајдобритесветскипрактики
и стандарди во имплементацијата на ваквите системи, а
потоа свое претставување во напредокот на примената
на ГИС имаа претставниците на градот Скопје, општина
Карпош и општина Битола. Во согласност со светската
практика,обврсканаИТодделенијатаедагиодржуваат
овие системи, кои со релевантни податоци ги полнат
одделенијата за урбанизам и градежништво. Во тоа
насока,бешедискутираноизаценатаивидовитенаГИС
системи,ворамкитенанивнотопоставувањеиодржување
иначленовитенамрежатаимбеапретставенитримодули
за имплементација: „Самостоен клиент ГИС“ „,ГИС веб
сервер“и„ГИСоблак“.

 ОБУКИ ЗА УПрАВУВАЊЕ сО ЧОВЕЧКИ рЕсУрсИ ВО  
 ОПШТИнИТЕ 

Улогатаиобврскитенаодделениетозачовечкиресурси
„Управување со човечки ресурси во единиците за ло
кална самоуправа“ беше темата на двете дводневни
обуки, што ги организираше ЗЕЛС, за одговорните ли
ца за управување со човечки ресурси во општините.
Предавачи беа претставници од МИОА и Агенцијата за
администрација,АлександарГолевиНиколинаТошанова.
Саматаобукаопфатиповеќепоттеми,меѓукои:зауло
гата на одделението за човечки ресурси, обврските на
вработенитевотоаодделение,потребатаодводењена
влезно интервју, начините на спроведување на истото.
Притоаучесницитеимааипрактичнивежбизапопол
нувањето на прашалник за влезно интервју, каде беа
потенцирани важнитемоменти на кои требада обрнат
вниманиеодговорнителицаодопштинитезаУЧР.
Учесницитенаобукатабеа запознаении сопостапката
иначинотнаизработкатанаГодишенпланзаобуки,со
начинитенамапирањеианализанапотребите заобу
ки кај вработени во општината, какои за важноста од
изработката на полугодишен извештај за спроведени
специјализирани обуки за државните службеници. Беа
презентиранипрактичнипримериоддомашниистран
скиискуствавоовиеобласти,аучесницитенаобуката
прекувежбисезапознаасометодитенаанкетаиизра
ботка на анкетен прашалник, потоа дискутираа околу
оценувањето на државните службеници од аспект на
анализанапотребизаобуки,работеанаизработканаГо
дишенпланзаобуки.Истотака,сеговорешеизаулогата
наОЧРвоспроведувањетонаодредбитеодЗаконотза
спречувањенакорупцијаиЗаконотзасудирнаинтереси,
како и за примената на алатката излезно интервју при
заминувањетонавработенодинституцијата.
Претставниците од општините укажаа на маргинали
зираната улога на одделението за УЧР во општините
и потребата од негова поголема промоција внатре во



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2011

94

општината.Истотака,тиеконстатираадекаепотребно
воведување на процедури за следење и сумирање на
посетеностаиучествотонавработенитенаобукиодсите
одделенијавоопштината.ЗЕЛСпрекумрежатазаУЧРќе
сеобидедагиминимизираовиепроблемиизаеднички
со членовите на истата да развие процедури потребни
за доследно извршување на обврските во рамките на
одделениетозауправувањесочовечкиресурси.

 ОцЕнУВАЊЕ нА дрЖАВнИТЕ сЛУЖБЕнИцИ Од  
 ОПШТИнИТЕ 

Побарањенаодговорнителицаодопштинитезауправува
њесочовечкиресурси,заитнаиспораканаобуканатема
„Оценување на државните службеници“, ЗЕЛС тренинг
центаротекспресноодговоринапотребитенаМрежатана
УЧР.На20и21октомври,2011година,воОхрид,започна
испоракатанапрватарегионалнаобуканаоваатемаза
претставницитеодопштинитеодПелагонискиотиЈугоза
падниотрегион.Следнатаобукабешеорганизиранана3
и4ноември,2011запретставницитеодопштинитеодПо
лошкиот,СкопскиотиСевероисточниотрегионина10и
11ноември,2011година,воВелес,запретставницитеод
МрежатанаУЧРприЗЕЛСодВардарскиот,Југоисточниот
иИсточниотрегион.
Заподдршкавореализацијатанаовааобука,ЗЕЛСповтор
носеобратидоМИОА,коигииспратијанивнитеексперти,
Александар Голев од Министерството за информатичко
општество и администрација и Николина Тошанова од
Агенцијатазаадминистрација,коивоедносеиавторина
Прирачникотзаначинотипостапкатазаоценувањенадр
жавнитеслужбеници,соштојапродолжиодличнатасора
боткавозајакнувањетонакапацитетитенадржавнатаад
министрацијаодопштинитевообластанауправувањето
сочовечкиресурси.ПретставницитеодМИОАговореаза
постапкатазаоценувањекојаеодисклучителнаважност
запроверканаработатанаопштинскатаадминистрација.

Присутните поставуваа низа прашања поврзани со по
полнувањето на обрасците и извештаите за оценување.
Беше сугерирано дека токму одговорните за УЧР треба
дапреземаатиницијативи,дагиорганизираатостанатите
вработени, а особено раководителите за исполнување
на обврската за оценување на државните служебници,
при што беше нагласено дека од особена важност е
информациите и извештаите да се испраќаат навремено
доодговорнитеинституции.
Беше нагласено дека оценувањето не се користи за
казнување, туку треба да претставува реална евалуа
ција на сработеното на вработениот. Се говореше и за
оценувањето како основа за прераспоредување на др
жавниот службеник, кога и како оценката влијае за
престанувањето на работниот однос на лицето кое се
оценувасооценката„незадоволува“.Наработилницата
беше претставено оценувањето и како основа за развој
на кариерата. Преку вежба за утврдување на целите и
активноститенаоценуваниот,бешеразјаснетапостапката
заоценувањенадржавниотслужбеник.Нанивонасите
државнислужбенициеутврденаследнавасостојба:69%
од администрацијата има оценка „се истакнува, оценка
„задоволува“ имаат 28% „,делумно задоволува“ добиле
2%одадминистрацијатаисо„незадоволува“сеоценети
1%оддржавната администрација. Бешеистакнатодека
оценувачитетребадасеводатодобјективнитесостојби,
соцелдасеобезбедиразвојнакапацитетинавработените
иостварувањенакрајнатацелподобриуслугизагра
ѓаните.
На обуката беше презентирана и законската рамка и
обврските кои произлегуваат од Законот за државни
службеници во однос на оценувањето, за потребата од
користење на Правилникот за оценување, потоа беше
објаснето коидржавни службеници се оценуваат, кој го
врши оценувањето, видовите на оценки, подготовка и
испраќањенаизвештаитеиподнесувањенаприговориво
односнаоценката.Се говорешеизаоценувањето,како
основа за прераспоредување на државниот службеник,
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ноизаситуациитекогаикакоможеоценкатадавлијае
за престанувањето на работниот однос на државниот
службеник. Истовремено, беше опфатена и спротивната
страна, односно оценувањето како основ за развој на
кариерата, поврзаноста на оценувањето и мотивацијата
и оценувањето врз основа на компетенциите, а детално
бешеобјаснетициклусот заоценување360 степени.На
овааобукаприсутнитедобијаинформацииизанајавените
новинизаоценувањетокоисепланирадасеприменуваат
од следната година. Беа изведувани практични вежби,
сошто присутните добија појасна слика за целокупната
постапка за оценување на државниот службеник.
Присутните беа информирани дека сите општини треба
даизготватгодишнапрограмазастручнооспособување
и усовршување на државните службеници за 2012
која се доставува до Министерството за информатичко
општествоиадминистрација.„Оценувањетонадржавните
службеници е континуирана обврска, за што ќе се
изготвуваат извештаи на шест месеци. Предвидени се
и измени на воспоставената динамика на оценувањето,
веќеодследнатагодина”.Оваседелодновинитекоиим
беапренесенинаприсутните.Иницијативитеипредлози
запроменитеводелотнаоценувањето,воголемпроцент
сепоклопуваасоновинитекоипретстојатисеработатво
рамкитенаМИОА.

 МОЖнОсТИ ЗА ВОЛОнТЕрсКО АнГАЖИрАЊЕ И ВО  
 ЛОКАЛнАТА ВЛАсТ 

На шести октомври, 2011 година беше организирана
еднодневна обука за одговорните лица за управување
сочовечкиресурсивоопштините,натема:„Законотза
волонтерство и примената во работата на локалната
самоуправа“.ЗазначењетонаЗаконотзаволонтерство
и потребата од негова поголема промоција во земјава
говорешеМирјанкаАлексовскаодсекторотзатрудпри
Министерствотозатрудисоцијалнаполитика.Восвојата

презентација, таа се осврна на условите и начините за
вршењенаволонтерскаработа,заможностанаволон
тирањенадомашниистранскидржавјани,подкоиус
ловитиеможедаволонтираат,какоизаобврскитеза
организаторотнаволонтерскатаработа.Истотака,беше
презентиранаиСтратегијатазаволонтерство20102015
година,приштобеаобразложенинејзинитевредностите,
меѓу кои признавање на традиционалната хуманост и
солидарност искажана во волонтерското работење на
граѓанитенаРМ,поттикнувањеконсоздавањеназдраво
општествонасвесниисовесниграѓани,промовирањена
соработкаичувствозаопштодоброкајситеопштествени
групи и сегменти, зголемување на свеста на граѓаните
за волонтерско ангажирање, создавање на соодветна
културананегувањеипрактикувањенаволонтерскиан
гажман,развивањенамеханизмизаподдршканаволон
терствотовоситеволонтерскиангажмани.
Претставниците од општините се интересираа за начи
ните на донесување на Програма за волонтерска ра
бота, кој ја издава волонтерската книшка, кој го води
регистарот,што треба да содржиДоговорот за волон
терство.Истотака,сеотворидискусијаиоколутоашто
семожедавлезеподволонтерскаработа,далисамово
рамкитенанадлежноститенаопштините,илипошироко
околу останатите потреби на граѓаните (пр. изучување
на странски јазици). Учесниците се согласија дека за
најефективноспроведувањенаЗаконотзаволонтерство,
клучна е Програмата за волонтерство како и Договор
за ангажирање на волонтер каде прецизно треба да
се наведат планираните работи, односно обврски на
договорнитестрани.



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2011

96



97



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2011

98

Обуки за поддршка на лицата за 
односи со јавност (Пр) 

 ПрИМЕнАТА нА ЕТИЧКИТЕ сТАндАрдИ нА Пр ЛИцАТА  
 ВО ОПШТИнИТЕ 

Во зголемувањето на степенот на информираност на
јавностазаактивноститеидостигнувањатанаопштинатаи
заобезбедувањенатранспарентноработењеналокалната
власт, значајнаулогаимаатлицата задолжени заодноси
со јавноста (ПР лицата). Оваа област е доста комплексна
и постојано се надградува, а лицата кои се занимаваат
со оваа дејност мора да применуваат високи етички
стандарди.Затоа,на7и8јуни,2011година,воМавровоина
15и16јуни,воБитола,ЗЕЛСорганизиранидведводневни
обукинакоиносечка темабеше„Применатанаетичките
стандардинаПРлицатавокомуникацијатасојавноста“,а
седискутирашеизазначењетонаодноситесојавностза
локалната власт и беа презентирани добри ПР практики
од општините. Активностите на ЗЕЛС во оваа област се
насочениконпреземањенаактивностизазајакнувањена
капацитетитенаПРлицатанаопштините,соцеллокалните
властиконтинуиранодаобезбедуваатпоголемпротокна
информации кон јавноста, кон останатите општини и кон
ЗЕЛС,сомаксималнаприменанаетичкитестандардивооваа
област.СедискутирашезаетичкитепринципинаКодексот
одБрисел,какоиприменатанаетичкистандардиналицата
заодносисојавноствонашатаземја,ноизанапредокот
налокалнитевластивоспроведувањетонаактивностиза
транспарентностиотчетност.Взаемнотоинформирањена
општинитеиразменатанадобритепрактикивообластана
односитесојавностасе,истотака,делодцелитештоЗЕЛС
сакадагипостигнепрекуовиеобуки.Токмузатоа,наоваа
обука,улогатанаобучувачи,ЗЕЛСимјадоверинаактуелни
општинскиПРлица: од општинитеВелес и одШтип, кои
делодсвоитеактивностигисподелијасосвоитеколегиод

другитеопштини.АктивноститенаМрежатанаПРлицата
приЗЕЛСинадосегаорганизиранитеобукизаПРлицатана
општините,беанасоченивоправецнасоздавањенастручни
кадри,коиовиезнаењаќегиприменатвосвојатаопштина,
ноиќегипренесатиќеимпомогнатнаколегитеоддругите
ЕЛС. Во делот кој се однесуваше на размена на добри
практики,претставницитеодопштинаШтипгопрезентираа
„електронскиотдневенбилтен“мошнекориснаалатказа
комуникацијанаопштинатасомедиумитеиобезбедување
наштопоголемаприсутностнаактивноститенаопштината
војавноста.

 ВнАТрЕШнАТА КОМУнИКАцИЈА, КАКО сИсТЕМ  
 ЗА ОсТВАрУВАЊЕ нА дОБрА нАдВОрЕШнА  
 КОМУнИКАцИЈА 

„Внатрешнатакомуникација,какосистемзаостварувањена
добранадворешнакомуникација“бешетематанавтората
еднодневнаработилницата заПРлицата, одржанана27
октомври,2011година,вохотел„Романтик“.Внатрешната
комуникацијаеодголемозначењезапостигнувањеуспех
вообезбедувањетонатранспарентноиотчетноработење
насекојаорганизацијаитааможедабидепотпомогната
и со утврдување и запазување на одредени процедури
во протокот на информацијата.Непостоење на систем на
внатрешна комуникација, интерни и нестандардизирани
ад хок процедури кои не се почитуваат, непостоење
на ИСО стандардот, како алатка за зголемување на
транспарентноста во општината, стихијно организирање
наколегиумии состаноци, еднонасочнакомуникацијаод
горекондолуповертикала,анедоволнапохоризонтала,
преоптовареност на градоначалниците со непотребни
информации,изолиранислучаизадокументизавнатрешна
комуникација„,криењенаинформациите“сесекојдневието
вопоголембројопштини.Изработенидокументиодстрана
на ЗЕЛС за следење на одредени процедури за јавност
воработатанаопштината, воелектронскаформаимбеа
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доставенинаучесниците.Наовааобука,ЗЕЛСимовозможи
на претставниците од општините: Ресен, Кочани и Крива
Паланкадагипрезентираатсвоитепозитивниискуствана
оваполе.

 ГрАдЕЊЕ нА ПОЗИТИВЕн ИМИџ нА ОПШТИнАТА–  
 ПрЕдИЗВИК ЗА сЕКОЈ ГрАдОнАЧАЛнИК (ПЛАТЕнА  
 ОБУКА) 

Во градењето на позитивниот имиџ на локалните власти
пред граѓаните, домашните и странските институции и
организации,сокоиопштинатасоработувавотекотна2011
година,поголемброј градоначалнициизразијапотребаод
организирање на едукации за примена на протоколарни
правила во спроведувањето на одредени активности на
општината. Малата застапеност на ваков вид на обуки на
нашите простори и неможноста општините да ја покријат
релативно високата цена за обучување на лицата од
кабинетите за поддршка на градоначалникот, беше
предизвик,ЗЕЛСдаорганизираваковвиднаобукакоја,како
платенауслуга,започетокимјапонудинапретставниците
наопштината–наградоначалниците.
Од 10 до 12 февруари, 2011 година, во хотелот „Епинал“
во Битола, како резултат на заинтересираност на група
градоначалници,ЗЕЛСјаорганизираобуката„Протокол“,во
којабеаобработенипетмодули:1.подготовканаделегација
предзаминувањенаделовнопатување,2.организирањена
дипломатскиофицијалнинастани,поставувањеназнамиња,
3. важни протоколарни моменти при организирање на
настан, 4. уметност на говорењето при јавен настап, 5.
познавање на културата на облекување за официјални
средби, распоред на поставување на гостите според
титули......... Градоначалниците истакнаа заинтересираност,
ЗЕЛСдапродолжисоорганизирањенаваковвиднаобукии
заделодопштинскатаадминистрација,којаеинволвирана
при организирање на настани, пречек на делегации,

подготвувањенаопштинскаделегацијакојаприсуствувана
разнинастанивоземјаваинадвороднеа...Наобукатабеше
констатирано дека во постојната Пресеанс листа на МНР,
не е ставена функцијата градоначалник, освен функцијата
„градоначалник на град Скопје“ поради што е потребно
корекцијанаистиот.

Обуки за локален економски развој 

 сТрАТЕГИсКО ПЛАнИрАЊЕ И ЈПП 

ЗЕЛСвотекотна2011годинаорганизирашеповеќедво
дневни обуки, на кои беа презентирани темите: „Стра
тегиско планирање, развој и инвестиции“ и „Зголему
вањенафинансискитеможностина општините со раз
вивањенапроектисомоделинаЈавно–приватнопарт
нерство“. Обуките беа наменети за претставниците од
општинските одделенија за локален економски развој
и запретставницитеододделенијата зафинансии.Пр
ватаобука сеодржана7мии8ми јуни, 2011, воВе
лес,потоана4и5октомври,воМаврово,на26и27,ок
томври, 2011 година, воОхриди на 27 и 28декември,
2011година,воВелес.ОбукитегиреализираамрСаша
Максимовски, советник во одделение за ЛЕР во опш
тинаЧаириГорѓиЦонев,одопштинаВасилево.Беапре
зентирани и примери на јавно приватно партнерство
од други општини, меѓу кои : „Физибилити студија за
јавно приватно партнерство“, приложена од страна на
ГеоргиЦоневодопштинаВасилево,потоа„Физибилити
студија за развој и заштита на просторот и рекреација
на историски локалитет на браната Турија во општина
Василево.ТошеЃеоргиевскиодопштинаШтипприложи
пример на јавноприватно партнерство: проект помеѓу
општинаШтипиСветскатабанказауредувањенацент
ралноподрачје,аразјаснетибеаимногузаконскиод
редбизаангажирањеналокалнитевластизапреземање
на првите чекори во ЈПП. Споделувањето на добрите
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практики од оваа област претставуваат и стимул за
другите општини и тие да иницираат реализација на
значајнипроектизаопштинатапрекуЈППконцептите.
Главнатацелнаовааобукаедасеподигнаткапацитетите
напретставницитеналокалнитесамоуправиодобластана
стратегискотопланирањезалокаленекономскиразвој,
позиционирањетонаиднотостратегископланирањена
ЛЕР активностите, во контекст на евроинтеграциите,
ориентација кон квалитет и ефикасност на јавните
услуги,фокусирањеконинвентивнимоделинапроектно
финансирање. На обуката учесниците беа запознаени
сопостапкитеипроцедуритезареализацијанапроекти
со модели на ЈПП со Законот за концесии и други
видови на ЈПП, како да идентификуваат изводливи
ЈПП проекти, како се врши техничка, финансиска и
економска проценка на проектите и охрабрување на
локалнатавластзаносењенаодлукизаЈПП.Присутните
беа запознаени и со содржината, потребата и улогата
на Студија за концесиски проект, потоа вообичаената
структуранапроектнофинансирање,видовинадоговори
засоработка,ЈППпроектенциклусидруго.

 ТЕМПУс ОБУКИ ЗА КОрИсТЕЊЕ нА ЛОКАЛнИ рЕсУрсИ  
 ЗА ОддрЖЛИВ МИКрОрЕГИОнАЛЕн рАЗВОЈ ВО  
 АГрОБИЗнИсОТ И ТУрИЗМОТ 

Заедницата на единиците на локалната самоуправа
– ЗЕЛС, организира три циклуси на петдневни обуки,
на тема „Користење на локални ресурси за одржлив
микрорегионален развој во агробизнисот и туризмот во
ЈуженБалкан”.ОбукитеседелодактивноститекоиЗЕЛСги
спроведувавосоработкасоТЕМПУСпрограмата,чијацел
епрекуобукиименторирањедаимпомогненаопштините
вопоттикнувањенаразвојотнаорганскотоземјоделство,
водостопанството,екотуризмотируралниоттуризам.
Од1418ноември,2011година,бешеорганизиранпрвиот
циклус,воУниверзитетот„КлиментОхридски“–Факултет

за биотехнички науки во Битола. Вториот циклус на
обукисеодржаод7до14декемвринаУниверзитетотна
Југоисточна Европа во Тетово, а третиот е планиран за
2527 јануари, 2012 година, на Земјоделскиот факултет,
кампус 2, на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Главнатацелнаобукитеедасеподигнаткапацитетитена
претставницитеналокалнитесамоуправиододделенијата
заЛЕР,заживотнасрединаизаурбанизамвообластитена
земјоделството,шумарствотоитуризмот.Општинитетреба
дасепоттикнатдапреземаатактивностизаобезбедување
на микрорегионален развој. Обуките ги реализираат
истакнати универзитетски професори од Република
Македонијаоднаведенитеуниверзитети.

 ПИЛОТ –ОБУКА ЗА ПОдГОТОВКА нА ПрОЕКТИ, ЗА  
 АПЛИцИрАЊЕ ВО ЕВрОПсКИТЕ ФОндОВИ 

Во согласност со петтата стратегиската цел, дефинирана
во Стратегискиот план на ЗЕЛС за 20112015 година,
продолжијаактивноститезазајакнувањенакапацитетите
на локалните власти за подготвување на проекти за
аплицирање во разновидни фондови, особено оние што
доаѓаатодЕвропскатаунија.
Вотојконтекст,ЗЕЛСконтинуирано,прекувебстраницата
и со директни дописи ги информира своите членки за
разновидните програми и проекти и нивните објави за
аплицирање, а преку Канцеларијата во Брисел, ЗЕЛС
интензивно лобираше за добивање на грантови за
општините. Затоа ЗЕЛС во континуитет гради и развива
добри односи со меѓународни и домашни донаторски
организации и институции, а истовремено се залага за
обезбедување на учество во телата кои ги утврдуваат
критериумите зараспределбана средстваодфондовите.
Обучена општинска администрација за изработка на
апликациите и проектите е основниот предуслов за што
поголемаискористеностнасредстватаодфондовите.
Тргнувајќиодтиесознанија,ЗЕЛСорганизирадводневна,
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пилотобука,на9и10февруари,2011година,воопштина
Битола. Обуката ја следеше дел од администрацијата на
општинаБитолаисеоднесувашенаизработканапроекти,
каде акцентот беше ставен на детектирање на потребите
и подготовка на логичката рамка. Со цел аплицирање за
поголемипроекти,закоиепотребенирегионаленпристап,
на обука беа повикани и претставници од Центарот на
Полошкиот плански регион, кои ги споделија искуствата
и размислувањата со општинската администрација за
поттикнувањенапоголемавзаемнасоработка.Обуката се
спроведе со учество на експерти одДанска и Унгарија, а
активноста бешеподдржанаодСветско учење, проект на
УСАИД.

 ОБУКИ ЗА ПрЕТсТАВнИцИ Од ПрАВнИТЕ ОддЕЛЕнИЈА/ 
 сЕКТОрИ 

Локалните власти запознаени со обврските од прописите за 
заштита на личните податоци 
ЗЕЛС, во соработка со Дирекцијата за заштита на лични
податоци, на шести јуни, 2011 година, во хотел „Холидеј
Ин“,воСкопјеорганизирашесоветувањенатема:„Заштита
на лични податоци и обврските на единиците за локална
самоуправа во однос на прописите“. Обуката ја следеа
членови на Мрежата на правници и на Мрежата за упра
вување со човечки ресурси при ЗЕЛС, како и други
заинтересирани лица од општините инволвирани во
следењето на оваа проблематика. На присутните им се
обратијаизвршниотдиректорнаЗЕЛС–ДушицаПеришиќи
директоротнаДирекцијатазазаштитаналичниподатоци–
ДимитарГеоргиевски,коиукажаанаважностаодправилно
имплементирањенаЗаконотзазаштитаналичниподатоци
и неговите подзаконски акти. Претставниците од ДЗЛП
направијакратокосвртнаправнатарамкакојајарегулира
оваапроблематика,приштоакцентотгоставијанаобврските
коипроизлегуваатзаединицитеналокалнатасамоуправа,
коисеконтролоривоовојпроцес.Водискусијата,учесниците
интерактивногиразменијасвоитеискустваоддосегашната

примена Законот и подзаконските акти, пришто истакнаа
потреба за организирање на дополнителни обуки на оваа
тема.

 дИсКУсИЈА ЗА ЗАКОнОТ ЗА дрЖАВнИ сЛУЖБЕнИцИ И  
 ЗАКОнОТ ЗА ЈАВнИ сЛУЖБЕнИцИ 

ЗЕЛС,восоработкатасоМинистерствотозаинформатичко
општествоиадминистрација(МИОА),на21и22декември,
2011година,воВелесорганизирашедвееднодневниобу
ки за администрацијата од правните сектори/одделенија
на сите општини, посветени на разрешување на пробле
митевоимплементирањетонаЗаконотзадржавнислуж
беници и Законот за јавни службеници. Обучувачи беа
претставниците од МИОА, Љупчо Младенов, помошник
раководителвосекторотзаадминистрација,задолженза
државнатаадминистрацијаигѓаГретаНастева,помошник
раководителвосекторотзаадминистрација,задолженаза
локалнатаадминистрацијаодМИОА.Посебенакцентбеше
ставеннапрашањатакоисеоднесуваатнавработувањето
имобилноставодржавнатаслужба,праватаидолжностите
на државните и јавните службеници, дисциплинската и
материјална одговорност која истите ја имаат, платата и
наградувањетонаслужбениците,пробнатаработа,какои
освртнаподзаконскитеактикоидополнително јаразра
ботуваат оваа законска регулатива. Присутните посочија
дека се среќаваат сонедоречености,односнонема јасни
разграничувањазапрофилотјавенслужбениквоодредена
институција.Тоазасегаволокалнитевластипредизвикува
забавувањенацелокупниотпроцеснаимплементацијана
овиедвазакона.ПретставницитеодМИОАнагласијадека
воподготовкаеновЗаконзаадминистрација,кадесепре
цизираниодреденинедореченостиисокојсеочекувада
серазрешатсегашнитепроблемиповрзанисопостапкитеи
процедуритезаработењетонадржавнитеслужби.Присут
нитеизразијазадоволствоодорганизирањетонаваковвид
наобукиодстрананаЗЕЛСкоивоголемамеракореспон
дираатсонивнитеактуелнипотреби.
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 ЗАЕднИЧКИ дИЈАЛОГ нА ЗЕЛс  
 И ВЛАдАТА нА рЕПУБЛИКА МАКЕдОнИЈА 

На28декември,2011година,вопросториитенаЗЕЛС,се
одржасредбанаУправниотодборнаЗЕЛС,соВладатана
РепубликаМакедонија.ЧленовитенаУправниотодборна
ЗЕЛС,насредбата, гипрезентираат„СИСТЕМАТИЗИРАНИ
СТАВОВИ на ЗЕЛС“. Во нив се сублимирани заедничките
барањаналокалнитевласти,одсекојаобластпоединечно:
комунални дејности, образование, животна средина,
култура, рамномерен регионален развој, градење на
капацитетитенаопштинскатаадминистрација,енергетика,
како и барања кои се однесуваат на обезбедувањето
на поголема финансиска независност на локалната
самоуправа.

ДОМАШНА И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

СОРАБОТКА СО цЕНТРАЛНАТА 
ВЛАСТ, РЕЛЕВАНТНИ ИНСТИТУцИИ 
И НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАцИИ

Взаемната соработката на локалната и централната власт, претставува еден од
условитезауспешноспроведување,нанајголемиотреформскипроцесвонашата
земја,процесотнадецентрализацијата.

Во согласност со Меморандумот за соработка помеѓу ЗЕЛС и Владата на Република
Македонија, склучен уште во 2003 година, веќе традиционално, најмалку еднаш во
годината,сеорганизирасостанокмеѓуовиедвеинституции.Оваасредбапретставува
уште една потврда за продолжување на воспоставената практика на заеднички
дијалог,зарешавањенамногузначајнипредизвицисокоисесоочуваатопштините,во
спроведувањетонапрефрленитенадлежности.

НасредбатаприсуствувашеПретседателотнаВладатана
Република Македонија, Никола Груевски и поголем број
министри.ЧленовитенаУО,гиизнесувааставовите,област
пообласт,аресорниотминистерилидругпретставникод
Владата, даваа образложение за можностите за нивно
прифаќање или одбивање. Одреден број на барања, беа
прифатениодстрананацентралнатавласт,азапоголемдел
бешедоговоренодополнителнодасеутврдинајсоодветно
решени, со обезбедување на дополнителни анализи. На
средбата, беа упатени совети до градоначалниците, за
применанановиформииактивности за заштедувањена
средства,присекојдневнотоработењенаопштината.
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Средбатајапроследијаимедиумите,предкоиПретседа
телот на ЗЕЛС, Коце Трајановски, истакна дека овие
средбинаЗЕЛСсоВладатанаРМ,претставуваатпотврда
за воспоставената практика на заеднички дијалог меѓу
централнатаилокалнатавластидекатиесекогашпро
дуцираат заеднички решенија, кои претставуваат развој
налокалнатавластидецентрализацијатавоземјата.Ме
ѓу изнесените ставови на ЗЕЛС, особено значење има
ше барањето за зголемувањето на зафаќањето одДДВ
на 6% и од персоналниот данок на 30%, со цел обез
бедување на поголема финансиска стабилност на опш
тини,зашто,одстрананаминистеротзафинансиибеше
елаборирано дека вкупните трансфери кон ЕЛС, секоја
годинавоконтинуитетсезголемуваат,нодекавослед
ниот период, може да се направат анализи, кои ќе до
ведатдовзаемноразумнорешениезафинансискозајак
нувањенаопштините.Бешепотенцираноибарањето за
дополнителнифинансискисредствавоблокдотациитеза
образование, каде ресорниот министер образложи дека
и во оваа област, во континуитет се префрлаат повеќе
средстваналокалнитевластизаоваанамена.Тојистакна
дека централната власт, преку најразновидни проекти,
дополнителновложувавоучилиштатаидекаопштините,
заедно со училиштата треба да направат попрецизни
анализи во користењето на расположливите дотации.
Притоаминистеротистакнадекаодстрананаголемброј
општини,натрезорскатасметкастојатнеискористенипари
инасамиоткрајнагодината.Насредбатамеѓуголемиот
број барања, нагласени беа иницијативите општините
да се стекнат соправона управување со земјоделското
земјиште,пасиштатаишумите,запотребитенаруралниот
развој и развојот на земјоделството, како и средствата
добиени од закупнините на земјоделското земјиште
и пасиштата, и средствата добиени од надоместот од
концесијазалов,риболовидасераспределатвосооднос
20%80%,вокористнаопштините.a
Претседателот на ЗЕЛС на средбата, меѓу другото, ги
нагласи и успешно реализираните барања на ЗЕЛС,

од минатогодишната средба, каде го потенцира до
несувањето на Законот за градежно земјиште и на
Законотзапостапувањесобесправноизградениобјекти,
потоа изготвувањето на нацртверзијата на нов Закон
за комунални дејности. Од особено значење за сите
локалнивласти,предсèзаопштинитекоинесевлезени
вовторатафазаодфискалнатадецентрализација,беаи
измените во Законот за финансирање на единиците на
локалнасамоуправа,кадесезголемивреметраењетона
бескаматно позајмување на општините од централниот
буџет,на10години.
ПретседателотнаВладата,НиколаГруевски,насредбата
посочи дека соработка со ЗЕЛС ќе продолжи, бидејќи
давадобри,ефикаснииквалитетнирешенија,сошто,од
2005до2011година,процесотнадецентрализацијаво
земјата бележи континуиран напредок. Тој упати апел
до градоначалниците да ја забрзаат динамиката на
урбанизација,даобезбедуваатповолниусловизаразвој
налокалнотостопанство,бидејќиеодособенозначење
за граѓаните, но и за подобрување на финансиската
состојба на самите локални власти. Беше нагласено
дека целта на Владата е максимално да им помогне
на општините, па затоа, освен редовните дотации што
се префрлаат, во согласност со законите, Владата
реализира и дополнителни инвестиции за општините.
ПресметкитенаМинистерствотозафинансиипокажуваат
дека инвестициите во рурален развој и во развој на
општините изнесуваат 1,1 % од бруто домашниот
производ. Владата инвестира 120 милиони евра во
изградба и реконструкција на регионални и локални
патишта, 50 милиони евра во изградба на водоводи и
канализациски системи во сите општини, а Премиерот
најави дека се планира повлекување и нови средства
прекуСветскатабанка,вовисинаодоколу35милиони
евра,заизградбаиреконструкцијанаучилишта,коиќе
бидат надополнети со пет милиони евра од Владата и
содополнителните средства,што се користат оддруги
линии.БешенагласенодекаВладатаќеостанецелосно
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посветена за рамномерниот регионален развој во
РепубликаМакедонија идекаи натаму ќедава помош
иподдршканаопштините, преку разновиднидиректни
инвестиции,безселективенизборнаопштините.

 срЕдБА нА рАКОВОдсТВОТО нА ЗЕЛс  
 сО ТрОЈцА МИнИсТрИ 

На 18 август, 2011 година, раководството на ЗЕЛС
оствари средба со тројца министри од Владата на
Република Македонија. Оваа беше прва официјална
средба на претседателот на ЗЕЛС, Коце Трајановски и
потпретседателитеИзетМеџитииЗоранДамјановскисо
новите министри за локална самоуправа, Невзат Бејта
и за образование и наука, Панче Кралев. На средбата
присуствувашеиминистеротзатранспортиврскиМиле
Јанакиевски.
Дискусијата ги опфати актуелните состојби од
спроведувањето на надлежностите на локалните
власти.Новиотминистерзалокалнасамоуправа,Невзат
Бејта, изрази уверување за натамошна квалитетна
соработканаМинистерствотосоединицитеналокална
самоуправа и со ЗЕЛС на патот на остварување на
поуспешна децентрализација на власта во нашата
земја. Познавајќи ги проблемите на општините, како
поранешенградоначалник,потенцирашедекаќевложи
максимални напори во поддршката за обезбедување
на поадекватни услови за поквалитетно остварување
на надлежностите и дека во соработка со ЗЕЛС ќе се
заложинаскороситеопштинидавлезатвовторатафаза
од фискалната децентрализација. Министерот Бејта,
најавидекаредовно ќе ги посетуваопштините, со цел
непосреднодасезапознаесонивнитепроблеми,пришто
упати порака до градоначалниците, максимално да се
заложатзаспроведувањетонаЗаконотзапостапување
со бесправно изградени објекти, а во изјавата дадена
предмедиумитекоигопроследијаовојнастан,гиповика

граѓаните да аплицираат за легализација на дивите
објекти, истакнувајќи дека ваков закон се донесува
еднашна50години.
Министерот за транспорт и врски, Миле Јанакиевски,
говореше за активностите на локалните власти за
обезбедувањенаштопоголембројнаподнесенибарања
залегализацијанадивоградбите,какоизаактивностите
за стекнување со надлежноста за управување со
градежнотонеизграденоземјиште.
Образованието претставува една покомплексна тема,
за што е потребно реализирање на почести средби на
претставници од ЗЕЛС и МОН, беше заедничкиот став
нараководствотонаЗЕЛСиминистеротКралевнаовој
состанок.ПретседателотнаЗЕЛС,КоцеТрајановски,му
укажанановиотминистерзаобразованиеинаукадека
оваанадлежностнаопштинитеуштеодсамиотпочеток
на децентрализацијата е проследена со неадекватна
финансиска поддршкаод страна на централната власт
и дека тоа во континуитет предизвикува проблеми
при нејзината реализација кај локалните власти. Во
разговоротбеанаведенисистематизиранитеставовина
ЗЕЛС, при што беше договорено зголемена соработка
во изнаоѓањето на меѓусебно прифатливи решенија.
ПретставницитеодЗЕЛСистакнаадекаваквитесредбисе
одвзаемнакористизалокалнатаизацентралнатавласт
идекаодатвоправецнаобезбедувањенапоквалитетни
услугизаграѓаните.

 ПрВИОТ КрУГ Од ТрЕТАТА ФАЗА Од ПрОГрАМАТА 
„ФОрУМИ ВО ЗАЕднИцАТА“ - сО 18 ОПШТИнИ  

Програмата „Форуми во заедницата“ на свеченост
организирана на 21 септември, 2011 година, во хотелот
„Холидеј Ин“ во Скопје, го означи почетокот на првиот
круг од третата фаза од Програмата „Форуми во заед
ницата“. На новоопфатените 18 општини во проектот:
Крива Паланка, Македонски Брод, Гостивар, Боговиње,
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МавровоРостуше, Кратово, Кавадарци, Росоман, Демир
Капија, Брвеница, Вевчани, Врапчиште, Чешиново
Облешево,Градско,Босилово,Берово,СтрумицаиДебар,
и на имплементаторите (АЛКА, АДИ, ЦИРа, МЦМС и
ФООМ) им беа доделени сертификати. Оваа Програма,
за вклучување на граѓаните во одредувањето на
приоритетите на локалната самоуправа, е финансирана
од Швајцарската агенција за соработка и развој (СДЦ).
Пред присутните градоначалници и голем број значајни
гости, потпретседателот на ЗЕЛС, Изет Меџити, истакна
декаимплементацијатанаовојпроектпретставуваголем
предизвикзалокалнитевласти.„Досегасоветитево45
општиниизгласаа статутарнипромени, со усвојувањена
два важни документи изготвени од ЗЕЛС и усвоени од
Управниотодбор:ПредлогодлуказаизменанаСтатутот
на ЕЛС со којашто се воведува форумот како начин на
граѓанскоучествоиПредлогправилникзаорганизирање
и одржувањенафорумите на заедницата воЕЛС“, рече
Меџити. Амбасадорот на Швајцарија во Република
Македонија, Н.Е..Стефано Лазарото, најави дека во
следните три години, 40 општини ќе имаат можност да
се вклучат во оваа Програма, при што потсети дека 45
општини веќе го имаат вклучено моделот на „Форуми
во заедницата“вонивните статути, правејќи гомоделот
регуларнапраксананивнакомуникацијасограѓаните.
ВоновиотциклусодПрограматаштоќетраетригодини,
ќе се организираат 17 форуми, за што се издвоени
средствавовисинаод59милионии675илјадиденари,
од кои 31 милион и 75 илјади денари се финансирани
од СДЦ, а остаток претставува учество на општините,
вклучени во Програмата во реализација на проектите
кои ќе бидат утврдени од граѓаните. Спроведувањето
на сертификацијата намодераторите нафорумите, ќе ја
реализираЗЕЛСтренингцентарот.

 ПОТрЕБА Од ЗАсИЛЕнА сОрАБОТКА нА ГрАѓАнсКИТЕ  
 ОрГАнИЗАцИИ, ОПШТИнИТЕ И БИЗнИс ЗАЕднИцАТА 

Потребата од засилена соработка меѓу граѓанските
организации, општините и бизнис заедницата, преку
конкретни механизми, стратегии и алатки, поголемо
искористување на референдумот, зголемено учеството
награѓанскитеорганизациивопроцесотнадонесување
на одлуки на локално ниво и потребата од поголема
вклученост на младите, во работата на граѓанските
организации и во локалната власт, беа дел од
заклучоците донесени на дводневната национална
конференција„Соработканаграѓанскитеорганизациисо
локалната самоуправа“,што се одржана 27 и 28 јуни,
2011 година, во Охрид. Конференцијата ја организира
Проектот ТАСКО, финансиран од ЕУ, во соработка
со ЗЕЛС, Националниот совет на родова еднаквост,
Центаротзаодржливиземјоделскипрактикиирурален
развојиКонференцијатанаработодавачите.
Претставниците од ЗЕЛС и градоначалниците на
општинитеАеродромиРесенпредприсутнитегиизнесоа
активноститекоигиреализираЗаедницатаилокалните
власти на полето на соработката со граѓанските
организацииибизнисзаедницата.Нивнитеставовибеа
делодзаедничкитезаклучоци,кадебешепотенцирана
потребатаодзајакнувањенасоработкатанаопштината
сограѓанскитеорганизациивоправецнаобезбедување
на поквалитетни услуги за граѓаните, при што беа
посочени проектите што ги работи ЗЕЛС на полето на
подобрувањето на транспарентноста и отчетноста, во
работењетоналокалнитевласти.
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 ЗЕЛс АКТИВЕн ВО КООрдИнАцИЈАТА нА ОПШТИнИТЕ  
 ВО „дЕн нА дрВОТО“ 

ЗЕЛС и во 2011 година даде активен придонес во
координацијатанасвоитечленки,принивнотоучествона
традиционалнатаакција„Деннадрвото“,штогодинавасе
реализирана31март.Воакцијатареализирананизцелата
земја,севклучуваатситеграѓанииинституциисоцелда
сепридонесезапоголемоозеленувањенаповршинитево
РепубликаМакедонијаизаоблагородувањенапросторот
вокојживееме.Придонесотналокалнитевластивооваа
акцијаемногузначаен.Освенпошумувањетонаблиските
височински места, општините преземаа активности
и за збогатување со зелени насади на дворовите на
училиштата, градинките, амбулантите, парковите и
другитејавниповршинивонаселенитеиурбанитеместа.
Воовааакцијабеазасадениоколутримилионистебла,од
видовите:питомкостен,чемпрес,бреза,јавор,јасен,дива
маслинка,даб,аризонскичемпресибагрем.

 ЛОКАЛнИТЕ ВЛАсТИ сО ЗнАЧАЈнА УЛОГА ВО  
 ИМПЛЕМЕнТИрАЊЕТО нА ОХрИдсКИОТ рАМКОВЕн  
 дОГОВОр 

Ворамкитенаодбележувањетона10годишнинатаод
имплементацијата на Охридскиот рамковен договор,
Владата наРепубликаМакедонија и Секретаријатот за
имплементација на Охридскиот договор, организираа
националнаКонференцијанатема„Децентрализацијата
и мултикултурализмот“. На настанот, покрај високите
државни претставници, експерти, претставници на
националниимеѓународниинституциииорганизациии
КомесаротзапроширувањенаЕУ,ШтефанФиле,воимето
наЗЕЛС,предприсутнитесеобратипотпретседателотна
ЗЕЛСиградоначалникнаопштинаЧаир,ИзетМеџити.Тој
восвојотговорособенакцентставинаулогатанаЗЕЛСи
налокалнитевластивопроцесотнадецентрализацијата
и развојот на демократијата во земјата, како важен

придонес за имплементација на Охридскиот договор и
евроинтеграциитенанашатаземја.
„ Чекорите на децентрализација во нашата земја
започнаа токму пред една декада, по потпишувањето
на Охридскиот договор и за овој изминат период тој
ги даде најефективните и најефикасните резултати во
неговатаимплементација“,речеМеџити,додавајќидека
обезбедувањетонафункционаленсистемналокалната
самоуправаеодклучнаважностзасоцијалниотразвој,
кохезијата и демократијата во земјата. Тој потенцира
дека Охридскиот рамковен договор овозможи
продолжување на вековната традиција на интеграција
ипочитувањенапостојнитекултурни, етнички, јазични
и други различности, основа за градењето на мир,
соживот и јакнење намултикултуризмот. „Охридскиот
договор е модел кој овозможува зачувување на
безбедноста,стабилностаиекономскипросперитет,кој
требапостојанодасенадградуваиусовршувасоедна
единственацелуживањенаправата,ноипочитување
и споделување на одговорностите кои произлегуваат
од уставниот поредок”, истакна Меџити. Потоа,
потпретседателот на ЗЕЛС, поконкретно ги претстави
проектите со кои ЗЕЛС, понепосредно се вклучи во
имплементирањето на Охридскиот договор, меѓу кои:
опремувањетонанад30општинскисалисокомплетен
системзасимултанпревод,кадесеодржуваатседниците
насоветите.Бешепотенциранаидиректнатаподдршка
наЗЕЛСвоформирањетоипонатамувофункционирање
наКомисиитезаодносимеѓузаедницитеитоанесамово
општинитекаденад20%однаселениетосеприпадници
надруганационалност,тукуионамукадеовојпроцент
е понизок. Меџити истакна дека ЗЕЛС им дава силна
поддршка на своите членки во градење на ефикасни
и ефективни општини, каде владеат принципите на
правичностиеднаквост,напатотконевроинтеграциите.
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МЕЃУОПШТИНСКАТАСОРАБОТКА-
ВАЖНААЛАТКАВОЗАЈАКНУВАЊЕТОНА
ПРОЦЕСОТНАДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАТА

 „Заеднодо подобри услуги за граѓаните“, беше темата
на дводневниот регионален форум за меѓуопштинска
соработка, што се одржа на 13 и 14 октомври, 2011
година во Скопје, каде во името на ЗЕЛС говореше
потпретседателот на ЗЕЛС, Изет Меџити. Тој истакна
благодарност до организаторот на форумот, УНДП,
за поддршката што оваа организација им ја дава на
општинитевонашатаземја,приградењетонамеѓусебни
партнерства, при што претстави и неколку уникатни и
успешнипримериоднашитеопштиништоработатнаова
поле.Бројнитепозитивнипримери,особенокајпомалите
општини,сепотврданазначењетонаоваакориснаалатка
во зајакнување на процесот на децентрализацијата и
надминување на одредени проблеми со недостаток
на финансиски средства или човечки ресурси, преку
формирање на заеднички служби, претпријатија,
размена на услуги и друго. Досега, општините покажаа
висок степен на свесност, за развивање на моделот на
меѓуопштинскатасоработка,штоимносипридобивкина
сите вклучени страни, а добри примери има во сферата
нафинансиите,ИТсекторот,образованието,комуналната
област, данокот, инспекциите... а се планира негова
применаивосфератанаживотнатасрединаисоцијалата,
во правец на остварување на милениумските цели за
намалување на сиромаштијата на локално ниво. Пред
присутните градоначалници од нашата земја, но и од
земјите од регионот, претставниците од општинската
администрација и поканетите меѓународни експерти
од оваа област, говореше и министерот за локална
самоуправа, Невзат Бејта, кој истакна дека Република
МакедонијаееднаоднеколкутеземјивоЕвропа,којаоваа
институцијајаимарегулираносоЗаконзамеѓуопштинска
соработка. Постојаниот претставник на УНДП во нашата
земја, Диадре Бојд, ја потенцира добрата соработка со

ЗЕЛСисоМЛС,нагласувајќидекадосегатиеподдржале
повеќеод26успешнимеѓуопштинскипартнерства,вокои
учествуваленад62општини.

 ИнИцИЈАТИВИ ЗА УсПЕШнА сОрАБОТКА нА ЗЕЛс сО  
 сТОПАнсКАТА КОМОрА нА рЕПУБЛИКА МАКЕдОнИЈА 

Претседателот на ЗЕЛС, Коце Трајановски и претстав
ници од ЗЕЛС, остварија прва официјална средба со
претседателот на Стопанската комора на Република
Македонија,БранкоАзески,накојаприсуствуваапрет
седателите на регионалните стопански комори. На
средбата,којасеодржавопросториитенаСтопанската
комора,навториноември,2011година,беадоговорени
значајнипрашањавоправецнанатамошноунапредување
изацврстувањенасоработкатанабизнисзаедницатасо
локалните власти, формирање на економски совети на
ниво на поголемите општини или региони, склучување
наМеморандумзасоработкапомеѓуЗЕЛСиСтопанската
комора, шестмесечни средби за разгледување на
заеднички постигнатите резултати и дефинирањето на
иднитеразвојниправцинасоработка,какоизаедничкото
утврдувањенаприоритетниинвестицииналокалноина
регионалнониво.
„ Оваа средба е клучна и за локалните власти и за
стопанствениците, бидејќи заедничката цел и надвете
страниезголеменекономскиразвојназемјата,развојна
стопанствотоинасекојалокалназаедница“,потенцира
претседателотнаЗЕЛС,КоцеТрајановски,напочетокот
насредбата.ТојукажадекасодонесувањетонаЗаконот
заградежноземјиште,најважниотделодактивностите
на стопанствениците ќе се реализираат во рамките на
општините, поради што формирањето на економските
совети ќе биде од големо значење за реализација на
значајни локални и регионални проекти. Речиси секоја
локалнавластимаобемнаекономскапрограмазачија
реализацијаùепотребнаподдршкаодбизниссекторот“,
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потенцирашеТрајановски.Тојпредложи,воиднина,при
секоја изработка на ГУПови од страна на локалните
власти, активно учество да земаат и претставниците
од регионалните комори. Трајановски ги информираше
присутнитедека ЗЕЛСи ГрадотСкопје имаат отворено
Канцеларија во Брисел, која може да послужи како
солиднаподлогазаизнаоѓањенасредстваодевропските
фондови, за реализација на заеднички проекти на
локалнатавластибизниссекторот.Достопанствениците
бешеупатенапоканадаучествуваатилидагопосетат
претстојниотСаемнаопштините,посветеннаразвојотна
локалнатаекономија.
Потребата од зацврстувањето на заедничка соработка
настопанственицитесолокалнатавласт,јапотенцираше
и претседателот на Стопанската комора на Република
Македонија, Бранко Азески, особено за заедничка
подготовка на проекти од средства од европските
фондови,промовирањенаиницијативизаунапредување
на економскиот развој на општините, реализација на
активностиповрзанисоотуѓувањеидавањеподзакуп
на градежно земјиште, сопственост на РМ, заедничка
промоцијаидруго.

ЗАЈАКнАТА сОрАБОТКАТА нА ОПШТИнАТА, 
ПОЛИцИЈАТА И ГрАѓАнИТЕ, ПрЕКУ ЛОКАЛнИ сОВЕТИ 
ЗА ПрЕВЕнцИЈА

 „Работата на Локалните совети за превенција во
изминативетри годинипретставуваисклучителноважна
алатка за соработка на општините со полицијата. Преку
нив се јакне партнерството во вербата на граѓаните кон
локалната власт. Истражувањето што го направи ОБСЕ
за „Перцепцијата на градоначалниците за полициските
активности и соработката меѓу локалната полиција
и општината, покажува дека најголемиот процент
градоначалници ја поддржуваат работата на локалните
совети за превенција. Ова се потврдува и со фактот

што формирањето на овој Совет, на локално ниво, на
доброволна основа, постои во речиси сите општини“,
истакнапретседателотнаЗЕЛС,КоцеТрајановски,напрес
конференцијата што се одржа на осми декември, 2011
годинавопросториитенаМинистерството за внатрешни
работи, посветена на одбележувањето на 9 декември
„Денот на превенцијата во Република Македонија“. На
средбата говореа и министерката за внатрешни работи,
ГорданаЈанкуловскаиамбасадоротнаОБСЕвоРМ,Ралф
Брет. Трајановски истакна дека Советите за превенција
се функционални тела на локално ниво, преку кои се
преземаатзначајнимеркинапревенцијазабезбедноставо
училиштата,малолетничкатаделиквенција,алкохолизмот
и другите пороци кај младите. Советодавните групи на
граѓани се можност за непосредната комуникација, која
е особено нужна за полицијата заради инволвирање на
полициските службеници во процесот на превенција.
Со поддршка на локалните власти спроведени се
низа успешни кампањи, се организираат трибини, се
дистрибуираат промотивни материјали за важни теми
како:безбедностнадецатавосообраќајот,намалување
нанасилствотовоучилиштатасомешанетничкисостав,
борба против сексуалната злоупотреба на децата, но и
кампањи насочени кон заштита на шумите од пожари,
заштитанаграѓанитеодпровалникражбиидруго.
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МЕѓУнАрОднА сОрАБОТКА нА 
ЗЕЛс И ПОддрШКА нА ЧЛЕнКИТЕ 
ЗА сТЕКнУВАЊЕ нА ЕВрОПсКИ 
ИсКУсТВА И ПрИсТАП КОн ЕУ - 
ФОндОВИТЕ 

 ЗЕЛс Е ЧЛЕнКА нА: 

ЦЛРАЕ Конгресналокалнитеирегионалнитевласти
наСоветотнаЕвропа

ЦЕМР Конгреснаевропскиопштиниирегиони
НАЛАС Мрежанаасоцијацииналокалнитевластиод

ЈугоисточнаЕвропа
АЛДА Асоцијацијанаагенциизалокална

демократијаНеепреведено
ЗКК Заедничкиотконсултативенкомитетмеѓу

РепубликаМакедонијаиКомитетотна
регионитенаЕвропскатаунија.

ИсПрАТЕнА ПрЕПОрАКА дО ОПШТИнИТЕ 
ЗА ПрИКЛУЧУВАЊЕ нА „КОнВЕнцИЈАТА нА 
ГрАдОнАЧАЛнИцИ“

УправниотодборнаЗЕЛС,на14татаседница,јаподдржа
организацијата „КОНВЕНЦИЈА НА ГРАДОНАЧАЛНИЦИ“,
која упати иницијативадо сите асоцијации од регионот,
за поддршка во вклучувањето на општините во
нејзинитеактивности.УОнаЗЕЛСодлучидагоприфати
Меморандумот за приклучување кон организацијата
и притоа испрати препорака до градоначалниците да
ја разгледаат можноста за соработка во рамките на
Конвенцијатанаградоначалници,чиеседиштеевоБрисел,
Белгија. Досегашна членка од Република Македонија

на оваа мрежа е Градот Скопје. За приклучување на
општините,Советот требададонесеодлукаи за тоада
се информира Европската комисија, со доставување на
информацијадоКонвенцијатанаградоначалници,пошто
севметнуваатнајавнаталистанаКонвенцијата.Ворокод
еднагодина,тиетребадагиподготватсвоитестратегии
заенергетскаодржливост.
Европскатакомисијаво2008г.јаосновашеКонвенцијата
наградоначалниците,отвореназаградовииопштиниод
ситеголеминивоЕвропа,соцелвклучувањеналокалните
власти и граѓаните во развојот и имплементацијата на
енергетскатаполитиканаЕвропскатаунија.Конвенцијата
се состои од обврска на земјите и градови потписнички
да одат подалеку од целите на ЕУ за намалување на
емисиитенаСО2,прекумеркизаенергетскаефикасност
иактивностиповрзанисообновливиизворинаенергијаи
еколошкичисттранспорт.

 ПрЕТсТАВнИцИ Од ЗЕЛс нА сАЕМОТ нА ЛОКАЛнИТЕ  
 сАМОУПрАВИ ВО ЈУГОИсТОЧнА ЕВрОПА –нЕКсПО 

Градот Скопје и општина Карпош, со свои штандови се
претставија на првиот саем на локалните самоуправи во
Југоисточна Европа –НЕКСПО, што се одржа на 10 и 11
март 2011 година, во салата „Зетра“, во Сараево, Бос
на и Херцеговина, во организација на Асоцијацијата на
националниасоцијацииналокалнивластивоЈугоисточна
ЕвропаНАЛАС,кадеЗЕЛСактивноучествува.Насаемската
манифестацијаприсуствувааипретставнициодЗЕЛС,кои
дадоа свој придонес на организираните конференции,
тркалезнимасиидебатниседницизаразвојотналокалната
самоуправаворегионот.Особеновниманиебешепосветено
натемитенадобротоуправување,социјалнатаинклузија,
електронски општини, збратимување и енергетска ефи
касност, каде се разменуваа искуствата и добрите прак
тикиодлокалнитевластиворегионот,меѓукоиимашеи
позитивнипримериоднашатаземја.
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На третата седница на УО на ЗЕЛС потврден нов дво-
годишен мандат на делегати и нивни заменици во 
Генералното собрание на НАЛАС:

1. КоцеТрајановски,градоначалникнаГрадСкопје
делегат

2. БајрамКадриу,градоначалникнаопштина
Врапчиштеделегат

3. ТониТрајковски,градоначалникнаопштинаГази
Баба–заменикделегат

4. МилосимВојноски,градоначалникнаопштина
МакедонскиБродзаменикделегат

 дЕЛЕГАцИЈАТА нА КОнГрЕсОТ нА ЛОКАЛнИ И  
 рЕГИОнАЛнИ ВЛАсТИ ПрИ сОВЕТОТ нА ЕВрОПА,  
 ВО ЗЕЛс 

Во согласност со правилата на Советот на Европа, на
секоипетгодини,специјалнаделегацијанаКонгресотна
локалниирегионалнивласти,посетуванекојаодземјите
членки, со цел утврдување на состојбата на локалната
демократија и почитување на Европската повелба за
локална самоуправа. Од 5 до 7 декември, 2011 година,
такваделегација,предводенаодЈанМикалеф,локален
функционеродМалта,асоставенаодекспертиилокални
функционери,бешевопосетанаРепубликаМакедонија.
Ворамкитенаовојпрестој,делегацијатаодржасостаноци
и со градоначалниците Иван Франгов, градоначалник
на Гевгелија, Зоран Заев, градоначалник на Струмица
и Енвер Пајазити, градоначалник на Брвеница, како
и со претседателот на ЗЕЛС, Коце Трајановски и
потпретседателот, Зоран Дамјановски. Средбата беше
одржанавопросториитенаЗЕЛС.
Делегацијата беше заинтересирана за развивањето
на процесот на децентрализација во нашата земја,
степенот на слободно одлучување во општините на

Република Македонија, надлежностите на локалните
власти и предизвиците со кои се соочуваат во нивното
спроведување, нивото на соработката со централните
власти и другите државни институции. Посебен акцент
во разговорите се даде на состојбата со финансиската
децентрализација, а едно од основните прашања
упатени кон македонските претставници се однесуваше
на степенот на почитувањето на Европската повелба за
локалнитевласти,одстрананадржавнитеинституциии
тела.Повелбата,меѓудругото,предвидувадеканитуедна
надлежностнеможедасепрефрлиналокалнитевласти,
доколку не им се префрлат и соодветни финансиски
средства за извршување на истата. Тема на разговор
бешеипосветеностаналокалнитевластинаенергетската
ефикасност,употребатанајазицитеналокалнониво,како
и зарамноправноучествонаполовитевоуправувањето
во локалната самоуправа. Извештајот од посетата,
предвиденедабидепрезентираннапленарнатаседница
наКонгресотзалокалниирегионалнивласти.

На третата седница на УО на ЗЕЛС, потврден нов дво-
годишен мандат на делегати и нивни заменици во 
Конгресот на локални и регионални власти при Советот 
на Европа:

Делегати:
1. ВладимирТалевскиградоначалникнаопштина
Битола

2. ЗоранЗаевградоначалникнаопштинаСтрумица

3. ЕнверПајазити–градоначалникнаопштина
Брвеница

Заменици :
1. ИренаМишевасоветниквоГрадСкопје

2. ИванФранговградоначалникнаопштинаГевгелија

3. НазмиеИдризи–советниквоопштинаТетово
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 УЧЕсТВО нА КОнФЕрЕнцИЈА, ВО ОрГАнИЗАцИЈА  
 нА ФрАнцУ сКОТО ЗдрУЖЕнИЕ нА сОВЕТОТ нА  
 ОПШТИнИТЕ И рЕГИОнИТЕ нА ЕВрОПА (АФццрЕ) 

На18и19февруари,2011година,воФранцускиотсе
нат, во Париз, делегација од ЗЕЛС, предводена од
претседателот на ЗЕЛС, Коце Трајановски, потпрет
седателите на ЗЕЛС, Зоран Дамјановски и Изет Меџе
тииизвршнатадиректорканаЗЕЛС,ДушицаПеришиќ,
учествуваа на конференција „Европската перспек
тива на земјите од Западен Балкан – придонесот на
територијалните заедници“. На Конференцијата учест
вуваапретставнициналокалнитеирегионалнитевлас
тиодситеземјинаБалканотипретставницинаевроп
ските институции, а организатор беше Француското
здружение на Советот на општините и регионите на
Европа (АФЦЦРЕ), во партнерство со градот Дижон и
Агломерацијата Гранд (голем) Дижон и со финансиска
поддршканаМинистерствотозанадворешнииевропски
работинаРепубликаФранција.
Улогатаипридонесотнамеѓународнатасоработканало
калнитевласти,вопроцесотнаевропскатаинтеграција,
бешееднаодглавнитетеминаразговор.Сепрезентираа
искуствата за користењето на европските фондови од
странаналокалнитезаедници.ПретседателотнаЗЕЛС,
зборувашезаразвојотнапроцесотнадецентрализацијата
вонашатаземјаизапридонесотналокалнитевластиво
доближувањетонаРепубликаМакедонијавоевропското
семејство,какоизазначењетонаподдршкаташтонија
даваатрегионалнитевластиодземјите,членкитенаЕУ,
занашетоприближувањевоова„европскосемејство“.
Претставниците одфранцускиот регион наДолнаНор
мандија говореа за исклучително успешната соработка
што јаимаатсолокалнитевластиодМакедонија,каде
неколкуградовиостварилеипоблискасоработкапреку
збратимување. Франсоа Ребсамен, градоначалникот и
сенаторотнаДижониеденодорганизаторитенакон
ференцијата,зборувашезаобновенатасоработканаовај

француски град со Градот Скопје. Конференцијата во
ПаризсеодржувавомоментоткогаФранцијананацио
налнонивоизразуваизвеснавоздржаност запроцесот
напроширувањето,нотериторијалнитезаедницинаоваа
земјасметаатдекапроцесотнапроширувањетотребада
продолжи,атиесеподготвенидапомогнат,посебново
приближувањетонаграѓанитеодземјитекандидатисо
тиекоисевеќечленки.

 ЗЕЛс ПАрТнЕр ВО „сТАнд АП“, ЕВрОПсКИ ПрОЕКТ  
 ЗА ЗБрАТИМУВАЊЕ нА ОПШТИнИТЕ 

ЗЕЛСбешееденаод18тепартнери,вопроектзазбра
тимување „СТАНД АП“ (Зајакнување на договорите за
збратимување и вмрежување, за развојобединети во
партнерството), што го имплементира Асоцијација на
агенциизалокалнадемократија (АЛДА),кадеЗЕЛСчле
нува од 2008 година. „СТАНД АП“ беше едногодишен
проект финансиран од Европската комисија во рамките
на програмата „Европа за граѓаните“,мерка 2.2., со цел
зајакнување на вклученоста на организациите на гра
ѓанското општество во целокупната рамка на збрати
мувањето на ЕУ, создавање на подобро организиран
системзасоработкапомеѓулокалнатасамоуправаигра
ѓанските организации и поголемо вклучување на јавно
приватнипартнерствавоборбатапротивекономскатаи
социјална грижа, како и за промовирање на мобилност
задемократија и европскиот идентитет.Проектот опфа
ти тримеѓународни работилници, семинари и 17 локал
ни активности во кои беа вклучени локалните власти,
стопанските субјекти, граѓански организации. Другите
две меѓународни активности ќе бидат одржани во Ве
неција (Италија) и на Малта. Локалните активности ќе
бидатимплементираниодстрананапартнеритенапроек
тот во 11 земји од Европа и тоа: Албанија во Скадар,
Бугарија  Софија, Пловдив, Габрово и Варна. ОдМалта
е градот Балзан, одЛатвија–Рига, од Хрватска  Осиек,
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одФранција се градовитеДемувил,Каен,Монтреил, од
ГрцијаКостур,одИталијаБарииВенеција,одПолска
Познан,одРоманијаБукурештиСкопјеодМакедонија.
Меѓународните активности беа организирани во април,
2011 година, во Рига (Латвија) а потоа во Венеција
(Италија) и наМалта, на кои учествуваа и претставници
одЗЕЛС.

 сОрАБОТКА ВО ПрОГрАМА ЗА ПАрТнЕрсТВО, 
 нА сВЕТсКАТА БАнКА 

ВопросториитенаЗЕЛС,21јули2011година,претставници
наПрограматазапартнерство,наСветскатабанка,(лидерот
наПрограматазаурбанравој,КетринФарвак–Витковиќ,
координаторот на програмата за балканските земји,
ТамараНиколиќиСабинеПалмреутеродСветскатабанка,
Вашингтон) одржаа состанок со претставници на ЗЕЛС,
меѓукоииодопштините:КичевоиКарпош.ЗаПрограмата
заурбанразвој,беапрезентираничетиритеглавнитеми:
1.урбанотопланирањеименаџирањетосоземјиштето,2.
општинскотофинансирањеименаџирањесосредствата,
3.обезбедувањето на услуги и 4. обезбедувањето на
безбеднииодржливиградови.Посебенакцентбешеставен
надваделаодПрограматазаурбанизам:Програмитеза
електронско учење, кои се составен дел на развојната
програманаСветскатаБанкаиДијалогпомеѓуградовите
–програмакојаќебидереализиранапрекуработилници
со учество и размена на знаењето на претставници
од регионот. ЗЕЛС учествуваше во информирање на
општините за одржување на електронски курсеви од
областа на урбанизмот, во препраќањето на корисни
линкови и вести за сите активности на Програмата, при
што вклучи и свои претставници, кои на работилниците
гипрезентирааискустватананашителокалнивластиод
овааобласт.

 

 срЕдБА ТрАЈАнОВсКИ – ВАЛТЕр (ИЗВЕсТУВАЧ Од  
 сОВЕТОТ нА ЕВрОПА) 

Во рамките на тридневната посета на известувачот
за Македонија, гдин Роберт Валтер, на мониторинг
комисијатазапочитувањенаобврскитеизаложбитена
земјитечленкинаСоветотнаЕвропа,нанеговобарање,
бешереализиранасредбаисопретседателотнаЗЕЛС,
Коце Трајановски. Средбата се одржа во просториите
на ЗЕЛС, на 28 септември 2011 година. Роберт Валтер
гоинформираТрајановскизацелитенанеговатапосета
воМакедонијаиобврскатаво2012 годинадаподнесе
извештај пред Парламентот на Советот на Европа, во
однос на состојбата на нашата земја по однос на три
значајни прашања : за политичката клима во РМ по
изборите, за состојбата со медиумите и за напредокот
во реализацијата на Охридскиот рамковен договор.
Валтер особено беше заинтересиран за процесот
на децентрализацијата во нашата земја и улогата и
вклученостаналокалнитевластивоимплементирањето
наОхридскиотдоговор.
ПретседателотнаЗЕЛС,КоцеТрајановски,информираше
заинтензивниотразвојнадецентрализацијатавоземјава
и за добрата соработка што локалните власти, преку
ЗЕЛСјавоспоставијасоцентралнатавласт.Притоа,тојги
потенцирашезаедничкитесредбинакоисепрезентираат
ставовитенаЗЕЛС,кадеодособенозначењеебарањето
за обезбедување на поголемафинансиска независност
на општините. Како значаен успех на локалната власт
беше посочено донесувањето на Законот за градежно
земјиште, со кој градежното неизградено земјиште
се предава на управување на општините. Исто така,
претставникот Валтер беше запознаен со активностите
налокалнитевластивоправецнаимплементирањена
Охридскиот договор, како и со директните активности
што ЗЕЛС ги реализира на ова поле: поддршката во
формирањетонакомисиитезаодносимеѓузаедницитеи
тоанесамовоопштинитекоиимаатнад20%население
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од друга националност, туку и во други општини кои
изразијаинтерес,потоа,вообезбедувањетонатехничка
поддршка, односно обезбедување на опрема за
симултанпревод,заоколу30салинаопштинскисовети,
какоиактивностикоипридонесуваат започитувањето
на уставните одредби за втор службен јазик, употреба
назнаметоидруго.ИзвестувачотодСоветотнаЕвропа
изразиголемозадоволствоодоваасредбаиимпосака
успехналокалнитевластивонатамошноторазвивањена
децентрализацијатанавластавоземјава.

 дЕЛЕГАцИЈА Од ЗЕЛс нА 21-ТА сЕсИЈА нА  
 КОнГрЕсОТ нА ЛОКАЛнИ И рЕГИОнАЛнИ ВЛАсТИ  
 нА сОВЕТОТ нА ЕВрОПА ВО сТрАЗБУр 

Од 18 до 20 октомври, 2011 година, во Стразбур, прет
ставници од ЗЕЛС, учествуваа на 21та сесија на Кон
гресот на локални и регионални власти на Советот на
Европа.Тематанаоваасесијабешефокусирананаопш
тествените вклучувања на граѓаните и подигнување на
свеста за човековите права на локално ниво.Членовите
подетално расправаа за граѓанските активности и
урбаното насилство, а беа потенцирани и напорите во
рамкитенаСоветотнаЕвропазаборбапротивдетската
порнографија. На сесијата се најдоа и извештаите за
состојбата на локалната и регионалната демократија
во Србија, Словенија, Финска, Латвија и Бугарија, како
и набљудувањата и истражувањата спроведени во Ма
кедонија и Албанија. Дискусиите се засноваа главно на
темата„Заедничнидостоинственживот“,штозначивклу
чување на граѓаните во донесувањето на одлуките на
локалнониво,особеноштовоовојпериодсереализираи
„Неделатаналокалнатадемократија“.

 ПрЕТсТАВнИцИ Од срПсКАТА АсОцИЈАцИЈА  
 нА ЛОКАЛнИ ВЛАсТИ црПАТ ИсКУсТВА ЗА  
 ТрАнсПАрЕнТнО рАБОТЕЊЕ Од  
 МАКЕдОнсКИТЕ ОПШТИнИ 

Претставници од српската асоцијација на локални
власти,Постојанаконференцијанаградовииопштинина
Србија (СКГО) и експерти од областа на транспарентно
работење,на16септември,2011годинагопосетијаЗЕЛС
и неколку македонски општини, со цел понепосредно
да се запознаат со искуствата и добрите практики
што нашите локални власти ги постигнаа на ова поле.
ЗЕЛС во изминатите пет години посветува исклучиво
вниманиенаконтинуиранаимплементацијаиразвојна
проекти воделотна транспарентностаи отчетностана
локалните власти, во оспособувањето да претставуваа
вистински сервис на граѓаните, нивна вклученост во
процесот на донесувањето на одлуките на локално
ниво и создавањето на ефикасни општини. Извршниот
директор на ЗЕЛС, Душица Перишиќ, експлицитно ги
запознагостите,соситесегментиодработењетонаЗЕЛС
во оваа област а, потоа претставниците на СКГО имаа
можностинепосреднода се сретнатидадискутираат
со општинската администрација од неколку општини,
меѓу коии со администрацијата одопштинитеВелеси
Битола. Стекнатите искуства претставниците од СКГО
ќегиимплементираатвопроектитенаменетизасвоите
членки. ЗЕЛС и СКГО имаат одлична соработка во
размената на искуства од процесите на развивање на
локалната самоуправа, а пред неколку години, двете
асоцијации потпишаа и официјален Меморандум за
меѓусебнасоработка.
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 ОдрЖАн ШЕсТИОТ сОсТАнОК нА ЗАЕднИЧКАТА  
 КОнсУЛТАТИВнА КОМИсИЈА ПОМЕѓУ рЕПУБЛИКА  
 МАКЕдОнИЈА И ЕВрОПсКА УнИЈА, ПрЕТсТАВУВАнА  
 Од КОМИТЕТОТ нА рЕГИОнИТЕ 

На 17 октомври, 2011 година, во Брисел (Белгија) во
зградата на Комитетот на регионите, се одржа шестата
средба на Заедничката консултативна комисија помеѓу
Република Македонија и Европска унија, претставувана
одКомитетотнарегионите(ЗКК).Наприсутнитеделегати
имсеобратијакопретседавачитенаЗКК:ЗоранАлексов,
градоначалник на општина Штип и Бодкер Андерсен,
советниквоКомитетотнарегиони.
Беа одржани две сесии. На првата се говореше за
напредокот и влијанието на локалната власт во правец
на приближување на нашата земја кон Европската
унија. За последниот извештај на Европската комисија,
за преземените позитивни чекори во процесот на
децентрализацијата, за Програмата за спроведување на
процесот на децентрализација за периодот 2011  2014
година,усвоенаодВладатанаРМизаимплементирањето
на поддршката на ЕУ, преку ИПА инструментот за
прекугранична соработка, говореше министерот за
локална самоуправа на Република Македонија, Невзат
Бејта.ПретседателотнаЗЕЛС,КоцеТрајановски,наоваа
сесија ги запозна присутните со активностите на ЗЕЛС,
наполетоназајакнувањеналокалнатавласт,аособено
го потенцира успешното исполнување на условите од
страна на локалните власти за преземање на новата
надлежност за управување со градежното неизградено
земјиште, во име на државата. Трајановски говореше
и за имплементирањето на законските можности за
легализирање на дивите градби, како и за идните
приоритети на ЗЕЛС во обезбедувањето на поголема
финансисканезависностнаопштините.
ПретставницитеодКомитетотнарегионитенаЕвропската
унија изнесоа одредени размислувања во однос на
приближувањето на нашата земја кон Европската унија

и во однос на Извештајот на Европската комисија за
напредокот на Република Македонија, објавен на 12
октомври, 2011 година. Беше нагласен релативниот
напредокот во имплементацијата на ИПА оперативните
програми за регионален развој и развојот на човечки
ресурси. Беше потенцирана потребата од поддршка за
целосно искористување на расположливите ресурси, за
процентуално поголемо искористување на фондовите.
Беше потенциран и генералниот умерен напредок во
областа на регионалната политика и координацијата на
структурнитеинструменти.
Втората сесија беше посветена на руралниот развој
во рамките на локалниот и на регионалниот развој. За
состојбите во оваа област во нашата земја говореше
Стојан Лазарев, градоначалник на општината Конче и
претседател на Комисијата за рурален развој при ЗЕЛС.
Тој ги презентираше систематизираните ставови на
ЗЕЛС за рурален развој и заложбите на ЗЕЛС за нивна
целоснареализација,соцелподобрувањенаусловитена
локалнитевластивоовиеруралнисредини.
На третата седница на УО на ЗЕЛС беше потврден но-
ви от, двогодишен, мандат на делегатите и нивните за-
ме ници во Заедничката консултативна комисија помеѓу 
Ре публика Македонија и Европска унија, претставувана 
од Комитетот на регионите:
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 ПрОГрАМАТА ЗА дЕцЕнТрАЛИЗИрАнА сОрАБОТКА  
 ПОМЕѓУ рЕГИОнОТ дОЛнА нОрМАндИЈА И  
 МАКЕдОнИЈА 

Претставнициодпетмакедонскиопштини:Дебар,Берово,
Велес,СтругаиКрушево,коисезбратименисолокални
властиодрегионотДолнаНормандија,одФранција,на
петтидекември,2011година,одржаазаедничкисостанок
во просториите на ЗЕЛС. Состанокот го иницираше
Канцеларијата за соработката меѓу Долна Нормандија
и Македонија во Скопје, Асоцијацијата на агенции
за локална демократија (АЛДА), а ЗЕЛС го поддржа.
Целта беше да се овозможи поголема координација
на овие пет македонски општини,
информирање на сите локални
власти и нивно вклучување во
Програматазадецентрализирана
соработкапомеѓурегионотДолна
Нормандија и Македонија, како
и обезбедување на нови форми
за натамошно зајакнување на
соработкатаналокалнитевлас
тиодовиедвеземји.
Координаторите од петте опш
тини ги претставија проектите
што ги работат со своите збра
тимени општини одДолнаНор
мандијаи говореазапозитивни
практики стекнати од таквата
меѓусебната соработка.Оддис
кусијата произлезе дека нај
продуктивниобластизасорабо
тка и размена на искуства се
културата, животната средина
и одржливиот развој, при што
бешезаклученодекаепотребно
да се дејствува во правец на
проширување и збогатување на

меѓусебната соработката и вклучување на повеќе
општиниодМакедонијаиодДолнаНормандија,кои
заеднички би работеле на одредени проекти преку
формирањенаработнигрупииобуки.Насостанокот
бешедоговоренодасеформираработнагрупавокоја
ќечленуваатикоординаторитенапеттеопштини,дасе
засилинивнатакоординацијаимеѓусебнасоработка
ипреку заедничкинастапида сеизработуваатнови
проекти во рамките на оваапрограма.Всушност, во
рамкитенаПроектотнадецентрализиранасоработка
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меѓу Долна Нормандија и Македонија, соработката
на градовите, како посебна гранка, постојано се
развива и вклучува нови локални власти од двете
териториикоиработатнаостварувањеназаеднички
цели. ЗЕЛС и натаму продолжува со поддршката на
програмата, преку информирањена сите општини за
новините и резултатите кои произлегуваат од неа,
со цел обезбедување на поголема вклученост на
македонскитеопштинивоискустватаипогодностите
наовојбилатераленпроект,посветенназајакнување
налокалнатавластвонашатаземја.

 АКТИВнОсТИ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ нА МАКЕдОнсКИТЕ  
 ОПШТИнИ ВО „ЕВрОПсКА нЕдЕЛА нА ЛОКАЛнА  
 дЕМОКрАТИЈА“ 

Конгресот на локални и регионални власти при
Советот на Европа (ЦЛРАЕ)  испрати барање до сите
членки, асоцијации на локални власти во Европа, за
приклучување кон годинашните и идните настани на
„Европската недела на локална демократија“. ЗЕЛС
ја прифати оваа иницијатива и активно се вклучи во
информирањето на сите општини и координирањето
начленките,коипокажааинтересзаучество.
 „Европската недела на локална демократија“ е
настанкојсеодржувасекојагодина,воорганизација
наЦЛРАЕ,наодреденатема.Вопериодотод10до13
октомври,2011годинавоБрисел,присутнитедебатираа
за „Човековите права на локално ниво“. Развојот и
унапредувањето на човековите права не е  обврска
самонанационалнитевласти,тукуинарегионалните
и локалните. Конгресот одлучи да ја вклучи оваа
димензија, како дел од мониторингактивностите на
локалнитеирегионалнитевласти.Сопретставувањето
на општините на оваа тема, општините и градовите
треба да ја  промовираат грижата за превенција  од

дискриминацијананаселението,налокалнониво.
 „Европската недела на локална демократија“ е
иницијатива на Советот на Европа и на Конгресот,
којашто за првпат беше промовирана  во октомври
2007 година, во Валенсија. Шпанија, за време на
Конференцијата на министри одговорни за локални
и регионални власти од 47 членки на Советот на
Европа. Континуирано, овој настан добива поширока
прифатеност од државите, со што станува пан
европски настан.  Целта е да се подигне свеста  на
локалнитевластизанивнитесекојдневниодговорности
и надлежности со цел јакнење на демократските
институции и врските на населението и локалната
власт. Неделата околу 15 октомври, оваа година,
е избрана за одржување на настанот, како  почит
кон Европската повелба на локалните самоуправи,
што е потпишана на истиот датум, во 1985 година.
Конгресот како Собрание на избраните претставници
возаедницитееодговорнотелозакоординирањена
овојнастанвоСоветотнаЕвропа.
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2011
Во 2011 година редовно се надополнуваше веб лока-
цијата на ЗЕЛС (www.zels.org.mk), која изобилува со
голем број на напредни алатки. Информациите на веб
локацијата,можедасепрочитаатнамакедонски,албански
инаанглискијазик,соштосезголемуватранспарентноста

наработењетонаЗЕЛС.Веблокацијатапоседувабројни
алаткисокоисеподобрувакомуникацијатасоопштините,
ноисеобезбедувамеѓусебнаинтерактивностначленките
соЗЕЛСинапретставницитенаопштинитекоипоактивно
соработуваат во Комисиите на ЗЕЛС. Обезбедена е и

ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ПРОМОцИЈА

Активностите на ЗЕЛс и во текот на 2011 година 
продолжија во правец на обезбедување на 
поголема транспарентност во своето работење 

и континуирано промовирање на принципите на 
деполитизираност, рамноправност на членките, 
лојалност, политичка независност и професионалност. 
Информирањето, ЗЕЛс го насо чуваше во два главни 
правци. Првиот беше упатен директно кон своите 
членки–општините, со цел истовремено добивање 
на повратни информации, а вториот правец беше 
насочен, кон централната власт, релевантните 
институции и целокупната јавност, од каде потврда 
претставуваа прифаќањата на бројно понудените 
решенија, во полза на зацврстувањето на процесот на 
децентрализацијата на власта и градењето на силна 
локална демократија. редовното информирање, 
претставува императив во заложбите на ЗЕЛс за 
зголемување на учеството на граѓаните во локалното 
владеење и порастот на вкупните демократски 
процеси во земјата.
ЗЕЛс, во тој контекст, во континуитет има да-ва силна 
поддршка на своите членки за широко прифаќање на 
транспарентноста во своето рабо тење и примена на 
европски етички стандарди: транспарентност, нулта 
толеранција на корупција, учество на граѓаните, 
професионалност, отчетност. 

ЗЕЛс во 2011 година, им даде поддршка на локалните 
власти во изработката на значајни документи со 
кои ќе се подобри внатрешната комуникација, 
како исклучително важен фактор за транспарентно 
претставување на општината, кон нејзините надво-
решни целни јавности. 
Зајакнување на капацитетите на лицата за односи со 
јавност на општините (Пр) што ЗЕЛс го спроведува 
во континуитет, има значајна улога во зголемениот 
степен на пласирање на информации од локалните 
власти во јавноста. Полезноста од овие активности 
на ЗЕЛс е двојна,бидејќи на тој начин се зајакнува 
повратната информираност ЗЕЛс од општините, како 
и развивањето на меѓусебната соработка и размена 
на добри практики од оваа област, меѓу самите 
општини. 
Алатките кои ги применува ЗЕЛс во реализацијата 
на транспарентното работење и информирање на 
членството и јавноста се најразновидни: ЗЕЛс веб 
портал, (www.zels.org.mk), поголем број е–апли-
кации, месечни гласила, периодични информации за 
активности на ЗЕЛс, годишни извештаи, публикации, 
организирање на настани, конференции, медиумски 
кампањи, изјави за новинари, соопштенија за јавност.
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опција за пребарување на веб страницата, за брза до
стапност на податоците, а има и алатка за поставување
нанајдобрипрактики,кадеопштинитеимаатможностда
гипрезентираатсвоитенајдобриискуства,распределени
пообласти:култура,образование,урбанизам,економски
развојидруги.Навеблокацијатаредовносепоставуваат
иинформацииодситенастанивоорганизацијанаЗЕЛС,
софотографии.Во2011годинабилепоставени113инфор
мации.СепоставуваатисекоеотпечатеноГласилонаЗЕЛС,
публикациитештогиподготвилЗЕЛСидругипубликации
чија содржина ќе им користи на локалните власти, а се
наоѓаатизначајнидокументииизвештаиодседницина
УправниотодборнаЗЕЛС,комисиите,мрежите,значајни
средби,потпишанимеморандумизасоработка...
Соцелзајакнувањенаелектронскитеуслугииподдршка
наопштинитеводостигнувањетонаепитетот„е–општина“
ЗЕЛС обезбеди хардвер и софтвер со кој се овозможи
општините бесплатно да ги користат следниве системи
коисепоставенинавебстраницатанаЗЕЛС:
1. Системотзаерегистрацијаиеаукцијанаградеж
ноземјиштеwww.gradeznozemjiste.mk;

2.Системот за следење на енергетската ефикасност
најавнитеобјектиwww.eeopstini.mk;

3.Електронскатапријаванапроблемивонадлежност
налокалнатасамоуправа(забелешка:иакоепро
мовиранидостапензаситеопштинисамодваесет
општинигоимаатпобарано,аоднив6активного
користат).


Периодични информации за активностите на ЗЕЛС е 
алатка со која ЗЕЛС, по електронски пат, гиинформира
градоначалницитезанајважнитенастанииактивностина
ЗЕЛС, реализирани во одреден пократок период. Разни

иницијативи, предлози за измени на закони, барања и
соопштенијаодцентралнатавласт,постојанаконсултација
и комуникација на дневна основа, ЗЕЛС остварува со
своите членки по електронски пат. Документите се
доставуваатдоградоначалниците,какоидокомисиитеи
професионалнитемрежинаопштинскатаадминистрација,
соштосеостварувабрзакомуникацијаисеобезбедуваат
навремениодговориидејствувања.

Соработката на ЗЕЛС со медиумите е на задоволително 
ниво. Прекусоопштенија,ЗЕЛСнавременогиинформира
медиумите за сите активности што ги реализира.
Истовремено редовно ги поканува на состаноците на
УправнитеодборинаЗЕЛС,наГенералнособрание,средби
со Владата и министри, на конференции, советувања,
а воедно организира и прес конференции по повод
објавувањена значајнивестиодлокалната самоуправа.
Во текот на 2011 година, имаше широка медиумска
покриеност на активностите на ЗЕЛС, за сите важни
настани. Беше организирана едномесечна медиумска
кампања за „Форуми во заедницата“, во која беа
опфатени 17 локални медиуми, потоа беше обезбедено
медиумско покровителство при организирањето на
„ЗЕЛСЕКСПО2011 година“одчетиридневнивесниции
три национални телевизии. За овој настан, Македонска
телевизија(МТВ)обезбедии„отвореностудио“восамата
сала, каде што пренесе дел од случувањата на оваа
саемскаманифестација.ЗЕЛСевопостојанакомуникација
со новинарите, со цел обезбедување на поголем број
на информации за јавноста, за предизвиците со кои се
соочуваатлокалнитевластикакоизапостигнатитеуспеси
наполетоналокалнотовладеење.

Во текот на 2011 година, ЗЕЛС подготви и издаде десет 
броја од Гласилото на ЗЕЛС. Во нив се презентираат
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сите најважни активности на Заедницата, конференции,
седници на Управниот одбор, работилници, состаноци
на комисии на ЗЕЛС и на мрежите на ЗЕЛС, како и
информацииодопштинитекоиможатдапослужаткако
добрипраксизасителокалнивласти.Месечнитегласила
седистрибуираатдоситеградоначалници,претседатели
насоветииситесоветници,општинскатаадминистрација,
до лицата за односи со јавност на општините, како и
до членовите на Владата на РМ, парламентарците, до
медиумите, до претставници на невладиниот сектор и
на странски организации присутни во земјава, кои дел
од своите активности ги посветуваат на зајакнување
на децентрализацијата во нашата земја. Секое издание
наГласилотосепоставуваинавебстраницатанаЗЕЛС.
Тие се печатат на македонско албански и македонско
англискијазик.

Во текот на 2011 година ЗЕЛС продолжи со поддршката 
на лицата за односи со јавност (ПР) од општините. Беа
организиранитрирегионалниобуки,сотеми„Примената
на етичките стандарди на ПР лицата во општините“;
„Значењето на односите со јавноста за локалната
власт“ и „Внатрешната комуникација, како систем за
остварување на добра надворешна комуникација“. Исто
така,беапрезентиранидобриПРпрактикиодопштините.
Активностите на ЗЕЛС во оваа област, се насочени кон
преземањенаактивностизазајакнувањенакапацитетите
на ПР лицата на општините, со цел локалните власти
континуирано да обезбедуваат поголем проток на
информациикон јавноста,коностанатитеопштиниикон
ЗЕЛС,сомаксималнаприменанаетичкитестандардиво
овааобласт.

 МЕдИУМсКА КАМПАЊА ЗА ПОТТИКнУВАЊЕ  
 нА ГрАѓАнИТЕ ЗА УЧЕсТВО ВО „ФОрУМИ ВО  
 ЗАЕднИцАТА“ 

ЗЕЛСвоподдршкатанасвоитечленкизаподигнување
нанивотонадемократијаволокалнитевластиитранс
парентното работење, продолжи со активности и во
имплементирањето на програмата „Форуми во заед
ницата“. „ЗАЕДНО ЗА ИДНИНАТА НА ОПШТИНАТА“
беше слоганот на медиумската кампања во рамките
на проектот „Институционализација на Форумите во
заедницата“, што од 24 јануари до 24 февруари, 2011
година, јареализирашеЗЕЛС.Основнаидејанакампа
њата беше да се поттикнат граѓаните поактивно да се
вклучатвокреирањетоналокалнитеполитики,нивноди
ректноучествоворешавањетоналокалнитепроблеми,
активно предлагање и застапување на сопствени идеи
заправилнонасочувањеналокалнитевластивокреира
њетоналокалнатавластиисполнувањетонасвоитеос
новнизадачизаобезбедувањенаадекватнииподобри
условииуслугизасвоитеграѓани.

Во рамките на кампањата на „Форуми во заедницата“
се емитуваше аудиовизуелен спот (17 секунди) во три
ударнитермини,вотекотнаденотна17локалнителе
визискистаницинизцелататериторијанаРепубликаМа
кедонија(МТМ,КТВ,Нова,Интел,Тера,Стар,Кисс,ТВМ,
Еми,Делчево,Здравкин,Визија,Коха,Хана,Дуе,Гурра,
Калтрина). Беа отпечатени флаери и постери на маке
донскиинаалбански јазик,коибеадоставенидосите
општини,абеадистрибуиранииводвадневнивесника
„Дневник“и„Коха”,на26јануариина28јануари,2011
година.Вофлаеритебеаобјаснетиначинитенавклучу
вањенаграѓанитевофорумитеназаедницата,штоетоа
форум,какоработи,видовитенафорумитеичекоритеза
нивноспроведување,какоицелтаипотребатаоднив.
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 ИЗрАБОТЕнИ нОВИ АЛАТКА ЗА ПОдОБрУВАЊЕ  
 нА ВнАТрЕШнАТА КОМУнИКАцИЈА И  
 ТрАнсПАрЕнТнОсТА нА ОПШТИнИТЕ - ТрЕТАТА ФАЗА  
 Од ПрОЕКТОТ „ТрАнсПАрЕнТнА ОПШТИнА“ 

ЗЕЛС, во рамките на своите стратешки цели и општи
определбизавоспоставувањенависокстепенналокална
демократија,засновананаетичкикритериуми,стандарди
ипринципииразвивањеиунапредувањенаопштинитево
вистинскисервиснаграѓанитеиво2011годинаработеше
наконтинуиранаимплементацијанапроективоделотна
транспарентностаиотчетностанаединицитеналокалната
самоуправа на РМ. Целта е обезбедување на поголема
вклученост на граѓаните во процесот на донесување на
одлукитеналокалнонивоиорганизирањенаефикасни,
транспарентни и отчетни општини, кои ќе бидат пример
ворегионот.
ЗЕЛС со поддршка на УСАИД/ Програма за локална
самоуправа, продолжи со активностите за зголемување
на транспарентно работење на локалните власти и во
2011 година ја реализира третата фаза од проектот
„Транспарентна општина“. Од активностите спроведени
во14тепилотопштинивопретходнитефази,произлегоа
двазначајнидокумента:ПравилникотиПланотзајавност
воработатанаопштините.УправниотодборнаЗЕЛСупати
препорака до членките на ЗЕЛС за усвојување на овие
документиодопштинскитесовети.Соцелпобрзапримена
на нивните одредби, ЗЕЛС изработи дополнителни
документи: Процедура за организирање на колегиум,
Деловник за колегиум, Процедура за внатрешен
проток на информации. Истите беа дистрибуирани до
општините, да им помогнат во унапредувањето на
внатрешнатакомуникацијанахоризонталноивертикално
ниво, регулирањето на начинот на координацијата на
колегиумитенанивона градоначалникина сектори, за
поефикасна размената на информации и формирање
на заклучоци и насоки за работата, по завршување на
состаноцитеи следењенаизвршувањетона зададените

задачи.Заподготовкаиприменатанаовиедокументи,
општинитеизразијабарањедоЗЕЛСза спроведување
наобуки.Беареализиранитриобукизапретставниците
одситеопштини,агиследеанајинволвиранителицаво
овиепроцеси(секретаротнаопштина,лицезадолжено
заодносисојавност,раководителинаодделенија....)
Првата обука беше организирана на 25 јануари, 2011
година,вохотел„Континентал“,Скопјезапретставници
одСкопскиотиСевероисточниотрегион.Научесниците
имбеапрезентиранидватадокументикоигорегулираат
внатрешнотоинадворешноинформирањевоопштините,
начинотзаорганизирањенаколегиумиидистрибуција
надонесените заклучоци, насоките задефинирањена
прашањакоисеодинтересзајавностаикритериумите
за нивна селекција, процедурата за проток на
информации од јавен интерес и начинот како да се
обезбедијавноствоработатанаСоветотнаопштината.
Учесниците побараа дополнителни насоки во однос
на формирањето на телото за надзор над јавноста во
работатанаопштината,односнозапрофилотнанеговите
членови.ЗапретставницитеодВардарскиот,Источниот
и Југоисточниот регион, обуката беше реализирана
на27 јануари,2011година,воВелес.Поголембројод
присутнитеистакнаадекадокументитевеќесеусвоени
одСоветотнаопштината,приштопобараадасеиздвои
делот од Правилникот кој се однесува на работата
на општината, посветен на регулирање на јавноста
во работата на Советот на општината, со цел полесна
и одделна примена, од страна на градоначалникот и
општината и од Советот на општината. На 8февруари
2011 година,Маврово, претставници од општините од
Полошкиотрегионјаистакнаапотребатазаводењена
евиденцијазавработените,воодноснаисполнувањена
обврските кои ќе произлезат од одржаниот колегиум,
со цел следење на ефикасноста во извршувањето на
обврските.Учесницитенаобуката,коипокажааинтерес
за надградување на транспарентното работење на
општината, во рамките на проектот, добија помош
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од ЗЕЛС во изработката на потребните документи за
имплементирањенаправилникот.
Досегашната поддршка на ЗЕЛС за транспарентно
работењенаопштинитебешенасоченаивоизработкана
Етичкикодекс,изготвенворамкинапроектотсоУНДП,
којвеќееусвоенодстрананаситеопштиниилокалните
функционерикоиработатвосогласност соутврдените
етичкитеодредбииначела.ЗЕЛС,првворегионот, го
спроведе проектот „Кон транспарентна општина“ на
Советот на Европа, а со финансиска поддршка на ЕУ,
кадебеаопфатени13општини,коиработеанапримена
на европските етички стандарди: транспарентност,
нулта толеранцијанакорупција, учествона граѓаните,
професионалнос и отчетност. Како резултат на овој
проект сега во општините имаме листа на услуги,
процедуризавработување,изработенсопственетички
кодекс,мапанаНВОинивноконтинуирановклучување
воработатанаопштините,развиениодносисојавноста
итн...

 ЗЕЛс ПрОМОТОр нА УсПЕШнИТЕ ПрАКТИКИ ЗА  
 ТрАнсПАрЕнТнО рАБОТЕЊЕ нА ЛОКАЛнИТЕ ВЛАсТИ 

Заедницата на единиците на локалната самоуправа на
Република Македонија  ЗЕЛС, на 16 септември, 2011,
во Куманово, на завршната регионална конференција
за„Ресурсизаодговорно,транспарентноиотчетнора
ботење“, во организација на здружението „Регионален
центарзаодржливразвој“одКратово,гипрезентираше
достигнувањатанаопштинитеодспроведенитепроекти
за транспарентна општина. Претставникот од ЗЕЛС ги
презентирашечетиригодишнитеискустватаодреализи
ранитеактивностинаполетонаразвивањетонатранс
парентноиодговорноработењенаопштините,кадебеа
опфатени повеќе од 50тина општини. Искуствата од
пионерскитечекориистекнатитедобрипрактикивогра
дење на капацитетите на општинската администрација
наоваполе,ЗЕЛСсèпочестонесебичногисподелувасо
бројнидомашни,ноистранскиорганизациикоисакаатда
работатнаовојзначаенсегментодлокалнотовладеење.
ПрезентиранибеакреиранитеЕтичкикодексзалокални
функционери, етичките стандарди за транспарентно и
одговорно работење, регулирањето на внатрешната и
надворешна комуникација во општините, како значаен
факторзатранспарентноработење.
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ЗЕЛс- ЕКсПО 2011 

 сАЕМОТ нА ОПШТИнИТЕ - ПрОМОцИЈА нА  
 МОЖнОсТИТЕ ЗА ИнВЕсТИрАЊЕ ВО рАЗВОЈ нА  
 ЛОКАЛнАТА ЕКОнОМИЈА 

Саемот на општините „ЗЕЛС–ЕКСПО“ е традиционална
манифестација, што ЗЕЛС ја организира секоја втора
годинаипретставувапромоцијанаразвојотналокалните
властиинадецентрализацијатавоРепубликаМакедонија.
На25и26ноември,2011година,во„Метрополисарена“,
хала1,бешеодржаншестиотпоредсаемнаопштините,
со тема : „Локален економски развој и можностите за
инвестирање во општините во Република Македонија“.
Причината зошто Управниот одбор на ЗЕЛС, се одлучи
за оваа тема е донесувањето и имплементирањето на
еден од позначајните закони за локалните власти 
Законотзаградежноземјиште.Соовојзаконсезадоволи
повеќегодишното барање на ЗЕЛС, општините да бидат
вистинскикреаторинаразвојотналокалнатаекономија,
активно да дејствуваат во нејзиното развивање, преку
создавањеиобезбедувањенапоповолниуслугииуслови
заинвестирањеиразвојналокалнотостопанство.
„ЗЕЛСЕКСПО2011“официјалногоотворивицепремиерот
и министер за финансии, Зоран Ставрески. Воведно
обраќање имаше и претседателот на ЗЕЛС, Коце
Трајановски, кој накратко ги претстави најзначајните
достигнувања на локалните власти, истакнувајќи дека
какорезултатнанивнотоединствопостигнатисезначајни
резултати и забрзан развој во децентрализацијата,
која низа години наназад добива позитивни оценки и
во извештаите на Европската комисија за напредокот
на нашата земја. Во обраќањето, Трајановски ги
потенцираше и следните предизвици кои се однесуваат
наобезбедувањетонапоголемафинансисканезависност
налокалнитевластииразвивањенаелектронскиуслуги
заграѓаните.Наприсутнитеимсеобратијаиминистерот

за локална самоуправа Невзат Бејта, потоа Н.Е. Пол
Волерс, Амбасадор на САД во Република Македонија,
АмбасадоротнаШвајцаријавонашатаземја,Н.ЕСтефано
Лазарото и Н.Е. Робин Лидел, вршител на должност на
Делегацијата на ЕУ во РМ. Веднаш по официјалните
говори, почесните гости направија кратка прошетка низ
штандовитенаопштините.
На Саемот присуствувааситепретставнициодлокалните
власти,анапоставенитештандовипромотивниматеријали
и презентации изложија 58 општини, од кои дел беа
организираниворамкитенасвоитепланскирегиони.На
„ЗЕЛС ЕКСПО 2011“ учество зема и Министерството за
локалнасамоуправа,меѓународниорганизацииприсутни
вонашатаземјаиодреденбројзаинтересиранистопански
субјекти.
Саемот го посетија, во текот на двата дена, поголем
бројнаграѓани,апредсèстопанственицииинвеститори
одземјатаиодстранство,коиимааможностдиректнои
непосредно,наедноместо,дадобијатинформацииодсите
општини, односно од градоначалниците и општинската
администрацијазаусловитеизаплановитеналокалната
властзаразвивањеналокалнатаекономија.Влезотбеше
бесплатен.
Презентации на проекти од општините, како и
презентациинадругиорганизации (УНДП,МЦМС,ОБСЕ)
коисеоднесуваанаподдршканалокалнатадемократија,
беаорганизираниводветесалинауправнатазградана
Скопски саем (Дипломатик и Бизнис сала). Исто така,
средби и дискусии организираа и неколку мрежи на
стручна администрација од општините, кои дискутираа
за актуелни теми од нивната област. Во соработка со
Министерството за економија беше организирана панел
дискусија „Јавно приватно партнерство, можностите за
развој на туризмот и енергетската ефикасност“, на која
присуствуваше заменик министерката за економија,
КатеринаКостеска,какоипоголембројградоначалници
и претставници од одделенијата за ЛЕР при општините.
Запосетителите,општинитеприредијаибогатакултурно
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 уметничка програма која се одвиваше на поставената
бина,воМетрополисарена,хала1.
Спонзори на „ЗЕЛС ЕКСПО 2011“ беа: Швајцарската
агенција за соработкаи развој (СДЦ),МисијатанаОБСЕ
во Скопје, Канцеларијата на програмата за развој на
Обединетитенации(УНДП)воРепубликаМакедонија.
Медиумски покровители на настанот беа: Македонска
телевизија(МТВ)„,Телма“–телевизија„,Алфа“–телевизија,
потоа дневните весници: „Коха“ „,Вечер“ „,Дневник“ и
„НоваМакедонија“. ЗЕЛС ЕКСПО го проследија поголем
бројнанационалниилокалнимедиуми,аворамкитена
манифестацијата, МТВ организираше отворено студио
преку кое во живо течеше слика од самиот настан. За
манифестација, како и за активностите на локалните
власти говореше претседателството на ЗЕЛС и поголем
број присутни градоначалници. Преку медиумските
покровители, еднанеделапред започнувањетонаЗЕЛС
–ЕКСПО 2011“ беше обезбедена интензивна најава,

со 40 секунден спот во електронските медиуми, и со
објава на плакатот на,ЗЕЛСЕКСПО“на ¼ страница во
боја, во дневните весници  медиумски покровители.
ПретседателотнаЗЕЛСидвајцатапотпретседателиимаа
интервјуа во три дневни весници, а самиот настан беше
проследенодречисиситенационалниилокалнимедиуми.
Логото на ЗЕЛСворамкитенаовааманифестацијабеше
видноистакнатонаситеповажнипунктови:набината,во
панел–салите,нанатписитенасекојаопштина–учесничка
на манифестацијата. Во рамките на „ЗЕЛС –ЕКСПО
2011“ беа отпечатени 200 плакати, 700 роковници, 1500
приврзоци со знакот на ЗЕЛС, кои заедно со печатени
материјалиисписанијанаЗЕЛС,седелеанапосетителите
иучесницитенаманифестацијата.
 „ЗЕЛС -ЕКСПО 2011“ имаше голем успех, особено
во претставувањето на достигнувањата во процесот
на децентрализацијата на власта, во меѓусебната
разменанадобритеискустванаопштинитеипредсèво

претставувањетонаможноститена
локалнитевластизапривлекување
на нови инвестиции и развивање
на локалната економија. Во „Мет
рополис арена“ два дена „пул
сираше“ единството на сите ло
кални власти од земјава, под ча
дорот на нивната национална
асоцијација –ЗЕЛС. Беше изразен
високиотстепеннасоработкамеѓу
градоначалниците,општинскатаад
министрација,чииштандовибеапо
сетуваниодголембројнаграѓани,
домашни и странски потенцијални
инвеститори и пријателите од не
владини и меѓународни организа
ции,коиизразуваазадоволствоод
организирањето на оваа саемска
манифестација.
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РЕАЛИЗАцИЈА НА ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА 
ЗЕЛС ЗА 2011 ГОДИНА

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ
СТРУКТУРАНАПРИХОДИТЕОСТВАРЕНИВО2011ГОДИНА

ПРИХОДИ СПОРЕД ИЗВОРИ ДЕНАРИ
УЧЕСТВО ВО 
ВКУПНИ ПРИХОДИ 
ВО %

Приходиодчленарина 9,116,531.50 13.13

Приходиоддонации 12,024,718.50 17.32

Приходиодкаматаипозкурсниразлики 497,384.00 0.72

Приходиодзакуп 1,481,412.00 2.13

Приходиодуслугиидругиприходи 6,656,771.00 9.59

Пренесенивишокнаприходиодминатагодина 39,650,579.50 57.11

Вкупно 69,427,396.50 100.00
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ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ОД ДОНАТОРИ ВО 2011 ГОДИНА

ДОНАТОР ДЕНАРИ УЧЕСТВО ВО ВКУПНИ ПРИХОДИ ВО %

ШвајцарскаАгенцијазаРазвојиСоработка
ПроектСамостојностнаЗЕЛСиуслуги

1,009,151.00 8.39

ШвајцарскаАгенцијазаРазвојиСоработка
ПроектИнституционалнаподдршка

8,092,950.00 67.30

УСАИД 1,079,898.00 8.98

ЛОГИН 37,555.50 0.31

Заедницанароманскиопштини 232,337.50 1.93

NALAS 447,575.50 3.72

UNDP 270,600.00 2.25

OSCE 246,000.00 2.05

GTZRED 121,770.00 1.01

Други 486,881.00 4.05

Вкупно 12,024,718.50 100.00
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ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ
Структура на расходите во 2011 година

РАСХОДИ ВО 2011 ГОДИНА ДЕНАРИ УЧЕСТВО ВО ВКУПНИ РАСХОДИ ВО %

Трошоцизаматеријали(канцелариски
материјал,потрошенматеријал,средстваза
хигиена)

363,233.00 1.44

Трошоцизаенергија(струја,парноидруго) 973,214.50 3.87

Трошоцизапошта,телефон,интернетуслуги 419,980.50 1.67

Трошоцизапоправка,сервис,услугиинадзор 299,241.50 1.19

Услугизадизајнирањеипечатење 1,261,389.50 5.01

Услугизапревоз 205,952.50 0.82

Трошоцизарепрезентација(функционален
трошок) 5,800.00 0.02

ТрошоцизанаемнапросториопремазаЗЕЛС
ЕКСПО 1,733,125.00 6.88

ТрошоцизаканцеларијавоБрисел(активности,
киријаиплата) 2,832,898.50 11.25

Трошоцизаsлужбенивесници,огласи,објави 287,596.00 1.14

Tрошоцизаорганизирањенасобрание,
конференции,семинари,обуки(сместувањеи
храна)

3,952,529.50 15.70

Регистрацијанавозила,премиизаосигирување
наопремаивозила 216,230.00 0.86

Банкарскитрошоци 59,959.00 0.24

Интелектуалниуслуги(надокнадазаексперти
ипреведувачи,адвокати,систематскипреглед) 1,835,274.00 7.29

Трошоцизамеѓународнасоработка(членарина,
котизација) 184,355.50 0.73

Трошоцизаслужбенпат(патнисметки,авио
билети) 615,047.00 2.44
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РАСХОДИ ВО 2011 ГОДИНА ДЕНАРИ УЧЕСТВО ВО ВКУПНИ РАСХОДИ ВО %

Брутоплати,надоместоциидругипримањана
вработени 8,597,252.00 34.15

Набавканаопрема,опремазасимултанпревод 1,032,862.00 4.10

Даноциштонезависатодрезултат,негативни
курсниразлики,судскитакси 108,490.00 0.43

Повратнасредстваодпроект 192,742.00 0.77

ВКУПНОРАСХОДИ 25,177,172.00 100.00
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РЕАЛИЗАцИЈА НА ФИНАНСИСКИ ПЛАН 
ЗА РАБОТЕњЕТО НА ЗЕЛС ВО 2011 година

 ПРИХОДИ ПЛАНИРАНОВО
2011ГОДИНА

РЕАЛИЗИРАНО
ЗА2011ГОДИНА

ОСТВАРЕНО
ВО%

1 Вишокнаприходиодминататагодина 20,150,000.00 39,650,579.50 196.78

2 Членскипридонесодопштините 16,169,760.00 9,116,531.50 56.38

3 Приходиоддонации 13,662,000.00 12,024,718.50 88.02

4 Приходиодизвршениуслуги,закупидруго 1,214,240.00 1,481,412.00 122.00

6 Приходиодуслугиидругиприходи 2,520,000.00 6,656,771.00 264.16

7 Приходиодкамата,курсниразлики 296,000.00 497,384.00 168.04

 ВКУПНОПРИХОДИ 54,012,000.00 69,427,396.50 128.54

 РАСХОДИ ПЛАНИРАНОВО
2011ГОДИНА

РЕАЛИЗИРАНО
ЗА2011ГОДИНА

ОСТВАРЕНО
ВО%

1 Трошоцизаматеријали(канцеларискиматеријал,
потрошенматеријал,средствазахигиена) 395,000.00 363,233.00 91.96

2 Трошоцизаенергија(струја,парноидруго) 2,441,000.00 973,214.50 39.87

3 Трошоцизапошта,телефон,интернет 1,576,000.00 419,980.50 26.65

4 Трошоцизапоправка,сервис,услугиинадзор 650,000.00 299,241.50 46.04

5 Услугизадизајнирањеипечатењеимедиумска
кампања 3,030,000.00 1,261,389.50 41.63

6 Услугизапревоз 910,000.00 205,952.50 22.63

7 Трошоцизарепрезентација(функционалентрошок)и
реклама 550,000.00 5,800.00 1.05

8 ТрошоцизанаемнапросториопремазаЗЕЛСЕКСПО 3,965,000.00 1,733,125.00 43.71

9 ТрошоцизаканцеларијавоБрисел(активности,кирија
иплата) 7,542,000.00 2,832,898.50 37.56

10 Трошоцизаслужбенивесници,огласи,објави 220,000.00 287,596.00 130.73

11 Tрошоцизаорганизирањенасобрание,конференции,
семинари,обуки(сместување,опремаихрана) 7,185,000.00 3,952,529.50 55.01
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 РАСХОДИ ПЛАНИРАНОВО
2011ГОДИНА

РЕАЛИЗИРАНО
ЗА2011ГОДИНА

ОСТВАРЕНО
ВО%

12 Регистрацијанавозила,премиизаосигурувањена
опремаивозила 632,000.00 216,230.00 34.21

13 Банкарскитрошоци 105,000.00 59,959.00 57.10

14 Интелектуалниуслуги(надокнадазаексперти,
преведувачи,адвокати) 4,920,000.00 1,835,274.00 37.30

15 Трошоцизамеѓународнасоработка(членарина
котизација) 540,000.00 184,355.50 34.14

16 Трошоцизаслужбенпат(патнисметки,авиобилети) 1,210,000.00 615,047.00 50.83

17 Брутоплати,надоместоциидругипримањана
вработени 10,962,000.00 8,597,252.00 78.43

18 Набавканаопремаисофтвер 7,179,000.00 1,032,862.00 14.39

19 Даноциштонезависатодрезултат,негкурсниразлики 0.00 108,490.00 0.00

20 Повратнасредстваодпроект 0.00 192,742.00 0.00

 ВКУПНОРАСХОДИ 54,012,000.00 25,177,172.00 46.61

ВИШОКНАПРИХОДИНАДРАСХОДИ 0.00 44,250,224.50
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