
 
 

 
 
 
ЗАПИСНИК 
од 8-та седница на  
Надзорниот Одбор на ЗЕЛС 
 
 

 

  

 Х. Александар Палас, Скопје, 23 декември, 2016 г. 



ЗАПИСНИК 
од 8 - та седница на Надзорниот одбор на ЗЕЛС 

Скопје, 23 декември, 2016 г. 
 
 

Присутни: Жика Стојановски, Градоначалник на општина Илинден и Претседател на 
Надзорниот Одбор на ЗЕЛС, Момчило Алексовски, Градоначалник на општина Ранковце, 
Николче Чурлиновски, Градоначалник на општина Валандово, Ранко Давитков, Претседател 
на совет на општина Пробиштип  
 
 

ДИСКУСИЈА: 

 

 
Членовите на Надзорниот одбор после утврдување на кворум за работа го усвоија следниот 
дневен ред: 
 

 
 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д  

 

1. Усвојување на Записникот од претходната седница; 

2. Разгледување на Акциониот план на ЗЕЛС за 2017г.; 

3. Разгледување на Буџетот на ЗЕЛС за 2017г.; 

4. Разно. 

 

 
ПРВА ТОЧКА:  Усвојување на Записникот од претходната седница; 

 

Присутните членови едногласно го усвоија Записникот од претходната седница. 

 
 

ВТОРА ТОЧКА: Разгледување на Акциониот план на ЗЕЛС за 2017г.; 

 

Акциониот план на ЗЕЛС, детално беше претставен од Извршниот директор на ЗЕЛС, 
г-ѓа Душица Перишиќ. Таа ги презентираше детално ставките од планот. За разлика 
од претходните години оваа година активностите се преполовени заради 
претстојните локални избори. И во 2017 фокус ќе биде лобирање и застапување, 
исполнување на предвидените обуки согласно Планот за обуки за 2017 год, со 
посебен акцент на обуките за новоизбраните претставници на локалните власти. 
Новина за следната година е изготвувањео на прирачник за новоизбрани 
претставници на локалните власти. Од областа на електронските решенија на ЗЕЛС  
новина е споделување на искуството со електронското издавање на дозволи за 
градење со Јужна Африка а интерес е пројавен и од Абу Даби и Република Словенија.   
 



Членовите на Надзорниот Одбор едногласно го усвоија текстот на Акциониот план 
за 2017 година.  
 
 
ТРЕТА ТОЧКА: Разгледување на Буџетот на ЗЕЛС за 2017г.; 

 

Планираниот буџет за 2017 година е димензиониран на 24.150.000,00 денари. 
Поголемиот процент на приходите се очекува од членскиот придонес од општините. 
Во однос на расходите,  поголем процент од средставата се наменети за Трошоци за 
одржување на систем на е-услуги, систем за опоравување на е-системот и услуги за 
сервис и поправки и се разбира за спроведување на обуки и другите активности 
предвидени со Акциониот план за 2017 година.  
 

Членовите на Надзорниот Одбор едногласно го усвоија Буџетот на ЗЕЛС за 2017 
година.  
 
 
ТОЧКА РАЗНО:   

 
Членовите на Надзорниот Одбор во рамките на оваа точка дискутираа околу 
напредокот и предизвиците со наплатата на членарината кон ЗЕЛС.   
 
Во однос на членарината, апелираа општините кои нередовно ја исплаќаат 
членарината да се прашат за причините и да се изнајдат заеднички решенија за да се 
овозможи на општините да го исплатат овој долг кон ЗЕЛС, бидејќи согласно 
податоците има општини кои добиваат солидни средства од разни извори како 
сопствени средства така и од концесии и сл и нема оправдување да не ја платат 
редовно членарината. Членовите апелираат општините редовно да ги подмират 
обврските кон ЗЕЛС. 
 
 
Скопје, 23 декември, 2016 г.                                                                            Составил, 

 
                                                                                          Стручната служба на ЗЕЛС 

 
 
 
 


