ЗАПИСНИК
од четвртата седница на
Надзорниот одбор на ЗЕЛС

Струга, 23.06.2019 г.

ЗАПИСНИК
од 4-та седница на Надзорен одбор на ЗЕЛС
х.Изгрев, Струга, 23.06.2019 г.
Присутни: Илија Јовановски, градоначалник на општина Прилеп и претседател на
Надзорниот Одбор на ЗЕЛС, Соња Стаменкова, градоначалник на општина
Македонска Каменица, Горан Трајковски, градоначалник на општина Делчево,
Еркан Арифи, градоначалник на општина Липково, Коле Чаракчиев, претседател
на Совет на општина Радовиш.
Членовите на Надзорниот одбор на ЗЕЛС го усвоија и расправаа по следниот:
ДНЕВЕН РЕД
1. Усвојување на извештај за работа и финансиски извештај на ЗЕЛС за 2018г;
2. Отворена дискусија – Разно.

ПРВА ТОЧКА: Усвојување на извештај за работа и финансиски извештај на ЗЕЛС за 2018г;

Информција за овие документи даде Извршниот директор на ЗЕЛС, Душица Перишиќ која ја
образложи структурата на приходите и расходите и нивната реализација во текот на 2018
година. Приходите од членарина во 2018 година изнесуваат 17.550.463,00 денари што
претставува зголемена наплата за 76,5% повеќе од наплатената членарина во 2017 година.
Ваквиот забележителен раст е резултат на активностите на ЗЕЛС за пораст на наплатата
преку дадената можност за плаќање на заостанатиот долг на рати како и од значење беше и
помошта од Владата во износ од 50 милиони евра за општините, кои преку тие средства
покрија и наталожен долг по овој основ према ЗЕЛС. Другите приходи се од извршени
услуги и донации наменети за спроведување на проекти.
Околу расходите, поголемите трошоци се однесуваат на трошоците за одржување на
информациските системи кои ЗЕЛС ги администрира, потоа за поддршка на сите активности
за лобирање и работа на телата на ЗЕЛС, плати и трошоците за материјали, печатење,
енергија и услуги, кои се направени за нормално извршување на активностите предвидени
со акцискиот план на ЗЕЛС за 2018 година.
Членовите на Надзорниот одбор изразија задоволство од постигнатите резултати со
наплатата на членарината и апелираа општините навремено да ги подмират обврските по
овој основ и да не се дозволи истите да се наталожат како досега.

Одлука: Надзорниот одбор едногласно го усвои извештајот за работа и финансиски
извештај на ЗЕЛС за 2018 и на Генералното собрание му ги предлага да ги усвои на својата
прва наредна седница.
ТОЧКА РАЗНО:
По оваа точка на дневниот ред немаше предлози за дискусија.

Скопје, 23.06.2019 г.

Составил,
Стручната служба на ЗЕЛС

