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ЗАПИСНИК
Од XIX (Деветнаесеттата) Седница на Советот за развој на Источен
плански регион
На ден 10.12.2020 година (четврток), онлајн на виртуелната платформа
ZOOM, се одржа деветнаесеттата Седница на Советот за развој на Источен
плански регион. Беа поканети сите членови на Советот, надворешниот експерт
за спроведување на Регионални форуми на заедницата Денис Жерновски и
претставници од проектната канцеларија при МЛС.
Од членовите на Советот отсутни беа беше Градоначалникот на
општина Чешиново – Облешево, Градоначалникот на општина Зрновци и
Градоначалникот на општина Кочани.
Отсутни беа и претставниците од проектната канцеларија при МЛС.
Од Центарот за развој на Источен плански регион присуствуваа Г-ѓа
Зујица Aнгелова – в.д. Раководител на Центарот за развој на Источен плански
регион, Г-ца Катерина Василев - Координатор за нормативно-правни и општи
работи и управување со човечки ресурси и Г-ца Андреа Златковска
Координатор на активности поврзани со еко туризам на Проект „Програма за
зачувување на природата во Македонија (ПЗП) – фаза 2”.
За официјален записничар беше одредена Г-ца Катерина Василев.
Седницата започна во 11:00 часот и со неа претседаваше
Претседателот на Советот за развој на Источен плански регион, Г-дин Јане
Миланов.
Бидејќи имаше доволен број на присутни членови на Советот за Советот
за развој на Источен плански регион да може да работи и полноправно да
одлучува Претседателот ја прогласи за отворена XIX – деветнаесеттата
Седница на Советот за развој на Источен плански регион и на самиот почеток
ги поздрави сите присутни.
Претседателот отвори претрес по Записникот од претходната Седница.
Праша дали некој има забелешки и ќе се јави за збор. Констатира дека никој од
присутни членови на Советот не бара збор и нема забелешки по Записникот од
претходната Седница. Записникот од осумнаесеттата Седница на Советот за
развој на Источен плански регион го стави на гласање со кревање на рака.
Праша кој е „ЗА”. Сите 8 присутни членови на Советот гласаа „ЗА”.
Претседателот констатира дека Записникот од Осумнаесеттата Седница
на Советот за развој на Источен плански регион, одржана на ден
27.11.2020 година, е едногласно усвоен.
Се премина кон утврдување на дневниот ред.
Претседателот го предложи следниот:
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ДНЕВЕН РЕД
1. Усвојување на записникот од Осумнаесеттата Седница на Советот за
развој на Источниот плански регион, одржана на ден 27.11.2020 година;
2. Предлог – Одлука за преотстапување на објект „Изложбен павиљон за
ретки минерали – Општина Пробиштип”;
3. Утврдување на Годишна листа на Предлог - Проекти за развој на
Источен плански регион во 2021 година;
4. Разно
Бидејќи никој не се јави за збор, Дневниот ред е едногласно усвоен.
I.

Точка еден: Усвојување на записникот од Осумнаесеттата Седница на
Советот за развој на Источниот плански регион, одржана на ден
27.11.2020 година

Оваа точка од дневниот ред е веќе исцрпена и Записникот е едногласно
усвоен.
II.

Точка два: Предлог – Одлука за преотстапување на објект „Изложбен
павиљон за ретки минерали – Општина Пробиштип”

Претседателот праша дали некој ќе се јави за збор. Бидејќи никој не се
јави за збор, Претседателот ја стави на гласање Предлог – Одлуката за
преотстапување на објект „Изложбен павиљон за ретки минерали – Општина
Пробиштип. Праша кој е „ЗА”. Сите 8 присутни членови на Советот гласаа „ЗА“.
Претседателот констатира дека едногласно се донесе следната:
ОДЛУКА
за преотстапување на објект
,,Изложбен павиљон за ретки минерали – Општина Пробиштип”
член 1
Со оваа Одлука објектот „Изложбен павиљон за ретки минерали –
општина Пробиштип”, изграден согласно: Договор за изградба на регионален
туристичко – научен музеј за ретки минерали во Пробиштип арх. заверен кај
ЦРИПР со дел. бр. 05-380/1 од 11.09.2019 година, Анекс бр. 1 кон основниот
Договор арх. заверен кај ЦРИПР со дел. бр. 05-194/2 од 28.05.2020 година и
Договор за изменување (Анекс бр. 2 на основниот Договор) арх. заверен кај
ЦРИПР со дел. бр. 05-194/4 од 19.06.2020 година, склучени помеѓу Центар за
развој на Источен плански регион како нарачател и носител на реализација на
Проектот: „Изградба на регионален туристичко – научен музеј за ретки
минерали” и Друштво за производство, промет, проектирање, монтажа и
инсталирање, инжењеринг ПРОМОНТИНГ ДООЕЛ Скопје како изведувач, се
предава и преотстапува во сопственост, владение и трајно користење на
Општина Пробиштип.
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Член 2
Од денот на влегувањето во сила на оваа Одлука, трошоците за
чување, користење, управување и одржување на објектот од член 1 на оваа
Одлука се на товар на Општина Пробиштип.
Член 3
Записникот за примопредавање арх. заверен кај ЦРИПР со дел. бр. 08366/1 од 29.10.2020 година е составен дел на оваа Одлука.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на нејзиното
донесување.
III.

Точка три: Утврдување на Годишна листа на Предлог - Проекти за
развој на Источен плански регион во 2021 година

Претседателот информираше дека во материјалите за оваа Седница
членовите на Советот имаат добиено Ранг листа на предложените проекти од
спроведениот втор форум на заедници и му даде збор на надворешниот
експерт Г-дин Денис Жерноовски да ги презентира концептните решенија и со
членовите на Советот да го сподели мислењето од учесниците на вториот
форум врз основа на чии гласови се формираше приоритетна ранг листа. Го
повика Г-дин Жерновски да го елаборира и презентира она што го имаме како
резултат на овој форум.
Г-дин Денис Жерновски ги поздрави сите присутни. ,,По идентификување
на сите оние концепти кои што беа предложени на претходната седница и
селектирање на 5 концепти кои влегоа во втората фаза се пристапи кон
гласање на учениците на вториот форум во однос на 5-те селектирани проекти
и од тие 5 селектирани проекти направена е ранг листа врз основа на
гласовите од учесниците во он лајн анкетата. Но со цел на намалување на
бројот на апликации извршено е спојување на два концепти и тоа концептот за
Лесново општина Пробиштип и концептот за Берово оној кој што се однесува
на реконструкција на локалната улица према хотелот Аурора и тоа е направен
како еден предлог проект во кој ќе има две активности и тоа првата активност е
патот во Берово, а втората активност ќе биде доуредување на локалитетот
Лесново. Значи на крај беа селектирани 4 предлог проекти и тоа првиот е
Градскиот пазар во Делчево, вториот е паркот и домот на млади во општина
Штип, третиот е Осветлување на дел од магистрален пат А3 при влез и излез
од Македонска Каменица, четвртиот е оној за кој кажав дека се споени два
концепти во еден. Он лајн Анкетата Ви е доставена, принципот беше секој од
учесниците да додели од 1-5 поени на оној концепт кој што мисли дека е
најприоритетен или најважен за него. Според тоа резултатите покажаа дека
првирангиран е Збогатување на содржините за рекреација во Источен регион Смарт и авантуристички паркови во општините Штип и Кочани, втор е
Подобрување на инфраструктурата за развој на туризмот кој што ги опфаќа
двата концепта Берово и Лесново, третиот е Осветлување на дел од
магистрален пат А3 кој поминува низ Македонска Каменица и четвртиот е
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Градски пазар во Делчево - отворен и затворен дел - II фаза. Согласно насоките
на проектот за рамномерен регионален развој кој што е финансиран од
Швајцарската развојна агенција, следно по оваа он лајн анкета е Анализа на
овие концепти од аспект на нивна изводливост, како и нивно рангирање од
аспект на една Методологија таканаречена најдобра вредност за вложените
средства, па во рамките на тоа од моја страна е извршена прелиминарна
анализа затоа што не се располага со доволно податоци кои се потребни за
една посеопфатна и посериозна анализа за која е потребно е многу повеќе
време и средства. Така да врз основа на оние податоци со кои се располагаше
и врз основа на некои претпоставки извршена е таа Анализа за најдобра
вредност за вложените средства. Секој од проектите е гледан од повеќе
аспекти. Првиот е Спремност на проектот за имплементација, иако беше и
услов проектот да биде спремен за имплементација за да се влезе во втората
фаза, додека со Анализата која се базираше претежно на проценка беа
анализирани финансиските придобивки кои може да произлезат од самиот
проект и тоа директните и индиректни финансиски придобивки, економски
придобивки, социјални придобивки, придобивките во однос на заштитата на
животната средина. Врз основа на овие проценки и анализи се направи некоја
валоризација на сите овие елементи и се дефинираше најдобра вредност за
вложените средства на 1.000.000,00 денари, значи за милион вложени денари
како единица мерка. Затоа е изготвена табела и за секој од овие елементи
беше определен максимум поени и секој од проектите добиваше оценка во
однос на неговиот придонес. За жал немаа доволно податоци, инаку кога би се
правело ова на реална основа со доста истражувања веројатно можеби и
резултатите ќе беа малку поинакви. Но за жал, ние за доста од оние елементи
кои ЕУ ги дефинира и ги бара при изготвување на вакви анализи едноставно
немаме парична вредност, односно не може се да се изрази во пари. Кога би
било можно се да се изрази во пари, би било можно сите проекти реално да се
согледаат и да се увиди кој од тие проекти има најголема вредност во однос на
вложените пари. Но сега за сега ова е направено врз основа на некои проценки
кои веројатно поголем дел се субјекивни, но тоа е она со кое во моментот
располагаме. Да дообјаснам. Од кога ќе се добијат поени вкупниот број на
поени се делеше врз проценетиот буџет во денари со тоа што единица беше
милион денари. Врз основа на сите овие анализи, кои ќе Ви бидат доставени
подоцна, а ќе бидат и прикачени и на сајтот на системот на Швајцарската
програма, добиена е следната ранг листа:
1.

Градски пазар во Делчево - отворен и затворен дел (II фаза

4,56

2.

Осветлување на дел од магистрален пат А3 кој поминува низ
Македонска Каменица

3,66

3.

Збогатување на содржините за рекреација во Источен регион – Смарт
и авантуристички паркови во општините Штип и Кочани

2,92

4.

Подобрување на инфраструктурата за развој на туризмот - локален
пат во Берово и доуредување на локалитет Лесново

2,85
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Ова би бил мојот предлог во однос на тоа како би требало да бидат рангирани
овие проекти, со тоа што останува на Вас да го прифатите ова или да
направите некои измени доколку сметате дека е потребно. Едноставно ова
беше само насока како би требало да се одвиваат работите во иднина во однос
на селекција на проектите. За жал оваа година бидејќи се почна подоцна
немаше време се да се направи онака како што треба. Ова денес е само
предлог, се надевам од следните години кога ќе има и подетални анализи и
кога ќе се добиваат веројатно и пореални резултати ќе стане и обврска. Како и
да е, денес и согласно Законот Вие го имате последниот збор.”
Претседателот праша дали има прашања, забелешки или сугестии по
презентацијата.
За збор се јави Градоначалникот на општина Виница кој ги поздрави
сите, посака успешна работа и кажа дека се надева дека и општина Шип има
добиено одредени средства.
Потоа Претседателот и даде збор на Г-ѓа Зујица Ангелова.
Таа ги поздрави присутните и кажа дека ќе даде информации од
технички карактер. „Сакам да Ве информирам дека иако МЛС и БРР имаа
најавено дека ќе има одложување на крајниот рок за доставување на
апликациите, во понеделникот на 7-ми декември не информираа дека сепак
останува 15-ти декември. Имаме нов апликациски формулар, кој што празен е
околу 50-тина страни и ги објавија новите насоки за аплицирање. Денес ќе ја
донесете приоритената листа, Ве молам само да интервенирате кај оние
општини кои што сеуште ги немаат доставено електронските верзии, сите
проекти се технички спремни со готови технички документации, да може во
текот на денешниот ден да ги имаме барем електронските верзии, како би
можеле ние до крајот на викендот да ги пополниме апликациите и во
понеделник да Ве контактираме сите поединечно бидејќи во самиот
апликациски формулар првите страни се посветени на општините партнери во
проектот и се потребни потписи од Вас како Градоначалници и печат. Значи
планирајте дека заради организирање на потписите ќе Ве посетиме во
понеделник. Во делот на одобрение за градба имаме информации дека во
повеќе општини одобрението е во процедура. Разговарав со БРР и ми дадоа
рок до крајот на декември дополнително да ги доставиме оние одобренија за
градба кои недостасуваат. Бидејќи денес ќе се утврдат буџетите за
кофинансирање од општините, и бидејќи општинските Совети Ви се закажани
за крај на месец декември, во текот на денот од Центарот ќе изработиме
Образец на Изјава за кофинансирање каде ќе ги има сите потребни податоци и
која е потребно да биде потпишана од Ваша страна и архивски заверена и
таквата Изјава во вторник ќе ја поднесеме заедно со апликацијата, а до крај на
месец декември ќе имаме обрска да ги собереме одлуките за кофинансирање и
да ги доставиме во БРР.“
Претседателот праша дали некој бара збор или појаснување по однос на
излагањето.
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Градоначалникот на општина Берово ја замоли директорката на
Центарот ако може бидејќи општина Берово има закажано Совет за 15-ти,
наместо Изјавата од Градоначалник да се подготви документација до Советотт
на општина Берово, да се дополни дневениот ред за Седницата на општина
Берово со точка за Одлука за кофинансирање и на 15-ти да се донесе Одлука
за кофинасирање за да биде комплет документацијата, на што
в.д.Раководителот на Центарот одговори дека може.
Претседателот праша дали некој друг бара збор. Бидејќи никој не се јави
за збор Претседателот кажа дека е потребно да се донесе Одлука за
утврдување на Годишна листа на Предлог - Проекти за развој на Источен
плански регион во 2021 година за финансирање од Програмата за рамномерен
регионален развој. Претседателот предложи Советот да се држи до предлог
Листата која ја предложи надворешниот експерт според резултатите и
бодувањето од форумот и да се гласа по таа листа. Ја стави на гласање
Предлог – Одлуката за утврдување на Годишна листа на Предлог - Проекти за
развој на Источен плански регион во 2021 година во која листа според
предлогот од екпертот ќе влезат следниве проекти наредени по приоритеност:
1. Градски пазар во Делчево - отворен и затворен дел (II фаза); 2. Oсветлување
на дел од магистрален пат А3 кој поминува низ Македонска Каменица; 3.
Збогатување на содржините за рекреација во Источен регион - Смарт и
авантуристички паркови во општините Штип и Кочани; 4.Подобрување на
инфраструктурата за развој на туризмот – локален пат во Берово и
доуредување на локалитет Лесново. Праша кој е „ЗА”. Сите 8 присутни членови
на Советот гласаа „ЗА“. Претседателот констатира дека едногласно се донесе
следната:
Одлука
за утврдување на
Годишна листа на Предлог - Проекти за развој на Источен плански регион
во 2021 година
член 1
Со оваа Одлука, се утврдува следната Годишната листа на Предлог Проекти за развој на Источен плански регион во 2021 година:
1. Градски пазар во Делчево - отворен и затворен дел (II фаза);
2. Oсветлување на дел од магистрален пат А3 кој поминува низ Македонска
Каменица;
3. Збогатување на содржините за рекреација во Источен регион - Смарт и
авантуристички паркови во општините Штип и Кочани;
4. Подобрување на инфраструктурата за развој на туризмот – локален пат
во Берово и доуредување на локалитет Лесново.
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Член 2
Предлог - проектите се рангирани според приоритетност утврдена од
страна на Советот за развој на Источен плански регион.
Член 3
Предлог проектите од член 1 на оваа Одлука ќе бидат аплицирани за
финансирање од Програмата за рамномерен регионален развој за 2021 година.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на нејзиното
донесување.
IV.

Точка три: Разно

За збор се јави в.д. раководителот на Центарот. „Од МЖСПП имаат
ургенција во однос на донесувањето на Одлуката за основање на заедничкото
јавно претпријатие за управување со отпад Еко Исток – Североисток. Од
нашиот регион само општините Пехчево, Штип, Виница и Берово им доставиле
одлука. Ана Каранфилова Мазновска замолува, бидејќи била надмината
временската рамка, ако може општинските совети во текот на декември да ја
усвојат одлуката и службите од општините истата скенирана да ја испратат до
Министерството, а во оригинал по пошта да се испрати во општина Свети
Николе. Два пати се испраќани ургенции дека одлуките недостасуваат, а рокот
бил надминат. И уште една информација. Од претходно веќе сте информирани
дека на национално ниво се спроведува проект за воспоставување на систем
за координација при планирање и следење на политиките на рамномерен
регионален развој. Проектот се спроведува од страна на Кабинетот на заменик
Претседателот на Влада за економски прашања и од Амбасадата на
Швајцарија во Македонија преку Швајцарската развојна Агенција за развој и
соработка. И овој процес е подржан исто како и форумите. Идејата е ова да
биде еден вид на национална платформа која што веќе е наречена сирера. На
таа платформа не само градоначалниците и општините, туку и останатите
вклучени страни на национално ниво, да може да имаат преглед каде се
предвидени и во кои министерства колкав износ на средства се алоцирани.
Целта е овие средства кои ќе бидат на располагање од Буџетот на државата
да се алоцираат во регионите согласно степенот на развиеност. Значи да има
еден транспарентен увид каде ќе бидат наменети средствата. Оваа платформа
и веќе изработена. Од Вас барам да си го запишете 21-ви декември бидејќи
тогаш платформата ќе биде презентирана во нашиот регион од експертите.
Настанот ќе биде он лајн. Експертите ќе го испрезентираат ова софтверско
решение кое ќе ни биде алатка со која можеме да имаме увид во политиките во
делот на рамномерен регионален развој, а во исто време ќе номинираме
локални администратори на ниво на регион од некои општини - лица кои имаат
предиспозиции во оваа ИТ технологија и ќе бидат обучени за да можат добро и
транспарентно да ги даваат информациите, пример животна средина, износ на
буџети, толку средства ќе има за регионот, таков тип на проекти се подржува.
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Би сакала и Вие да присуствувате на тој официјален дел бидејќи за прв пат се
прави ваква платформа во државата. Во делот на апликациите, доколку може
да ги потврдите и официјално средствата од Бирото, бидејќи и претходно
информирав средстата се малку скратени. Значи на располагање за
реализација на проекти имаме 33.762.200,00 денари за овие четири проекти.”
За збор се јави Градоначалникот на општина Делчево кој побара да се
спомене и сумата за која градоначалниците помеѓу нив имале договор за
проектите кои ќе бидат финансирани. „Од средствата од овие 35 милиони
денари, околку 1.200.000,00 денари се за ИПР. Предлагам Претседателот да ја
соопшти листата за која ние градоначалниците имаме договор и предлагам од
сумата на средства која ние ја имаме усогласено како кој проект ќе се
финансира, со која сума, со кои финансиски средства од сите тие проекти, овие
1.200.000,00 да бидат распределени на сите 6 проекти по околу 200.000,00
денари за секој проект. Секако овие средства остануваат за ИПР, а за нас
проектите да бидат намалени за околку 200.000,00 во однос на овие
1.200.000,00 денари кои се за ИПР.”
Претседателот кажа дека во врска со ова пред почеток на Седницата
веќе разговарал за ова со Градоначалникот на општина Делчево,а имал
разговор и со Зујица Ангелова, но неговиот предлог е 1.200.000,00 да се
распоредат рамномерно кон утврдените проекти во Листата, процентуално
според степенот на учество во вкупната сума која ја имаме на располагање од
33 милиони и 700 илјади денари. На тој начин пристапот би бил пообјективен,
за да не излезе по исто по 200.000,00 денари да издвојат и проект кој е
финансиран со 2,5 милиони денари и проект кој е финансиран со 14,5 милиони
денари.
Градоначалникот на општина Делчево се согласи овие средства да се
распоредат процентуално, а потоа побара да се кажат и средствата за кои ќе
биде аплицирано до БРР за секој проектите.
Претседателот праша дали е потребно да се прошири Одлуката за
утврдување на Годишната листа или да се донесе нова во која ќе се утврди за
кој проект која сума на средства ќе се побара при аплицирањето од
Програмата за рамномерен регионален развој, за што всушност
Градоначалниците се и усогласени, на што Катерина Василев одговори дека
тоа може се констатира и да се внесе само во Записникот од Седницата и не
мора да е дел од Одлуката за утврдување на Годишната листа на предлог
проекти за развој на ИПР во 2021 година.
Претседателот ги прочита сумите околу кое прашање Градоначалниците
се веќе усогласени и договорени и тоа: за проектот на општина Делчево од
Програмата за рамномерен регионален развој ќе се побара финансирање од
14.500.000,00 денари, за проектот на општина Македонска Каменица
8.500.000,00 денари, за проектот на општина Пробиштип 4.500.000,00 денари,
за проектот на општина Берово 2.500.000,00 денари, односно заеднички за
Пробиштип и Берово вкупно 7 милиони денари, за проектите на општините
Штип и Кочани по 2.500.000,00 денари.
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Претседателот праша дали некој друг ќе се јави збор.
За збор се јави градоначалникот на општина Пехчево кој побара
средствата од 1.200.000,00 денари за кои претходно се зборуваше да не се
разделуваат по општини, туку да се доделат само на една општина, но преку
дискусија му беше укажано дека овие средства всушност се одбиваат од
проектите кои влегоа во годишната листа на предлог проекти и од вкупната
сума која регионот ја има на располагање за регионални роекти за
финансирање преку Програата за рамномерен регионален развој и овие
средства.
Градоначаникот на општина Виница за овие средства отвори дискусија
зошто да се оди процентуално, а не за секој проект да се одбие линеарно по
200.000,00 денари, зошто ако знаеме дека имаме проекти на кои вредноста им
е доста поголема како на пример Делчево на кој во овој момент на пример
треба да се одбијат 700.000,00 денари, за проектот на Македонска Каменица
околу 300.000,00 денари, а од проектот на Штип и останатите нешто помалку
од 100.000,00 денари.
Претседателот потсети дека на оваа тема е разговарано претходно и со
Градоначалникот на општина Делчево и со в.д. Раководителот на Центарот и
дека е почесен пристапот да се оди процентуално.
Градоначалникот на општина Виница кажа дека дел од општините од
регионот досега немаат добиено или имаат добиено малку средства за
регионални проекти за кои се бара финансирање преку МЛС-БРР, така што
неговиот предлог е линеарно да се одбијат средства од сите проекти, но нека
се договорат општините помеѓу кои се распределуваат средствата за проекти,
а тој се сложува со секоја одлука на Советот.
Претседателот кажа дека за ова веќе е заземен став со кој се сложил и
Градоначалникот на општина Делчево и со ова се навраќаме на веќе помината
точка.
Градоначалникот на општина Делчево кажа дека е добар предлогот на
Градоначалникот на општина Виница, но за ова прашање веќе има колегијален
договор за распределба на средства како што доликува на целиот ИПР. Кажа
дека сега пресметал процентуално кој колку средства има од тие 35 милиони
денари. „Значи Делчево треба да одвои околу 512.000,00 денари од
1.237.000,00 денари, 299 илјади денари Македонска Каменица, по 158 илјади
Пробиштип и по 87.000,00 денари Берово, Штип и Кочани. Ова се точки кои
најмогу допринесуваат за расправии помеѓу членовите на Совет кога се
донесуваат одлуки за финансирање на проекти, но и овој пат е решено на
колегијален начин.” Се заблагодари на предлогот на Градоначалникот на
општина Берово, но побара да си остане процентуално според тоа која
општина колку средства има добиено толку и да партиципира со намалување
во однос на тие 1.237.000,00 денари.
Градоначалникот на општина Македонска Каменица упати прашање до
директорката на Центарот во врска со тоа, дали откако ќе се спроведе јавна
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набавка на која обично паѓа вредноста дали ќе се намали и кофинасирањето
на општините или општините остануваат со исти средства, а центарот има
заштеди.
Зујица
Ангелова
одговори
дека
претходно
се
намалувало
кофинансирањето на општините, со тоа што се искористувале сите средства од
БРР со цел да се заштеди општината. „Меѓутоа последните години при
подготвување на апликацијата се утврдува од вкупниот буџет на пример 85 %
се средства од БРР, а 15 % кофинансирање од општина Македонска Каменица.
Пример вкупниот буџет ни е 8.500.000,00 денари, на јавната набавка цената
падне на 7.200.000,00 денари, од тие 7.200.000,00 денари 85 % ќе бидат од
БРР, а 15 % од општината. Од БРР не прифаќаат повеќе да се искористуваат
сите средства од нив. Меѓутоа се случува кога ќе ги завршиме брзо набавките и
многу пати кога ќе се јават непредвидени работи некаде или имаме некоја
заштеда ние праќаме дописи до БРР со цел да ни ги дообезбеди тие средства.
Тоа беше случај оваа година со проектот со Пехчево и одредени средства БРР
ни дозволи да ги доискористиме за сметка на тој проект бидејќи во техничката
документација недостасуваа во предмерите клупи, расчистување на траса и
слично. Меѓутоа средствата паѓаат процентуално, процентот од БРР кој ќе се
утврди во апикацијата останува истиот и во однос на исплатата. Ако се појави
нешто во моментот на реализација ќе интервенираме, ќе одиме во БРР, ќе
бараме заштеди. Сме користеле заштеди и од други региони, бидејќи кога се
завршат набаките се знаат износите.”
Претседателот праша дали некој друг ќе се јави за збор. Бидејќи никој
друг не се јави за збор, Претседателот се заблагодари на членовите на
Советот продуктивноста и 19-тата Седница на Советот за развој на Источен
плански регион ја прогласи за затворена.
Седницата заврши во 11:44 часот.
Прилог:
- Презентација на Денис Жерновски
- Листа на присутни

Записничар:
Катерина Василев

Совет за развој на Источен плански регион
Претседател
Јане Миланов
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