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ЗАПИСНИК
Од XVIII (Осумнаеесеттата) Седница на Советот за развој на Источен
плански регион
На ден 27.11.2020 година (петок), онлајн на виртуелната платформа
ZOOM, се одржа осумнаесеттата Седница на Советот за развој на Источен
плански регион. Беа поканети сите членови на Советот, директорот на Бирото
за регионален развој Г-дин Рамиз Реџепи, надворешниот експерт за
спроведување на Регионални форуми на заедницата Денис Жерновски и
претставници од проектната канцеларија при МЛС.
Од членовите на Советот отсутен беше Градоначалникот на општина
Чешиново – Облешево.
Градоначалникот на општина Виница се приклучи и присуствуваше на
кратко од крајот на образлагањето на Г-ѓа Зујица Ангелова – пред да се
премине на втората точка од дневниот ред, па до презентацијата на Денис
Жерновски, а понатаму беше отсутен.
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 13:00 часот и со неа претседаваше
Претседателот на Советот за развој на Источен плански регион, Г-дин Јане
Миланов.
Претседателот ја прогласи за отворена XVIII – осумнаесеттата Седница
на Советот за развој на Источен плански регион и констатира дека има
доволен број на присутни членови на Советот и дека има кворум за Советот за
развој на Источен плански регион да може да работи и полноправно да
одлучува.
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 седумнаесеттата Седница на Советот за
развој на Источен плански регион го стави на гласање со видливо кревање на
рака во кадарот. Праша кој е „ЗА”. Андреа Златковска преброи дека сите 9
присутни членови на Советот гласаа „ЗА”. Претседателот констатира дека
Записникот од Седумнаесеттата Седница на Советот за развој на Источен
плански регион, одржана на ден 26.10.2020 година, е едногласно усвоен.
Претседателот кажа дека со ова практично е исцрпена првата точка од
дневниот ред кој што треба да се усвои.
Се премина кон утврдување на дневниот ред.
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Претседателот го предложи следниот:
ДНЕВЕН РЕД
1. Усвојување на записникот од Седумнаесеттата Седница на Советот за
развој на Источниот плански регион, одржана на ден 26.10.2020 година;
2. Презентација на предложените концепт решенија, како четврти чекор од
Концептот за Регионални форуми на заедницата алатка за
идентификација, приоретизирање и подготовка на проекти за
финансирање од МЛС и БРР – презентер Денис Жерновки - надворешен
експерт;
3. Разно
Претседателот отвори расправа по предложениот дневен ред. Праша кој
бара збор или дополнување по предложениот дневен ред. Бидејќи никој не се
јави за збор, Претседателот предложи дневниот ред да се усвои со кревање на
рака. Праша кој е „ЗА”. Сите 9 присутни членови на Советот гласаа „ЗА”.
Претседателот констатира дека Дневниот ред е едногласно усвоен.
I.

Точка еден: Усвојување на записникот од Седумнаесеттата Седница на
Советот за развој на Источниот плански регион, одржана на ден
26.10.2020 година

Оваа точка од дневниот ред е веќе исцрпена и Записникот е едногласно
усвоен.
Пред да се премине на втората точка од дневниот ред, Претседателот и
даде збор на Г-ѓа Зујица Ангелова на кратко да го образложи процесот на
Изработка на Програмата за развој на Источен плански регион и
спроведувањето на Регионалните Форуми на заедницата.
Г-ѓа Зујица Ангелова кажа дека во периодот помеѓу две Седници на
Советот, најважни активности за Центарот се Изработка на Програмата за
развој на Источен плански регион и спроведувањето на Регионалните Форуми
на заедницата. „Во однос на Програмата за развој на Источен плански регион
како 5 годишен стратешки развоен документ досега се одржани 2 работилници,
една со физичко присуство и втората он-лине на 19 Ноември 2020 година.
Вчера Ви беа испратени покани и линк за финалната конференција на која што
ќе се презентира Нацрт Верзија на Програмата за развој на Источниот плански
регион која ќе се одржи онлајн на ZOOM, а во понеделник ќе ви биде
дополнително испратена Програмата. Она што е важно за Вас е заедно со
стручните служби од општините, кои исто така имаат добиено покана, да го
разгледате драфтот на Програмата, за да на 03 Декември 2020 година
(четврток) во 11.00 часот, доколку имате забелешки и сугестии да се дадат на
одговорниот експерт кој ја работа Програмата, како би можеле до 9-ти
декември да ја дадеме на позитивно мислење на Советот за рамномерен
регионален развој, а по дадено позитивно мислење да ја усвоите и Вие на
Седница на Совет. Друга важна активност, за која и Директорот на БРР имаше
презентација пред Советот за развој на Источен плански регион, е
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спроведување на регионални форуми на заедницата. Информирани сте дека
начинот на идентификување и предлагање на концепти на предлог – проекти
кои што би се финансирале од Програмата за рамномерен регионален развој
управувана преку МЛС и БРР, оваа година за прв пат се води преку процес на
Регионални форуми на заедницата како утврдена и одобрена алатка и од
страна на МЛС и БРР и од Проектот. Во претходниот месец во рамките на
регионалните форуми се спроведе прва форумска сесија која поради
пандемијата се реализираше преку електронски Прашалник со цел на таа прва
форумска сесија да се утврдат кои две главни области и подобласти ќе бидат
изберени од целокупното население и од нив би се реализирале приоритетни
проекти за регионот, но во исто време од страна на населението се
дефинираат и проблеми. Прашалникот беше одговорен од 79 испитаници од
регионот и преку истиот се дефинираа 2 приоритетни области. Првата
приоритетна област беше: Современо и квалитетно образование, здравство и
социјални дејности во регионот, а втората: Економски развиен регион,
пошироко препознаен како атрактивен за инвестирање. Врз основа на овие две
утврдени области, од страна на ангажиран модератор ни беше доставен
Извештајот и Записник бидејќи целото пополнување на прашалници се
одвиваше он лајн и сите имаа увид во процесот и на 12-ти и 13 –ти Декември
сите 11 општини ги посетивме заедно со избран надворешен
експерт/консултант кој треба да не во води во процесот на разработка на
концептни решенија. Од тие дводневни посети се идентификуваше Листа која
ја добивте во материјалите за Седница на Советот со речиси 30 предлогпроекти како приоритетни, но во исто време се и проекти кои имаат регионална
димензија и во принцип тоа се созреани проекти за кои има комплетна
документација. Сите овие проекти секако ќе влезат во Акциониот план за
спроведување на Програмата за развој на Источен плански регион за 2021
година, но тоа што е најважно денес е да ја проследите Презентацијата од
надворешниот експерт кој не води во процесот и да дадете одобрение за
максимум 5 концептни решенија кои во наредната недела ќе бидат
разработувани и на наредната седница на Совет од Ваша страна ќе треба да
им се даде приоритет. Со овие два процеси ќе мора да завршиме до 10-ти
декември.”
Претседателот се заблагодари на излагањето и праша дали има
прашања пред да се премине на втората точка од дневниот ред. Бидејќи
немаше прашања се премина на втората точка од дневниот ред.
II.

Точка два: Презентација на предложените концепт решенија, како
четврти чекор од Концептот за Регионални форуми на заедницата алатка
за идентификација, приоретизирање и подготовка на проекти за
финансирање од МЛС и БРР – презентер Денис Жерновки - надворешен
експерт

Претседателот му даде збор на Г-дин Денис Жерновски кој имаше
презентација на предложените концепт решенија.
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Г-дин Денис Жерновски ги поздрави сите присутни и кажа дека накратко
ќе презентира што е она што е издвоено како предлог проекти.
Г-дин Денис Жерновски го презентираше наведеното во презентацијата,
а во врска со 11-тиот проектен концепт од презентацијата - Осветлување на
дел од магистрален пат А3 кој поминува низ Македонска Каменица - Општина
Македонска Каменица, Г-дин Жерновски додаде дека доколку не биде одобрен
целиот износ, општина Македонска Каменица е во можност да кофинансира 10
% - 20 % сопствени средства. Во врска со 13-тиот проектен концепт од
презентацијата - Изработка на комплетна техничка документација за санација и
рекултивација на старо хидројаловиште Злетово, (јаловишна депонија) –
Општина Пробиштип, побара подоцна Градоначалникот на општина
Пробиштип да даде објаснување бидејќи не се јасно дефинирани
надлежностите, односно дали е тоа обвсрска на МЖСПП, бидејќи се работи за
жешка точка од аспект на заштита на животна средина која што е дефинирана
и која што е на национално ниво или пак дали тоа може да го прави општината.
Денис Жерновски наведе дека 15-те предселектирани проекти, наведени во
презентацијата како проектни концепти, ги задоволуваат основните услови да
бидат финансирани од страна на Програмата, но нема доволно средства, затоа
во презентацијата е наведена и Листа на девет предлог проекти кои што би
можеле да се коцепираат за да може да бидат финансирни од страна на
Програмата, но и за нив нема доволно средства.
Презентацијата е прилог на овој Записник.
Г-дин Денис Жерновски кажа дека доколку се усвои листата со 9
проекти, за првите три проекти ќе се оди со лесна cost –benefit анализа, а ќе
треба да има и уште еден или два проекти како четврти и петти проект за кои
ќе се поднесе апликација како резерва во однос на можноста да бидат
заштедени средства од претходните проекти, но и од другите региони. Го
замоли Градоначалникот на општина Пробиштип да побјасни кои се
ингеренциите за проектот Изработка на комплетна техничка документација за
санација и рекултивација на старо хидројаловиште Злетово, (јаловишна
депонија) – Општина Пробиштип.
Претседателот се заблагодари на презентацијата на Жерновски и му
даде збор на Градоначалникот на општина Пробиштип.
Градоначалникот на општина Пробиштип: „На on line состанокот кој што
го имавме со Денис Жерновски и Зујица Ангелова се разговараше за
најважното прашање на општина Пробиштип, односно за санација на
јаловишната депонија. Навистина еден голем проблем во делот на животната
средина, особено во влажните периоди, односно есенскиот и зимскиот период
каде имаме врнежи и загадување на самата почва од таа јаловишна депонија, а
летниот и пролетниот период каде се крева онаа оловна прашина и ја загадува
навистина целата територија на општина Пробиштип, со оглед од која страна ќе
дува ветерот. Она што го имаме како општина во делот на документација е
најпрвин Студија финансирана од Јапонската банка 2005 година, а во 2009
година како идеен проект. Последните информации кои ги имаме и денеска
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чекаме одговор од Животна средина дали имаме комплетно техничка
документација – основен проект за санација на оваа јаловишна депонија 2010
година. Првичните информации од мината година се дека таква документација
не постои. Испративме допис и до ГЕИНГ кои работеле на тој идеен проект да
ни потврдат заедно со Градежен факултет доколку ја имаат. Но, како и да е
мора да се направи ревидирање на самата таа техничка документација,
односно технологија и начин на изведба, да се погледнат со оглед на новите
технологии, се со цел да може побрзо да се санира. Знам дека во моментот се
врши санација на јаловиштето во Македонска Каменица, но на еден друг начин
бидејќи тие го користат материјалот. Кај нас целта на овој Проект е бидејќи
после санацијата општина Пробиштип има ретка можност за поставување на
фотоволтаици со оглед на двата големи капацитети кои ги имаме како
потрошувачи на електрична енергија, тоа е фабриката за акумулатори и
рудникот Злетово, за на тој простор се постават фотоволтаици или можеби да
биде најголемата фотоволтаична централа. Паралелно овој период носиме
Детален урбанистички План, со единствена намена за таа цел, од 53 хектари,
толку е целата површина на таа јаловишна депонија иили простор кој што
треба да го санираме како општина. Затоа овој проект е ставен како
приоритетен за општина Пробиштип. За сумата е разговарано со компетентни
стручни лица кои оваа вредност ја даваат како доволна за да се изготви
комплетно техничка документација – проект за санација на јаловиштето.”
Г-дин Денис Жерновски кажа дека оваа депонија не е проблем само на
Пробиштип, туку на целиот регион, бидејќи има огромно влијание врз
земјоделието.
Градоначалникот на општина Пробиштип додаде: „Ако сметаме дека
МЖСПП е институција која треба да постапи, децении општина Пробиштип се
мачи со овој проблем и ние како општина сме разговарале на највисоко ниво на
Владата, нема да има никаков проблем да се преиначи или смени или да се
донесе одлука, бидејќи е од круцијално значење за граѓаните. Нормално во
периодот дека е оценето како жешка еколошка точка, доаѓа во ингеренции на
МЖСПП, а до пред неколку години целиот овој простор од 53 хектари стоеше
не како земјиште на Република Македонија, туку како експлоатационо поле,
односно ингеренции имаше Министерство за економија, бидејќи на самата таа
јаловишна депонија се правеа неколку анализи и испитувања за експлоатација,
дека постојат ретки метали па имаше преговори и во делот на инвеститори да
се експлоатира целата таа површина, а не да се санира. Од пред 3 години веќе
стои како земјиште на Р.М. и за нас како општина ова е приоритет и
приоритетен проект кој треба да се решава, а не само да се збори, а годините
да минуваат и Пробиштип да биде на високо позиционирано место во делот на
малигни заболувања.”
Г-дин Денис Жерновски кажа дека несомнено е важен како проект и
државата долги години нема никаква иницијатива во решавањето на овој
проблем и останува на општината и регионот да се обидат да го покренат
решавањето на тој проблем. „Тој Проект ќе остане на таа Листа па ќе видиме.”
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Претседателот го повика Директорот на БРР да се обрати и да даде
информација за висината на буџетот на кој регионот може да смета за
регионални проекти.
Директорот на БРР најпрво ги поздрави присутните и се заблагодари на
дадениот збор: „Во однос на вашето прашање, средствата остануваат
приближно исти како минатата година, конкретно за Источен плански регион се
околу 34 милиони и 900 илјади денари за 2021 година. Во однос на
минималната сума првично со Министерот се договоривме да е повисока
сумата, меѓутоа првичните преговори кои ги имавме со Министерството за
финансии требаше на нас како БРР и МЛС да ни доделат поголем буџет. На
првите преговори беше планирано да имаме 10 милиони евра, но по вториот
круг на преговори со другите министерства ни го вратија истиот буџет од лани,
остануваме приближно на истиот износ од минатата година, што значи
остануваме на минималниот износ за аплицирање на еден проект да биде 6
милиони денари. Формуларот за аплицирање е готов и останува датумот 15-ти
декември, бидејќи сигурно знаете дека веќе изготвуваме и нов Закон за
рамнимерен регионален развој, но не се знае дали ќе помине пред нова година
тој закон, бидејќи ја следите ситуација во државата и што се случува со
Парламентот. И 10 годишната Стратегија е во процедура и таа поминува во
Парламентот и овде ситуацијата е статус кво, ќе бидеме во постојана
комуникација со раководителите и со Министерството за приоритетите, бидејќи
некои работи не зависат од нас. Имам доставено службено писмо до
Министерството за да ми одговорат дали остануваат истите приоритети, така
да ќе бидеме во координација и ќе Ве известиме благовремено за престојниот
период за да не ги изгубиме средствата и да бидеме пофлескибилни во однос
на овие прашања што ги кажав претходно. До колку имате некое дополнително
прашање Ви стојам на располагање.”
Претседателот праша дали има некој прашање за Директорот на БРР.
Бидејќи никој не се јави за збор, Претседателот кажа дека се согласува
со констатацијата дека имаме голем број на издржани проекти во функција на
регионален развој, а притоа изрази жалење поради ограничениот буџет кој го
имаме на располагање и поради кој ќе биде исклучително тешко да ги
одбереме они проекти кои што во оваа фаза би се финансирале, нешто што се
покажа точно кога во овие неколку дена имавме координација и разговори кои
приоритети да добијат предност. Ситуацијата е таква што од многуте добри
проекти ке мора да ги одбереме оние кои се најдобри и кои најбрзо и најлесно
ќе се реализираат.”
Директорот на БРР додаде дека сака да се заблагодари Швајцарската
Агенција за подршката во целиот овој процес. ,,Меѓутоа би сакал во иднина
кога ќе се крои буџетот за рамномерен регионален развој, особено
Претседателите на планските региони да бидат во координација со Министерот
и со Директорот, да направиме притисок, да се трудиме да имаме вистински
регионални проекти, но без средства голем и добар регионален проект не може
да се постигне, а неможе да се постигне ниту целта на Законот за регионален
развој, ниту целта и залагањата на Швајцарската Агенција и на Бирото за
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регионален развој. Без раст на буџетот за оваа намена не може да се постигне
целта никогаш. Во иднинина би сакал и Вие да придонесете да се покачи
буџетотот по однос на ова и нормално фидбекот е кај Вас како општини, а
крајни корисници се граѓаните. Сега имаме и поголема транспарентност, имаме
и дискусии и координација со многу чинители, така да во иднина ќе имаме и
подобри проекти, и ако имаме поголем буџет подобро ќе ги реализираме
приоритетите.”
Претседателот праша дали некој бара збор. Бидејќи никој не се јави за
збор Пратседателот праша дали е потребно денес да се избере Листа на
приоритетни предлог проекти кои ќе поминат во следна фаза на
имплементација.
Денис Жерновски одговори дека во принцип е потребно да се направи
Листа со одредени проекти кои што ќе поминат во следната фаза. ,,За првите
3-4 ќе се направи подетална анализа, но истовремено за сите тие проекти ќе се
прашаат и граѓаните/населениото преку тој Форум. Предвидено е по
донесување/Усвојување на таа некоја Листа, за тие проекти т.е. концепти да
биде доставен прашалник до сите оние кои се заинтересирани, и врз основа на
нивните гласања, видувања, перцепции ќе се нареди проектна Листа и на крај
Советот за развој на планскиот регион ја донесува конечната Одлука, односно
дефинира кои проекти ќе бидат доставени до БРР, нормално соодветно со
средствата кои се на располагање на регионот и плус некоја резерва доколку
останат средства од проектитите или од останатите региони. Тоа е постапката
и сето тоа треба да се заврши до 15-ти декември.”
Претседателот се заблагодари на Г-дин Денис Жерновски, и кажа дека
градоначалниците веќе имале координација и меѓусебни разговори и
одприлика се сложиле околу одредена приоритетна листа за оваа фаза од
процесот со 5 избрани проекти.
Г-ца Василев само накратко кажа дека во оваа фаза се концепт
решенија, а на следна Седница Седница ќе се гласа за Листа на предлог
проекти.
Потоа, Претседателот за оваа фаза ја предложи следната Листа на
концепт решенија за подготовка на предлог - проекти за развој на Источен
плански регион во 2021 година, без важност на распоредот:
1. Градски пазар во Делчево - отворен и затворен дел - II фаза;
2. Смарт и авантурстички паркови во Источен плански регион – Општина
Штип и Општина Кочани;
3. Поставување на енергетско-ефикасно осветлување на дел од
магистрален пат влез - излез Општина Македонска Каменица;
4. Доуредување на регионален културно-туристички комплекс Лесново;
5. Развој на спортско-рекреативен и езерски туризам и подобрување на
инфраструктурата во Источен плански регион преку изградба на локален
пат во Туристичката населба Беровско езеро.
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Предлог – Листата на концепт решенија за подготовка на предлог - проекти за
развој на Источен плански регион во 2021 година ја стави на гласање, за да
може на следната Седница да се оди на прецизирање, односно да се утврди
Листа на предлог проекти за развој на Источен плански регион во 2021 година.
Праша кој е „ЗА”. Андреа Златковска преброја дека 9 членови на Советот
гласаа „ЗА“. Претседателот констатира дека едногласно се донесе следната:
Одлука
за утврдување на Листа на концепт решенија
за подготовка на
предлог - проекти за развој на Источен плански регион во 2021 година
член 1
Со оваа Одлука, се утврдува следната Листа на концепт решенија за
подготовка на предлог - проекти за развој на Источен плански регион во 2021
година, презентирани од надворешниот експерт пред Советот за развој на
Источен плански регион, кои ќе продолжат во следната фаза од Концептот за
Регионални форуми на заедницата алатка за идентификација, приоретизирање
и подготовка на проекти за финансирање од МЛС и БРР:
1. Градски пазар во Делчево - отворен и затворен дел - II фаза;
2. Смарт и авантурстички паркови во Источен плански регион – Општина
Штип и Општина Кочани;
3. Поставување на енергетско-ефикасно осветлување на дел од
магистрален пат влез - излез Општина Македонска Каменица;
4. Доуредување на регионален културно-туристички комплекс Лесново;
5. Развој на спортско-рекреативен и езерски туризам и подобрување на
инфраструктурата во Источен плански регион преку изградба на локален
пат во Туристичката населба Беровско езеро.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на нејзиното
донесување.
Денис Жерновски праша дали распределбата на средствата ќе биде
дефинирана во следната фаза, на што Претседателот одговори потврдно.
III.

Точка три: Разно

Претседателот праша дали некој ќе се јави за збор. Бидејќи никој друг не
се јави за збор, Претседателот се заблагодари на членовите на Советот за
присуството и продуктивноста и 18-тата Седница на Советот за развој на
Источен плански регион ја прогласи за затворена.
Седницата заврши во 14:00 часот.
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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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