
                                                                      ЗАПИСНИК 

Од 16-та  седница на Советот за развој на Југозападниот плански регион, одржана на 
22.07.2021  со почеток во 11 часот.  
Во работата на Советот зедоа учество: Зоран Ногачевски- градоначалник од Општина 
Дебрца, Даниела Којчиноска -овластено лице од оп.охрид ,Сашо Јанкоски- 
градоначалник од оп.Вевчани, Рамиз Мерко- градоначалник од оп.Струга, Милена 
Костеска- овластено лице од оп.Македонски Брод,Хекуран Дука- градоначалник на 
оп.Дебар, Флорим Вејселоски- овластено лице од оп. Центар Жупа раководителот на 
Центарот за развој на Југозападниот плански регион, Мирјана Лозаноска, и 
вработените во Центарот. 
 
Советот за развој на Југозападниот плански регион работеше со следниот  
 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

- Усвојување на записникот од претходната седница на Советот за развој на 
Југозападниот плански регион  

1. Одлука за распишување оглас за избор на Директор на Центарот за развој на 
Југозападен плански регион 

2. Разгледување и усвојување на Деловникот за работа на Советот за развој на 
Југозападен плански регион 

3. Предлог-одлука и Одлука за преотстапување на работи – Реконструкција на 
ПВЦ прозорци и врати во ООУ „Св. Климент Охридски“ – Општина Охрид 

4. Предлог-одлука и Одлука за преотстапување на работи на локална улица во 
н.м. Арбиново – Општина Дебрца 

5. Предлог-одлука и Одлука за преотстапување на стоки – аерометар за мерење 
на квалитетот на амбиенталниот воздух во н.м. Осломеј- Општина Кичево 

6. Предлог-одлука и Одлука за преотстапување на стоки - мобилни апарати за 
испитување на квалитетот на земјиштето – 1 уред во Општина Струга- 
подрачна единица на МЗШВ, 1 уред во Општина Охрид- подрачна единица на 
МЗШВ, 1 уред во Општина Кичево- подрачна единица на МЗШВ, 1 уред во 
Општина Дебар- подрачна единица на МЗШВ, 1 уред во Општина Македонски 
Брод- подрачна единица на МЗШВ. 

7. Предлог-одлука и Одлука за преотстапување на стоки - балирка и преса, 1 уред 
во Општина Охрид- Јавно комунално претпријатие „Охридски Комуналец“, 1 
уред во Општина Струга- Јавно комунално претпријатие „Комунално“. 

8. Предлог-одлука и Одлука за преотстапување на стоки – детектори за губитоци 
на вода, 1 уред во Општина Струга-Јавно комунално претпријатие „Водовод и 
канализација“, 2 уреди во Општина Кичево- Јавно комунално претпријатие 
„Комуналец“, 1 уред во Општина Пласница-Јавно комунално претпријатие, 1 
уред во Општина Дебрца-Јавно комунално претпријатие, 1 уред во Општина 
Дебар-Јавно комунално претпријатие „Стандард“. 

9. Разно 



Записникот од претходната седница се стави на гласање и сите претставници од 
Советот за развој гласаа заа.  

Точка 1 – зборот го зеде раководителот на Центарот во врска со одлуката за 
распишување на оглас за избор на Директор на Центар за развој на Југозападен 
плански регион. Истотака кажа дека манадатот истекнува во септември и согласно 
законот две месеци од напред треба да се објави оглас за избор на директор на 
Центарот. За почитување на законските форми ова точка е ставена прва на дневниот 
ред.  Огласот треба да се објави по донесување на одлуката од страна на  Советоти 
која треба да се појави во три весници, од кои еден на албански јазик, и две на 
македонски јазик. Ово оглас е согласно член 26 и чле 27 во кои што се сите услови 
што треба да ги исполни кандидатот. Ова точка се стави на гласање и сите 
претставници на Советот гласаа заа.  

Точка 2-  зборот го зеде раководителот на центарот за објаснување околу Деловникот 
за работа на Центарот , кој нема измена и надополнување од постојниот туку ке има 
големи измени, така што ке биде нов Деловник кој е комплетно нов согласно новиот 
закон за рамномерен развој. Ова точка се стави на гласање и сите претставници на 
Советот гласаа заа. 

Точка 3- Предлог-одлука и Одлука за преотстапување на работи – Реконструкција на 
ПВЦ прозорци и врати во ООУ „Св. Климент Охридски“ – Општина Охрид се стави на 
гласање и сите претставници на Советот гласаа заа. 

Точка 4- Предлог-одлука и Одлука за преотстапување на работи на локална улица во 
н.м. Арбиново – Општина Дебрца се стави на гласање и сите претставници на Советот 
гласаа заа. 

Точка 5- Предлог-одлука и Одлука за преотстапување на стоки – аерометар за 
мерење на квалитетот на амбиенталниот воздух во н.м. Осломеј- Општина Кичево се 
стави на гласање и сите претставници на Советот гласаа заа. 

Точка 6- Предлог-одлука и Одлука за преотстапување на стоки - мобилни апарати за 
испитување на квалитетот на земјиштето – 1 уред во Општина Струга- подрачна 
единица на МЗШВ, 1 уред во Општина Охрид- подрачна единица на МЗШВ, 1 уред во 
Општина Кичево- подрачна единица на МЗШВ, 1 уред во Општина Дебар- подрачна 
единица на МЗШВ, 1 уред во Општина Македонски Брод- подрачна единица на МЗШВ 
се стави на гласање и сите претставници на Советот гласаа заа. 

Точка 7- Предлог-одлука и Одлука за преотстапување на стоки - балирка и преса, 1 
уред во Општина Охрид- Јавно комунално претпријатие „Охридски Комуналец“, 1 уред 
во Општина Струга- Јавно комунално претпријатие „Комунално“ се стави на гласање и 
сите претставници на Советот гласаа заа. 

Точка 8- Предлог-одлука и Одлука за преотстапување на стоки – детектори за 
губитоци на вода, 1 уред во Општина Струга-Јавно комунално претпријатие „Водовод 
и канализација“, 2 уреди во Општина Кичево- Јавно комунално претпријатие 
„Комуналец“, 1 уред во Општина Пласница-Јавно комунално претпријатие, 1 уред во 
Општина Дебрца-Јавно комунално претпријатие, 1 уред во Општина Дебар-Јавно 
комунално претпријатие „Стандард се стави на гласање и сите претставници на 
Советот гласаа заа. 

 

 



Седницата на Советот се одржа online и заврши во 12Ч 

 

 

 

 
 
 
 
 
                                                                                                                            ЗАПИСНИЧАР 
                                                                                                                           Бесијана Мерко  
Струга ,  22.07.2021                         


