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64.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на
РМ‟‟ број 05/2002/, а во согласност со член 34
став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на
Општина Маврово и Ростуша /,,Сл.Гласник на
Општина Маврово и Ростуша‟‟ број 06/2008
(пречистен текст) и 13/2010/, Градоначалникот на
Општина Маврово и Ростуша го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за догорочно
домашно задолжување на Општина Маврово и
Ростуша за реконструкција и изградба на улично
осветлување
СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за догорочно
домашно задолжување на Општина Маврово и
Ростуша за реконструкција и изградба на улично
осветлување, број 07-159/3 што Советот на
Општината Маврово и Ростуша ја донесе на 2рата седница одржана на ден 17.05.2013 година.
Број 08-166/1
20.05.2013 год.
Ростуша

Општина Маврово и Ростуша
ГРАДОНАЧАЛНИК
Мукрем Мехмеди, с.р.

Врз основа на член 18 и 20 од Законот за
финансирање на единиците на локалната
самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.61/04,96/04 и
67/07), член 4 од законот за јавен долг
(Сл.весник на Р.М. бр.62/05 и 35/11), и член
36,став 1,точка 15 од Законот за локална
самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/02),
Советот на Општина Маврово и Ростуша на
седница одржана на 17.05. 2013 година донесе
ОДЛУКА
За долгорочно домашно задолжување на
општина Маврово и Ростуша
за реконструкција и изградба на улично
осветлување
ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со оваа Одлука се уредува долгорочно домашно
задолжување на Општина Маврово и Ростуша,
кое ќе се оствари преку потпишување на Договор
за под-заем со Министерството за финансии, во
рамки
на
средствата
обезбедени
со
дополнителното финансирање на Проектот за
подобрување на општинските услуги финансиран
со заем од Меѓународната банка за обнова и
развој-Светска банка, а со цел финансирање на
капитален инвестиционен проект од областа на
улично осветлување.
Член 2

Долгорочното задолжување на Општината е од
општ јавен интерес, утврден по спроведена јавна
расправа и има економска и финансиска
оправданост.
ВИД И ЦЕЛ НА ЗАДОЛЖУВАЊЕТО
Член 3
Видот и целта на задолжувањето е реализација
на капитален општински проект за дејности од
областа на улично осветлување, утврден по
спроведена јавна расправа и тоа.
- Набавка и поставување на столбови
за улично осветлување на
регионален пат од Ростушки мост до
м.в. Зад Чука;
- Набавка и поставување на столбови
за улично осветлување на
регионален пат од Жировнички мост
до млекара Болетин;
НАЧИН НА ЗАДОЛЖУВАЊЕ
Член 4
Задолжувањето ќе биде домашно долгорочно
препозајмување преку Проектот за подобрување
на општинските услуги, финансиран со заем од
Меѓународната банка за обнова и развој-Светска
банка, Компонента А: Општински инвестиции.
Задолжувањето ќе биде изразено во домашна
валута.
ИЗНОС И НАЧИН НА ЗАДОЛЖУВАЊЕ
Член 5
Висината
на
задолжувањето,
односно
максималниот износ на главницата изнесува
6.426.634,00 денари.
Висина на каматна стапка: шест месечен ЛИБОР
за евро валута со вријабилен распон
НАЧИН НА ОТПЛАТА
Член 6
Вкупниот период на отплата на заемот ќе биде
максимум 13 години, вклучувајќи 3 години грејс
период. Последниот датум на отплата на заемот
нема да биде подоцна од 15-ти февруари 2030
година.
Заемот ќе се отплаќа со еднакви полугодишни
ануитети
Член 7
Општината се обврзува во рок од 10 работни
дена по секоја исплата на ратата во врска со
долгот, да го извести Министерството за
финансии.
За долгорочното задолжување Општината ќе
изготви План за финансискиот капацитет и
начинот на отплаќање, како и амортизационен
план.

СОГЛАСНОСТ И ИЗВЕСТИТЕЛНИ ОБВРСКИ
Член 8
За долгорочно задолжување на Општината
потребна е претходна согласност од Владата на
Република Македонија, врз претходно позитивно
мислење од Министерството за финансии.
Член 9
По добивањето на писмената согласност од
Владата на РМ, општината започнува постапка
за задолжување, во исти услови и рамки под кои
е одобрено и барањето на општината за
долгорочно задолжување.
Член 10
Општината е должна да потпише Договор за
кредитирање и истиот да го достави во рок од 10
работни дена до Министерството за финансии.
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 11
Советот на Општина Маврово и Ростуша со
донесувањето на оваа Одлука го одобрува
долгорочното задолжување.
Член 12
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Маврово и Ростуша,а ќе се применува
по добивањето на писмена согласност од
Владата на Република Македонија.
Број 07-159/3
17.05.2013 год.
Ростуша

Совет на Општина Маврово
и Ростуша
Претседател
Неџат Исмаили, с.р.

Број 08-166/2
20.05.2013 год.
Ростуша

Општина Маврово и Ростуша
ГРАДОНАЧАЛНИК
Мукрем Мехмеди, с.р.

Врз основа на член 7 точка 2 , член 21 став 1,
член 22 став 1 и член 23 став 1 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник
на Р.М.“ бр 60/11-пречистен текст), член 37 точка
7 од Статутот на Општината Маврово и
Ростуша(„Сл. гласник“ бр 3/06) а во врска со член
2 алинеа 4 од Правинокот за стандардите за
вклопување на бесправни објекти во урбанитичко
планска документација („Сл. весник на Р.М“ бр.
56/11), Советот на Општината Маврово и
Ростуша на седницата одржана на ден
17.05.2013 година ја донесе:
ОДЛУКА
за пристапување кон измена-проширување на
дел од Урбанистичкиот план за с.ЛАЗАРОПОЛЕ
Член 1
Со оваа одлука се пристапува кон
измена-проширување
на
дел
од
Урбанистичкиот план за с.ЛАЗАРОПОЛЕ,
Кон оваа измена се пристапува кон
измена-проширување
по
иницјатива
на
Општината Маврово и Ростуша.
Измена-проширување се прави со цел
вклопување на објект во постојната урбанистичко
планска документација за с.ЛАЗАРОПОЛЕ ,
заради утврдување на правен статус на истиот,
согласно Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Сл. весник на Р.М.“ бр. 23/11,
54/11 и 56/11).

65.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на
РМ‟‟ број 05/2002/, а во согласност со член 34
став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на
Општина Маврово и Ростуша /,,Сл.Гласник на
Општина Маврово и Ростуша‟‟ број 06/2008
(пречистен текст) и 13/2010/, Градоначалникот на
Општина Маврово и Ростуша го донесе следниот

Член 2
Одлуката
се
донесува
заради
проширување
на
урбаниот
опфат
на
Урбанистичкиот план на с.Лазарополе, заради
издавање на урбанистичка согласнот за
вклопување на бесправен објект во Урбанистичко
планска документација., каде што според
сегашната намена на просторот, делот од КП
бр.138 КО ЛАЗАРОПОЛЕ , не е во урбаниот
опфат на постојната урбанитичко планска
документација.

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за
пристапување кон измена-проширување на дел
од Урбанистичкиот план за с. Лазарполе

Член 3
Проширувањето на дел од планот се
врши заради вклопување на објект со намена А1
– индивидуална станбена зграда куќа.

СЕ
ПРОГЛАСУВА,
Одлуката
за
Пристапување кон измена-проширување на дел
од Урбанистичкиот план за с. Лазарполе, број 07159/4 што Советот на Општината Маврово и
Ростуша ја донесе на 2-рата седница одржана на
ден 17.05.2013 година.

Член 4
Одлуката произведува правно дејство со
денот на донесувањето од страна на Советот, а
ќе се објави во „Службен гласник“ на Општина
Маврово и Ростуша.
Број 07-159/4
17.05.2013 год.

Совет на Општина Маврово
и Ростуша

Ростуша

Претседател
Неџат Исмаили, с.р.

66.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на
РМ‟‟ број 05/2002/, а во согласност со член 34
став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на
Општина Маврово и Ростуша /,,Сл.Гласник на
Општина Маврово и Ростуша‟‟ број 06/2008
(пречистен текст) и 13/2010/, Градоначалникот на
Општина Маврово и Ростуша го донесе следниот

Finansiskite sredstva spored namenata se
utvrduvaat vo sledniot iznos :
1.1.Namenski sredstva od Јавното
претпријатие za dr`avni pati{ta
(prihodi od Buxetot na Republika
Makedonija) _________________
3.500.000,00 den.
1.2 Prihodi od lokalna samouprava
__________________________
den.
Vkupno Prihodi 3.500.000,00 den.

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Програмата за зимско
одржување на локални патишта и улици на
територијата на Општина Маврово и Ростуша за
сезоната 2013/2014 година
СЕ ПРОГЛАСУВА, Програмата за зимско
одржување на локални патишта и улици на
територијата на Општина Маврово и Ростуша за
сезоната 2013/2014 година, број 01-159/5 што
Советот на Општината Маврово и Ростуша ја
донесе на 2-рата седница одржана на ден
17.05.2013 година.
Број 08-166/3
20.05.2013 год.
Ростуша

Општина Маврово и Ростуша
ГРАДОНАЧАЛНИК
Мукрем Мехмеди, с.р.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 6 od
Zakonot
na lokalna samouprava ((Службен
весник на РМ бр. 5/02,) ~len 14 stav 8 od
Zakonot za javni pati{ta (Службен весник на
РМ бр. 84/08, 52/09) i ~len 25 stav 1 to~ka 12
od Statutot na op{tina Mavrovo i Rostu{a ,))
,Sovetot na op{tina Mavrovo i Rostu{a na
sednicata odr`ana na den 17.05.2013 god.
donese
PРОГРАМА
за izgradba, rekonstrukcija, одржување i
za{tita на локални патишта, улици i mostovi
на територијата на Општина Mavrovo i Rostu{a,
за 2013 godina
Вoved
So ova Прograma se ureduva obemot na
rabotata i potrebnite finansiski sredstva
za: izgradba, rekonstrukcija, odr`uvawe i
za{tita na lokalnite pati{ta, ulici i
mostovi na teritorijata na Оp{tina Mavrovo
i Rostu{a i voedno prestavuva osnova za
aplicirawe pri
barawe na finansiski
sredstva od Buxetot na RM
t.e. Јавното
претпријатие
za
dr`avni
pati{ta
i
predpristapnite fondovi na EU.
1.Прihodi

2.Rashodi
2.1.Odr`uvawe, rekonstrukcija i za{tita na
lokalni pati{ta, ulici i
mostovi
(popolnuvawe na udarni dupki so asfaltna
masa, tamponirawe, ~istewe
na
bankini, rigoli , kanafki , propusti od
nanos i {ut) 1.000.000,00 den.
2.2.Zimsko odr`uvawe na lokalni pati{ta i
ulici __________2.500.000,00 den.
2.3 Izgradba na lokalni pati{ta
_______________________________
den.
Vkupno Rashodi 3.500.000,00 den.
3. Realizacija
Obemot na izvr{uvawe na rabotite i
dinamikata na realizacija na Programata }e
zavisi
i e vo funkcija od ostvarenite
prihodi vo ramkite na ova Programa.
Dokolku se obezbedat
finansiski
sredstva po odnos na Programata od
pretpristapnite fondovi na EU, vladini i
nevladini institucii, иstite namenski }e se
upotrebat za realizacija na Programata so
Odluka na Sovetot na Оp{tina Maвrovo i
Rostu{a .
Izborot na najpovolnite ekonomski
operatori na proektiranite aktivnosti i
pozicii Dogovorniot organ }e go vr{i vo
celost vo soglasnost so odredbite od
Законот за јавни набавки (Службен весник на
РМ бр. 136/07, 130/08).
Pri izgradbata na lokalnite pati{ta
i ulici mesnoto naselenie }e u~estvuva so
sopstveni
sredstva
preku
mesen
samopridones ili rabotna sila vo iznos od
20% od vrednosta na gradbata odnosno
objektot.
Ovaa Programa mo`e da se izmenuva i
dopolnuva dokolku se javi potreba i barawa
za dopolnitelna : izgradba, rekonstrukcija,
odr`uvawe i za{tita na lokalni pati{ta,
ulici i mostovi vo оp{tina Maвrovo i
Rostu{a, a }e se primenuva od 01.01.2013
godina do 31.12. 2013 godina i istata }e
bide objavena
vo * Службен
glasnik na
Оp{tina Maвrovo i Rostu{a.

Број 01-159/5
17.05.2013 год.
Ростуша

Совет на Општина Маврово
и Ростуша
Претседател
Неџат Исмаили, с.р.

67.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на
РМ‟‟ број 05/2002/, а во согласност со член 34
став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на
Општина Маврово и Ростуша /,,Сл.Гласник на
Општина Маврово и Ростуша‟‟ број 06/2008
(пречистен текст) и 13/2010/, Градоначалникот на
Општина Маврово и Ростуша го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за продажба на
движна ствар-моторни возила во сопственост на
општината со јавно наддавање
СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за продажба
на движна ствар-моторни возила во сопственост
на општината со јавно наддавање, број 07-159/6
што Советот на Општината Маврово и Ростуша
ја донесе на 2-рата седница одржана на ден
17.05.2013 година.
Број 08-166/4
20.05.2013 год.
Ростуша

Општина Маврово и Ростуша
ГРАДОНАЧАЛНИК
Мукрем Мехмеди, с.р.

Врз основа на член 62,став 1 од Законот за
локална самоуправа / ײСл.Весник на РМ ײброј
05/2002/, а во согласност со член 25, став1, точка
32 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша/ײ
Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростушаײ
број 06/2008 пречистен текст/,Советот на
Општина Маврово и Ростуша на седницата
одржана на ден 17.05.2013 година ја донесе
следната
О Д Л У К А
За продажба на движна ствар- моторни возила
во сопственост на општината со јавно наддавање
Член 1
Со оваа одлука Општина Маврово и
Ростуша врши продажба на следните моторни
возила во сопственост на општината:
1. Патнички автомобил марка ПЕЖО 407,
бензин, со рег. таблици GV-372-БР, со
број на шасија VF36DRFJC21712452, бр.
На мотор RFJ/10LH5E1690327,со сила на
мотор 103 Ks, во исправна, односно
возна состојба и регистрирано.
2. Патнички
автомобил
марка
СЕАД
КОРДОБА, дизел 1.9, со рег.таблици GV138-BB,
со
број
на
шасија

VSSZZZ6KZ1R261856, со бр. На мотор
АGR262483,
Со сила на мотор 50 ks, во исправна,
односно во возна состојба, регистрирано.
3. Патнички автомобил марка ШКОДА
ФЕЛИЦИЈА, дизел 1.9, со број на шасија
____________, во неисправна состојба.
Член 2
Средствата добиени од продажбата ќе
бидат наменети за набавка на нови моторни
возила
за
потребите
на
општинската
администрација.
Одделението
за
финансирање
по
продажбата на истите да изврши отпис од
книговодствената евиденција на движните
ствари опишано во член 1 од оваа Одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во „‟Службен гласник на Општина
Маврово и Ростуша‟‟.
Број 01-159/6
17.05.2013 год.
Ростуша

Совет на Општина Маврово
и Ростуша
Претседател
Неџат Исмаили, с.р.

68.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на
РМ‟‟ број 05/2002/, а во согласност со член 34
став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на
Општина Маврово и Ростуша /,,Сл.Гласник на
Општина Маврово и Ростуша‟‟ број 06/2008
(пречистен текст) и 13/2010/, Градоначалникот на
Општина Маврово и Ростуша го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за набавка на
движна ствар-моторни возила за потребите на
општинската администрација
СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за набавка
на движна ствар-моторни возила за потребите на
општинската администрација, број 07-159/7 што
Советот на Општината Маврово и Ростуша ја
донесе на 2-рата седница одржана на ден
17.05.2013 година.
Бр. 08-166/5
20.05.2013 год.
Ростуша

Општина Маврово и Ростуша
ГРАДОНАЧАЛНИК
Мукрем Мехмеди, с.р.

Врз основа на член 62,став 1 од Законот за
локална самоуправа / ײСл.Весник на РМ ײброј
05/2002/,а во согласност со член 25,став1, точка
42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша/ײ
Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростушаײ
број 03/2006/ измени и диополнувања бр.6/2008,
Советот на Општина Маврово и Ростуша на

седницата одржана на ден 17.05.2013 година ја
донесе следната
О Д Л У К А
За набавка на движна ствар- моторни возила
за потребите на општинската администрација
Член 1
Со оваа одлука за потребите на
општинската
администрација
на
Општина
Маврово и Ростуша се одобрува набавка на
движна ствар две моторни возила за потребите
на
градоначалникот
и
општинската
администрација.
Член 2
Набавката
на
моторните
возилаавтомобили ќе биде извршена со објава на
тендер, а финсансиските средства за оваа
набавка се обезбедени од Буџетот на општината
за 2013 година.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во Службен гласник на Општина
Маврово и Ростуша.
Број 01-159/7
17.05.2013 год.
Ростуша

Совет на Општина Маврово
и Ростуша
Претседател
Неџат Исмаили, с.р.

69.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на
РМ‟‟ број 05/2002/, а во согласност со член 34
став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на
Општина Маврово и Ростуша /,,Сл.Гласник на
Општина Маврово и Ростуша‟‟ број 06/2008
(пречистен текст) и 13/2010/, Градоначалникот на
Општина Маврово и Ростуша го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за одобрување на
службено патување во странство
СЕ
ПРОГЛАСУВА,
Одлуката
за
одобрување на службено патување во странство,
број 07-159/8 што Советот на Општината
Маврово и Ростуша ја донесе на 2-рата седница
одржана на ден 17.05.2013 година.
Број 08-166/6
20.05.2013 год.
Ростуша

Општина Маврово и Ростуша
ГРАДОНАЧАЛНИК
Мукрем Мехмеди, с.р.

Врз основа на ллен 36,став 1, точка 15 од
Законот за локална самоуправа ,,/Сл.Весник на
РМ,, број 05/2009 и член 25 став 1 , точка 42 од
Статутот на Општина Маврово и Ростуша
сл.гласник бр.6/2008 а во согласност со член 5 и
9 од Уредбата за издтоци за службени патувања

и селидби во странство што на органите на
државнмата управа им се признаваат во тековни
трошоци /,,Сл.Весник на РМ,, бр.50/00 и 74/02/,
Советот на Општина Маврово и Ростуша на
седницата одржана на ден 17.05.2013 година
донесе
О Д Л У К А
За одобрување на службено патување во
странство
Член 1
Со оваа одлука му се одобрува службено
патување на Градоначалникот на Општина
Маврово и Ростуша во Република Црна Гора, за
учество на „Регионална конференција за
туризам“.
Службеното патување ќе биде обавено
од 14 до 15.05.2013 година во Подгорица, на
покана од USAID- на тема Проект за развој на
мали бизниси.
Член 2
Дневницата за службеното патување ќе
биде исплатена во износ од 20% предвидена за
државата во која се патува, односно ќе бидат
исплатени согласно Решението за изменување
на Решението за највисоки износи на дневници
за службени патувања и селидби во странство,
што на органите на државната управа им се
признаваат во тековни трошоци /Сл.Весник на
РМ,, бр. 49/2004/.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во ,,Службен Гласник на Општина
Маврово и Ростуша,,.
Број 01-159/8
17.05.2013 год.
Ростуша

Совет на Општина Маврово
и Ростуша
Претседател
Неџат Исмаили, с.р.

70.
Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од
Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на
РМ‟‟ број 05/2002/, а во врска со член 9 од
Законот за постапување со бесправно изградени
објекти /,,Сл.Весник на РМ‟‟ број 23/2011, 54/2011
и 155/2012/, Градоначалникот на Општина
Маврово и Ростуше на ден 10.05.2013 година го
донесе следново
РЕШЕНИЕ
За формирање на Комисија за утврдување на
фактичка состојба со увид на самото место во
врска со бесправно изградени објекти на
територијата на Општина Маврово и Ростуша
1. Со ова Решение се формира Комисија за
утврдување на фактичка состојба со увид
на самото место во врска со бесправно

изградени објекти на територијата на
Општина Маврово и Ростуша, во
следниот состав:
1. Харис Ибраими – претседател
2. Ќирко Џуковски – член
3. Абдија Салиу – член
4. Садредин Елезоски – член
5. Слободан Лајкоски – член

/,,Sl.Vesnik na RM” br.05/2002/ i ~len 2 stav 2
od Odlukata za slu`beni patuvawa vo
stranstvo, broj 07-218/11 od 21.05.2007
donesena od strana na Sovetot na Op{tina
Mavrovo i Rostu{a, Gradona~alnikot na
Op{tinata, na den 17.05.2013 godina go donese
slednoto

2. Ова Решение влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во
Службен Гласник на Општина Маврово и
Ростуша.

1. Na
vrabotenata
vo
op{tinskata
administranicija na Op{tina Mavrovo
i Rostu{a, Elvira Ejupi
i be{e
odobreno
slu`beno
patuvawe
vo
Podgorica, Republika Crna Gora.

Образложение
Заради спроведување на Заклучоци по
дадено Укажување од Државниот инспекторат за
градежништво и урбанизам на Министерство за
транспорт и врски на Република Македонија, од
26.09.2011
година,
Градоначалникот
на
Општината формира Комсија за утврдвање на
фактичката состојба на самото место, која има
задача да состави пооделни записници за
извршен увид на самото место со технички
податоци за бесправните објекти на територијата
на Општина Маврово и Ростуша и фотографии
од истите, при што треба да се има во предвид
член 2 став (2) од Законот за постапување со
бесправно изградени објекти /,,Сл.Весник на РМ‟‟
број 23/2011, 54/2011 и 155/2012/, каде предмет
на овој закон се бесправни објекти на кои до
денот на влегување во сила на овој закон се
изведени градежните и инсталатерските работи
во целост и истите преставуваат градежна и
функционалан целина. Врз основа на горе
наведеното се одлучи како како во диспозитивот
на ова Решение.

2. Slu`benoto patuvawe traelo 2 /dva/
dena smetano od 14.05.2013 godina do
15.05.2013 godina.

УПАСТВО
ЗА
ПРАВНО
СРЕДСТВО:
Незадоволната страна има право на жалба во
рок од 8 дена од приемот на ова Решение, до
надлежниот орган за решавање по жалби.
Доставено до:
- Архивата на општината
- Членовите на комсијата
Бр. 08-155/1
10.05.2013 год.
Ростуша

Општина Маврово и Ростуша
ГРАДОНАЧАЛНИК
Мукрем Мехмеди, с.р.

71.
Vrz osnova na ~len 9 od Uredbata za
izdatocite na slu`beni patuvawa i selidbi vo
stranstvo koi na organite na upravata im se
priznavaat vo tekovni tro{oci /,,Sl.Vesnik na
RM” broj 50/2000, 74/2002, 110/2008, 82/2010 i
12/2012, ”/, a vo soglasnost so ~len 50 stav 1
to~ka 16 od Zakonot za lokalna samouprava

RE[ENIE
Za slu`beno patuvawe vo stranstvo

3. Za slu`benoto patuvawe vo stranstvo
na
vrabotenata
vo
op{tinskata
administracija na Op{tina Mavrovo i
Rostu{a, navedena vo to~ka 1 na ova
Re{enie,
Op{tinata Mavrovo i
Rostu{a
ima
obezbedeno
pari~ni
sredstva od Buxetot na Op{tinata za
2013 godina.
4. Ova Re{enie vleguva vo sila so denot
na donesuvaweto, a }e se objavi vo
Slu`ben Glasnik na Op{tina Mavrovo i
Rostu{a.
Obrazlo`enie
Slu`benoto patuvawe na vrabotenata
vo op{tinskata odministracija na Op{tina
Mavrovo i Rostu{a e za u~estvo na regionalna
konferencija za turizam, na pokana od USAID
na tema Proekt za ekspanzija na mali biznici,
koj ~etirigodi{en proekt e implementiran od
KARANA Koroporacija so cel da se zajakne
kapacitetot
na
privatniot
sektor,
pottiknuvawe e regionalniot ekonomski razvoj,
rabota so biznis lideri, ELS, planski regioni
i drugi institucii za da se identifikuvaat
pazarnite mo`nosti za rast i sozdavawe na
novi rabotni mesta.
Na osnova na gore iznesenoto se odlu~i
kako vo dispozitivot na ova Re{enie.
PRAVNA POUKA: Nezadovolnata strana ima
pravo da vlo`i `alba vo rok od 15 dena od
priemot do nadle`noto ministerstvo.
Re{enieto e dostaveno do:
- arhivata nа општината
- Odd.za finansiski praшawa
Бр. 08-1631
17.05.2013 год.
Ростуша

Општина Маврово и Ростуша
ГРАДОНАЧАЛНИК
Мукрем Мехмеди, с.р.

========================================

СОДРЖИНА
64. Одлука за догорочно домашно задолжување
на Општина Маврово и Ростуша за
реконструкција и изградба на улично
осветлување ...................................................84
65. Одлука за пристапување кон изменапроширување на дел од Урбанистичкиот
план за с. Лазарполе....................................85
66. Програмата за зимско одржување на локални
патишта и улици на територијата на Општина
Маврово и Ростуша за сезоната 2013/2014
година .............................................................86
67. Одлуката за продажба на движна ствармоторни возила во сопственост на општината
со јавно наддавање........................................87
68. Одлуката за набавка на движна ствармоторни возила за потребите на општинската
администрација...............................................88
69. Одлука за одобрување на службено
патување во странство .................................88
70. Решение за формирање на Комисија
за утврдување на фактичка состојба со увид
на самото место во врска со бесправно
изградени објекти на територијата на
Општина Маврово и Ростуша.......................88
71. Решение за службено патување во
странство ....................................................89

========================================

ИЗДАВА И УРЕДЕУВА
СЛУЖБА НА ОПШТИНА
МАВРОВО И РОСТУША

