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53. 
    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  	  
	  

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Одлуката за одобрување на 

финансиски средства за спонзорство 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
одобрување на финансиски средства за 
спонзорство (Галичка свадба 2014), број 07-219/3 
што Советот на Општината Маврово и Ростуша 
ја донесе на 17-тата седница одржана на ден 
27.06.2014 година. 
 
Број 08-221/1           Општина Маврово и Ростуша 
30.06.2014 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р.  
 

Врз основа на член 62, став 1 од Законот 
за локална самоуправа / Сл.Весник на РМ број 
05/2002/, а во согласност со член 15,став 1, точка 
7 и член 25, став 1, точка 42 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуша /пречистен текст 
Сл.Гласник бр.06/2008 година. 

 Советот на Општината на седницата 
одржана на ден  27.06.2014  година, ја донесе 
следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на финансиски средства за 

спонзорство  
 

Член 1 
 Се одобруваат   финансиски средства во 
износ од 30.000,оо денари како спонзорство на 
Општина Маврово и Ростуша за одржувањето на 
манифестацијата „Галичка свадба 2014 година“. 
 

Член  2 
 Паричните средства се одобрени врз 
основа на поднесено барање од 24.06.2014 
година од  Месната заедница Галичник а ќе 
бидат наменети за одржување на 
манифестацијата. 

Средствата ќе бидат уплатени на сметка 
300000003385336 - Комецијална банка Скопје 
   

Член  3 
 Оваа одлука ќе биде објавена во 
‘’Службен Гласник на Општина Маврово и 
Ростуша’’ а ќе влезе во сила осмиот ден  од 
денот на нејзиното објавување. 
 
Број 07-219/3           Совет на Општина Маврово 
27.06.2014 год.                    и Ростуша 
Р о с т у ш а                 П р е т с е д а т е л 
                                     Неџат Исмаили, с.р. 
 
54. 
    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  	  
	  

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Одлуката за одобрување 
спонзорство на Месна заедница с.Битуше за 
одбележување на национален празник 2-ри 

Август ,,Илинден’’ 2014  
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
одобрување спонзорство на Месна заедница 
с.Битуше за одбележување на национален 
празник 2-ри Август ,,Илинден’’ 2014, број 07-
219/4 што Советот на Општината Маврово и 
Ростуша ја донесе на 17-тата седница одржана 
на ден 27.06.2014 година. 
 
Број 08-221/2           Општина Маврово и Ростуша 
30.06.2014 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р.  
 

Врз основа на член 62, став 1 од Законот 
за локална самоуправа / Сл.Весник на РМ број 
05/2002/, а во согласност со член 15,став 1, точка 
7 и член 25, став 1, точка 42 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуша /пречистен текст 
Сл.Гласник бр.06/2008 година. 

 Советот на Општината на седницата 
одржана на ден  27.06.2014  година, ја донесе 
следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување спонзорство на Месна 
заедница с.Битуше за одбележување на 

национален празник 2-ри Август ,,Илинден’’ 
2014  

 
Член 1 

 Се одобруваат   финансиска помошво 
износ од 30.000,оо денари како спонзорство за 
одбележување на национален празник ,,2-ри 
Август’’ бо с.Битуше. 
 Паричните средства ќе бидат исплатени 
од конто трансфери на Месни заеници, 



предвидени во Буџетот на Општина Маврово и 
Ростуша за 2014 година. 
 

Член  2 
 Паричната помош се одобрува врз 
основа на поднесено барање од 16.06.2014 
година, од Месна заедница село Битуше. 
 

Средствата ќе бидат уплатени на сметка 
2905000842894 ТТК банка. 
   

Член  3 
 Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во ‘’Службен Гласник на Општина 
Маврово и Ростуша’’ . 
 
Број 07-219/4           Совет на Општина Маврово 
27.06.2014 год.                    и Ростуша 
Р о с т у ш а                 П р е т с е д а т е л 
                                     Неџат Исмаили, с.р. 
 
55. 
    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  	  
	  

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Одлуката за одобрување на 

финансиски средства  за печатење на 
монографија 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
одобрување на финансиски средства  за 
печатење на монографија (за народен херој Чеде 
Филипоски-Даме), број 07-219/5 што Советот на 
Општината Маврово и Ростуша ја донесе на 17-
тата седница одржана на ден 27.06.2014 година. 
 
Број 08-221/3           Општина Маврово и Ростуша 
30.06.2014 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р.  
 

Врз основа на член 62, став 1 од Законот 
за локална самоуправа / Сл.Весник на РМ број 
05/2002/, а во согласност со член 15,став 1, точка 
7 и член 25, став 1, точка 42 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуша /пречистен текст 
Сл.Гласник бр.06/2008 година. 

 Советот на Општината на седницата 
одржана на ден  27.06.2014  година, ја донесе 
следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на финансиски средства за 

печатење на монографија  
 

Член 1 

 Се одобруваат   финансиски средства во 
износ од 15.000,оо денари за печатење на 
монографија за народниот херој на Македонија 
,,Чеде Филиповски-Даме’’ роден во 
с.Ниќифорово, Општина Маврово и Ростуша. 
 

Член  2 
 Паричните средства се одобрени врз 
основа на поднесено барање од 05.05.2014 
година. 

Средствата ќе бидат исплатени од 
Буџетот на општината за 2014 година на 
Александар Филиповски, на трансакциона сметка 
300007030535980 - Комецијална банка Скопје 
   

Член  3 
 Оваа одлука ќе биде објавена во 
‘’Службен Гласник на Општина Маврово и 
Ростуша’’ а ќе влезе во сила осмиот ден  од 
денот на нејзиното објавување. 
 
Број 07-219/5           Совет на Општина Маврово 
27.06.2014 год.                    и Ростуша 
Р о с т у ш а                 П р е т с е д а т е л 
                                     Неџат Исмаили, с.р. 
 
56. 
    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  	  
	  

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Одлуката за одобрување на 

финансиски средства  за спонзорство 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
одобрување на финансиски средства  за 
спонзорство (Илинденски мaрш 1978 година), 
број 07-219/6 што Советот на Општината 
Маврово и Ростуша ја донесе на 17-тата седница 
одржана на ден 27.06.2014 година. 
 
Број 08-221/4           Општина Маврово и Ростуша 
30.06.2014 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р.  
 

Врз основа на член 62, став 1 од Законот 
за локална самоуправа / Сл.Весник на РМ број 
05/2002/, а во согласност со член 15,став 1, точка 
5 и член 25, став 1, точка 42 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуша /пречистен текст 
Сл.Гласник бр.06/2008 година. 

 Советот на Општината на седницата 
одржана на ден  27.06.2014  година, ја донесе 
следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 



За одобрување на финансиски средства за 
спонзорство  

 
Член 1 

 Се одобруваат   финансиски средства во 
износ од 10.000,оо денари како спонзорство на 
Општина Маврово и Ростуша за Здружение на 
граѓани „Илинденски Марш 1978 година“. 

Средствата се одобрени по повод 
јубилејното одбележување на 111 години од 
Илинденското востание и 36 години од првиот 
Илинденски марш . 
 

Член  2 
 Паричните средства се одобрени врз 
основа на поднесено барање од 24.06.2014 
година а ќе бидат наменети за одржување на 
Илинденскиот коњанички марш 2014 од Скопје 
до Крушево. 

Средствата ќе бидат уплатени на сметка 
300000001401589 - Комерцијална банка Скопје 
   

Член  3 
 Оваа одлука ќе биде објавена во 
‘’Службен Гласник на Општина Маврово и 
Ростуша’’ а ќе влезе во сила осмиот ден  од 
денот на нејзиното објавување. 
 
Број 07-219/6           Совет на Општина Маврово 
27.06.2014 год.                    и Ростуша 
Р о с т у ш а                 П р е т с е д а т е л 
                                     Неџат Исмаили, с.р. 
 
57. 
    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  	  
	  

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Одлуката за одобрување на 

финансиски средства за спонзорство на 
манифестацијата ,,Еко зелен викенд Маврово – 

2014 година) 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
одобрување на финансиски средства за 
спонзорство на манифестацијата ,,Еко зелен 
викенд Маврово – 2014 година), број 07-219/7 
што Советот на Општината Маврово и Ростуша 
ја донесе на 17-тата седница одржана на ден 
27.06.2014 година. 
 
Број 08-221/5           Општина Маврово и Ростуша 
30.06.2014 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р.  
 

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за 
локална самоуправа / Сл.Весник на РМ број 
05/2002/, а во согласност со член 15, став 1, 
точка 6 и член 25, став 1, точка 42 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуша /пречистен текст 
Сл.Гласник бр.06/2008 година, Советот на 
Општината на седницата одржана на ден 
27.06.2014  година, ја донесе следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на финансиски средства за 
спонзорство на манифестацијата ,,Еко зелен 

викенд Маврово – 2014 година’’ 
 

Член 1 
 Се одобруваат финансиски средства во 
износ од 60.000,оо денари на Здруженито на 
грѓани ЕКО МАВРОВО од Маврово како 
спонзорство на Општина Маврово и Ростуша за 
одржување на манифестацијата ,,Еко зелен 
викенд Маврово-2014 година’’ што ќе се одржи од 
11.07.2014 год. до 13.07.2014 година.  
 

Член  2 
 Паричните средста се одобрени брз 
основа на поднесено барање од Здруженито на 
граѓани.  

Средсвата ќе бидат улатени на сметка 
3001200001082 – Комерцијална банка. 
 

Член  3 
 Оваа одлука ќе биде објавена во 
,,службен Гласник на Општина Маврово и 
Ростуша’’, а ќе влезе во сила осмиот ден од 
денот на нејзиното објавување.  
 
Број 07-219/7           Совет на Општина Маврово 
27.06.2014 год.                    и Ростуша 
Р о с т у ш а                 П р е т с е д а т е л 
                                     Неџат Исмаили, с.р. 
58. 
    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  	  
	  

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Одлуката за пристапување 
кон измена и дополна на дел од Урбанистички 

план за с.Маврово 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
пристапување кон измена и дополна на дел од 
Урбанистички план за с.Маврово (КП бр. 97 КО 
Ниќифорово), број 07-219/8 што Советот на 
Општината Маврово и Ростуша ја донесе на 17-
тата седница одржана на ден 27.06.2014 година. 
 



Број 08-221/6           Општина Маврово и Ростуша 
30.06.2014 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   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 
27.06.2014 година донесе: 
 

ОДЛУКА 
за пристапување кон измена и дополна на дел                                                                                      
од Урбанистичкиот план за с. Маврови Анови 

 
Член 1 

Со оваа одлука се пристапува кон 
измена на дел од Урбанистичкиот план  за 
с.МАврови Анови.  

Кон оваа  измена  се пристапува по 
иницјатива на Општината Маврово и Ростуша. 

Измената се прави со цел вклопување на 
објект во постојната урбанистичко планска 
документација за с.Маврови Анови, 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). 

 
Член 2 

Одлуката се донесува заради менување 
на просторот за Урбанитичкиот план, , каде што 
според сегашната намена на просторот 
предвидена е изградба на објекти со намена 
ЈАВНИ ФУНКЦИИ, а со одлуката се врши 
пренамена на просторот во зона живеалиште  
(ЖГ) со намена А1 . 

Член 3 
Со оваа одлука  се врши пренамена на 

земјиштето на дел од  КП. бр.97                           
КО  Ниќифорово. 

 
Член 4 

Одлуката произведува правно дејстово 
со денот на донесувањето од страна на Советот,  
а ќе се објави во „Службен гласник“  на Општина 
Маврово и Ростуша. 
 
Број 07-219/8           Совет на Општина Маврово 
27.06.2014 год.                    и Ростуша 
Р о с т у ш а                 П р е т с е д а т е л 
                                     Неџат Исмаили, с.р. 
 
59. 
    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  	  
	  

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Одлуката за утврдување на  

Нацрт-Урбанистички план за с.Битуше 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
утврдување на Нацрт-Урбанистички план за 
с.Битуше, број 07-219/9 што Советот на 
Општината Маврово и Ростуша ја донесе на 17-
тата седница одржана на ден 27.06.2014 година. 
 
Број 08-221/7           Општина Маврово и Ростуша 
30.06.2014 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р. 
 
Врз основа на член 24 став 2 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање (Службен 
Весник на Р.М. бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10 , 
18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14) и член 
22 став 1 точка 1 од Законот за локална 
самоуправа, Советот на општина Маврово и 
Ростуше на седница одржана на ден 27.06.2014 
год. донесе  
 

О Д Л У К А  
за утврдување на Нацрт-Урбанистичкиот план за 

с. Битуше 
 

Член 1  
         Советот на општина Маврово и Ростуше го 
утврдува Нацрт-Урбанистичкиот план за село 
Битуше.  
         Границата на плански опфат на 
урбанистичкиот план е сложена линија и е 
дефинирана со границата на урбаниот опфат на 
урбанистичкиот план за с.Битуше по катастарски 
парцели.    
         Урбанистичкиот план за с.Битуше е со 
опфат од 9,00 ха и е поделен на 5 Урбани 
блокови. Во опфатот се предвидени намените: 
А1-домување со 85,7 %, В5 - верски институции 
со 1,51 %, Е2 – комунална супраструктура со 0,06 
%, Б1-мали комерцијални и деловни единици-
0,24% В3-култура- 0,66 %, Г2-лесна и 
незагадувачка индустрија-2,49 %, Е1-електро 
комуникациски мрежи и средства-9,43%, со 
детална разработка на ниво на градежни 
парцели на БЛОК 1.              
         Нацрт-планот е изработен од „ИН-
ПУМА“Скопје со техн. бр. 92/13 од мај 2014 год.- 
ревидиран од страна на ДООЕЛ  „ПРОСТОР 
Куманово“-Куманово – тех.бр. 20/14 од мај 2014 
год. и дадено Стручно мислење  УП 1 бр. 09 - 79 
од јуни 2014 год. од страна на Општинската 
„Комисија за давање мислења по нацрт 
урбанистичките планови“.        
 



Член 2  
         Надлежните органи на општина Маврово и 
Ростуше односно Градоначалникот и 
Одделението за урбанизам, комунални дејности, 
ЛЕР и заштита на животната средина-Маврови 
Анови, ќе спроведат Јавна анкета и јавна 
презентација  по Нацрт - Урбанистичкиот план, 
согласно член 24 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање  .  
 

Член 3  
         Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објевување во Службен гласник 
на општина Маврово и Ростуше .  
 
Број 07-219/9           Совет на Општина Маврово 
27.06.2014 год.                    и Ростуша 
Р о с т у ш а                 П р е т с е д а т е л 
                                     Неџат Исмаили, с.р. 
 
60. 
    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  	  
	  

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Одлуката за одобрување на 
спонзорство за одржување на турнир во мал 

фудбал 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
одобрување на спонзорство за одржување на 
турнир во мал фудбал (с.Врбен), број 07-219/10 
што Советот на Општината Маврово и Ростуша 
ја донесе на 17-тата седница одржана на ден 
27.06.2014 година. 
 
Број 08-221/8           Општина Маврово и Ростуша 
30.06.2014 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р.  
 
Врз основа на член 62, став 1 од Законот за 
локална самоуправа / Сл.Весник на РМ број 
05/2002/, а во согласност со член 15, став 1, 
точка 6 и член 25, став 1, точка 42 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуша /пречистен текст 
Сл.Гласник бр.06/2008 година, Советот на 
Општината на седницата одржана на ден 
27.06.2014  година, ја донесе следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на спонзорство за одржување на 

турнир во мал фудбал 
 

Член 1 
 Се доделува   финансиска помош во 
износ од 15.000,оо денари како спонзорство од 

општината на организаторите на турнир во мал 
фудбал во с.Врбен. Паричните средства ќе бидат 
исплатени од буџетот на Општина Маврово и 
Ростуша за 2014 година.  
 

Член  2 
 Паричната помош се доделува врз 
основа на поднесено барање од Совет на 
месната заедница Врбаен на ден 24.06.2014, а 
заведено под Бр.08-214/1.  

Одобрениот износ ќе биде исплатен на 
трансакциона сметка 360046010019064- 
Поштенска банка. 
 

Член  3 
 Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во ‘’Службен Гласник на Општина 
Маврово и Ростуша’’. 
 
Број 07-219/10          Совет на Општина Маврово 
27.06.2014 год.                    и Ростуша 
Р о с т у ш а                 П р е т с е д а т е л 
                                     Неџат Исмаили, с.р. 
 
61. 
    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  	  
	  

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Заклучокот за усвојување на 
годишниот Извештај за потрошени парични 

средства од реализација на Годишната програма 
на Општина Маврово и Ростуша за изградба, 

реконструкција, одржување и заштита на локални 
патишта и улици за 2013 година 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за 
усвојување на годишниот Извештај за потрошени 
парични средства од реализација на Годишната 
програма на Општина Маврово и Ростуша за 
изградба, реконструкција, одржување и заштита 
на локални патишта и улици за 2013 година, број 
07-219/11 што Советот на Општината Маврово и 
Ростуша ја донесе на 17-тата седница одржана 
на ден 27.06.2014 година. 
 
Број 08-221/9           Општина Маврово и Ростуша 
30.06.2014 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р. 
 

Врз основа на член 62, став 1 од Законот 
за локална самоуправа /’’Службен Весник на Р.М 
“ број 05/2002/, а во согласност со член 15 став 1, 
точка 4 и член 25 став 1 точка 33 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуша /пречистен текст 
Сл.Гласник бр.06/2008 година. 



 Советот на Општината на седницата 
одржана на ден 27.06.2014 година, го донесе 
следниот 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

I.      Советот на Oпштина Маврово и 
Ростуша го усвои годишниот извештај 
за потрошени парични средства како 
реализација на годишната Програма 
на Општина Маврово и Ростуша за 
изградба, реконструкција, одржување 
и заштита на локални патишта и 
улици за 2013 година. 

II.       Примерок од овој Заклучок да се 
достави до градоначалникот, 
Агенција за државни патишта и 
архивата на oпштината. 

III.       Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на неговото објавување во 
,,Службен Гласник на Општина 
Маврово и Ростуша’’. 

 
Број 07-219/11          Совет на Општина Маврово 
27.06.2014 год.                    и Ростуша 
Р о с т у ш а                 П р е т с е д а т е л 
                                     Неџат Исмаили, с.р. 
62. 
    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  	  
	  

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Годишната програма на 
Општина Маврово и Ростуша за изградба, 

реконструкција, одржување и заштита на локални 
патишта и улици за 2014 година 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Годишната програма 
на Општина Маврово и Ростуша за изградба, 
реконструкција, одржување и заштита на локални 
патишта и улици за 2014 година, број 01-219/12 
што Советот на Општината Маврово и Ростуша 
ја донесе на 17-тата седница одржана на ден 
27.06.2014 година. 
 
Број 08-221/10          Општина Маврово и Ростуша 
30.06.2014 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р. 
 

Врз основа на член 62, став 1 од Законот 
за локална самоуправа /’’Службен Весник на Р.М 
“ број 05/2002/, а во согласност со член 15 став 1, 
точка 4 и член 25 став 1 точка 14 од Статутот на 

Општина Маврово и Ростуша /пречистен текст 
Сл.Гласник бр.06/2008 година. 

 Разгледувајќи ја годишната Програма на 
Општина Маврово и Ростуша за изградба, 
реконструкција, одржување и заштита на локални 
патишта и улици за 2014 година, Советот на 
Општината на седницата одржана на ден 
27.06.2014 година, го донесе следниот 

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

 
I.      Советот на Општина Маврово и 

Ростуша ја усвои годишната 
Програма на Општина Маврово и 
Ростуша за изградба, реконструкција, 
одржување и заштита на локални 
патишта и улици за 2014 година. 

II.       Примерок од овој Заклучок да се 
достави до градоначалникот, 
Агенција за државни патишта и 
архивата на Општината. 

III.      Овој Заклучок влегува во сила со 
денот на неговото објавување во 
,,Службен Гласник на Општина 
Маврово и Ростуша’’. 

 
Број 07-219/12          Совет на Општина Маврово 
27.06.2014 год.                    и Ростуша 
Р о с т у ш а                 П р е т с е д а т е л 
                                     Неџат Исмаили, с.р. 
 
63. 
     Врз основа на член 75, став 1 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуша /„Службен гласник 
на Општина Маврово и Ростуша/“ бр.06/2008/, а 
во согласност со член 63 од Законот за локална 
самоуправа/„Сл.Весник на Р.М бр.05/2002/.  
Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуша на ден 02.06.2014 година го донесе 
следното 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
За одобрување на финансиска помош 

 
1. Се доделува еднократна финансиска 

помош во износ од 6.000,оо денари на  
Ајрулаи Фатиме од с.Жировница 
Општина Маврово и Ростуша. 

2. Одобрените финансиски средства во 
став еден од решението ќе бидат 
исплатени од Буџетот на Општина 
Маврово и Ростуша за 2014 година, а ќе 
се исоплатат на трансакциона сметка 
____________________________. 

3. Оваа Решение влегува во сила со денот 
на неговото донесување а ќе се објави 
вио Службен гласник на Општина 
Маврово и Ростуша. 



О б р а з л о ж е н и е 
Од страна на Ајрули Фатиме од 

с.Жировница беше поднесено барање за 
одобрување на финансиска помош за набавка на 
лекови и хигиенска опрема бидејќи истата во 
барањето има наведено дека е непокретна и е 
без финансиски примања. Барањето беше 
поднесено на ден 03.03.2014 година а заведено 
со УПП бр.08-10/1 од 07.03.2014 година. 

Градоначалникот на општината го 
разгледа барањето а имајќи ја во предвид и 
социјално материјалната положба на 
подносителот на барањето истото го одобри во 
границите на буџетските можности и се 
произнесе како што е наведено во диспозитивот 
на оваа Решение. 
ПРАВНА ПОУКА: Незадоволната странка има 
право да вложи жалба во рок од 15 дена од 
приемот на оваа решение до надлежното 
Министерство за локална самоуправа. 
 
Решението е доставено до: 

• Ајрули Фатиме 
• Одделение за финасиски прашања 
• Архива на општината 

 
УПП бр. 08-10/2     Општина Маврово и Ростуша 
02.06.2014 год.             ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш е                 Мукрем Мехмеди, с.р. 

64. 
   Врз основа на член 75, став 1 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуша /,,Службен Гласник 
на Општина Маврово и Ростуша” број  6/2008 – 
пречистен текст и 13/2010/, а во согласност со 
член 63 од Законот за локална самоуправа 
/,,Сл.Весник на РМ” број 05/2002/, 
Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуша на ден 04.06.2014 година  го донесе 
следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 За доделување на финансиска помош 
 

1. Се доделува финансиска помош во 
износ од 8.000,oo денари на 
Планинарскиот спортски клуб 
,,БИСТРА’’ – Гостивар, а за покривање 
на трошоци за активности за 
реализација на 21-виот по ред 
традиционален планинарски марш 
,,АЏИНА РЕКА’’, кој ќе се одржи на 
15.06.2014 година (недела). 

 
2. Финансиските средства за оваа намена 

да се исплатат од Буџетот на Општина 
Маврово и Ростуша за 2014 година, на 
в на трансакциона сметка 
210041112490162 – Тутунска банка.   

 

3. Ова Решение влегува во сила со денот 
на неговото донесување, а ќе биде 
објавено во Службен Гласник на 
Општина Маврово и Ростуша.    

 
О б р а з л о ж е н и е 

 Со писмен допис, до Општината се 
обрати Планинарскиот спортски клуб ,,БИСТРА’’ 
– Гостивар, а за покривање на трошоци за  
активности за реализација на 21-виот по ред 
традиционален планинарски марш ,,АЏИНА 
РЕКА’’, кој ќе се одржи на 15.06.2014 година 
(недела). На основа гореизнесеното 
Градоначалникот го прифати барањето и во 
границите на можностите на Буџетот на 
општината се произнесе како во диспозитивот на 
ова Решение.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Незадоволната страна има 
право да вложи жалба во рок од 15 дена од 
приемот на ова Решение до надлежното 
Министерство за локална самоуправа.   
 
Решението е доставено до: 
- ПСК ,,БИСТРА’’ – Гостивар 
- Архивата на Општината 
- Одделение за финансиски 
   
Број 08-192/2          Општина Маврово и Ростуша 
04.06.2014 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р. 
 
65. 
    Врз основа на член 75, став 1 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуша /,,Службен Гласник 
на Општина Маврово и Ростуша” број  6/2008 – 
пречистен текст и 13/2010/, а во согласност со 
член 63 од Законот за локална самоуправа 
/,,Сл.Весник на РМ” број 05/2002/, 
Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуша на ден 04.06.2014 година го донесе 
следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 За доделување на еднократна парична награда 
 

1. Се доделува еднократна парична 
награда во износ од 8.000,оо денари на 
Минела Ибраими од с.Требиште, за 
прогласен најдобар ученик во 1-ва 
година во Средното Општинско 
Училиште ,,Маврово-Ростуше’’ – с. 
Ростуше.  

  
2. Финансиските средства за оваа намена 

да се исплатат од Буџетот на Општина 
Маврово и Ростуша за 2014 година, на 
трансакциона сметка на 
гореименованата 290500014824827 – 
ТТК Банка.   

 



3. Ова Решение влегува во сила со денот 
на неговото донесување, а ќе биде 
објавено во Службен Гласник на 
Општина Маврово и Ростуша.    

О б р а з л о ж е н и е 
 Градоначалникот на Општината по повод 
4-ти мај празникот на Општината на ученичката 
Минела Ибраими и се додели Пофалница за 
најдобар ученик во 1-ва година во Средното 
Општинско Училиште ,,Маврово-Ростуше’’ – 
с.Ростуше, па во границите на можностите на 
Буџетот на Општината и му се доделува 
еднократна парична награда. На основа 
гореизнесеното Градоначалникот во границите 
на можностите на Буџетот на општината се 
произнесе како во диспозитивот на ова Решение.     
 
УПАСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: 
Незадоволната страна има право да вложи 
жалба во рок од 15 дена од приемот на ова 
Решение до надлежното Министерство за 
локална самоуправа.   
 
Решението е доставено до: 
- Минела Ибраими 
- Архивата на Општината 
- Одделение за финансиски     
  прашања 
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66. 
    Врз основа на член 75, став 1 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуша /,,Службен Гласник 
на Општина Маврово и Ростуша” број  6/2008 – 
пречистен текст и 13/2010/, а во согласност со 
член 63 од Законот за локална самоуправа 
/,,Сл.Весник на РМ” број 05/2002/, 
Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуша на ден 04.06.2014 година го донесе 
следното  

Р Е Ш Е Н И Е 
 За доделување на еднократна парична награда 

 
1. Се доделува еднократна парична 

награда во износ од 8.000,оо денари на 
Реџеп Деари од с.Требиште, за 
прогласен најдобар ученик во 2-ра 
година во Средното Општинско 
Училиште ,,Маврово-Ростуше’’ – с. 
Ростуше.  

  
2. Финансиските средства за оваа намена 

да се исплатат од Буџетот на Општина 
Маврово и Ростуша за 2014 година, на 
трансакциона сметка на 
гореименованата 290500014786706 – 
ТТК Банка.   

 

3. Ова Решение влегува во сила со денот 
на неговото донесување, а ќе биде 
објавено во Службен Гласник на 
Општина Маврово и Ростуша.    

 
О б р а з л о ж е н и е 

 Градоначалникот на Општината по повод 
4-ти мај празникот на Општината на ученикот 
Реџеп Деари му додели Пофалница за најдобар 
ученик во 2-ра година во Средното Општинско 
Училиште ,,Маврово-Ростуше’’ – с.Ростуше, па 
во границите на можностите на Буџетот на 
Општината и му се доделува еднократна парична 
награда. На основа гореизнесеното 
Градоначалникот во границите на можностите на 
Буџетот на општината се произнесе како во 
диспозитивот на ова Решение.     
 
УПАСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: 
Незадоволната страна има право да вложи 
жалба во рок од 15 дена од приемот на ова 
Решение до надлежното Министерство за 
локална самоуправа.   
 
Решението е доставено до: 
- Реџеп Деари 
- Архивата на Општината 
- Одделение за финансиски     
  прашања 
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67. 
   Врз основа на член 75, став 1 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуша /,,Службен Гласник 
на Општина Маврово и Ростуша” број  6/2008 – 
пречистен текст и 13/2010/, а во согласност со 
член 63 од Законот за локална самоуправа 
/,,Сл.Весник на РМ” број 05/2002/, 
Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуша на ден 04.06.2014 година го донесе 
следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 За доделување на еднократна парична награда 
 

1. Се доделува еднократна парична 
награда во износ од 8.000,оо денари на 
Бехима Јакупоска од с.Скудриње, за 
прогласен најдобар ученик во 3-та 
година во Средното Општинско 
Училиште ,,Маврово-Ростуше’’ – с. 
Ростуше.  

  
2. Финансиските средства за оваа намена 

да се исплатат од Буџетот на Општина 
Маврово и Ростуша за 2014 година, на 
трансакциона сметка на 
гореименованата 290500014305489 – 
ТТК Банка.   



 
3. Ова Решение влегува во сила со денот 

на неговото донесување, а ќе биде 
објавено во Службен Гласник на 
Општина Маврово и Ростуша.    

 
О б р а з л о ж е н и е 

 Градоначалникот на Општината по повод 
4-ти мај празникот на Општината на ученичката 
Бехима Јакупоска и додели Пофалница за 
најдобар ученик во 3-та година во Средното 
Општинско Училиште ,,Маврово-Ростуше’’ – 
с.Ростуше, па во границите на можностите на 
Буџетот на Општината и се доделува еднократна 
парична награда. На основа гореизнесеното 
Градоначалникот во границите на можностите на 
Буџетот на општината се произнесе како во 
диспозитивот на ова Решение.     
 
УПАСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: 
Незадоволната страна има право да вложи 
жалба во рок од 15 дена од приемот на ова 
Решение до надлежното Министерство за 
локална самоуправа.   
 
Решението е доставено до:  
- Бехима Јакупоска       
- Архивата на Општината 
- Одделение за финансиски     
  прашања 
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Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р. 
 
68. 
    Врз основа на член 75, став 1 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуша /,,Службен Гласник 
на Општина Маврово и Ростуша” број  6/2008 – 
пречистен текст и 13/2010/, а во согласност со 
член 63 од Законот за локална самоуправа 
/,,Сл.Весник на РМ” број 05/2002/, 
Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуша на ден 04.06.2014 година го донесе 
следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 За доделување на еднократна парична награда 
 

1. Се доделува еднократна парична 
награда во износ од 12.000,оо денари 
на Зеќија Требишка од с.Требиште, за 
прогласен најдобар ученик во 4-та 
година во Средното Општинско 
Училиште ,,Маврово-Ростуше’’ – с. 
Ростуше.  

  
2. Финансиските средства за оваа намена 

да се исплатат од Буџетот на Општина 
Маврово и Ростуша за 2014 година, на 
трансакциона сметка на 

гореименованата 290500013310948 – 
ТТК Банка.   

 
3. Ова Решение влегува во сила со денот 

на неговото донесување, а ќе биде 
објавено во Службен Гласник на 
Општина Маврово и Ростуша.    

О б р а з л о ж е н и е 
 Градоначалникот на Општината по повод 
4-ти мај празникот на Општината на ученичката 
Зеќија Требишка и додели Пофалница за 
најдобар ученик во 4-та година во Средното 
Општинско Училиште ,,Маврово-Ростуше’’ – 
с.Ростуше, па во границите на можностите на 
Буџетот на Општината и се доделува еднократна 
парична награда. На основа гореизнесеното 
Градоначалникот во границите на можностите на 
Буџетот на општината се произнесе како во 
диспозитивот на ова Решение.     
 
УПАСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: 
Незадоволната страна има право да вложи 
жалба во рок од 15 дена од приемот на ова 
Решение до надлежното Министерство за 
локална самоуправа.   
 
Решението е доставено до: 
- Зеќија Требишка 
- Архивата на Општината 
- Одделение за финансиски     
  прашања 
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69. 
   Врз основа на член 75, став 1 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуша /,,Службен Гласник 
на Општина Маврово и Ростуша” број  6/2008 – 
пречистен текст и 13/2010/, а во согласност со 
член 63 од Законот за локална самоуправа 
/,,Сл.Весник на РМ” број 05/2002/, 
Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуша на ден 24.06.2014 година  го донесе 
следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 За доделување на финансиска помош 
 

1. Се доделува финансиска помош во 
износ од 8.000,oo денари на 
Здружението на радиолошки технолози 
на Македонија, а за покривање на 
трошоци за подготовка на VII Конгрес 
на радиолошки технолози, кој ќе се 
одржи во хотел ,,Дрим’’ – Струга од 12-
14.09.2014 година. 

 
2. Финансиските средства за оваа намена 

да се исплатат од Буџетот на Општина 
Маврово и Ростуша за 2014 година, на 



претседателот на Здружението за 
радилози на Македонија, Мирослав 
Костадинов на трансакциона сметка 
300000001944338 – Комерцијална 
банка – Скопје.   

 
3. Ова Решение влегува во сила со денот 

на неговото донесување, а ќе биде 
објавено во Службен Гласник на 
Општина Маврово и Ростуша.    

 
О б р а з л о ж е н и е 

 Со писмен допис, до Општината се 
обрати Здружението на радиолошки технолози 
на Македонија,  за покривање на трошоци за 
подготовка на VII Конгрес на радиолошки 
технолози, кој ќе се одржи во хотел ,,Дрим’’ – 
Струга од 12-14.09.2014 година, а за доделување 
еднократна финансиска помош за покривање на 
трошоците околу подготовка на VII конгресот. На 
основа гореизнесеното Градоначалникот го 
прифати барањето и во границите на можностите 
на Буџетот на општината се произнесе како во 
диспозитивот на ова Решение.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Незадоволната страна има 
право да вложи жалба во рок од 15 дена од 
приемот на ова Решение до надлежното 
Министерство за локална самоуправа.   
 
Решението е доставено до: 
- Здружение за радиолошки технолози 
- Архивата на Општината 
- Одделение за финансиски 
  прашања      
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