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70. 
    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 времено 

регулирање на режимот на сообраќјот  
во населените места на Општина Маврово и 

Ростуша 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за времено 
регулирање на режимот на сообраќјот во 
населените места на Општина Маврово и 
Ростуша, број 07-243/3 што Советот на 
Општината Маврово и Ростуша ја донесе на 18-
тата седница одржана на ден 26.07.2014 година. 
 
Број 08-248/1           Општина Маврово и Ростуша 
29.07.2014 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 25, став 1, 
точка 24 и 43 од Статутот на Општина Маврово и 
Ростуша /пречистен текст Сл.Гласник бр.06/2008 
година/, Од извршените мерења и анализи за 
состојбите во безбедноста на сообраќајот во 
летниот период од одредени места во Општина 
Маврово и Ростуша, сообраќајот се одвива доста 
отежнато.  

Со цел за надминување на ваквата 
состојба, Советот на Општината на седницата 
одржана на ден  26.07.2014  година, ја донесе 
следната 
 

 О Д Л У К А 
За времено регулирање на режимот на 

сообраќајот во населените места на општината 
 

Член  1  
 Во периодот од 26.07.2014 година па се 
до 25.08.2014 година се спроведува времена 
промена на режимот на сообраќајот, односно 
ЗАБРАНА ЗА ПАРКИРАЊЕ НА ВОЗИЛА  на дел 
од сообраќајните површини во следните 
населени места: 

1. Во с.Жировница на дел од локалниот пат 
од паркот на споменикот до кафеаната 

„Бела вода“ во должина од 100м и тоа 
ЗАБРАНА ЗА ПАРКИРАЊЕ НА ВОЗИЛА 
ОД ДВЕТЕ СТРАНИ НА ПАТОТ, освен за 
дотур на роба (утоварање и истоварање) 
и превоз на патници. 

2. Во с.Требиште на дел од локалниот пат 
до улицата према кафеаната „Камел“ до 
селската Џамија, во должина од 70 м. 
ЗАБРАНА ЗА ПАРКИРАЊЕ ОД ДВЕТЕ 
СТРАНИ НА ПАТОТ, освен за дотур на 
стока ( утоварање и истоварање) и 
превоз на патници, во траење од 
максимум 30 мин. Исто така се забранува 
истовар на градежен материјал на 
наведениот дел од патот. Со 
поставување на сообраќајни знаци. 

3. Во с.Скудриње на дел од локалниот пат 
од влезот на ТФ „Скутекс“ до селската 
Џамија се ЗАБРАНУВА ПАРКИРАЊЕ ОД 
ДВЕТЕ СТРАНИ НА ПАТОТ, освен за 
дотур на роба (утоварање и истоварање) 
и превоз на патници, во траење од 30 
минути. Се забранува истовар на 
градежен м,атеријал од старата 
амбуланта до селската Џамијаосвен на 
место викано Раскрсница. 

4. Во с.Ростуше  слободен паркинг за лесни 
возила на просторот кај спортското 
игралиште. Се забранува паркирање 
пред културниот дом и општината освен 
за службени возила на општионата и тоа 
во периодот 08.00 до 16.00 часот секој 
работен ден. 

      Се одредуваат 3-ри паркиралишта  за 
такси превозници со комби  возила до 
спортското игралиште и тоа : 
-     На такси компанија „Балкан турс“ ----  2 
паркиралишта 
-     На такси компанија „Мирто турист“ ----1 
паркиралиште 
-     На автопревозник „Мони“-----1 
паркиралиште 
-  Се одредуваат 5 паркинг плацеви за лесни 

такси возила на   проширениот простор 
до Споменикот на паднатите борци и тоа 
: 

-    На такси компанија „Романтика“ ----- 2 
паркиралишта 
-    На такси компанија „Ремела“-----2 
паркиралишта 
-    На такси компанија„Мирто турист“----1 
паркиралиште 
 
5. Во с.Велебрдо СЕ ЗАБРАНУВА 

ПАРКИРАЊЕ НА ВОЗИЛА на улицата од 
објектот во сопственост на лицето 
Гигоски Пере до пред Џамија, во должина 
од 50 метри. Забрана за паркирање на  
дел од локалниот пат од куќата на 
Селамани Тасим од раскрсницата према 
селските гробишта и патот за 
с.Требиште. 



 
Член  2 

Се задолжува МВР на РМ-Полициското 
одделение Ростуше и ПС за ГН Жировница да 
превземаат мерки според ЗБСП за 
спроведувањето на оваа одлука и регулирањето 
на сообраќајот на наведените места како што е 
наведено во член 1 од оваа одлука. 

 
Член  3 

Се задолжува Општината Маврово и 
Ростуша да изврши одбележување со 
хоризонтална и вертикална сообраќајна 
сигнализација на наведените места, каде што е 
извршено времена промена на режимот на 
сообраќајот. 

Член  4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на Општина Маврово и Ростуша,,. 

 
 

Број 07-243/3           Совет на Општина Маврово 
26.07.2014 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. 
 
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 /,,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 
05.06.2014 godina go donese slednoto 
 

R E [ E N I E  
Za slu`beno patuvawe vo stranstvo 

 
 

1. Na dr`avniot slu`benik Ajbejan 
Ajdini, vraboten vo op{tinskata 
administranicija na Op{tina 
Mavrovo i Rostu{a, mu be{e 
odobreno slu`beno patuvawe vo 
Minhen, Republika Germanija. 

 
2. Slu`benoto patuvawe tralo 5 

/pet/ dena smetano od 05.05.2014 
godina do 09.05.2014 godina. 

 
3. Za slu`benoto patuvawe vo 

stranstvo na vraboteniot vo 

op{tinskata administracija na 
Op{tina Mavrovo i Rostu{a, 
navedeno vo to~ka 1 na ova 
Re{enie,  Op{tinata Mavrovo i 
Rostu{a ima obezbedeno pari~ni 
sredstva vo Buxetot na Op{tinata 
za 2014 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.  

  
O b r a z l o ` e n i e 

 Slu`benoto patuvawe na 
vraboteniot vo op{tinskata 
administracija na Op{tina Mavrovo i 
Rostu{a e za u~estvo i poseta na 
najgolemiot svetski saem za komunalni 
dejnosti, tehologii, za `ivotna 

sredina i vodni resursi IFAT 2014 – 
Minhen, Republika Germanija.   

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 na op{tinata 
- dr`avniot slu`benik 
- Odd.za finansiski pra{awa 
 
Број 08-198/1           Општина Маврово и Ростуша 
05.06.2014 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р.  
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