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81. 
    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 

одобрување на Годишните Програми за 
работењето во основните училишта на 
територијата на Општината за учебната 

2014/2015 година  
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за 
одобрување на Годишните Програми за 
работењето во основните училишта ,,Ѓорѓи 
Пулески,, с.Ростуше, ,,Блаже Конески,, 
с.Скудриње, ,,Јосип Броз Тито,,с.Жировница 
и ,,Денче дејаноски,, Маврови Анови за 
учебната 2014/2015 година,  број 07-317/3 
што Советот на Општината Маврово и 
Ростуша го донесе на 20-тата седница 
одржана на ден 30.09.2014 година. 
 
Број 08-320/1    Општина Маврово и Ростуша 
02.10.2014 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 42 и член 72 став 1 од 
Статутот на Општина Маврово и Ростуша 
/пречистен текст Сл.Гласник бр.06/2008 
година, Советот на Општината на седницата 
одржана на ден  30.09.2014 година 
Расправајчи по прграмите за годишната 
работа на четирите општински Основни 
Училишта за учебната 2014/2015 година, го  
донесе следниот  

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

I.      Советот на Општина Маврово и 
Ростуша  ги усвои годишните 
програми за работењето на 
општинските основни учолишта 
„Ѓорѓи Пулески“ с.Ростуша, 
„Блаже Конески“  с.Скудриње, 
„Јосип Броз Тито“ с.Жировница и 
„Денче Дејаноски“ с.Маврови 

Анови за учебната 2014/15 година. 

II.      Примерок од овој Заклучок да се 
достави до градоначалникот, 
директорите на основните 
училишта и архивата на 
општината. 

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

 
Број 07-317/3     Совет на Општина Маврово 
30.09.2014 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. 
82. 
    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 

одобрување на Годишниот извештај за 
работењето во учебната 2013/2014 година 
на СОУ ,,Маврово-Ростуше,, с. Ростуше 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за 
одобрување на Годишниот извештај за 
работењето во учебната 2013/2014 година 
на СОУ ,,Маврово-Ростуше,, с. Ростуше, број 
07-317/4 што Советот на Општината 
Маврово и Ростуша го донесе на 20-тата 
седница одржана на ден 30.09.2014 година. 
 
Број 08-320/2    Општина Маврово и Ростуша 
02.10.2014 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 42 и член 72 став 1 од 
Статутот на Општина Маврово и Ростуша 
/пречистен текст Сл.Гласник бр.06/2008 
година, Советот на Општината на седницата 
одржана на ден  30.09.2014 година 
Расправајчи по годишниoт  извештај за 
работењето на СОУ „Маврово-Ростуше“, за 



учебната 2013/14 година, го  донесе 
следниот  
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

I.      Советот на Општина Маврово и 
Ростуша  гo одобри годишниот 
извештај на СОУ „Маврово-
Ростуше“ с.Ростуша, за 
работењето во учебната 2013/14 
година. 

II.      Примерок од овој Заклучок да се 
достави до градоначалникот, 
директорите на СОУ и архивата 
на општината. 

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

 

Број 07-317/4     Совет на Општина Маврово 
30.09.2014 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. 
83. 
    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 

одобрување на Годишната Програма за 
работењето во учебната 2014/2015 година 
на СОУ ,,Маврово-Ростуше,, с.Ростуше 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за 
одобрување на Годишната Програма за 
работењето во учебната 2014/2015 година 
на СОУ ,,Маврово-Ростуше,, с.Ростуше, број 
07-317/5 што Советот на Општината 
Маврово и Ростуша го донесе на 20-тата 
седница одржана на ден 30.09.2014 година. 
 
Број 08-320/3    Општина Маврово и Ростуша 
02.10.2014 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 42 и член 72 став 1 од 
Статутот на Општина Маврово и Ростуша 
/пречистен текст Сл.Гласник бр.06/2008 
година, Советот на Општината на седницата 
одржана на ден  30.09.2014 година 
Расправајчи по годишната програма за 
работа на СОУ „Маврово-Ростуше“, за 
учебната 2014/15 година, го  донесе 
следниот  

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

I.      Советот на Општина Маврово и 
Ростуша  ја одобри годишната 
програма на СОУ „Маврово-
Ростуше“ с.Ростуша, за 
работењето во учебната 2014/15 
година. 

II.      Примерок од овој Заклучок да се 
достави до градоначалникот, 
директорите на СОУ „Маврово-
Ростуше“ и архивата на 
општината. 

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

Број 07-317/5     Совет на Општина Маврово 
30.09.2014 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. 
84. 
    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 Програмата за поставување 
на времени објекти за потребите на 

Општина Маврово и Ростуша 
  

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за 
усвојување на Програмата за поставување 
на времени објекти за потребите на 
Општина Маврово и Ростуша, број 07-317/6 



што Советот на Општината Маврово и 
Ростуша ја донесе на 20-тата седница 
одржана на ден 30.09.2014 година. 
 
Број 08-320/4    Општина Маврово и Ростуша 
02.10.2014 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 
151 од Деловникот за работа на Советот на 
Општина Маврово и Ростуша /’’Службен 
Гласник на Општина Маврово и Ростуша’’ 
број 03/2006/, Советот на Општина Маврово 
и Ростуша расправајќи по Програмата за 
поставување на времени објекти за 
потребите на Општина Маврово и Ростуша, 
Советот на општината на седницата 
одржана на ден 30.09.2014 година, го донесе 
следниот 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

I.  Советот на Oпштина Маврово и 
Ростуша ја усвои Програмата за 
поставување на времени објекти 
за потребите на Општина 
Маврово и Ростуша, изготвена од 
страна на Одделението за 
урбанизам, комунални дејности, 
ЛЕР и заштита на животната 
средина. 

II.   Примерок од овој Заклучок да се 
достави до градоначалникот, 
Одделение за урбанизам, 
комунални дејности, ЛЕР и заштита 
на животната средина и архивата 
на Општината. 

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

Број 07-317/6     Совет на Општина Маврово 
30.09.2014 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. 
85. 
    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 долгорочно 

задолжување на Општина Маврово и 
Ростуша во рамки на Проектот за 

подобрување на општинските услуги 
  

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
долгорочно задолжување на Општина 
Маврово и Ростуша во рамки на Проектот за 
подобрување на општинските услуги, број 
07-317/7 што Советот на Општината 
Маврово и Ростуша ја донесе на 20-тата 
седница одржана на ден 30.09.2014 година. 
 
Број 08-320/5    Општина Маврово и Ростуша 
02.10.2014 год.            ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а               Мукрем Мехмеди, с.р. 
 
   Врз основа на член 20 од Законот за 
финансирање на единиците на локалната 
самоуправа (Сл. весник на Р.М. бр.61/04, 
96/04, 67/07, 156/09 и 47/11), член 20 од 
законот за јавен долг (Сл. весник на Р.М. 
бр.62/05, 88/08 и 35/11), и член 36 од 
Законот за локална самоуправа (Сл. весник 
на Р.М. бр.5/02) а во врска со Договорот за 
под-заем бр. МСИП/23-1 со наш број 28-
42868/1 од 4.12.2012 година склучен помеѓу 
Општина Маврово и Ростуша и 
Министерството за финансии, Советот на 
Општина Маврово и Ростуша на својата 
редовна седница одржана на 30.09.2014 
година ја донесе следната: 
 

ОДЛУКА 
За долгорочно задолжување на Општина 
Маврово и Ростуша во рамки на Проектот 
за подобрување на општинските услуги 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се уредува долгорочно 
задолжување на Општина Маврово и 
Ростуша, во рамки на средствата 
обезбедени со Проектот за подобрување на 
општинските услуги, финансиран со заем од 
Меѓународната банка за обнова и развој - 
Светска банка, а со цел обезбедување 
дополнителни средства за реализација на 
проектот Реконструкција на локални 
патишта во Општина Маврово и Ростуша. 
 

Член 2 



Задолжувањето во висина од 4,003,687,00 
денари ќе се реализира по пат на домашно 
долгорочно препозајмување од 
Министерството за финансии под услови кои 
се идентични со условите уредени со 
Договорот за под-заем бр. МСИП/23-1 кој 
Општина Маврово и Ростуша го склучи со 
Министерството за финансии. 
Задолжувањето ќе се реализира по пат на 
склучување на анекс на постојниот Договор 
за под-заем. 

Член 3 
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 Министерството за финансии. 
 
Број 07-317/7     Совет на Општина Маврово 
30.09.2014 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. 
86. 
    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 
спороведување на активности од Проектот 
на УСАИД на општински стратегии за 

климатски промени 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
одобрување на финансиски средства за 
спороведување на активности од Проектот 
на УСАИД на општински стратегии за 
климатски промени, број 07-317/8 што 
Советот на Општината Маврово и Ростуша 
ја донесе на 20-тата седница одржана на 
ден 30.09.2014 година. 
 
Број 08-320/6   Општина Маврово и Ростуша 
02.10.2014 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 42 од Статутот на Општина Маврово и 
Ростуша /пречистен текст Сл.Гласник 
бр.06/2008 година/, Советот на Општината 
на седницата одржана на ден  30.09.2014 
година, ја донесе следната 
 

 О Д Л У К А 
За одобрување на финансиски средства за 
спроведување на активности од проектот на 
УСАИД за општински стратегии за климатски 

промени 
 

Член  1 
 Со оваа одлука се одобруваат 
финансиски средства за спроведување на 
активности од проектот на УСАИД а за 
реализација и успешна имплементација  на 
проектот на креирање на локална стратегија 
за климатски промени по методологијата на 
зелена агенда.  Проектот е во соработка со 
Здружението за одржлив развој 
МИЛИЕУКОНТАКТ Македонија од Скопје. 
 

Член  2 
За реновирање на општинската 

зграда во с.Ростуше општината ќе обезбеди 
финансиски средства од сопствениот буџет 
до износ од 380.000,00 денари. 

Финансиските средства ќе бидат 
обезбедени од буџетот на општината за 
2014 година. 

Член  3 
Оваа одлука влегува во сила со денот 

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

 
Број 07-317/8     Совет на Општина Маврово 
30.09.2014 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. 

 
87. 
    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 Правилникот за условите,  
начинот и постапката за користење и 



располагање на стварите во сопственост на 
Општина Маврово и Ростуша, давање и 
примање подароци и за евиденција на 

недвижни ствари во сопственост на Општина 
Маврово и Ростуша 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за 
усвојување на Правилникот за условите,  
начинот и постапката за користење и 
располагање на стварите во сопственост на 
Општина Маврово и Ростуша, давање и 
примање подароци и за евиденција на 
недвижни ствари во сопственост на Општина 
Маврово и Ростуша, број 07-317/9 што 
Советот на Општината Маврово и Ростуша 
го донесе на 20-тата седница одржана на 
ден 30.09.2014 година. 
 
Број 08-320/7    Општина Маврово и Ростуша 
02.10.2014 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 151 од Деловникот за 
работа на Советот на Општина Маврово и 
Ростуша /’’Службен Гласник на Општина 
Маврово и Ростуша’’ број 03/2006/, Советот 
на Општина Маврово и Ростуша расправајќи 
по Правилникот за условите, начинот и 
постапката за користење и располагање со 
стварите во сопственост на Општина 
Маврово и Ростуша, давање и примање 
подароци и за евиденција на недвижните 
ствари во сопственост на Општина Маврово 
и Ростуша. 

Советот на општината на седницата 
одржана на ден 30.09.2014 година, го донесе 
следниот 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

I.Советот на Oпштина Маврово и Ростуша го 
усвои Правилникот за условите, начинот и 
постапката за користење и располагање со 
стварите во сопственост на Општина 
Маврово и Ростуша, давање и примање 
подароци и за евиденција на недвижните 
ствари во сопственост на Општина Маврово 
и Ростуша. 

II. Примерок од овој Заклучок да се достави 
до градоначалникот, Одделение за 
урбанизам, комунални дејности, ЛЕР и 
заштита на животната средина и архивата 
на Општината. 

III. Овој Заклучок влегува во сила со денот 

на неговото објавување во ,,Службен 
Гласник на Општина Маврово и Ростуша’’. 

Број 07-317/9     Совет на Општина Маврово 
30.09.2014 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. 

 
88. 
    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 Годишната Програма за обука 
на државните службеници во Општина 
Маврово и Ростуша за 2015 година 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за 
усвојување на Годишната Програма за обука 
на државните службеници во Општина 
Маврово и Ростуша за 2015 година, број 07-
317/10 што Советот на Општината Маврово 
и Ростуша ја донесе на 20-тата седница 
одржана на ден 30.09.2014 година. 
 
Број 08-320/8    Општина Маврово и Ростуша 
02.10.2014 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 
151 од Деловникот за работа на Советот на 
Општина Маврово и Ростуша /’’Службен 
Гласник на Општина Маврово и Ростуша’’ 
број 03/2006/, Советот на Општина Маврово 
и Ростуша расправајќи по годишната 
Програма за обука на државните 
службеници во Општина Маврово и Ростуша 
за 2015 година, на седницата одржана на 
ден 30.09.2014 година, го донесе следниот 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

I.  Советот на Oпштина Маврово и 
Ростуша ја усвои годишната 
Програма за обука на државните 
службеници во Општина Маврово 



и Ростуша за 2015 година. 

II.   Примерок од овој Заклучок да се 
достави до градоначалникот, 
Министерство за информатичко 
општество и администрација и 
архивата на Општината. 

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

Број 07-317/10   Совет на Општина Маврово 
30.09.2014 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. 
89. 
    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 парична помош за превозни 
трошоци на ученикот Џемаил Салиу од 

с.Врбјани 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
одобрување на парична помош за превозни 
трошоци на ученикот Џемаил Салиу од 
с.Врбјани, број 07-317/11 што Советот на 
Општината Маврово и Ростуша ја донесе на 
20-тата седница одржана на ден 30.09.2014 
година. 
 
Број 08-320/9           Општина Маврово и 
Ростуша 
02.10.2014 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  30.09.2014   година, ја 
донесе следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на парична помош за 
превозни трошоци на ученикот Џемил 

Салиу од с.Врбјане 
 

Член 1 
 Се одобрува   месечна парична 
помош во износ од 4.500,оо денари на 
Џемил Салиу од с.Врбјане, редовен ученик 
со посебни потреби во Основното 
Училиште„Исмаил Ќемали“ Гостивар за 
превозни трошоци за учебната 2014/15 
година. 

Средствата ќе бидат исплатени од 
буџетите на општината за 2014/15 година а 
ќе бидат наменети за за превозни трошоци 
на ученикот и неговиот родител. 
 

Член  2 
 Паричната помош се доделува врз 
основа на поднесено барање од Селадин 
Салиу од с.Врбјане, поднесено на ден 
25.08.2014 година.. 
   

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 07-317/11    Совет на Општина Маврово 
30.09.2014 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. 
 
90. 
    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. 
1488/3 КО Маврово), број 07-317/12 што 
Советот на Општината Маврово и Ростуша 
ја донесе на 20-тата седница одржана на 
ден 30.09.2014 година. 
 
Број 08-320/10  Општина Маврово и Ростуша 
02.10.2014 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 15, точка 1 и член 25, 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 
30.09.2014 година ја донесе следната: 
 

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

 
Член 1 

Со оваа одлука се пристапува кон  
дополна на дел од Урбанистичкиот план  за                 
с Маврово.  

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

Дополната се прави со цел 
вклопување на објект во постојната 
урбанистичко планска документација за с. 
Маврово, 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  
проширување на урбаниот опфат на 
Урбанистичкиот план, каде што според 
сегашниот опфат на планот, конкретната КП 
е надво од урбаниот опфат на 
урбанистичкиот план за с.Маврово. а со 
одлуката се врши проширување на опфатот  

на планот, со зона  на просторот во 
живеалиште  (ЖГ) со намена А1 . 

 
Член 3 

Со оваа одлука  се врши пренамена 
на земјиштето на КП. бр. 1488/3  КО 
Маврово. 

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 07-317/12   Совет на Општина Маврово 
30.09.2014 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. 
 
91. 
    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 

разрешување и именување на член на 
Комисија за односи меѓу верските заедници, 
како постојана комисија на Советот на 

Општина Маврово и Ростуша 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
разрешување и именување на член на 
Комисија за односи меѓу верските заедници, 
како постојана комисија на Советот на 
Општина Маврово и Ростуша, број 07-317/13 
што Советот на Општината Маврово и 
Ростуша ја донесе на 20-тата седница 
одржана на ден 30.09.2014 година. 
 
Број 08-320/11  Општина Маврово и Ростуша 
02.10.2014 год.            ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                Мукрем Мехмеди, с.р. 

 
Врз основа на член 32, точка 2, од 

Законот за локална самоуправа ,,Сл.Весник 
на РМ бр.5/2002/, а во согласност со член 25 
став 1 точка 37 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуша Службен гласник 
бр.03/2006 пречистен текст бр.6/2008/.  



Советот на Општина Маврово и 
Ростуша на седницата одржана на ден 
30.09.2014 година ја донесе следнта  

 
О  Д  Л  У  К  А 

За разрешување и именување на член во  
комисија за односи меѓу верските 

заедници, како постојана комисија на 
Советот на Оштина Маврово и Ростуша 

 
Член  1  

Со оваа одлука се разрешува од член 
во Комисија за односи меѓу верските 
заедници, како постојана комисија на 
Советот на Општина Маврово и Ростуша  

- Бошко Билбилоски 
- Кебир Билали 
 

Член  2 
За член на Комисија за односи меѓу 

верските заедници, како постојана комисија 
на Советот на Општина Маврово и Ростуша, 
се именува 

- Рифат Селими 
- Благица Алексовска 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот 
на нејзиното донесување, а ќе се објави во 
,,Службенм Гласник на Општина Маврово и 
Ростуша,,. 
 
Број 07-317/13    Совет на Општина Маврово 
30.09.2014 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. 
 
92. 
    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 

разрешување и именување на член на 
Комисија за урбанизам, комунални дејности 

и заштита на животна средина, како 
постојана комисија на Советот на Општина 

Маврово и Ростуша 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
разрешување и именување на член на 
Комисија за урбанизам, комунални дејности 
и заштита на животна средина, како 
постојана комисија на Советот на Општина 
Маврово и Ростуша, број 07-317/14 што 
Советот на Општината Маврово и Ростуша 
ја донесе на 20-тата седница одржана на 
ден 30.09.2014 година. 
 
Број 08-320/12  Општина Маврово и Ростуша 
02.10.2014 год.            ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а               Мукрем Мехмеди, с.р. 

 
Врз основа на член 32, точка 2, од 

Законот за локална самоуправа ,,Сл.Весник 
на РМ бр.5/2002/, а во согласност со член 25 
став 1 точка 37 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуша Службен гласник 
бр.03/2006 пречистен текст бр.6/2008/.  

Советот на Општина Маврово и 
Ростуша на седницата одржана на ден 
30.09.2014 година ја донесе следнта  

 
О  Д  Л  У  К  А 

За разрешување и именување на член во  
комисија за урбанизам, комунални 
дејности и заштита на живоптната 
средина, како постојана комисија на 

Советот на Оштина Маврово и Ростуша 
 

Член  1  
Со оваа одлука се разрешува од член 

во Комисија за урбанизам, комунални 
дејности и заштита на животната средина, 
како постојана комисија на Советот на 
Општина Маврово и Ростуша  

- Агрон Салиу 
- Фикрија Ајдини 
- Илија Јовановски 
 

Член  2 
За член на Комисија за урбанизам, 

комунални дејности и заштита на животната 
средина, како постојана комисија на Советот 
на Општина Маврово и Ростуша, се 
именуваат 

- Медија Јахја 
- Икмет Ејупи 
- Алил Алили 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот 
на нејзиното донесување, а ќе се објави во 
,,Службенм Гласник на Општина Маврово и 
Ростуша,,. 



 
Број 07-317/14   Совет на Општина Маврово 
30.09.2014 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. 
    
93. 
    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 

разрешување и именување на член на 
Комисија за Статут и прописи, како постојана 
комисија на Советот на Општина Маврово и 

Ростуша 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
разрешување и именување на член на 
Комисија за Статут и прописи, како постојана 
комисија на Советот на Општина Маврово и 
Ростуша, број 07-317/15 што Советот на 
Општината Маврово и Ростуша ја донесе на 
20-тата седница одржана на ден 30.09.2014 
година. 
 
Број 08-320/13  Општина Маврово и Ростуша 
02.10.2014 год.            ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                Мукрем Мехмеди, с.р. 

 
Врз основа на член 32, точка 2, од 

Законот за локална самоуправа ,,Сл.Весник 
на РМ бр.5/2002/, а во согласност со член 25 
став 1 точка 37 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуша Службен гласник 
бр.03/2006 пречистен текст бр.6/2008/.  

Советот на Општина Маврово и 
Ростуша на седницата одржана на ден 
30.09.2014 година ја донесе следнта  

 
О  Д  Л  У  К  А 

За разрешување и именување на член во  
комисија за статут и прописи, како 

постојана комисија на Советот на Оштина 
Маврово и Ростуша 

 
Член  1  

Со оваа одлука се разрешуваат од 
членови во Комисија за статут и прописи, 

како постојана комисија на Советот на 
Општина Маврово и Ростуша  

- Садам Исмаили 
- Елсан Абази 
 

Член  2 
На нивни место за членови на 

Комисија за статут и прописи, како постојана 
комисија на Советот на Општина Маврово и 
Ростуша се именуваат 

- Ермина Мустафи 
- Виолета Живковска 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот 
на нејзиното донесување, а ќе се објави во 
,,Службенм Гласник на Општина Маврово и 
Ростуша,,. 
 
Број 07-317/15   Совет на Општина Маврово 
30.09.2014 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. 

 
94. 
    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 

разрешување и именување на член на 
Комисија за општествени дејности, како 

постојана комисија на Советот на Општина 
Маврово и Ростуша 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
разрешување и именување на член на 
Комисија за општествени дејности, како 
постојана комисија на Советот на Општина 
Маврово и Ростуша,  број 07-317/16 што 
Советот на Општината Маврово и Ростуша 
ја донесе на 20-тата седница одржана на 
ден 30.09.2014 година. 
 
Број 08-320/14  Општина Маврово и Ростуша 
02.10.2014 год.            ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                  Мукрем Мехмеди, с.р. 

 



Врз основа на член 32, точка 2, од 
Законот за локална самоуправа ,,Сл.Весник 
на РМ бр.5/2002/, а во согласност со член 25 
став 1 точка 37 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуша Службен гласник 
бр.03/2006 пречистен текст бр.6/2008/.  

Советот на Општина Маврово и 
Ростуша на седницата одржана на ден 
30.09.2014 година ја донесе следнта  

 
О  Д  Л  У  К  А 

За разрешување и именување на член во  
комисија за општествени дејности, како 
постојана комисија на Советот на Оштина 

Маврово и Ростуша 
 

Член  1  
Со оваа одлука се разрешуваат од 

член во Комисија за општествени дејности, 
како постојана комисија на Советот на 
Општина Маврово и Ростуша  

- Џелал Абдиу 
- Гафур Кадриоски 
 

Член  2 
За член на Комисија за општествени 

дејности, како постојана комисија на Советот 
на Општина Маврово и Ростуша, се 
именуваат 

- Неџбедин Исеини 
- Виолета Живковска 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот 
на нејзиното донесување, а ќе се објави во 
,,Службенм Гласник на Општина Маврово и 
Ростуша,,. 

 
Број 07-317/16   Совет на Општина Маврово 
30.09.2014 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. 

 
95. 
    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 
разрешување и именување на член на 
Комисија за меѓународна соработка, како 
постојана комисија на Советот на Општина 

Маврово и Ростуша 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
разрешување и именување на член на 
Комисија за меѓународна соработка, како 
постојана комисија на Советот на Општина 
Маврово и Ростуша, број 07-317/17 што 
Советот на Општината Маврово и Ростуша 
ја донесе на 20-тата седница одржана на 
ден 30.09.2014 година. 
 
Број 08-320/15  Општина Маврово и Ростуша 
02.10.2014 год.            ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                Мукрем Мехмеди, с.р. 

 
Врз основа на член 32, точка 2, од 

Законот за локална самоуправа ,,Сл.Весник 
на РМ бр.5/2002/, а во согласност со член 25 
став 1 точка 37 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуша Службен гласник 
бр.03/2006 пречистен текст бр.6/2008/.  

Советот на Општина Маврово и 
Ростуша на седницата одржана на ден 
30.09.2014 година ја донесе следнта  

 
О  Д  Л  У  К  А 

За разрешување и именување на член во  
комисија за меѓународна соработка, како 
постојана комисија на Советот на Оштина 

Маврово и Ростуша 
 

Член  1  
Со оваа одлука се разрешуваат од 

член во Комисија за меѓународна соработка, 
како постојана комисија на Советот на 
Општина Маврово и Ростуша  

- Зулфо Фејзули 
- Аница Жикоска 
- Рамадан Мехмеди 

Член  2 
На нивно место за членови на 

Комисија за меѓународна соработка, како 
постојана комисија на Советот на Општина 
Маврово и Ростуша, се именуваат 

- Неџбедин Исеини - претседател 
- Благица Алексовска 
- Рамиз Рамадани 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот 
на нејзиното донесување, а ќе се објави во 



,,Службенм Гласник на Општина Маврово и 
Ростуша,,. 
 
Број 07-317/17    Совет на Општина Маврово 
30.09.2014 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. 

 
96. 
    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 

разрешување и именување на член на 
Комисија за верификација, мандатни 
прашања, избори и именувања, како 

постојана комисија на Советот на Општина 
Маврово и Ростуша 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
разрешување и именување на член на 
Комисија за верификација, мандатни 
прашања, избори и именувања, како 
постојана комисија на Советот на Општина 
Маврово и Ростуша, број 07-317/18 што 
Советот на Општината Маврово и Ростуша 
ја донесе на 20-тата седница одржана на 
ден 30.09.2014 година. 
 
Број 08-320/16  Општина Маврово и Ростуша 
02.10.2014 год.            ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                Мукрем Мехмеди, с.р. 
 

Врз основа на член 32, точка 2, од 
Законот за локална самоуправа ,,Сл.Весник 
на РМ бр.5/2002/, а во согласност со член 25 
став 1 точка 37 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуша Службен гласник 
бр.03/2006 пречистен текст бр.6/2008/.  

Советот на Општина Маврово и 
Ростуша на седницата одржана на ден 
30.09.2014 година ја донесе следнта  

 
О  Д  Л  У  К  А 

За разрешување и именување на член во  
комисија за верификација, мандатни 
прашања, избори и именувања, како 

постојана комисија на Советот на Оштина 
Маврово и Ростуша 

 
Член  1 

Со оваа одлука се разрешува од член 
во Комисија за верификација, мандатни 
прашања, избори и именувања како 
постојана комисија на Советот на Општина 
Маврово и Ростуша  

- Христина Симеска 
 

Член  2 
За член на Комисија за верификација, 

мандатни прашања, избори и именувања 
како постојана комисија на Советот на 
Општина Маврово и Ростуша, се именува 

- Ермина Мустафи 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот 

на нејзиното донесување, а ќе се објави во 
,,Службенм Гласник на Општина Маврово и 
Ростуша,,. 
 
Број 07-317/18   Совет на Општина Маврово 
30.09.2014 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. 

 
97. 
    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 

разрешување и именување на член на 
Комисија за финансирање, буџет и локален 
економски развој, како постојана комисија на 
Советот на Општина Маврово и Ростуша 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
разрешување и именување на член на 
Комисија за финансирање, буџет и локален 
економски развој, како постојана комисија на 
Советот на Општина Маврово и Ростуша, 
број 07-317/19 што Советот на Општината 
Маврово и Ростуша ја донесе на 20-тата 
седница одржана на ден 30.09.2014 година. 
 



Број 08-320/17  Општина Маврово и Ростуша 
02.10.2014 год.             ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                Мукрем Мехмеди, с.р. 
 

Врз основа на член 32, точка 2, од 
Законот за локална самоуправа ,,Сл.Весник 
на РМ бр.5/2002/, а во согласност со член 25 
став 1 точка 37 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуша Службен гласник 
бр.03/2006 пречистен текст бр.6/2008/.  

Советот на Општина Маврово и 
Ростуша на седницата одржана на ден 
30.09.2014 година ја донесе следнта  

 
О  Д  Л  У  К  А 

За разрешување и именување на член во  
комисија за финансирање, буџет и 

локлаен економски развој, како постојана 
комисија на Советот на Оштина Маврово 

и Ростуша 
 

Член  1  
Со оваа одлука се разрешува од член 

во Комисија за финансирање, буџет и 
локален економски развој, како постојана 
комисија на Советот на Општина Маврово и 
Ростуша  

- Орце Инадески 
- Мевмед Ибраими 
 

Член  2 
На нивно место за член на Комисија 

за финансирање, буџет и локален економски 
развој, како постојана комисија на Советот 
на Општина Маврово и Ростуша, се 
именуваат 

- Икмет Ејупи 
- Виолета Живковска 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот 
на нејзиното донесување, а ќе се објави во 
,,Службенм Гласник на Општина Маврово и 
Ростуша,,. 

 
Број 07-317/19   Совет на Општина Маврово 
30.09.2014 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. 

 
98. 
     Врз основа  на член 113 став 2 од 
Законот за работни односи /,,Службен 
Весник на РМ” број 54/2013 (пречистен 
текст)/, член 20 став 7 од Одлуката за 
извршување на Буџетот на Општина 

Маврово и Ростуша за 2014 година 
(пречистен текст), број 07-472/11 од 
20.12.2013 година /,,Службен Гласник на 
Општина Маврово и Ростуша” број 14/2013/ 
и член 50 став 1 точка 16 од Законот за 
локална самоуправа /,,Службен Весник на 
РМ” број 05/2002/, Градоначалникот на 
Општина Маврово и Ростуша на ден 
05.09.2014 година донесе 	  
	  

Р Е Ш Е Н И Е   
За исплата на отпремнина заради престанок 

на вработувањето  
по сила на закон 

 
1. На работникот АПОСТОЛ 

СИМОНОСКИ од с.Ростуше, со засниван 
работен однос на работно место на 
наставник по (ОТП) во Основно Училиште 
,,Ѓорѓи Пулески’’– с.Ростуше, поради 
исполнување на условот за старосна пензија 
со навршени 64 години живот да му се 
исплати отпремнина за престанок на 
вработувањето по сила на закон во висина 
од две просечни нето плати исплатени во 
Република Македонија за месецот во кој 
работникот заминал во пензија, односно во 
износ од 42.466,оо денари, согласно член 20 
став 7 од Одлуката за извршување на 
Буџетот на Општина Маврово и Ростуша за 
2014 година, број 07-472/11 од 20.12.2013 
година /,,Службен Гласник на Општина 
Маврово и Ростуша” број 14/2014/.  

3. Ова Решение влегува во сила со 
денот на донесувањето.  

 
О б р а з л о ж е н и е  

Со писмeн допис број 03-172/1 од 
03.09.2014 година до општината се 
обрати, Основното училиште ,,Ѓорѓи 
Пулески’’ – с.Ростуше, со барање за 
исплата на отпремнина на работникот 
Апостол Симоноски, со постојано место на 
живеење во с. Ростуше, вработен како 
наставник по ОТП во О.У. ,,Ѓорѓи Пулески’’ 
– с.Ростуше, на кој му престана 
работниот однос, поради исполнување на 
услов за стекнување на старосна пензија 
со наврешени 64 години живот на ден 
24.04.2014 година.   

Согласно член 20, став 7 од 
Одлуката за извршување на Буџетот на 
Општина Маврово и Ростуша за 2014 
година, број 07-472/11 од 20.12.2013  година 
/,,Службен Гласник на Општина Маврово и 
Ростуша” број 14/2013/, е утврдено дека во 



случај на пензионирање на вработениот во 
единицата на локалната самоуправа и во 
локалната јавна установа му се 
исплатуваат парични средства во висина 
од две просечни нето плати  исплатени во 
Република Македонија за месецот во кој 
работникот заминал во пензија. Врз основа 
на законските оредби се донесе Решение 
како во диспозитивот.  

 
Правна поука: Согласно член 228 од ЗОУП 
на ова Решение, незадоволната странка има 
право на жалба во рок од 15 дена од 
приемот на ова Решение, преку овој орган 
до второстепена комисија при Владата на 
РМ за решавање на прашања од областа на 
работните односи.  
 
Доставено до:                                                    
- О.У ,,Ѓорѓи Пулески’’ с.Ростуше 
- архивата на општината 
- Oдд. за финансиски прашања 
 
Број 08-282/7   Општина Маврово и Ростуша 
05.09.2014 год.             ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                 Мукрем Мехмеди, с.р. 
 
99.  
     Врз основа на член 17-к став 4 од Законот 
за државни службенци (,,Службен весник на 
РМ’’ број 59/2000, 112/2000, 34/2001, 
103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 
85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006, 
36/2007, 161/2008, 06/2009, 114/2009, 
35/2010, 167/2010, 36/2011, 06/2012, 24/2012, 
15/2013, 82/2013, 106/2013 и 132/2014) и 
Правилникот за систематизација на 
работните места на општинската 
администрација во Општина Маврово и 
Ростуша, Градоначалникот на Општина 
Маврово и Ростуша на ден 12.09.2014 
година, донесе  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
За формирање на Комисија за полагање на 

стручен испит 
 

1. Со ова Решение се формира Комисија 
за полагање на стручен испит за 3 /три/ 
кандидати: Ајбејан Ајдини, Харис 
Ибраими и Слободан Лајкоски, 
вработени на пробна работа во 
општинската администрација на 
Општина Маврово и Ростуша, во 
следниот состав:  

Владимир Божиноски – претседател, 
самостоен референт за сметководствени 
и финансиски работи во Одделението за 
финансиски прашања во Општина 
Маврово и Ростуша 
Букурије Беќири – член – раководител 
на Одделение за управување со човечки 
ресурси во Општина Маврово и Ростуша,  
Абдија Салиу – член, советник за 
Одобренија за градење во Одделението за 
урбанизам, комунални дејности, ЛЕР и 
заштита на животна средина во Општина 
Маврово и Ростуша 
 
2. Ова Решение влегува во сила со денот 
на донесувањето, а ќе се објави во 
,,Службен Гласник на Општина Маврово 
и Ростуша’’. 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 Со Решенија со архивски броеви број 
04-18/28,  04-18/30 и 04-367/31 од 21.03.2014 
година, а сметано од 01.04.2014 година  
лицата: Ајбејан Ајдини вработен на пробна 
работа на работно место со звање 
Раководител на Одделение за правни, 
општи работи и јавни дејности, Харис 
Ибраими вработен на пробна работа на 
работно место со звање – Управување со 
градежно земјииште во Одделението за 
урбанизам, комунални дејности, локален 
економски развој и заштита на животна 
средина и Слободан Лајкоски вработен на 
пробна работа на работно место со звање – 
Советник – Овластен инсектор за животна 
средина и комунални дејности во 
Одделението за инспекциски надзор во 
општинаската администрација на Општина 
Маврово и Ростуша. Пред истекот на 
пробната работа краен рок 01.10.2014 
година, Градоначалникот на Општината 
формира Комисија за полагање на стручен 
испит, со задача да го закаже терминот на 
полагањето на стручниот испит и да состави 
Записник за полагање на стручен испит со 
резултати од полагањето. На основа 
гореизнесеното се донесе Решение како во 
диспозитивот на ова Решение.  
 
Решението е доставено до:                                 
Општина Маврово и Ростуша 
- членовите на комисијата  
- архивата на општината     
 
Број 08-297/1    Општина Маврово и Ростуша 
12.09.2014 год.                ГРАДОНАЧАЛНИК 



Р о с т у ш а                  Мукрем Мехмеди, с.р. 
                            
100. 
       Врз основа  на член 113 став 1 точка 5 
од Законот за работни односи /,,Службен 
Весник на РМ” број 54/2013 (пречистен 
текст)/, член 20 став 2 од Одлуката за 
извршување на Буџетот на Општина 
Маврово и Ростуша за 2014 година, број 07-
472/11 од 20.12.2013 година /,,Службен 
Гласник на Општина Маврово и Ростуша” 
број 14/2013/ и член 50 став 1 точка 16 од 
Законот за локална самоуправа /,,Службен 
Весник на РМ” број 05/2002/, 
Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуша на ден 23.09.2014 година донесе 	  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
За исплата на отпремнина поради смрт на 

вработен 
 

1. На семејството на покојниот Фуат 
Дервиши, вработен во Основното Училиште 
,,Ѓорѓи Пулески” с.Ростуше на работно место 
помошен персонал - хигиеничар, која смрт 
настапи на ден 03.09.2014 година да му се 
исплати отпремнина во висина од 30.000,оо 
денари.  

 
2. Отпремнината да се исплати од 

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

 
3. Ова Решение влегува во сила со 

денот на донесувањето.  
 

О б р а з л о ж е н и е  
Со писмeн допис број 03-213/1 од 

22.09.2014 година, до Општината се 
обрати Основното Училиште ,,Ѓорѓи 
Пулески’’ с.Ростуше, со барање да на 
семејството на починатиот Фуат 
Дервиши, вработен во ОУ ,,Ѓорѓи Пулески” 
с.Ростуше му се испати отпремнина за 
посмртни трошоци, како парична помош во 
висина од 30.000,оо денари, поради смрт на 
вработен која настапила на ден 03.09.2014 
година.   

Согласно член 20 став 2 од 
Одлуката за извршување на Буџетот на 
Општина Маврово и Ростуша за 2014 
година, број 07-472/11 од 20.12.2013 година 
/,,Службен Гласник на Општина Маврово и 
Ростуша” број 14/2013 е утврдено дека во 
случај на смрт на вработен во ЕЛС или во 

јавна установа на семејството на 
починатиот му следува парична помош во 
износ од 30.000,оо денари.  

 
Врз основа на законските одредби се 

донесе Решение како во диспозитивот.  
 

 Правна поука: Согласно член 228 од ЗОУП 
на ова Решение, незадоволната странка има 
право на жалба, преку овој орган до 
надлежното Министерство при Владата на 
Република Македонија во рок од 15 дена.  
 
Доставено до:                                                    
- О.У ,,Ѓорѓи Пулески’’ с.Ростуше 
- архивата на општината 
- Oдд. за финансиски прашања 
 
Број 08-311/2    Општина Маврово и Ростуша 
23.092014 год.             ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а              Мукрем Мехмеди, с.р. 
 
101. 
      Врз основа  на член 113 став 2 од 
Законот за работни односи /,,Службен 
Весник на РМ” број 54/2013 (пречистен 
текст)/, член 20 став 7 од Одлуката за 
извршување на Буџетот на Општина 
Маврово и Ростуша за 2014 година 
(пречистен текст), број 07-472/11 од 
20.12.2013 година /,,Службен Гласник на 
Општина Маврово и Ростуша” број 14/2013/ 
и член 50 став 1 точка 16 од Законот за 
локална самоуправа /,,Службен Весник на 
РМ” број 05/2002/, Градоначалникот на 
Општина Маврово и Ростуша на ден 
25.09.2014 година донесе 	  
	  

Р Е Ш Е Н И Е   
За исплата на отпремнина заради престанок 

на вработувањето  
по сила на закон 

 
1. На работникот  РАДА АВРАМОСКА 

од Гостивар, со засниван работен однос на 
работно место на наставник по математика 
во Основно Училиште ,,Јосип Броз Тито’’– 
с.Жировница, поради исполнување на 
условот за старосна пензија со навршени 62 
години живот да и се исплати отпремнина 
за престанок на вработувањето по сила на 
закон во висина од две просечни нето плати 
исплатени во Република Македонија за 
месецот во кој работникот заминал во 
пензија, односно во износ од 42.466,оо 
денари, согласно член 20 став 7 од 



Одлуката за извршување на Буџетот на 
Општина Маврово и Ростуша за 2014 
година, број 07-472/11 од 20.12.2013 година 
/,,Службен Гласник на Општина Маврово и 
Ростуша” број 14/2014/.  

3. Ова Решение влегува во сила со 
денот на донесувањето.  

 
О б р а з л о ж е н и е  

Со писмeн допис број 03-72/3 од 
04.09.2014 година до општината се 
обрати, Основното училиште ,,Јосип Броз 
Тито’’ – с.Жировница, со барање за 
исплата на отпремнина на работникот 
Рада Аврамоска, со постојано место на 
живеење во Гостивар, вработена како 
наставник по маематика во О.У. ,,Јосип 
Броз Тито’’ – с.Жировница, на кој му 
престана работниот однос, поради 
исполнување на услов за стекнување на 
старосна пензија со наврешени 62 години 
живот на ден 16.07.2014 година.   

Согласно член 20, став 7 од 
Одлуката за извршување на Буџетот на 
Општина Маврово и Ростуша за 2014 
година, број 07-472/11 од 20.12.2013  година 
/,,Службен Гласник на Општина Маврово и 
Ростуша” број 14/2013/, е утврдено дека во 
случај на пензионирање на вработениот во 
единицата на локалната самоуправа и во 
локалната јавна установа му се 
исплатуваат парични средства во висина 
од две просечни нето плати  исплатени во 
Република Македонија за месецот во кој 
работникот заминал во пензија. Врз основа 
на законските оредби се донесе Решение 
како во диспозитивот.  

 
Правна поука: Согласно член 228 од ЗОУП 
на ова Решение, незадоволната странка има 
право на жалба во рок од 15 дена од 
приемот на ова Решение, преку овој орган 
до второстепена комисија при Владата на 
РМ за решавање на прашања од областа на 
работните односи.  
 
Доставено до:                                                    
- О.У ,,Јосип Броз Тито’’ с.Жировница 
- архивата на општината 
- Oдд. за финансиски прашања 
 
Број 08-313/2    Општина Маврово и Ростуша 
25.09.2014 год.              ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                Мукрем Мехмеди, с.р. 
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