
 

 
 
 
 
 

OПШТИНА 
МАВРОВО И РОСТУШE  

 

 
 
 

2015 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК Бр.6 
 
 

___________________________  
Петок 19 Јуни 2015 Ростуше 

  Бр.6                                                             Год.XX 

 
 

 
 



50. 
    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 03/2015 
(пречистен текст), Градоначалникот на Општина 
Маврово и Ростуше 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 Годишната Програма за изградба, 

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

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за 
усвојување на Годишниот Извештај за потрошени 
парични средства од Годишната Програма за 
изградба, реконструкција, оджување и заштита 
на локални патишта и улици за 2014 година, број 
08-206/3 што Советот на Општина Маврово и 
Ростуше го донесе на 30-тата седница одржана 
на ден 15.06.2015 година. 
 
Број 09-209/1         Општина Маврово и Ростуше 
18.06.2015 год.                Градоначалник 
 Р о с т у ш е                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 8 и член 25, став 1, точка 19 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростушe /пречистен текст 
Сл.Гласник бр.03/2015 година. 

 Советот на Општината на седницата 
одржана на ден 15.06.2015 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 Ростушe за 
изградба, реконструкција, одржување 
и заштита на локални патишта и 
улици за 2014 година. 

II.       Примерок од овие Заклучоци да се 
достави до градоначалникот, Јавно 
претпријатие 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 08-206/3       Совет на Општина Маврово 
15.06.2015 год.                   и Ростуше 

Р о с т у ш е                     П р е т с е д а т е л 
                                     Неџат Исмаили, с.р.        

51. 
    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 03/2015 
(пречистен текст), Градоначалникот на Општина 
Маврово и Ростуше го донесе следниот   
 

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Заклучокот за усвојување на 

Годишната Програма за изградба, 
реконструкција, оджување и заштита на локални 

патишта и улици и за зимско одржување за 
2015/2016 година  

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за 
усвојување на Годишната Програма за изградба, 
реконструкција, оджување и заштита на локални 
патишта и улици и за зимско одржување за 
2015/2016 година, број 08-206/4 што Советот на 
Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 30-
тата седница одржана на ден 15.06.2015 година. 
 
Број 09-209/2         Општина Маврово и Ростуше 
18.06.2015 год.                Градоначалник 
 Р о с т у ш е                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 8, и член 25, став 1, точка 19 од Статутот 
на Општина Маврово и Ростушe /пречистен текст 
Сл.Гласник бр.03/2015 година. 

 Разгледувајќи ја годишната Програма за 
изградба, реконструкција, одржување и заштита 
на локални патишта и улици и за зимското 
одржување за 2015/16 година, 

Советот на Општината на седницата 
одржана на ден 15.06.2015 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 
Ростуше за изградба, реконструкција, 
одржување и заштита на локални 
патишта и улици и за зимско 
одржување за 2015/16 година. 

II.      Примерок од овие Заклучоци да се 
достави до градоначалникот, јавно то 
претпријатие 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 08-206/4            Совет на Општина Маврово 
15.06.2015 год.                     и Ростуше 
Р о с т у ш е                   П р е т с е д а т е л 

                                     Неџат Исмаили, с.р.        
 
52. 
    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 03/2015 
(пречистен текст), Градоначалникот на Општина 
Маврово и Ростуше го донесе следниот   
 

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Заклучокот за усвојување на 

Менторскиот извештај за реализација на 
менторската програма  на тема Подигање на 
свеста за женското здравје на Комисијата за 
родова еднаквост на половите на Општина 

Маврово и Ростуше 
     

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за 
усвојување на Менторскиот извештај за 
реализација на менторската програма  на тема 
Подигање на свеста за женското здравје на 
Комисијата за родова еднаквост на половите на 
Општина Маврово и Ростуше, број 08-206/5 што 
Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 
донесе на 30-тата седница одржана на ден 
15.06.2015 година. 
 
Број 09-209/3         Општина Маврово и Ростуше 
18.06.2015 год.                Градоначалник 
 Р о с т у ш е                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 9 и член 25 став 1 точка 11 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуше /пречистен текст 
Сл.Гласник бр.06/2008 година. 

 Разгледувајќи го менторскиот извештај 
за реализација на менторската програма на 
тема: Подигање на свеста за женското здравје на 
Комисијата за родова еднаквост на половите на 
Општина Маврово и Ростуше. 

 Советот на Општината на седницата 
одржана на ден 15.06.2015 година, го донесе 
следниот 

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

 
          I. Советот на Општина Маврово и Ростуша 

го усвои го менторскиот извештај за 
реализација на менторската програма 
на тема: Подигање на свеста за 

женското здравје на Комисијата за 
родова еднаквост на половите на 
Општина Маврово и Ростуше. 

 
II.  Примерок од овој Заклучок да се 

достави до градоначалникот,           
Комисијата за родова еднaквост на 
половите, менторот Жаклина Илкоска 
и архивата на општината. 

 
                III.     Овој Заклучок влегува во сила со денот 

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

 
Број 08-206/5            Совет на Општина Маврово 
15.06.2015 год.                     и Ростуше 
Р о с т у ш е                   П р е т с е д а т е л 

                                 Неџат Исмаили, с.р.        

 
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 03/2015 
(пречистен текст), Градоначалникот на Општина 
Маврово и Ростуше го донесе следниот   
 

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

согласност на инвестиција 
     
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за давање 
согласност на инвестиција од Агенцијата за 
финансиска подршка на земјоделството и 
руралниот развој за 2015 година за проект 
Реконструкција на локалниот пат делница 
Присојница-Аџиевци, Општина Маврово и 
Ростуше, број 08-206/6 што Советот на Општина 
Маврово и Ростуше ја донесе на 30-тата седница 
одржана на ден 15.06.2015 година. 
 
Број 09-209/4         Општина Маврово и Ростуше 
18.06.2015 год.                Градоначалник 
 Р о с т у ш е                Мукрем Мехмеди, с.р.   

 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“ 
бр. 5/02), и член 15, став 1, точка 4 од Статутот 
на општина Маврово и Ростуше (службен гласник 
на  на Општина Маврово и Ростуше бр.03/2015, 
пречистен текст). 

 Советот на Општина Маврово и Ростуше 
на седницата одржана на 15.06.2015 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

за давање согласност на инвестиција 



 
Член 1 

Со оваа Одлука Советот на Општина 
Маврово и Ростуше дава согласност за намената 
на инвестицијата од Агенцијата за финансиска 
поддршка на земјоделството и руралниот развој 
за 2015 година во износ од 2.409.795.00 за 
реализација на проект „Реконструкција на 
локален пат, делница Присојница - Аџиевци, 
Општина Маврово и Ростуше. 

 
Член 2 

Трошоците за Данок на додадена 
вредност да бидат на товар на Општина Маврово 
и Ростуше. 
 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

нејзиното објавување во Службен Гласник на 
Општина Маврово и Ростуше. 
 
Број 08-206/6            Совет на Општина Маврово 
15.06.2015 год.                     и Ростуше 
Р о с т у ш е                   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 03/2015 
(пречистен текст), Градоначалникот на Општина 
Маврово и Ростуше го донесе следниот   
 

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

согласност на инвестиција 
     

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за давање 
согласност на инвестиција од Агенцијата за 
финансиска подршка на земјоделството и 
руралниот развој за 2015 година за проект 
Реконструкција на локалниот пат делница 
Стапаров мост до с.Битуше, број 08-206/7 што 
Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 
донесе на 30-тата седница одржана на ден 
15.06.2015 година. 
 
Број 09-209/5         Општина Маврово и Ростуше 
18.06.2015 год.                Градоначалник 
 Р о с т у ш е                Мукрем Мехмеди, с.р.   
 

Врз основа на член 36 од Законот за 
локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“ 
бр. 5/02), и член 15, став 1, точка 4 од Статутот 
на општина Маврово и Ростуше (Службен 
гласник на  на Општина Маврово и Ростуше 
бр.03/2015, пречистен текст). 

Советот на Општина Маврово и Ростуше 
на седницата одржана на 15.06.2015 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

за давање согласност на инвестиција 
 

Член 1 
Со оваа Одлука Советот на Општина 

Маврово и Ростуше дава согласност за намената 
на инвестицијата од Агенцијата за финансиска 
поддршка на земјоделството и руралниот развој 
за 2015 година во износ од 9.047.522,20 за 
реализација на проект „Реконструкција на 
локален пат, делница Стапаров мост до 
с.Битуше“, Општина Маврово и Ростуше. 

 
Член 2 

Трошоците за Данок на додадена 
вредност да бидат на товар на Општина Маврово 
и Ростуше. 
 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

нејзиното објавување во Службен Гласник на 
Општина Маврово и Ростуше. 

 
Број 08-206/7            Совет на Општина Маврово 
15.06.2015 год.                     и Ростуше 
Р о с т у ш е                   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 03/2015 
(пречистен текст), Градоначалникот на Општина 
Маврово и Ростуше го донесе следниот   
 

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

финансисики средства за спонзорство на 
манифестацијата ,,10 дена Крушевска 

Република,,     
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката 
заодобрување на финансисики средства за 
спонзорство на манифестацијата ,,10 дена 
Крушевска Република,,  број 08-206/8 што 
Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 
донесе на 30-тата седница одржана на ден 
15.06.2015 година. 
 
Број 09-209/6         Општина Маврово и Ростуше 
18.06.2015 год.                Градоначалник 
 Р о с т у ш е                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.03/2015 година. 

 Советот на Општината на седницата 
одржана на ден  15.06.2015   година, ја донесе 
следната 
 

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

спонзорство на манифестација „10 дена 
Крушевска Република“. 

 
Член 1 

 Се одобрува  финансиски средства во 
износ од 10.000,оо денари на Здружение на 
граѓани Илинденски марш 1978 година, за 
одржување на манифестацијата „10 дена 
Крушевска Република 2015 година“.  
      

Член  2 
 Финансиските средства одобрени во член 
1 од оваа одлука ќе бидат исплатени на 
Здружение на граѓани Илинденски марш 1978 
година на сметка 300000001401589 даночен 
бр.4030000407497 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 08-206/8            Совет на Општина Маврово 
15.06.2015 год.                     и Ростуше 
Р о с т у ш е                   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 03/2015 
(пречистен текст), Градоначалникот на Општина 
Маврово и Ростуше го донесе следниот   
 

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

парична помош  
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
доделување на парична помош, број 08-206/9 
што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 
донесе на 30-тата седница одржана на ден 
15.06.2015 година. 
 
Број 09-209/7         Општина Маврово и Ростуше 

18.06.2015 год.                Градоначалник 
 Р о с т у ш е                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 Ростуше /пречистен текст 
Сл.Гласник бр.03/2015 година. 

 Советот на Општината на седницата 
одржана на ден  15.06.2015   година, ја донесе 
следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За доделување на парична помош 

 
Член 1 

 Се одобрува   парична помош во износ од 
10.000,оо денари за лекување на Беќири Лирија 
од с.Ростуше од Општина Маврово и Ростуше. 

Средствата ќе бидат исплатени од 
буџетот на општината за 2015 година а ќе бидат 
наменети за лекување и други медицински 
третмани. 
 

Член  2 
 Паричната помош се доделува врз 
основа на поднесено барање од Беќири Исмет на 
ден 15.06,2015 година. 
 Средствата ќе бидат исплатени од 
буџетот на општината за 2015 година на 
трансакциона сметка  ______________________- 
Стопанска 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 08-206/9            Совет на Општина Маврово 
15.06.2015 год.                     и Ростуше 
Р о с т у ш е                   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 03/2015 
(пречистен текст), Градоначалникот на Општина 
Маврово и Ростуше го донесе следниот   
 

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

службено патување на Градоначалникот на 
општината  

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
одобрување на службено патување на 



Градоначалникот на општината, број 08-206/10 
што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 
донесе на 30-тата седница одржана на ден 
15.06.2015 година. 
 
Број 09-209/8         Општина Маврово и Ростуше 
18.06.2015 год.                Градоначалник 
 Р о с т у ш е                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 
Ростуше /Сл.Гласник бр.03/2015 година 
(пречистен текст), 

Советот на Општината на седницата 
одржана на ден  15.06.2015  година, ја донесе 
следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на службено патување на 

градоначалникот на општината 
 

Член 1 
 Се одобрува службено студиска посета 
на градоначалникот на Општина Мврово и 
Ростуша Мукрем Мехмеди во Исланд градот 
Рејкјавик. Студиската посета ќе се одрежи 
сметано од 22 до 25 Јуни 2015 година. 
 

Член  2 
 Студиската посета е во рамките на 
регионалниот проект UN Women за промоција на 
родово одговорни политики во Југоисточна 
Европа, за запознавање со процесите на 
креирање родово одговорни политики на 
национално и локално ниво. 
  

Член  3 
 Оваа одлука ќе биде објавена во 
„‟Службен Гласник на Општина Маврово и 
Ростуше‟‟ а ќе влезе во сила со денот на 
нејзиното донесување. 

 
Број 08-206/10            Совет на Општина Маврово 
15.06.2015 год.                     и Ростуше 
Р о с т у ш е                   П р е т с е д а т е л 

                                 Неџат Исмаили, с.р.        
 
 
58.  
    Врз основа на член 75, став 1 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуше /,,Службен Гласник 
на Општина Маврово и Ростуше” број  3/2015 – 
пречистен текст/, а во согласност со член 63 од 
Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на 
РМ” број 05/2002/, Градоначалникот на Општина 
Маврово и Ростуше на ден 08.06.2015 година  го 
донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 За доделување на финансиска помош 
 

1. Се доделува финансиска помош  на 
име спонзорство во износ од 9.000,oo 
денари на Планинарскиот спортски 
клуб ,,БИСТРА‟‟ – Гостивар, а за 
покривање на трошоци за активности за 
реализација на  традиционален 
регионален планинарски марш ,,АЏИНА 
РЕКА‟‟, кој ќе се одржи оваа година. 

 
2. Финансиските средства за оваа намена 

да се исплатат од Буџетот на Општина 
Маврово и Ростуше за 2015 година, 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 Ростуше.    

 
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 нa традиционален 
планинарски регионален марш ,,АЏИНА РЕКА‟‟, 
кој ќе се одржи во месец  јуни 2015 година, на 
релација с.Здуње – Рамен камен – Планинарска 
куќичка – с.Здуње, на кој ќе земат учество 150 
членови од планинарските друштва од повеќе 
клубови на државата, меѓу кои и планинарските 
клубови љубители на природата од Гостивар, 
Тетово, Маврово и Ростуше и Кичево. 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 
   прашања   
 
Број 09-195/2         Општина Маврово и Ростуше 
08.06.2015 год.                Градоначалник 
 Р о с т у ш е                Мукрем Мехмеди, с.р.   

 
59.  
   Врз основа на член 133 став 1, алинеја 1 од 
Законот за основно образование /,,Сл.Весник на 
РМ”  број 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 
42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 

135/14 и 10/15), а во согласност со член 50, став 



1, точка 16 од Законот за локална самоуправа 
/,,Сл.Весник на РМ број 05/2002/, Гадоначалникот 
на Општина Маврово и Ростуше на ден 
02.06.2015 година, го донесе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
За разрешување на директор на  Основното 
училиште ,,Jосип Броз Тито” – с. Жировница 

 
1. Реџеп Реџепоски, по негово барање, се 

разрешува од функцијата директор на 
Основното Училиште ,,Јосип Броз Тито” – 
с.Жировница, именуван со Решение број 
08-217/2 од 22.06.2011 година. 

 
2. Ова Решение влегува во сила со денот 

на донесувањето и ќе се објави во 
,,Службен Гласник на Општина Маврово 
и Ростуше”.  

 
О б р а з л о ж е н и е  

 Врз основа на член 133, став 1, алинеја 1 
од Законот за за основно образование 
/,,Сл.Весник на РМ”  број 103/08, 33/10, 116/10, 
156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 

41/14, 116/14, 135/14 и 10/15), /, по поднесено 

негово барање, од 29.05.2015 година, во кое 
наведува дека од објективни причини и покрај 
неговата упорност и настојчивост да во целост ги 
реализира поставените задачи, еден мал дел од 
реализацијата на програмата  на училиштето не 
успеал да ја изврши, па поради тоа бара да се 
разрешува од функцијата директор на О.У. 
,,Јосип Броз Тито‟‟ – с.Жировница, избран со 
Решение, број 08-217/2 од 22.06.2011 година 
/,,Службен Гласник на Општина Маврово и 
Ростуше‟‟ број 5/2011. По разрешувањето 
гореименованиот да се врати на работно место 
во О.У. ,,Јосип Броз Тито‟‟ – с. Жировница, 
соодветно на неговата стручна подготовка. 
Градоначалникот го прифати Барањето и 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 Државна комисија за 
одлучување во управна постапка и постапка од 
работен односи во втор степен, а преку 
првостепениот орган Градоначалникот на 
Општина Маврово и Ростуше.  

 
Решението е доставено до:                               
- Реџеп Реџепоски 
- Архивата на Општината 
- О.У. ,,Ј.Б.Тито,, с.Жировница 

 
Број 09-184/2         Општина Маврово и Ростуше 
02.06.2015 год.                Градоначалник 
 Р о с т у ш е                Мукрем Мехмеди, с.р.   
 
60. 

   Врз основа на член 135 став 1 и став 4 од 
Законот за основно образование /,,Сл.Весник на 
РМ”  број број 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 
18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 

116/14, 135/14 и 10/15), а во согласност со член 

50, став 1, точка 16 од Законот за локална 
самоуправа /,,Сл.Весник на РМ број 05/2002/, 
Гадоначалникот на Општина Маврово и Ростуше 
на ден 04.06.2015 година, го донесе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
За именување на В.Д. директор на  Основното 
училиште ,,Јосип Броз Тито” – с. Жировница 

 
 

1. Гафур Кадриоски, од с. Видуше, вработен  
во О.У. ,,Јосип Броз Тито‟‟ – с. 
Жировница, предметен наставник по 
физика и хемија, се именува за В.Д. 
директор на Основното Училиште ,,Јосип 
Броз Тито‟‟ – с. Жировница, за период не 
подолго од шест месеци од денот на 
неговото именување. 

 
2. Ова Решение влегува во сила со денот 

на донесувањето и ќе се објави во 
,,Службен Гласник на Општина Маврово 
и Ростуше”.  

 
О б р а з л о ж е н и е  

 
 Врз основа на член 135 став 1 и 3 од 
Законот за основно образование /,,Сл.Весник на 
РМ”  број број 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 
18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 
116/14, 135/14 и 10/15), а поради престанок на 

функцијата на директор на лицето Реџеп 
Реџепоски, по негово барање, гореименуваниот 
се именува за вршител на должноста директор 
на О.У. ,,Ј.Б. Тито,, – с. Жировница, за период не 
подолго од шест месеци од денот на неговото 
именување. По истекот на функцијата В.Д. 
директор, гореимованиот да се врати на 
постојаното работно место во О.У. ,,Јосип Броз 
Тито” – с. Жировница, соодветно на неговата 
стручна подготовка. На основа гореизнесеното се 
одлучи 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 Државна комисија за 
одлучување во управна постапка и постапка од 
работен односи во втор степен, а преку 
првостепениот орган Градоначалникот на 
Општина Маврово и Ростуше.  
 
Решението е доставено до:                               
- Гафур Кадриоски                
- Архивата на Општината 
- ,,Јосип Броз Тито‟‟ – с.Жировница 
 



Број 09-191/1         Општина Маврово и Ростуше 
08.06.2015 год.                Градоначалник 
 Р о с т у ш е                Мукрем Мехмеди, с.р.   
 
61. 

Врз основа на член 50 став 1 точка 15 од 
Законот за локална самоуправа / Сл.Весник на 
РМ број 05/2002/ и член 34 став 1 точка 15 од 
Статутот на Општина Маврово и Ростуше 
/Сл.Гласник бр.03/2015 година (пречистен текст), 
Градоначалникот на Општина Маврво и Ростуше 
донесе     
 

О Д Л У К А  
За давање согласност на Одлука донесена од 

Советот на општината 
 

1. Со оваа одлука Градоначалникот на Општина 
Маврово и Ростуше дава Согласност на 
Одлуката донесена од Советот на Општина 
Маврово и Ростуше за приоритет на проект 
,,Реконструкција на локален пат, делница 
Стапаров мост Битуше,, одржана на ден 
13.05.2015 година заведена под број 08-167/3 од 
13.05.2015 година и објав ена во Службен 
Гласник на Општина Маврово и Ростуше. 
 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното објавување во Службен Гласник на 
Општина Маврово и Ростуше. 
 
Број 09-196/1         Општина Маврово и Ростуше 
08.06.2015 год.                Градоначалник 
 Р о с т у ш е                Мукрем Мехмеди, с.р 
      
 
62.  
     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 Ростуше, Градоначалникот на 
Општина Маврово и Ростуше на ден 11.06.2015 
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 4 
/четири/ кандидати: Ернес Ахмети, 
Елсан Абази, Викторија Спасеска и 
Самила Фазловска, вработени на 
пробна работа во општинската 
администрација на Општина Маврово и 
Ростуше:  

Букурије Беќири – претседател – 
раководител на Одделение за 
управување со човечки ресурси во 
Општина Маврово и Ростушe,  
Владимир Божиноски – член,  ВД 
Раководител на Одделението за 
финансиски прашања во Општина 
Маврово и Ростуше 
Ајбејан Ајдини – член, Раководител на 
Одделение за нормативно-правни работи 
и јавни дејности во Општина Маврово и 
Ростуше 
 

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

О б р а з л о ж е н и е 
 Со Решенија со архивски бореви број 04-
340/33,  04-340/34, 04-340/35 и 04-340/36 од 
30.12.2014 година, а сметано од 01.01.2015 
година  до 30.06.2015 година лицата: Ернес 
Ахмети вработен на пробна работа на работно 
место со звање – Референт – Технички секретар 
на Градоначалникот во Одделението за 
нормативно-правни работи и јавни дејности, 
Елсан Абази вработен на пробна работа на 
работно место со звање – Самостоен референт – 
Евидентирање на приходи во Оддлението за 
финансиски прашања, Викторија Спасеска – 
Самостоен рефернет – Административни работи 
во Одделението за урбанизам, комунални 
дејнсоти, ЛЕР и заштита на животна средина  во 
општинаската администрација на Општина 
Маврово и Ростуше. Пред истекот на пробната 
работа краен рок 30.06.2015 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:                                  
- членовите на комисијата                                              
- архивата на општината                                                  

  
Број 09-199/1         Општина Маврово и Ростуше 
11.06.2015 год.                Градоначалник 
 Р о с т у ш е                Мукрем Мехмеди, с.р 
      
 
 
 
 
ИЗДАВА И УРЕДУВА 
СЛУЖБА НА ОПШТИНА 
МАВРОВО И РОСТУШE 
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