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23. 
    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), 13/2010 и 11/2014/, 
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 израбoтка, измена и 
дополна како и донесување на Деталните 

Урбанистички Планови, урбанистички планови за 
село и урбанистички планови за вон населено 
место на територијата на Општина Маврово и 

Ростуше 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за 
усвојување на Годишната Програма за 



израбoтка, измена и дополна како и донесување 
на Деталните Урбанистички Планови, 
урбанистички планови за село и урбанистички 
планови за вон населено место на територијата 
на Општина Маврово и Ростуше, број 08-116/3 
што Советот на Општината Маврово и Ростуше 
ја донесе на 26-тата седница одржана на ден 
31.03.2015 година. 
 
Број 09-123/1           Општина Маврово и Ростуше 
01.04.2015 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 4 и член 25 став 1, точка 7 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуше  /пречистен текст 
Сл.Гласник бр.06/2008 година/,  

Советот на Општината на седницата 
одржана на ден  31.03.2015 година разгледувајќи 
ја годишната програма  за изработка, измена и 
дополна  како и донесување  на Деталните  
Урбанистички Планови, урбанистички планови за 
село и  урбанистички планови за вон населено 
место на територијата на Општина Маврово и 
Ростуша за 2015 год. 

  
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

 
I. Советот на Општина Маврово и Ростушe  

ја усвои годишната програма             за 
изработка, измена и дополна  како и 
донесување  на Деталните  Урбанистички 
Планови, урбанистички планови за село и  
урбанистички планови за вон населено 
место на територијата на Општина 
Маврово и Ростушe за 2015 година. 

 
II.  Примерок од овој Заклучок да се достави 

до градоначалникот, одделението за 
урбанизам и архивата на општината. 

 
III. Овој Заклучок влегува во сила со денот 

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

Број 08-116/3              Совет на Општина Маврово 
31.03.2015 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.                     
 
24. 
    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), 13/2010 и 11/2014/, 

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 работа во областа на 
располагањето со градежно земјиште во 
сопственост на Република Македонија на 

подрачјето на Општина Маврово и Ростуше за 
2015 година 

  
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за 
усвојување на Годишната Програма за работа во 
областа на располагањето со градежно земјиште 
во сопственост на Република Македонија на 
подрачјето на Општина Маврово и Ростуше за 
2015 година, број 08-116/4 што Советот на 
Општината Маврово и Ростуше ја донесе на 26-
тата седница одржана на ден 31.03.2015 година. 
 
Број 09-123/2           Општина Маврово и Ростуше 
01.04.2015 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 4 и член 25 став 1, точка 8 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуша /пречистен текст 
Сл.Гласник бр.06/2008 година,  

Советот на Општината на седницата 
одржана на ден  31.03.2015 година разгледувајќи 
ја годишната Програма за работа во областа  на 
располагањето со градежно земјиште во 
сосптвеност на Република Македонија  на 
подрачјето на Општина Маврово и Ростуше за 
2015 година, го  донесе следниот  
 

 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

I. Советот на Општина Маврово и 
Ростуша  ја усвои годишната 
Програма за работа во областа  на 
располагањето со градежно земјиште 
во сосптвеност на Република 
Македонија  на подрачјето на 
Општина Маврово и Ростуше за 2015 
година. 

 
II.      Примерок од овој Заклучок да се 

достави до градоначалникот, 
одделението за урбанизам и 
архивата на општината. 

 
III. Овој Заклучок влегува во сила со 

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



Број 08-116/4              Совет на Општина Маврово 
31.03.2015 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.                     

 
25. 
    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), 13/2010 и 11/2014/, 
Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуше го донесе следниот   
 

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

бесправен објект во идна урбанистичко – планска 
документација за с.Битуше 

  
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
вклопување на бесправен објект во идна 
урбанистичко – планска документација за 
с.Битуше (КП бр. 684/1 КО Битуше), број 08-116/5 
што Советот на Општината Маврово и Ростуше 
ја донесе на 26-тата седница одржана на ден 
31.03.2015 година. 
 
Број 09-123/3           Општина Маврово и Ростуше 
01.04.2015 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш е                   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, став 1, точка 1 и Член 25, став 1, точка 7 
од Статутот на Општината Маврово и Ростуше 
(„Сл. гласник“ бр 6/08) а во врска со член 10 став 
4 од  („Службен весник на РМ“  број 
23/11,54/11,155/12, 72/13, 44/14, 115/14 и 199/14),  
и 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 Ростуше на седницата одржана на 
ден 31.03.2015 година,  донесе: 

 
О Д Л У К А 

за  вклопување на бесправен објект во идна  
урбанистичко – планска документација за 

с.Битуше 
 

Член 1 
Оваа одлука се донесува заради 

вколопување на постоечки објект- трафостаница 
ТС 35/1о кВ,  во с. Битуше во иднаа урбанистичка 
докуметација за с. Битуше.  

Кон  донесување на оваа одлука се 
пристапува по иницјатива на Министерството за 
транспорт и врски- поднесено барање број 62УП-

250/14 од 02-02-2015 година, заверено во 
Општината под дел бр. 10-28/1 од 09-02-2015 
година. 

Член 2 
Одлуката се донесува со цел 

вклопување на објект во идната урбанистичко 
планска документација за с. Битуше,  а заради 
утврдување на правен статус на истиот, согласно 
Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти („Службен весник на РМ“  број 
23/11,54/11,155/12, 72/13, 44/14, 115/14 и 199/14) 

 
Член 3 

Оваа одлука  за донесува заради 
вклопување на десправно изграден објект- 
караула во с.Битуше, која е изградена на КП. 
бр.684/1  КО Битуше. 

 
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 Ростушe. 

 
Број 08-116/5              Совет на Општина Маврово 
31.03.2015 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.                     
26. 
    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), 13/2010 и 11/2014/, 
Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуше го донесе следниот   
 

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

бесправен објект во идна урбанистичко – планска 
документација за с.Ростуше 

  
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
вклопување на бесправен објект во идна 
урбанистичко – планска документација за 
с.Ростуше (КП бр. 25 КО Ростуше), број 08-116/6 
што Советот на Општината Маврово и Ростуше 
ја донесе на 26-тата седница одржана на ден 
31.03.2015 година. 
 
Број 09-123/4           Општина Маврово и Ростуше 
01.04.2015 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш е                   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, став 1, точка 1 и Член 25, став 1, точка 7 
од Статутот на Општината Маврово и Ростуше 



(„Сл. гласник“ бр 6/08) а во врска со член 10 став 
4 од  („Службен весник на РМ“  број 
23/11,54/11,155/12, 72/13, 44/14, 115/14 и 199/14),  
и 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 Ростушe на седницата одржана на 
ден 31.03.2015 година,  донесе: 

 
О Д Л У К А 

за  вклопување на бесправен објект во идна  
урбанистичко – планска документација за 

с.Ростуше 
 

Член 1 
Оваа одлука се донесува заради 

вколопување на постоечки објект- трафостаница 
ТС 35/1о кВ,  во с. Ростуше, во иднаа 
урбанистичка докуметација за с. Ростуше.  

Кон  донесување на оваа одлука се 
пристапува по иницјатива на Министерството за 
транспорт и врски- поднесено барање број 62УП-
244/14 од 02-02-2015 година, заверено во 
Општината под дел бр. 10-28/1 од 09-02-2015 
година. 

Член 2 
Одлуката се донесува со цел 

вклопување на објект во идната урбанистичко 
планска документација за с.Ростуше,  а заради 
утврдување на правен статус на истиот, согласно 
Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти („Службен весник на РМ“  број 
23/11,54/11,155/12, 72/13, 44/14, 115/14 и 199/14) 

 
Член 3 

Оваа одлука  за донесува заради 
вклопување на десправно изграден објект- 
караула во с. Ростуше, која е изградена на КП. 
бр.25  КО Ростуше. 

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 Ростуше. 
 
Број 08-116/6              Совет на Општина Маврово 
31.03.2015 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. 
 
27. 
    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), 13/2010 и 11/2014/, 
Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуше 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.Скудриње 
  

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
пристапување кон измена и дополна на дел од 
Урбанистички план за с.Скудриње (дел од КП бр. 
738/1 КО Скудриње), број 08-116/7 што Советот 
на Општината Маврово и Ростуше ја донесе на 
26-тата седница одржана на ден 31.03.2015 
година. 
 
Број 09-123/5           Општина Маврово и Ростуше 
01.04.2015 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш е                   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, став 1, точка 1 и Член 25, став 1, точка 7 
од Статутот на Општината Маврово и Ростуше 
(„Сл. гласник“ бр 6/08) а во врска со член 10 став 
4 од  („Службен весник на РМ“  број 
23/11,54/11,155/12, 72/13, 44/14, 115/14 и 199/14),  
и 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 Ростушe на седницата одржана на 
ден 31.03.2015 година, донесе: 

 
О Д Л У К А 

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

 
Член 1 

Со оваа одлука се пристапува кон 
измена  на дел од Урбанистичкиот план  за 
с.Скудриње,  

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

Измената се прави со цел вклопување на 
објект во постојната урбанистичко планска 
документација за с.Скудриње, заради 
утврдување на правен статус на истиот, согласно 
Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти („Службен весник на РМ“  број 
23/11,54/11,155/12, 72/13, 44/14, 115/14 и 199/14),  

                                                            
Член 2 

Одлуката се донесува заради менување 
на просторот за Урбанитичкиот план, 
проширување на урбаниот опфат на 
Урбанистичкиот план, каде што според 
сегашната намена на просторот предвидено  е 
проширување на сообраќајница, 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. 738/1                    
КО Скудриње. 

 
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 Ростушe. 
 
Број 08-116/7              Совет на Општина Маврово 
31.03.2015 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. 
 
28. 
    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), 13/2010 и 11/2014/, 
Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуше го донесе следниот   
 

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Одлуката за склучување на 
Спогодба за здружување, за воспоставување на 
систем за управување со отпад на регионално 

ниво во Полошкиот плански регион 
  

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
склучување на Спогодба за здружување, за 
воспоставување на систем за управување со 
отпад на регионално ниво во Полошкиот плански 
регион, број 08-116/8 што Советот на Општината 
Маврово и Ростуше ја донесе на 26-тата седница 
одржана на ден 31.03.2015 година. 
 
Број 09-123/7           Општина Маврово и Ростуше 
01.04.2015 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш е                   Мукрем Мехмеди, с.р. 
 

Врз основа на член 14 од Законот за 
локалната самоуправа („Сл. Весник на РМ“ 
бр.05/02), член 3, 4 и 5 од Законот за 
меѓуопштинска соработка („Сл. Весник на РМ“ 
бр.79/09), како и членовите 23-а и 23-б од 
Законот за изменување и дополнување на 
законот за управување со отпадот, („Сл. Весник 
на РМ“ бр.123/12).  Советот на Општина 
Маврово и Ростуше на 26-тата седница одржана 
на ден  31.03.2015 год. донесе: 

 
О Д Л У К А  

За склучување на спогодба за здружување, за 
воспоставување на систем за управување со 

отпад, на регионално ниво,  
во Полошкиот плански регион 

 
Член 1 

Поради остварување на заеднички 
интереси и цели, се Одлучи Општина Маврово и 
Ростуше да склучува спогодба за здружување, за 
воспоставување на систем за управување со 
отпад, на регионално ниво, со општините кои 
припаѓаат на Полошкиот плански регион. 

 
Член 2 

Општината ќе оствари соработка за 
регионално интегрирано управување со отпад, со 
регионалните општини, преку основањето на 
меѓуопштински одбор за управување со отпад, 
(МОУО) на Полошкиот плански регион, Р. 
Македонија. 

 
Член 3 

За член МОУО ќе биде градоначалникот 
на општината / или други лица овластени од 
Советот на општината. 

 
Член 4 

Општината како потписник на спогодбата 
- договорот, се обврзува да овозможи непречен 
процес на формирање и функционирање на 
МОУО да соработува и да обезбеди финансиска 
подршка, за нормално функционирање на МОУО. 

 
Член 5 

По детално, правата и надлежностите, ќе 
се утврдат и определат, во потпишаниот 
договор-спогодба за здружувуње на општините 
на регионот. 

Член 6 
Ова одлука влегува во сила 8-от ден од 

денот на објавувањето во „Сл. гласник на 
Општина Маврово и Ростуше “ 
 
Број 08-116/8              Совет на Општина Маврово 
31.03.2015 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. 
29. 
    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), 13/2010 и 11/2014/, 
Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуше го донесе следниот   
 

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

ученичка стипендија 
  

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
одобрување на ученичка стипендија, број 08-
116/9 што Советот на Општината Маврово и 
Ростуше ја донесе на 26-тата седница одржана 
на ден 31.03.2015 година. 
 



Број 09-123/7           Општина Маврово и Ростуше 
01.04.2015 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 39 и 42 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуше /пречистен текст Сл.Гласник 
бр.06/2008 година. 

 Советот на Општината на седницата 
одржана на ден  31.03.2015   година, ја донесе 
следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на ученичка стипендија 

 
Член 1 

 Со оваа Одлука се одобрува   ученичка 
стипендија на следните ученици од средното 
општинско училиште „Маврово-Ростуше“ за 
учебната 2014/15 година. 

1. Аделина Касами ученик во прва година, и 
се одобрува месечна стипендија во износ 
од 1.500,00 денари. 

2. Минела Ибраими ученичка во втора 
година, и се одобрува месечна 
стипендија во износ од 1.500,00 денари. 

3. Ханис Билали ученик во трета година, му 
се одобрува месечна стипендија во износ 
од 1.500,00 денари. 

4. Суела Арслани ученичка во четврта 
година, и се одобрува месечна 
стипендија во износ од 2.000,00 денари. 

 
Член  2 

 Стипендијата се одобрува на предлог на 
наставничкиот совет во СОУ „Маврово-Ростуше“ 
од с.Ростуше. Исплатата на одобрената 
стипендија ќе биде во траење од 9 (девет) 
месеци ретроактивно. 

Средствата ќе бидат исплатени од 
буџетот на општината за 2015 година. 
 

Член  3 
 Оваа одлука ќе биде објавена во 
‘’Службен Гласник на Општина Маврово и 
Ростуше’’ а ќе влезе во сила осмиот ден  од 
денот на нејзиното објавување. 
 
Број 08-116/9              Совет на Општина Маврово 
31.03.2015 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. 
30. 
    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), 13/2010 и 11/2014/, 

Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуше го донесе следниот   
 

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Одлуката за давање 
приоритерт на проект за иградба на нова 
општинска управна зграда во с.Ростуше 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за давање 
приоритерт на проект за иградба на нова 
општинска управна зграда во с.Ростуше, број 08-
116/10 што Советот на Општината Маврово и 
Ростуше ја донесе на 26-тата седница одржана 
на ден 31.03.2015 година. 
 
Број 09-123/8           Општина Маврово и Ростуше 
01.04.2015 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш е                   Мукрем Мехмеди, с.р. 
 
   Врз основа на член 22, став 1, точка 4 од 
Законот за локална самоуправа (,,Сл.Весник на 
РМ,, број 05/2002/ а во согласност со член 15  
став 1, точка 1, од Статутот на Општина Маврово 
и Ростуше (,,Сл.Гласник на општината 06/2008 
година).  

Советот на Општина Маврово и Ростуше 
на седницата одржана на ден 31.03.2015 година 
ја донесе следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За  давање приоритет на проект за изградба на нова 

општинска управна зграда во с.Ростуше 
 

Член  1 
 

Со оваа Одлука советот на Општина 
Маврово и Ростуше дава приоритет за 
реализација на проектот „Изградба на нова 
општинска управна зграда“ во с.Ростуше, за 
подобрување на нивото на општинските услуги. 

 
Член  2 

Реализацијата на проектот „Изградба на 
нова општинска управна зграда“ ќе се финансира 
со доделување, односно користење на 
финансиски средства од ЕУ ИПА грант за 
рурална инфраструктура.  

 
Член  3 

 Примерок од оваа одлука со друга 
придружна документација да се достави до 
Министерството за финанси на Република 
Македонија. 
 

Член   4 
  Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување а ќе биде објавена во „ 
Службен гласник на Општина Маврово и 
Ростуше“. 

 
Број 08-116/10           Совет на Општина Маврово 



31.03.2015 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. 
 
31. 
    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), 13/2010 и 11/2014/, 
Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуше го донесе следниот   
 

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

основни средства и ситен инвентар 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за траен 
отпис на основни средства и ситен инвентар, 
број 08-116/11 што Советот на Општината 
Маврово и Ростуше ја донесе на 26-тата седница 
одржана на ден 31.03.2015 година. 
 
Број 09-123/9           Општина Маврово и Ростуше 
01.04.2015 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 
Ростушe /пречистен текст Сл.Гласник бр.06/2008 
година. 

 Советорт на Општина Маврово и 
Ростуша на ден 31.03.2015  година, ја донесе 
следната 
 

 О  Д  Л  У  К  А 
За траен отпис на основни средства и ситен 

инвентар 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука се врши отпис на 
основни средства и ситен инвентар, кои при 
вршењето на редовниот годишен попис за 2014 
година, Пописната комисија ги има утврдено со 
записник за расход. Овие срества и ситен 
инвентар се целосно нефункционални, оштетени 
и амортизирани.  
 

Член  2 
 Се врши траен отпис на следните 
основните средства и ситен инвентар: 

1. Печатар ХP   .............................1 комад 

2. Печатар SAMSUNG................... 1 ком. 

3. Печатар  EPSON ... .................. 1 ком. 

4. Печатар HEROKS.....................  1  ком. 

5. Монитор PHILIPS     .................. 1 ком. 

6. Печатар HPSC........................... 1 ком. 

7. Компјутер кучиште SIMENS  ......1 ком 

8. Печатар LASER GET...................1 ком 

9. Монитор DAEWOD.....................1 ком 

10. Монитори DELUKS ...................2 ком. 

11. Копир RICHON 4522................. 1 ком. 

12. Правосмукалка LIVE…..............1 ком. 

13. Компјутер DELL …....................3 ком. 

14. Компјутер DELUX…................. 1 ком. 

15. Телефон PANASONIK  .............1 ком. 

16. Хеп машина ..............................1 ком 

17. Телефон Факс BROTHER ........ 1 ком. 

18. Пепелјари разни....................... 9 ком. 

19. Компјутер AMILO ......................1 ком. 

20. Столици ....................................4 ком. 

21. Постолје за ТВ ..........................1 ком. 

22. Знаме   ..................................... 1 ком. 

23. Завеси ВАРИОЛАЈТ................ по 

книговодствена евиденција. 

24. Продолжен кабел.................... 1 ком. 

25. Подна облога .......................... по 

книговодствена евиденција. 

26. Решо ....................................... 1 ком. 

27. Телефон МИКРОТЕЛ............. 1 ком. 

Заклучно со реден бр.27 (дваесетиседум) 

 
Член  3 

 Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во ‘’Службен Гласник на Општина 
Маврово и Ростушe’’. 
 
Број 08-116/11            Совет на Општина Маврово 
31.03.2015 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. 
32. 
    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), 13/2010 и 11/2014/, 
Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуше го донесе следниот   
 

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

општинскиот Совет за безбедност на сообраќајот 
на патиштата во Општина Маврово и Ростуше 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката  за дополна 
на општинскиот Совет за безбедност на 
сообраќајот на патиштата во Општина Маврово и 
Ростуше, број 08-116/12 што Советот на 
Општината Маврово и Ростуше ја донесе на 26-
тата седница одржана на ден 31.03.2015 година. 
 



Број 09-123/10          Општина Маврово и Ростуше 
01.04.2015 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш е                   Мукрем Мехмеди, с.р. 
 

Врз основа на член 412 од Законот за 
безбедност на патиштата („Сл.весник на РМ“ 
бр.54/07“) и член 25, став 1, точка 37 и член 52 а 
од Статутот на Oпштина Маврово и Ростушe ( 
Сл. гласник на Општина Маврово и Ростушe 
бр.06/2008), Советот на Општина Маврово и 
Ростушe на седницата одржана на ден 
31.03.2015 год, донесе 

 
О Д Л У К А 

За дополна со членови на општинскиот Совет 
за безбедност на сообраќајот на патиштата во 

Општина Маврово и Ростушe 
 

Член 1 
Се дополнува општинскиот Совет за 

безбедност на сообраќајот на патиштата во 
Општина Мврово и Ростуша со нови два члена. 

 
Член 2 

За члеови на советот за безбедност на 
патиштата на сообраќајот во Општина Маврово и 
Ростуше се назначуваат лицата : Алиса Азизи 
професор во СОУ „Маврово-Ростуше“ с.Ростуше 
и Елвира Ејупи вработена во општинската 
администрација во Општина Маврово и Ростуше. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Oпштина Маврово и Ростушe“. 
 
Број 08-116/12            Совет на Општина Маврово 
31.03.2015 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. 
 
33. 
    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), 13/2010 и 11/2014/, 
Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуше го донесе следниот   
 

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

бесправен објект во идна урбанистичко – планска 
документација за с.Присојница  

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
вклопување на бесправен објект во идна 
урбанистичко – планска документација за 
с.Присојница (КП бр. 858 КО Присојница) , број 
08-116/13 што Советот на Општината Маврово и 

Ростуше ја донесе на 26-тата седница одржана 
на ден 31.03.2015 година. 
 
Број 09-123/11          Општина Маврово и Ростуше 
01.04.2015 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш е                   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, став 1, точка 1 и Член 25, став 1, точка 7 
од Статутот на Општината Маврово и Ростуше 
(„Сл. гласник“ бр 3/06) а во врска со член 10 став 
4 од  („Службен весник на РМ“  број 
23/11,54/11,155/12, 72/13, 44/14, 115/14 и 199/14),  
и 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 Ростуше донесе: 

 
О Д Л У К А 

за  вклопување на бесправен објект во идна  
урбанистичко – планска документација за 

с.Присојница 
 

Член 1 
Оваа одлука се донесува заради 

вколопување на постоечки објект- трафостаница 
ТС 35/1о кВ,  во с.Присојница во иднаа 
урбанистичка докуметација за с. Присојница.  

Кон  донесување на оваа одлука се 
пристапува по иницјатива на Министерството за 
транспорт и врски- поднесено барање број 62УП-
251/14 од 02-02-2015 година, заверено во 
Општината под дел бр. 10-28/1 од 09-02-2015 
година. 

Член 2 
Одлуката се донесува со цел 

вклопување на објект во идната урбанистичко 
планска документација за с. Присојница,  а 
заради утврдување на правен статус на истиот, 
согласно Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на РМ“  број 
23/11,54/11,155/12, 72/13, 44/14, 115/14 и 199/14) 

 
Член 3 

Оваа одлука  за донесува заради 
вклопување на десправно изграден објект- 
караула во с. Присојница, која е изградена на КП. 
бр.858  КО Присојница. 

 
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 Ростуше. 
 
Број 08-116/13            Совет на Општина Маврово 
31.03.2015 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. 
34. 
    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), 13/2010 и 11/2014/, 
Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуше го донесе следниот   
 

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

бесправен објкет во идна урбанистичко – планска 
документација за с.Жировница  

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
вклопување на бесправен објкет во идна 
урбанистичко – планска документација за 
с.Жировница (КП бр. 1388), број 08-116/14 што 
Советот на Општината Маврово и Ростуше ја 
донесе на 26-тата седница одржана на ден 
31.03.2015 година. 
 
Број 09-123/12          Општина Маврово и Ростуше 
01.04.2015 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш е                   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, став 1, точка 1 и Член 25, став 1, точка 7 
од Статутот на Општината Маврово и Ростуше 
(„Сл. гласник“ бр 3/06) а во врска со член 10 став 
4 од  („Службен весник на РМ“  број 
23/11,54/11,155/12, 72/13, 44/14, 115/14 и 199/14),  
и 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 Ростуше на седницата одржана на 
ден 31.03.2015 година, донесе: 

 
О Д Л У К А 

за  вклопување на бесправен објект во идна  
урбанистичко – планска документација за 

с.Жировница 
 

Член 1 
Оваа одлука се донесува заради 

вколопување на постоечки одјект- караула во 
с.Жировница во иднаа урбанистичка 
докуметација за с.Жировница.  

Кон  донесување на оваа одлука се 
пристапува по иницјатива на Министерството за 
транспорт и врски- поднесено барање број 61УП-
6777/2011 од 10-03-2015 година, заверено во 
Општината под дел бр. 10-56/2015 од 11-03-2015 
година. 

Член 2 

Одлуката се донесува со цел 
вклопување на објект во идната урбанистичко 
планска документација за с.Жировница,  а 
заради утврдување на правен статус на истиот, 
согласно Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на РМ“  број 
23/11,54/11,155/12, 72/13, 44/14, 115/14 и 199/14) 

 
Член 3 

Оваа одлука  за донесува заради 
вклопување на десправно изграден објект- 
караула во с. Жировница, која е изградена на КП. 
бр.1388  КО Жировница. 

 
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 Ростуше. 
 
Број 08-116/14            Совет на Општина Маврово 
31.03.2015 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. 
35. 
    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), 13/2010 и 11/2014/, 
Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуше го донесе следниот   
 

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

пречистениот текст на Статутот на Општина 
Маврово и Ростуше 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за 
усвојување на пречистениот текст на Статутот на 
Општина Маврово и Ростуше, број 08-116/15 што 
Советот на Општината Маврово и Ростуше го 
донесе на 26-тата седница одржана на ден 
31.03.2015 година. 
 
Број 09-123/13          Општина Маврово и Ростуше 
01.04.2015 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 1 и член 137,138 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуше /пречистен текст Сл.Гласник 
бр.06/2008 година,  

Советот на Општината на седницата 
одржана на ден  31.03.2015 година разгледувајќи 
го пречистениот текст на статутот на општината 
а на предлог на комисијата за статут и прописи 



на Општина Маврово и Ростуше, го  донесе 
следниот  

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

I. Советот на Општина Маврово и 
Ростуша  го усвои пречистениот текст 
на Статут на Општина Маврово и 
Ростуше. 

 
II.      Примерок од овој Заклучок да се 

достави до градоначалникот и 
архивата на општината. 

 
III. Овој Заклучок влегува во сила осмиот 

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

 
Број 08-116/15            Совет на Општина Маврово 
31.03.2015 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. 
 
36. 
    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), 13/2010 и 11/2014/, 
Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуше го донесе следниот   
 

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Статутот на Општина 

Маврово и Ростуше (пречистен текст) 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Статутот на Општина 
Маврово и Ростуше (пречистен текст), број 01-
116/16 што Советот на Општината Маврово и 
Ростуше го донесе на 26-тата седница одржана 
на ден 31.03.2015 година. 
 
Број 09-123/14          Општина Маврово и Ростуше 
01.04.2015 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш е                   Мукрем Мехмеди, с.р. 
 
37. 
    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), 13/2010 и 11/2014/, 
Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуше го донесе следниот   
 

З А К Л У Ч О К  

За прогласување на Одлуката за одобрување на 
финансиска подршка на фудбалска екипа од 

с.Требиште 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
одобрување на финансиска подршка на 
фудбалска екипа од с.Требиште, број 01-116/17 
што Советот на Општината Маврово и Ростуше 
ја донесе на 26-тата седница одржана на ден 
31.03.2015 година. 
 
Број 09-123/15          Општина Маврово и Ростуше 
01.04.2015 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 6 и член 25, став 1, точка 42 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуше /пречистен текст 
Сл.Гласник бр.06/2008 година, Советот на 
Општината на седницата одржана на ден  
31.03.2015  година, ја донесе следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на финансиска поддршка на 

фудбалска екипа од с.Требиште 
 

Член 1 
 Се одобрува еднократна парична помош 
на фудбалската екипа од с.Требиште во износ од 
20.000,оо денари за учество на фудбалски 
турнир во Република Италија. 

Средствата за оваа намена ќе бидат 
исплатени од буџетот на општината за 2015 
година. 
 

Член  2 
 Паричната помош се доделува врз 
основа на поднесено барање на  од 11.03.2015 
година од  од фудбалската екиопа од 
с.Требиште. 
 Средствата ќе бидат уплатени на жиро-
сметка __________________________. 
  

Член  3 
 Оваа одлука ќе биде објавена во 
‘’Службен Гласник на Општина Маврово и 
Ростуше’’ а ќе влезе во сила осмиот ден  од 
денот на нејзиното објавување.  
 
Број 09-123/17          Општина Маврово и Ростуше 
01.04.2015 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш е                   Мукрем Мехмеди, с.р. 
 
38. 
    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 21 став 1  од Одлуката за извршување 
на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 



2015 година, број 07-388/5 од 24.12.2014 година  
/,,Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше,, 
број 12/2014 и член 63 од Законот за локална 
самоуправа /,,Сл.Весник на РМ” број 05/2002/, 
Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуше на ден 03.03.2015 година  го донесе 
следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 За доделување на финансиска помош 
 

1. Се доделува финансиска помош во 
износ од 5.000,oo денари на лицето 
Салаудин Ибраими, од с. Аџиевци, а за 
покривање на трошоци за негово 
лекување 

  
2. Финансиските средства за оваа намена 

да се исплатат од Буџетот на Општина 
Маврово и Ростуша за 2015 година, на 
трансакциона сметка 360000016286731 
на име Салаудин Ибраими.   

 
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 лицето Салаудин Ибраими од с.Аџиевци, 
а за доделување еднократна финансиска помош 
за покривање на трошоци на негово лекување. 
Исто така наведува дека парите му се потребни 
за ЕХО преглед на бубрези во ЈЗУ Завод за 
нефрологија – Струга. Исто така наведува дека 
не е во можност да ги подмири тошоците за 
негово лекување, од причина што потекнува од 
социјално загрозено семејство, а паричните 
средства од социјалната помош не можат да ги 
задоволат овие потреби. На основа горе 
изнесеното, 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: 
- Салаудин Ибраими 
- Архивата на Општината 
- Одделение за финансиски     
  прашања 
 
Број 09-71/2          Општина Маврово и Ростуше 
03.03.2015 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш е                   Мукрем Мехмеди, с.р. 
 
39. 

     Врз основа на член 75, став 1 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуше /,,Службен Гласник 
на Општина Маврово и Ростуша” број  6/2008 – 
пречистен текст и 13/2010/, а во согласност со 
член 21 став 1  од Одлуката за извршување 
на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 
2015 година, број 07-388/5 од 24.12.2014 година  
/,,Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше,, 
број 12/2014 и член 63 од Законот за локална 
самоуправа /,,Сл.Весник на РМ” број 05/2002/, 
Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуше на ден 10.03.2015 година  го донесе 
следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 За доделување на финансиска помош 
 

1. Се доделува финансиска помош во 
износ од 6.000,oo денари на 
Здружението за заштита и негување на 
културните вредности и рурален развој 
,, ,,Калуџерица,, село Џепиште – Дебар, 
а за покривање на трошоци во врска со 
организирање на еднодневен семинар. 

  
2. Финансиските средства за оваа намена 

да се исплатат од Буџетот на Општина 
Маврово и Ростуша за 2015 година, на 
трансакциона сметка 250001002855466 
– Шпаркасе 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,  Здружението за заштита и негување на 
културните вредности и рурален развој ,, 
,,Калуџерица,, село Џепиште – Дебар 
,,Калуџерица, а за покривање на трошоци за 
организирање на еднодневен срминар ,,Болести 
и сушење на костенот, можно спречување на 
оваа болест кај костенот и засадување на нови 
садници, покрај постојните, кои успеваат на овие 
простори. 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: 
-  Архива 
- Здруж. ,,Калуџерица,, Дебар 
- Одделение за финансиски     
  прашања 
 



Број 09-86/2          Општина Маврово и Ростуше 
10.03.2015 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш е                   Мукрем Мехмеди, с.р. 
 
40. 
     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{e, 
Gradona~alnikot na Op{tinata, na den 16.03.2015 
godina go donese slednoto 
 

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

 
1. Na dr`avniot slu`benik [enol Imeri, vraboten 

vo op{tinskata administranicija na Op{tina 
Mavrovo i Rostu{e, mu se odobruva 
slu`beno patuvawe vo Strazburg, Francija. 

 
2. Slu`benoto patuvawe }e trae 4 /~etiri/ dena 

smetano od 24.03.2015 godina do 
27.03.2015 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{e ima obezbedeno pari~ni sredstva 
vo Buxetot na Op{tinata za 2015 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{e.  

  
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{e e za nastan koj }e se odr`i vo Strazburg, 
Francija po pokana na Sovet na Evropa, po osnov 
proekten asistent na Pilot Proekt za lokalen razvoj 
na Debar i Reka, kade {to }e se odr`i obuka za 
Moderator za sproveduvawe na tematski rabotni 
grupi i  izrabotka na Strategija za regionot Debar – 
Reka.       

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 
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41. 
    Врз основа на член 75, став 1 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуше /,,Службен Гласник 
на Општина Маврово и Ростуше” 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 
Ростуше на ден 27.03.2015 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 
Дени Џафери од с.Ростуше, за покажан 
континуиран одличен успех 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 Ростуше за 2015 година, на 
трансакциона сметка на 
гореименованиот ______________  

 
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 Средното општинско училиште 
,,Маврово-Ростуше,, с Ростуше за доделување 
на еднократна награда за ученик за покажан 
континуиран одличен успех во четврта година во 
Средното општинско училиште ,,Маврово-
Ростуше,, с.Ростуше, а по даден предлог на 
Наставничкиот совет на училиштето. На основа 
гореизнесеното, Градоначалникот на Општината 
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: 
- Дени Џафери 
- Архивата на Општината 
- Одделение за финансиски     



  прашања 
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42. 
    Врз основа на член 75, став 1 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуше /,,Службен Гласник 
на Општина Маврово и Ростуше” 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 27.03.2015 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 
Санида Рамаданоска од с.Аџиевци, за 
покажан континуиран одличен успех 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 Ростуше за 2015 година, на 
трансакциона сметка на 
гореименованата ______________  

 
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 Средното општинско училиште 
,,Маврово-Ростуше,, с Ростуше за доделување 
на еднократна награда за ученик за покажан 
континуиран одличен успех во трета година во 
Средното општинско училиште ,,Маврово-
Ростуше,, с.Ростуше, а по даден предлог на 
Наставничкиот совет на училиштето. На основа 
гореизнесеното, Градоначалникот на Општината 
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: 
- Санида Рамаданоска 
- Архивата на Општината 

- Одделение за финансиски     
  прашања 
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43. 
    Врз основа на член 75, став 1 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуша /,,Службен Гласник 
на Општина Маврово и Ростуше” 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 
Ростуше на ден 27.03.2015 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 
Анис Салиу од с.Жировница, за 
покажан континуиран одличен успех 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 Ростуше за 2015 година, на 
трансакциона сметка на 
гореименованата ______________  

 
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 Средното општинско училиште 
,,Маврово-Ростуше,, с Ростуше за доделување 
на еднократна награда на ученик за покажан 
континуиран одличен успех во втора година во 
Средното општинско училиште ,,Маврово-
Ростуше,, с.Ростуше, а по даден предлог на 
Наставничкиот совет на училиштето. На основа 
гореизнесеното, Градоначалникот на Општината 
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: 
- Анис Салиу 



- Архивата на Општината 
- Одделение за финансиски     
  прашања 
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44. 
     Врз основа на член 75, став 1 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуша /,,Службен Гласник 
на Општина Маврово и Ростуше” 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 
Ростуше на ден 27.03.2015 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 Бехима Јакупоска од с.Скудриње, за 
прогласен најдобар ученик на 
генерацијата 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 Ростуше за 2015 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 Ростуше.    

 
О б р а з л о ж е н и е 

 Со писмен допис до Општината се 
обрати Средното општинско училиште 
,,Маврово-Ростуше,, с Ростуше за доделување 
на награда за  ученик на генерацијата  во четврта 
година во Средното општинско училиште 
,,Маврово-Ростуше,, с.Ростуше, а по даден 
предлог на Наставничкиот совет на училиштето. 
На основа гореизнесеното, Градоначалникот на 
Општината 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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