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48. 
    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 Oдлуката за давање на 

приоритет за изградба на локални патишта во 
Општина Маврово и Ростуше 

 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Oдлуката за давање 
на приоритет за изградба на локални патишта во 
Општина Маврово и Ростуше, број 08-167/3 што 
Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 
донесе на 29-тата седница одржана на ден 
13.05.2015 година. 
 
Број 09-171/1         Општина Маврово и Ростуше 
15.05.2015 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 25  
став 1, точка 12 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуше (,,Сл.Гласник на општината 
03/2015 година, пречистен текст).  

Советот на Општина Маврово и Ростуше 
на седницата одржана на ден 13.05.2015 година 
ја донесе следната 
 

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

реконструкција на локални патни правци во 
Општина Маврово и Ростуше 

 
Член  1 

Со оваа Одлука се дава приоритет за 
реализација на основен проект локален пат  

 Присојница - Аџиевци со 
тех.бр.219/14 израбоен од 
„АСТРЕКС“- Скопје во должина од 
483 м, и локален пат  

 Битуше – Велебрдо со тех. број 
220/14 изработен од „АСТРЕКС“ - 
Скопје во должина од 1169 
метери во Општина Маврово и 
Ростуше 

 
Член  2 

 Примерок од оваа Одлука со основниот 
проект да се достави до АФПРР, а за 
аплицирање за доделување на финансиски 
средства за реконструкција на локалната патна 
мрежа во општината. 

Член   3 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување а ќе биде објавена во 
Службен гласник на општината.. 
 
Број 08-167/3            Совет на Општина Маврово 
13.05.2015 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.                 

 
49.  
     Врз основа  на член 113 став 1 точка 5 од 
Законот за работни односи /,,Службен Весник на 
РМ” број 54/2012 (пречистен текст)/, член 19 став 
3 од Одлуката за извршување на Буџетот на 
Општина Маврово и Ростуше за 2015 година, 
број 07-388/5 од 24.12.2014 година /,,Службен 
Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 
12/2014/ и член 50 став 1 точка 16 од Законот за 
локална самоуправа /,,Службен Весник на РМ” 
број 05/2002/, Градоначалникот на Општина 
Маврово и Ростуше на ден 28.04.2015 година 
донесе  
 

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

 од потесно семејство на вработен 
 

1. На Aфрдита Беќири од с. Ростуше, 
вработена во Основно Училиште ,,Ѓорѓи 
Пулески’’ – с. Ростуше, на работно место 
наставник по Одделенска настава во с.Ростуше, 
поради смрт на член од потесно семејство, т.е 
смрт на нејзиниот сопруг Менсур Беќири, со кој 
живеела во заедница, а кој починал на ден 
25.07.2014 година да и се исплати отпремнина 
во висина од 15.000,оо денари, согласно член 19 
став 3 од Одлуката за извршување на Буџетот на 
Општина Маврово и Ростуше за 2015 година,  
број 07-388/5 од 24.12.2014 година /,,Службен 
Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 
12/2014/.  

2. Отпремнината да се исплати од 
средствата предвидени во Буџетот на Општина 
Маврово и Ростуше за 2015 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 03-88/1 од 
24.04.2015 година, до Општината се обрати 
Основното Училиште ,,Ѓорѓи Пулески” – 
с.Ростуше, со барање да на вработената  
Афрдита Беќири и се испати отпремнина за 
посмртни трошоци за нејзиниот сопруг, кој 
починал на ден 25.07.2014 година.   

Согласно член 19, став 3 од Одлуката 
за извршување на Буџетот на Општина 
Маврово и Ростуша за 2015 година, број 388/5 
од 24.12.2014 година /,,Службен Гласник на 
Општина Маврово и Ростуша” број 12/2014/ е 



утврдено дека во случај на смрт на член од 
потесно семејство (сопруг, родител и дете) со 
кој живее во заедница, на вработениот во 
локалната јавна  установа му се исплатуваат 
15.000,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: 
- ОУ ,,Ѓорѓи Пулески’’ с.Ростуше 
- архива на општината 
- Oдд.за финансиски прашања 
 
Број 09-153/2           Општина Маврово и Ростуше  
28.04.2015 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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