
 
 
 
 
 
 
 
 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 Ростуше /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’ 
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 службено патување на градоначалникот на општината 

 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за  одобрување на службено студиска посета на 
градоначалникот на Општина Мврово и Ростуша Мукрем Мехмеди во Исланд градот 
Рејкјавик, број 08-206/10 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 30-тата 
седница одржана на ден 15.06.2015 година. 

 
 
 
 
                                                                        Општина Маврово и Ростуше 
                                                                                      ГРАДОНАЧАЛНИК 
                                                                                       Мукрем Мехмеди     
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13. 
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 
Ростуше /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и 
Ростуше’’ 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 пристапување 

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

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за  
пристапување кон измена и дополна на дел  од 
Урбанистичкиот план за с.Скудриње, број 08-73/3 
што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 
донесе на 38-мата седница, одржана на ден 
25.02.2016 година. 
 
Број 09-77/1      Општина Маврово и Ростуше 
29.02.2016 год.             ГРАДОНАЧАЛНИК 
Ростуше                      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 37 точка 
7 од Статутот на Општината Маврово и 
Ростуша(„Сл. гласник“ бр 3/15) 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 
Ростушe на седницата одржана на ден 
25.02.2016 година донесе: 

ОДЛУКА 
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 измена се пристапува кон 

измена 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 
(„Сл. весник на Р.М.“ бр. 23/11, 54/11 и 56/11). 

Член 2 
Одлуката се донесува заради менување 

на просторот за Урбанитичкиот план,  каде што 
според сегашната намена на просторот 
предвидена е изградба на објекти со намена У-Г ( 
Угостителство), 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 КП. бр. 2382  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. 
 
Бр. 08-73/3                   Совет на Оштина Маврово 
25.02.2016 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. 
 
14. 
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 
Ростуше /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и 
Ростуше’’ 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 
Завршната сметка за финансиското  работењето 
во 2015 година на Основното Училиште  „Ѓорѓи 

Пулески„ од с.Ростуше 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, заклучокот за 
усвојување на Завршната сметка за 
финансиското работење во 2015 година на 
Основното Училиште  „Ѓорѓи Пулески“ од 
с.Ростуше, број 08-73/4 што Советот на Општина 
Маврово и Ростуше ја донесе на 38-мата 
седница, одржана на ден 25.02.2016 година. 
 
Број 09-77/2              Општина Маврово и Ростуше 
29.02.2016 год.                  ГРАДОНАЧАЛНИК 
Ростуше                           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 31 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуше / пречистен текст 
Сл.Гласник бр.03/2015 година,  

Советот на Општината на седницата 
одржана на ден 25.02.2016 година ја разгледа 
завршната сметка за финансиското работење во 
2015 година  на ОУ „Ѓорѓи Пулески“ од с.Ростуше 
за што го донесе следниот 

 
З  А  К  Л  О  Ч  О  К 

I. Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 
усвои Завршната сметка за финансиското 



работење во 2015 година на Основното 
Училиште „Ѓорѓи Пулески„ од с.Ростуше.  

 

II. Примерок од овој заклучок да се достави до 
Градоначалникот, директорот на Основното 
Училиште и архивата. 

 

III. Овој заклучок влегува во сила со денот на 
неговото  објавување во ‘’Службен Гласник 
на Општина Маврово и Ростуше’’. 

 
Бр. 08-73/4                   Совет на Оштина Маврово 
25.02.2016 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. 
 
 OУ “ЃОРЃИ ПУЛЕВСКИ“- С.РОСТУШЕ 
 ОПШТИНА: МАВРОВО И РОСТУША 
                              

И З В Е Ш Т А Ј 
Од завршната сметка за 2015 година од 
Редовната жиро с-ка: 
744010758790310 

Конто                                
Опис 

       Износ 

401130 Основни плати-други 
вработени 

 11.529.482,00 

401310 Персонален данок на 
доход од плата 

      850.173,00 

401 Основни плати  12.379.655,00 

402110 Основни придонеси за 
ПИО 

   3.052.517,00 

402210 Основен придонес за 
здравство 

   1.237.986,00 

402220 Основен придонес за 
профес.заболување 

        84.791,00 

402310 Основен придонес до 
Агенција за враб. 

      203.446,00 

402 Придонеси за 
социјално 
осигурување 

   4.578.740,00 

420120 Патување во земјата 
патни расходи 

      110.000,00 

420 Патни и дневни 
расходи 

      110.000,00 

421110 Електрична енергија       131.400,00 

421130 Ѓубретарина         31.500,00 

421220 Дрва         95.000,00 

421320 Телефон и Телефакс         26.504,00 

421 Ком.услуги,греење 
ком,и транспорт 

      284.404,00 

423110 Канцелариски 
материјали 

        29.130,00 

423120 Списанија, Весници и 
други изданија 

          4.725,00 

423410 Прехрамбрени 
продукти и пијалаци 

        50.369,00 

423620 Училишни материјали         21.403,00 

423720 Материјали за разни         48.177,00 

поправки 

423710 Сред.за одрж.на 
хигиена 

        38.960,00 

423990 Други материјали         13.279,00 

423 Материјали и ситен 
инвентар 

       
206.043,00 

424210 Одржување на згради          
58.360,00 

424420 Поправ.и одрж.на 
софтвер.и 
хардвер.опре. 

         
37.670,00 

424 Поправки и тековно 
одржување 

         
96.030,00 

425720 Услуги за развој на 
наставниот план 

         
12.000,00 

425760 Превозни услуги во 
образованието 

       
227.200,00 

425920 Услуги за копирање          
11.140,00 

425990 Други договор.услуги        
102.247,00 

425 Договорни услуги        
352.587,00 

426410 Објавување на огласи          
12.617,00 

426 Други тековни 
расходи 

         
12.617,00 

 СЕ ВКУПНИ РАСХОДИ   
18.020.076,00 

 СЕ ВКУПНИ ПРИХОДИ   
18.020.076,00 

 РАЗЛИКА                   
0,00 

РОСТУШЕ 31.12.2015 Година        
Шеф на сметковдство                Директор                       
Орце Инадески               Проф. Фуат Черкези, с.р. 
                                     
15. 
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 
Ростуше /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и 
Ростуше’’ 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 
Завршната сметка за финансиското работење во 

2015 година на Основното Училиште  „Блаже 
Конески„ од с.Скудриње. 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за 
усвојување на Завршната сметка за 
финансиското работење во 2015 година на 
Основното Училиште  „Блаже Конески„ од 
с.Скудриње, број 08-73/5 што Советот на 
Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 38-
мата седница, одржана на ден 25.02.2016 година. 



Број 09-77/3       Општина Маврово и Ростуше 
29.02.2016 год.             ГРАДОНАЧАЛНИК 
Ростуше                      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 31 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуше / пречистен текст 
Сл.Гласник бр.03/2015 година,  

Советот на Општината на седницата 
одржана на ден 25.02.2016 година ја разгледа 
завршната сметка за финансиското работење во 
2015 година  на ОУ „Блаже Конески“ од 
с.Скудриње за што го донесе следниот 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

I. Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 
усвои Завршната сметка за работењето во 
2015 година на Основното Училиште  „Блаже 
Конески„ од с.Скудриње.  

 

II. Примерок од овој заклучок да се достави до 
Градоначалникот, директорот на Основното 
Училиште и архивата. 

 

III. Овој заклучок влегува во сила со денот на 
неговото  објавување во ‘’Службен Гласник 
на Општина Маврово и Ростуше’’. 

 
Бр. 08-73/5             Совет на Оштина Маврово 
25.02.2016 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. 
 
OУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ“- С.СКУДРИЊЕ 
 ОПШТИНА: МАВРОВО И РОСТУША 
                           И З В Е Ш Т А Ј 
Од завршната сметка за 2015 година од 
Редовната жиро с-ка:744011114290315 

Конто                                Опис        Износ 

401130 Основни плати-други 
вработени 

  
8.670.158,00 

401310 Персонален данок на 
доход од плата 

     
658.289,00 

401 Основни плати   
9.328.447,00 

402110 Основни придонеси за 
ПИО 

  
2.300.200,00 

402210 Основен придонес за 
здравство 

     
932.847,00 

402220 Основен придонес за 
профес.заболување 

       
63.875,00 

402310 Основен придонес до 
Агенција за враб. 

     
153.346,00 

402 Придонеси за 
социјално 
осигурување 

  
3.450.268,00 

420120 Патување во земјата 
патни расходи 

     
107.000,00 

420 Патни и дневни 
расходи 

     
107.000,00 

421110 Електрична енергија        
78.920,00 

421130 Ѓубретарина        
80.621,00 

421220 Дрва        
73.000,00 

421310 Пошта          
6.000,00 

421320 Телефон и Телефакс        
20.506,00 

421430 Транспорт на стоки        
21.128,00 

421440 Транспорт на луѓе      
181.561,00 

421 Ком.услуги,греење,ком
.ун, транспорт 

     
461.736,00 

423110 Канцелариски 
материјали 

       
10.850,00 

423120 Списанија, Весници и 
други изданија 

       
12.433,00 

423190 Други административни 
материјали 

         
3.788,00 

423210 Материјали за АОП        
16.900,00 

423410 Прехрамбрени продукти 
и пијалаци 

         
9.700,00 

423610 Наставно-образовни 
помагала 

       
26.698,00 

423620 Училишни материјали        
20.730,00 

423720 Материјали за разни 
поправки 

       
30.110,00 

423710 Сред.за одрж.на хигиена        
16.740,00 

423990 Други материјали        
14.780,00 

423 Материјали и ситен 
инвентар 

     
162.729,00 

424210 Одржување на згради        
41.232,00 

424420 Поправ.и одрж.на 
софтвер.и 
хардвер.опре. 

       
49.518,00 

424 Поправки и тековно 
одржување 

       
90.750,00 

425130 Изнајмување на друг тип 
простор 

       
12.204,00 

425290 Други финансиски 
услуги-сметки 

         
6.300,00 

425720 Услуги за развој на 
наставниот план 

       
16.880,00 

425750 Услуги за вон училишни 
активности 

       
16.000,00 

425760 Превозни услуги во 
образованието 

        
43.340,00 

425990 Други договор.услуги         
51.991,00 



425 Договорни услуги       
146.715,00 

426210 Расходи за 
репрезентација 

        
30.853,00 

426410 Објавување на огласи           
2.950,00 

426 Други тековни расходи         
33.803,00 

 СЕ ВКУПНИ РАСХОДИ  
13.781.448,0
0 

 СЕ ВКУПНИ ПРИХОДИ  
13.781.448,0
0 

 РАЗЛИКА                 
0,00 

РОСТУШЕ 31.12.2015  година 
 Шеф на сметковдство                        Директор       
 Дип.ек.  Орце Инадески       Амзо Ахмедоски, с.р. 

 
16. 
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 
Ростуше /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и 
Ростуше’’ 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 
Завршната сметка за финансиското работење во 

2015 година на Основното Училиште „Денче 
Дејаноски„ од Маврови Анови 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за 
усвојување на Завршната сметка за 
финансиското работење во 2015 година на 
Основното Училиште  „Денче Дејаноски„ од 
Маврови Анови, број 08-73/6 што Советот на 
Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 38-
мата седница, одржана на ден 25.02.2016 година. 
 
Број 09-77/4      Општина Маврово и Ростуше 
29.02.2016 год.             ГРАДОНАЧАЛНИК 
    Ростуше                      Мукрем Мехмеди 
                         
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 31 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуше / пречистен текст 
Сл.Гласник бр.03/2015 година,  

Советот на Општината на седницата 
одржана на ден 25.02.2016 година ја разгледа 
завршната сметка за финансиското работење во 
2015 година  на ОУ „Денче Дејаноски“ од  
Маврови Анови за што го донесе следниот 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

I. Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 
усвои Завршната сметка за финансиското 
работење во 2015 година на Основното 
Училиште „Денче Дејаноски„ од с.Маврови 
Анови.  

 

II. Примерок од овој заклучок да се достави до 
Градоначалникот, директорот на Основното 
Училиште и архивата. 

 

III. Овој заклучок влегува во сила со денот на 
неговото  објавување во ‘’Службен Гласник 
на Општина Маврово и Ростуше’’. 

 
Бр. 08-73/6         Совет на Оштина Маврово 
29.02.2016 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. 
 

IZVE[TAJ NA OU DEN^E DEJANOSKI MAVROVI 

ANOVI 

Po zavr{na smetka za 2015 godina 
(op{tinska) 

RASHODI  

..............................,,,,,,,,

,,,,.  11.873.016,00                                                                         
401-Osnovni plati i nadomestoci,,,,,   

7.931.127,00 
401130- Osnovni 

plati..............,,,,,,,,,      

7.396.274,00 
401310- Personalen  

...................,,,,,,,,,       

534.853,00        
402-Pridonesi za socij. osiguruvawe 

,,,2.938.242,00 
402110-Osnovni pridonesi za PIO-

,,,,,1.958.846,00    
402210-Osnovni pridonesi za zdravstvo. 

794.384,00 
402220-Osnoven prid.za profesion.zab     

54.412,00             
402310-Osnovni prid.do age,za 

vrab,,,,,,   130.600,00 
420-Patuvawe vo zemjata patni 

rashodi..107.000,00               
420120-Patuvawe vo zemj. Patn. Rash. .    

107.000,00     
 421-Komunalni uslu,grewe,kom..i 

ns......351.951,00   
421110-Elektri~na energija............           

265.992,00  
421120-Vodovod i 

kanalizacija..................              

421130-\ubretarina 

......................................             



421220-Drva 

......................................

......         59.700,00  
421310-

Po{ta.................................

........            2.000,00 
421320-Telefon i 

telefaks................          

24.259,00                
 423 - Siten ive. ala dr. mat.za 

popravki.. 60.184,00     
423110- Kancelariski materijali......        

10.335,00 
423120- Vesnici i spisanija..               

423720- Materijali za raz,popravki.            

5.200,00 
423710 -Sredstva za odr`uvawe  higiena     
8.369,00 
423810-Site inventar alati materij ,.       

36.280,00                                                423990- 
Drugi materijali 

...........................         

 424- Popravki i tekovno odr`uvawe..  

....43.472,00   
424210- Odr`uvawe na zgradi 

..................   28.137,00 
424230-Dezinfekcija,dezinsek. i 

deratiza...     

424410-Popravka i odr.na 

mebel....................     

424420-Popr.i.odr`.hardver i softver       

2.835,00   
424440- Popravka i odr`. na dr.oprema 

,,..12.500,00         
 425- Dogovorni 

uslugi..........,,.................... 

174.827,00       
425250-Osiguru. na nedvi`n. i 

prava,,,,,,      9.483,00 
425290-Drugi finansiski 

uslugi...........        7.698,00  
425360-Судски такси....................................        2.400,00 
425490-Dr.zdravstveni 

uslugi................      15.160,00             
425760- Prevozni uslugi vo obrazov...      

140.086,00           
 426-Drugi tekovni rashodi...  

............    .....  6.901,00    
426410-Објавување на огласи ....................        4.449,00 
426990-Други оперативни расходи............        2.452,00 
464-Razni transferi 

.................................  

259.312,00 
464220-Pla}awa za sme.na u~en. 

.,,,,,,,,,,,,,, 259.312,00 
  VKUPNO PRIHODI: _______ __    

11.873.016,00     
 741- Prihodi od op{tina 

.................... 11.873.016,00 

    Sredstvata  se dobieni namenski i 

po odredeni  rashodni konta  sprema 

barawata и потребите  na Osnovnoto 
u~ili{te. 

Smetkovoditel                            

Direktor 

\ur~inoska Vaska                  

Viktor Mitreski, с.р. 
 

17. 
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 
Ростуше /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и 
Ростуше’’ 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 
Завршната сметка за финансиското работење во 
2015 година на Основното Училиште „Јосип Броз 
Тито„ од с.Жировница. 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за 
усвојување на Завршната сметка за 
финансиското работење во 2015 година на 
Основното Училиште  „Јосип Броз Тито„ од 
с.Жировница, број 08-73/7 што Советот на 
Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 38-
мата седница, одржана на ден 25.02.2016 година. 
 
 Број 09-77/5      Општина Маврово и Ростуше 
29.02.2016 год.             ГРАДОНАЧАЛНИК 
    Ростуше                      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 31 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуше / пречистен текст 
Сл.Гласник бр.03/2015 година,  

Советот на Општината на седницата 
одржана на ден 25.02.2016 година, ја разгледа 
завршната сметка за финансиското работење во 
2015 година  на ОУ „Јосип Броз Тито“ од 
с.Жировница за што го донесе следниот 
 

 Z  A  K  L  U Ч  O  K 

I. Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 
усвои Завршната сметка за финансиското 
работење во 2015 година на Основното 
Училиште : „Јосип Броз Тито„ од с.Жировница.  

II. Примерок од овој заклучок да се достави до 
Градоначалникот, директорот на Основното 
Училиште и архивата. 

 



III. Овој заклучок влегува во сила со денот на неговото  
објавување во ‘’Службен Гласник на Општина Маврово 
и Ростуше’’. 

              
Бр. 08-73/7         Совет на Оштина Маврово 
25.02.2016 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. 
 
OУ “JОСИП БРОЗ TИTO“-С.ЖИРОВНИЦА 
ОПШТИНА: МАВРОВО  И  РОСТУША 
                          И З В Е Ш Т А Ј 
Од заврфшната сметка за 2015 година од 
Редовна жиро с-ка:744010761790317 

Конто                                
Опис 

       Износ 

401130 Основни плати-други 
вработени 

  
10.148.494,00 

401310 Персонален данок на 
доход од плата 

       
761.488,00 

401 Основни плати   
10.909.982,00 

402110 Основни придонеси за 
ПИО 

    
2.690.136,00 

402210 Основен придонес за 
здравство 

    
1.090.999,00 

402220 Основен придонес за 
профес.заболување 

         
74.722,00 

402310 Основен придонес до 
Агенција за враб. 

       
179.359,00 

402 Придонеси за 
социјално 
осигурување 

    
4.035.216,00 

420120 Патување во земјата 
патни расходи 

       
107.000,00 

420 Патни и дневни 
расходи 

       
107.000,00 

421110 Електрична енергија        
106.194,00 

421130 Ѓубретарина          
18.900,00 

421220 Дрва        
327.240,00 

421320 Телефон и Телефакс          
18.243,00 

421 Ком.услуги,греење,ко
м.ун, транспорт 

       
470.577,00 

423110 Канцелариски 
материјали 

         
18.460,00 

423120 Списанија, Весници и 
други изданија 

         
11.200,00 

423710 Сред.за одрж.на 
хигиена 

         
64.340,00 

423990 Други материјали            
4.000,00 

423 Материјали и ситен 
инвентар 

         
98.000,00 

424210 Одржување на згради          
20.050,00 

424420 Поправ.и одрж.на 
софтвер.и 
хардвер.опре. 

         
19.950,00 

424 Поправки и тековно 
одржување 

         
40.000,00 

425290 Други финансиски 
услуги- за  завршна 
сметка 

           
2.100,00       

425760 Превозни услуги во 
образованието 

       
311.923,00 

425990 Други договор.услуги 
(плаќање камати) 

         
43.233,00   

425 Договорни услуги        
357.256,00 

426210 Расходи за 
репрезентација 

           
6.510,00 

426410 Објавување на огласи          
23.163,00 

426 Други тековни 
расходи 

         
29.673,00 

 СЕ ВКУПНИ 
РАСХОДИ 

  
16.047.704,00 

 СЕ ВКУПНИ 
ПРИХОДИ 

  
16.047.704,00 

 РАЗЛИКА                    
0,00 

РОСТУШЕ 31.12.2015  година 
 Шеф на сметковдство                         Директор       
  Дип.ек.  Орце Инадески    Гафур  Кадриоски, с.р. 
 
18. 
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 
Ростуше /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и 
Ростуше’’ 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 
Завршната сметка за финансиското работење во 
2015 година на Средното Оопштинско Училиште 

„Маврово-Ростуше“ од с.Ростуше 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за 
усвојување на Завршната сметка за 
финансиското работење во 2015 година на 
Средното Општинско Училиште „Маврово-
Ростуше„ од с.Ростуше, број 08-73/8 што Советот 
на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 38-
мата седница, одржана на ден 25.02.2016 година. 
 
Број 09-77/6      Општина Маврово и Ростуше 
29.02.2016 год.             ГРАДОНАЧАЛНИК 
    Ростуше                      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 31 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуше / пречистен текст 
Сл.Гласник бр.03/2015 година,  

Советот на Општината на седницата 
одржана на ден 25.02.2016 година, ја разгледа 
завршната сметка за финансиското работење во 
2015 година  на СОУ „Mаврово-Ростуше“ од 
с.Ростуше, за што го донесе следниот 
 

Z  A  K  L  U  Ч  О  К 

I. Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 
усвои Завршната сметка за финансиското 
работење во 2015 година на Средното 
Општинско Училиште „Маврово-Ростуше„ од 
с.Ростуше.  

 

II. Примерок од овој заклучок да се достави до 
Градоначалникот, директорот на Основното 
Училиште и архивата. 

 

III. Овој заклучок влегува во сила со денот на 
неговото  објавување во ‘’Службен Гласник 
на Општина Маврово и Ростуше’’. 

 
Бр. 08-73/8         Совет на Оштина Маврово 
25.02.2016 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. 
      
 СOУ “МАВРОВО-РОСТУШЕ“-С.РОСТУШЕ 
             ОПШТИНА: МАВРОВО И РОСТУША 
                              И З В Е Ш Т А Ј 
Од завршната сметка за 2015 година од 
Редовната жиро с-ка:744016163890311 

Конто                                
Опис 

       Износ 

401130 Основни плати-други 
вработени 

     
5.183.988,00 

401310 Персонален данок на 
доход од плата 

        
389.097,00 

401 Основни плати      
5.573.085,00 

402110 Основни придонеси за 
ПИО 

     
1.374.160,00 

402210 Основен придонес за 
здравство 

        
557.319,00 

402220 Основен придонес за 
профес.заболување 

          
38.168,00 

402310 Основен придонес до 
Агенција за враб. 

          
91.611,00 

402 Придонеси за 
социјално 
осигурување 

     
2.061.258,00 

420120 Патување во земјата 
патни расходи 

        
152.000,00 

420 Патни и дневни 
расходи 

        
152.000,00 

421110 Електрична енергија           
70.012,00 

421130 Ѓубретарина           
48.825,00 

421220 Дрва         
104.000,00 

421310 Пошта             
3.546,00 

421320 Телефон и Телефакс           
51.149,00 

421410 Горива и масла         
151.000,00 

421 Ком.услуги,греење,ко
м.ун, транспорт 

        
428.532,00 

423110 Канцелариски 
материјали 

          
37.955,00 

423120 Списанија, Весници и 
други изданија 

          
3.634,00 

423610 Наставно-образовни 
помагала 

        
18.050,00 

423710 Сред.за одрж.на 
хигиена 

       
138.768,00 

423810 Ситен инвентар          
71.546,00 

423 Материјали и ситен 
инвентар 

       
269.953,00 

424210 Одржување на згради          
26.750,00 

424230 Дезинфекција,дезинсе
кција и деритизација 

         
63.862,00 

424420 Поправ.и одрж.на 
софтвер.и 
хардвер.опре. 

         
75.653,00 

424440 Поправки и одржување 
на др.опрема 

         
37.352,00 

424 Поправки и тековно 
одржување 

       
203.617,00 

425290 Други финансиски 
услуги-сметки 
(плаќање на завршни 
сметки) 

 
            
6.300,00 

425740 Допонителни 
активности на ученици 

            
5.400,00 

425760 Превозни услуги во 
образованието 

     
2.841.397,00 

425990 Други договор.услуги         
214.902,00 

425 Договорни услуги      
3.067.999,00 

426210 Расходи за 
репрезентација 

          
74.569,00 

426410 Објавување на огласи           
22.561,00 

426990 Други оперативни 
расходи 

          
12.550,00 

426 Други тековни 
расходи 

        
109.680,00 

480190 Купување на друга 
опрема  

          
17.910,00 

480 Купување на опрема 
и машини 

          
17.910,00 



481230 Реконструкција на 
деловни објекти 

        
100.900,00 

481 Градежни објекти         
100.900,00 

482930 Изградба на други 
објекти 

          
15.000,00 

482 Други градежни 
објекти 

          
15.000,00 

483110 Купување на 
канцелариски мебел 

          
15.500,00 

483 Купување на 
училишен мебел 

          
15.500,00 

 СЕ ВКУПНИ 
РАСХОДИ: 

   
12.015.434,00 

 СЕ ВКУПНИ 
ПРИХОДИ: 

   
12.015.434,00 

 РАЗЛИКА:                     
0,00 

РОСТУШЕ 31.12.2015  година 
Шеф на сметковдство                        Директор       
Дип.ек.  Орце Инадески       Бајрам Требишки, с.р. 
                                     
19. 
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 
Ростуше /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и 
Ростуше’’ 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 усвојување на 

Завршната сметка на општинското ЈПКД 
,,Маврово,,   од Маврови Анови за 2015 година. 

 
СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за усвојување на 
завршната сметка на општинското ЈПКД 
,,Маврово,, од Маврови Анови за 2015 година, 
број 08-73/9 што Советот на Општина Маврово и 
Ростуше ја донесе на 38-мата седница, одржана 
на ден 25.02.2016 година. 
 
Број 09-77/7       Општина Маврово и Ростуше 
29.02.2016 год.             ГРАДОНАЧАЛНИК 
    Ростуше                   Мукрем Мехмеди, с.р. 

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 9 Од 

Законот за локална самоуправа /”Службен весник 
на РМ” 5/2002/, а во согласност со член 53 од 
Законот за буџетите/”Сл.Весник на РМ бр.79/93, 
3/94, 71/96, 15/99, 85/99,46/2000, 11/2оо1, 
35/2001, и 93/2001”. Како и врз основа на член 25, 
став 1, точка 31 од Статутот на општината, и 
член 124 , и член 149, став 2 , од Деловникот за 
работа на Советот. 

Советот на Oпштина Маврово и Ростуше 
разгледувајќи ја завршната сметка за 
финансиското работење во 2015 година на 

општинското ЈПКД „Маврово“ од М.Анови, на 
седницата одржана на ден   25.02.2016  година ја 
донесе следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на Завршната сметка на 

општинското ЈПКД ,,Маврово,, од Маврови Анови 
за 2015 година. 

 
Член   1 

Советот на Општина Маврово и Ростуша 
ја усвои Завршната сметка на општинското 
Јавното претпријатие за комунални дејности 
,,Маврово,, од Маврови Анови за 2015 година. 
На остварените приходи и расходи е извршен 
следниот распоред: 
1. Вкупен износ на остварени приходи изнесува 

.. 18.379.940,00 денари. 
2. Вкупен износ на остварени расходи изнесува 

... 16.659.866,оо денари. 
3. Вкупен износ на пренесен вишок на средства 

.......1.548.067,оо денари. 
 

Член   2 
 Остварениот вишок во износ од 
1.548.067,00 денари се пренесува во Буџетот на 
Јавното претпријатие за комунални дејности 
,,Маврово,, од Маврови Анови за 2016 година. 
 

Член  3 
Општиот дел од Завршната сметка на 

Јавното претпријатие за комунални 
дејности„Маврово“ на Општина Маврово и 
Ростуше за 2015 година ќе биде објавен во 
Службен гласник на локалната самоуправа 
Маврово и Ростуше  

 
Член  4 

 Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во “Службен 
гласник на Општина Маврово и Ростуше”. 
 

            Бр. 08-73/9                Совет на Оштина Маврово 
25.02.2016 год.                       Ростуше 
Р о с т у ш е                 П р е т с е д а т е л 
              Неџат Исмаили, с.р. 
 
20. 
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 
Ростуше /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и 
Ростуше’’ 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 
финансискиот план на општинското ЈПКД 



,,МАВРОВО,, од  Маврови Анови за 
водоснабдување и собирање на цврстиот отпад 

на територијата на општината за 2016 година 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за 
усвојување на финансискиот план на 
општинското ЈПКД ,,МАВРОВО,, од  Маврови 
Анови за водоснабдување и собирање на 
цврстиот отпад на територијата на општината за 
2016 година, број 08-73/10 што Советот на 
Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 38-
мата седница, одржана на ден 25.02.2016 година. 

                                                                        
Број 09-77/8      Општина Маврово и Ростуше 
29.02.2016 год.             ГРАДОНАЧАЛНИК 
Ростуше                      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 29 и член 72 став 1 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуша /пречистен текст 
Сл.Гласник бр.03/2015 година.  

Советот на општината на седницата 
одржана на ден  25.02.2016 година разгледувајќи 
го финансискиот план за 2016 година на ЈПКД 
„Маврово“ од М.Анови го  донесе следниот  
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 
I. Советот на Општина Маврово и Ростушe  го 

усвои финансискиот план на општинското 
ЈПКД ,,МАВРОВО,, од  Маврови Анови за 
водоснабдување и собирање на цврстиот 
отпад на територијата на општината за 2016 
година. 

II.  Примерок од овој Заклучок да се достави до 
градоначалникот, директорот на ЈПКД 
,,МАВРОВО,, и архивата на општината. 

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

Бр. 08-73/10         Совет на Оштина Маврово 
25.02.2016 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. 
  
21. 
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 
Ростуше /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и 
Ростуше’’ 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  програмата за работа на 

општинското ЈПКД ,,МАВРОВО,, од  Маврови 
Анови за водоснабдување и собирање на 

цврстиот отпад за 2016 година на територијата 
на општината 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за 
усвојување на Годишната  програмата за работа 
на општинското ЈПКД ,,МАВРОВО,, од  Маврови 
Анови за водоснабдување и собирање на 
цврстиот отпад за 2016 година на територијата 
на општината, број 08-73/11 што Советот на 
Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 38-
мата седница, одржана на ден 25.02.2016 година. 
 
Број 09-77/9      Општина Маврово и Ростуше 
29.02.2016 год.             ГРАДОНАЧАЛНИК 
Ростуше                      Мукрем Мехмеди 
                              
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 Ростуше /пречистен текст 
Сл.Гласник бр.03/2015 година,  

Советот на Општината на седницата 
одржана на ден  25.02.2016 година разгледувајќи 
ја годишната Програма за работа на општинското 
ЈПКД „Маврово“ за 2016 година го  донесе 
следниот  

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 
I. Советот на Општина Маврово и Ростуша  ја 

усвои  Годишната  програмата за работа на 
општинското ЈПКД ,,МАВРОВО,, од  
Маврови Анови за водоснабдување и 
собирање на цврстиот отпад за 2016 година 
на територијата на општината. 

II. Примерок од овој Заклучок да се достави до 
градоначалникот, директорот на ЈПКД 
,,МАВРОВО,, и архивата на општината. 

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

Бр. 08-73/11         Совет на Оштина Маврово 
25.02.2016 год.                Ростуше 
Р о с т у ш е              П р е т с е д а т е л 
              Неџат Исмаили, с.р. 
 
22.  
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 
Ростуше /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и 
Ростуше’’ 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 финансиското работење 
на Општина Маврово и Ростуша за 2015 година. 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за 
усвојување на Годишниот извештај за 
финансиското работење на Општина Маврово и 
Ростуша за 2015 година, број 08-73/12 што 
Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 
донесе на 38-мата седница, одржана на ден 
25.02.2016 година. 
 
Број 09-77/10     Општина Маврово и Ростуше 
29.02.2016 год.             ГРАДОНАЧАЛНИК 
 Ростуше                      Мукрем Мехмеди, с.р 

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 9 Од 
Законот за локална самоуправа /”Службен весник 
на РМ” 5/2002/, а во согласност со член 53 од 
Законот за буџетите/”Сл.Весник на РМ бр.79/93, 
3/94, 71/96, 15/99, 85/99,46/2000, 11/2оо1, 
35/2001, и 93/2001”. Како и врз основа на член 25, 
став 1, точка 4 од Статутот на општината, и член 
124, и член 149, став 2 , од Деловникот за работа 
на Советот. 

Советот на Oпштина Маврово и Ростуше 
на седницата одржана на ден   25.02.2016  
година, го разгледа годишниот извештај за 
финансиското работење за 2015 година на 
Општина Маврово и Ростуше за што го  донесе 
следниот 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 
I. Советот на Општина Маврово и Ростуше  го 

усвои годишниот извештај за финансиското 
работење на Општина Маврово и Ростуша за 
2015 година. 

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

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

Бр. 08-73/11          Совет на Оштина Маврово 
25.02.2016 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. 
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 
Ростуше /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и 
Ростуше’’ 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 Завршната сметка на Буџетот   на 
ЕЛС Маврово и Ростуше за 2015 година. 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Завршната сметка на Буџетот на 
ЕЛС Маврово и Ростуше за 2015 година, број 08-73/13 
што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 
донесе на 38-мата  седница, одржана на ден 
25.02.2016 година. 
 
Број 09-77/11     Општина Маврово и Ростуше 
29.02.2016 год.             ГРАДОНАЧАЛНИК 
Ростуше                      Мукрем Мехмеди, с.р 
 
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 
Ростуше /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и 
Ростуше’’ 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 Завршната сметка на Буџетот на 

ЕЛС Маврово и Ростуше за 2015 година. 
 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Завршната сметка на Буџетот на 
ЕЛС Маврово и Ростуше за 2015 година, број 08-73/13 
што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 
донесе на 38-мата  седница, одржана на ден 
25.02.2016 година. 
 
Бр. 08-73/12          Совет на Оштина Маврово 
25.02.2016 год.                   Ростуше 
Р о с т у ш е              П р е т с е д а т е л 

              Неџат Исмаили, с.р. 

 
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 

to~ka 2 od Zakonot za lokalna 

samouprava ("Slu`ben vesnik na 

R.M."br.5/2002) i ~len 149  stav  2  

od Delovnikot za rabota na ELS  

Mavrovo i Rostu{a  ("Slu`ben glasnik 

na ELS Mavrovo i Rostu{e br.03/2006),  

Sovetot na ELS Mavrovo i Rostu{e  na 

sednicata odr`ana na den  25.02. 2016 

godina, donese 

 

Z A V R [ N A     S M E T K A 

NA BUXETOT NA ELS  МАВРОВО И 

РОСТУШЕ ZA  2015 GODINA 

 

^len 1 

Zavr{nata smetka na Buxetot na 

edinicata na lokalnata samouprava za 

2015 godina se sostoi od:   

 

 Plan Realizacija 



 

Vkupno prihodi 

 

181.120.68

8 

             

    

174.062.484 

Dano~ni prihodi 18.562.500    16.075.379 

Nedano~ni 

prihodi 

  1.300.000 892.768 

Kapitalni 

prihodi 

34.750.000     32.989.355 

Transferi                  
33.625.188 

    28.290.316 

Dotacii 73.343.000       77.630.846 

Donacii   8.400.000  7.411.908 

Samofinansiraчk
i 

    140.000 196.163 

 
кредити 

              
11.000.000 

 
      10.575.749 

   

   

   
 

Vkupno rashodi 
 

181.120.688 
 
  144.359.480 

Utvrdeni nameni    
179.750.688 

  143.642.435  

Rezervi        

1.370.000 

         

717.045 

       

 
Saldo na 31.12.2015              

29.703.004                                                         

 
^len 2 

 Razlikata pome|u ostvarenite 

prihodi i izvr{enite rashodi na 

osnovniot buxet vo iznos od  

20.534.134 denari se prenesuva kako 

vi{ok na  prihodi od prethodnata 

godina na osnovniot buxet na Маврово и 

Ростушe  za 2016 godina.  

 Razlikata pome|u ostvarenite 

prihodi i izvr{enite rashodi na 

buxetot na blok  dotaciite vo iznos od  

5.893.168 denari se prenesuva kako vi{ok 
na  prihodi od prethodnata godina na 

buxetot na blok dotacii na  Маврово и 

Ростушe za 2016 godina. 

  Razlikata pome|u ostvarenite 

prihodi i izvr{enite rashodi na od 

samofinansira~ki aktivnosti vo iznos 

od 69.779 denari se prenesuva kako 

vi{ok na  prihodi od prethodnata 

godina na buxetot na samofinansira~ki 

aktivnosti na  ELS Маврово и Ростушe  za 

2016 godina. 

 Razlikata pome|u ostvarenite 

prihodi i izvr{enite rashodi na 

buxetot na donacii vo iznos od  3.205.923  
denari se prenesuva kako vi{ok na  

prihodi od prethodnata godina na 

buxetot na  donacii na  ELS Меврово и 

Ростушe  za 2016 godina. 

 
 

^len 3  

 Planiranite i ostvarenite 

prihodi po izvori i vidovi, odnosno 

planiranite i izvr{enite rashodi po 

osnovni nameni se iska`ani vo 

bilansite na prihodi i rashodi na 

Zavr{nata smetka na Buxetot na 

edinicata na lokalnata samouprava 

Маврово и Ростуше   za 2015 godina  i 
toa: 

Чlen 4 
 Vo Posebniot del na Zavr{nata 

smetka na Buxetot na edinicata na 

lokalnata samouprava Маврово и Рсостуше  

za 2015 godina se prika`uvaat rashodite 
po programi, podprogrami, po smetki i 

stavki. 

 
^len 5 

 Op{tiot del na Zavr{nata smetka 

na Buxetot na edinicata na lokalnata 

samouprava Маврово и Ростуше za 2015 
godina se objavuva vo Slu`beniot 

glasnik na edinicata na lokalnata 

samouprava Маврово и Ростуше.  
 
Бр. 08-73/13          Совет на Оштина Маврово 
25.02.2016 год.                   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 
Ростуше /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и 
Ростуше’’ 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 
Завршната сметка на Буџетот на ЕЛС Маврово и 

Ростуше за 2015 година. 
 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на 
Завршната сметка на Буџетот на ЕЛС Маврово и 
Ростуше за 2015 година, број 08-73/14 што Советот на 
Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 38-мата 
седница, одржана на ден 25.02.2016 година. 
 



Број 09-77/12      Општина Маврово и Ростуше 
29.02.2016 год.             ГРАДОНАЧАЛНИК 
 Ростуше                      Мукрем Мехмеди, с.р 
 
Врз основа на член 36, став 1, точка 2 Од Законот 
за локална самоуправа /”Службен весник на РМ” 
5/2002/,а во согласност со член 53 од Законот за 
буџетите/”Сл.Весник на РМ бр.79/93, 3/94, 71/96, 
15/99, 85/99,46/2000, 11/2оо1, 35/2001, и 93/2001”. 
Како и врз основа на член 124 , и член 149, став 
2, од Деловникот за работа на Советот. 

Советот на Општина Маврово и Ростуше 
на седницата одржана на ден    25.02.2016 
година, донесе 
 
                        О  Д  Л  У  К  А   
За одобрување на завршната сметка на Буџетот 
на Општина Маврово и Ростуше за 2015 година. 
 

Член   1 
 Се одобрува Завршната сметка на 
Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 
20154 година. 
 На остварените приходи и расходи е 
извршен следниот распоред: 
4. Вкупен износ на остварени приходи изнесува 
....181.120.688,оо денари. 
5. Вкупен износ на остварени расходи изнесува 

....174.062.484,оо денари. 
6. Вкупен износ на пренесен вишок на средства 

..... 20.534.134,оо денари. 
 

Член   2 
Разликата помеѓу остварените приоходи 

и извршените расходи на основниот буџет во 
износ од 20.534.134,оо денари, како вишок на 
приходи од предходната година  на основниот 
буџет, се пренесува во Буџетот на Општината 
Маврово и Ростушe за 2016 година. 
 Разликата помеѓу остварените приходи и 
извршените расходи на буџетот на блок дотации 
во износ од 5.893.8168.00 денари се пренесува 
како вишок на приходи од предходната година на 
буџетот на блок дотации на ЕЛС Општина 
Маврово и Ростушe за 2016 година. 
 Разликата помеѓу остварените приходи и 
извршените расходи на буџетот на донации во 
износ од 3.205.923,00 денари, се пренесуваат 
како вишок на приходи од прдходната година на 
буџетот на донации на ЕЛС Маврово и Ростуше 
за 2016 година. 
 Разликата помеѓу остварени приходи и 
извршените расхди на сметката на 
самофинансирачки активности во износот од 
69.779,00 денари се пренесуваат како вишак од 
предходната годинаво буџетот за 2016 година. 

 
Член   3 

 Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во “Службен 
гласник на Општина Маврово и Ростушe”. 
 
Бр. 08-73/14          Совет на Оштина Маврово 
25.02.2016 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 
Ростуше /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и 
Ростуше’’ 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 финансиска помош за одбележување на 
планинарска патека и други активности на ЕПЦ -

Еко промотивен центар од с.Маврово 
 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
одобрување на финансиска помош за 
одбележување на планинарска патека и други 
активности на ЕПЦ-Еко промотивен центар од 
с.Маврово, број 08-73/15 што Советот на 
Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 38-
маta седница, одржана на ден 25.02.2016 година. 
 
Број 09-77/13      Општина Маврово и Ростуше 
29.02.2016 год.             ГРАДОНАЧАЛНИК 
 Ростуше                      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.03/2015 
година, Советот на Општината на седницата 
одржана на ден 25.02.2016    година, ја донесе 
следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
    За одобрување на финансиска помош за 
одбележување на планинарска патека и други 

активности на ЕПЦ -Еко промиотивен центар од 
с.Маврово 

 
Член 1 

 Се одобрува   финансиска помош во 
износ од  60.000,00 денари на ЕПЦ- Еко 
промотивен центар од с.Маврово за 
одбележување на планинарска патека до 
родната куќа на Доситеј- Манастир 
св.Пантелемојн и други активности. 



Средствата за оваа намена ќе бидат 
исплатени од буџетот на општината за 2016 
година. 

Член  2 
 Паричната помош се доделува врз 
основа на поднесено барање од ЕПЦ- Еко 
промотивен центар од с.Маврово . 
 Дел од средствата ќе бидат уплатени на 
ЕПЦ- Еко промотивен центар од с.Маврово со  т-
с/ка 200002910806838  - Стопанска Банка-Скопје. 
  

Член  3 
 Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во ‘’Службен Гласник на Општина 
Маврово и Ростушe’’. 
Бр. 08-73/15          Совет на Оштина Маврово 
25.02.2016 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 
Ростуше /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и 
Ростуше’’ 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 
финансиска помош за одржување на конгрес на 

Радиолошки Технолози на Република 
Македонија за 2016 година. 

 
  СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
одобрување на финансиска помош за одржување 
на конгрес на Радиолошки Технолози на 
Република Македонија за 2016 година, број 08-
73/16 што Советот на Општина Маврово и 
Ростуше ја донесе на 38-мата  седница, одржана 
на ден 25.02.2016 година. 
 
Број 09-77/14      Општина Маврово и Ростуше 
29.02.2016 год.             ГРАДОНАЧАЛНИК 
 Ростуше                      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.03/2015 
година,  

Советот на Општината на седницата 
одржана на ден 25.02.2016    година, ја донесе 
следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 

    За одобрување на финансиска помош за одржување 
на конгрес на Радиолошки Технолози на 

Р.Македонија за 2016 г. 
 

Член 1 
 Се одобрува   финансиска помош во 
износ од  30.000,00 денари на Здружението на 
Радиолошки Технолози на Македонија (ЗРТМ), за 
одржување на осмиот Конгрес на Радиолошките 
Технолози на Македонија со меѓународно 
учество кој ќе биде одржан од 10 до 12 Јуни 2016 
година во Хотел Бистра Маврово. 

Средствата за оваа намена ќе бидат 
исплатени од буџетот на општината за 2016 
година. 
 

Член  2 
 Паричната помош се доделува врз 
основа на поднесено барање од Здружението на 
Радиолошки Технолози на Македонија (ЗРТМ) . 
 Одобрениот износ ќе бидат уплатени на  
 

Член  3 
 Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во ‘’Службен Гласник на Општина 
Маврово и Ростушe’’. 
 
Бр. 08-73/16          Совет на Оштина Маврово 
25.02.2016 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 
Ростуше /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и 
Ростуше’’ 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 

финансиска помош за лекување  
на Седат Јонузи од с.Жировница 

 
  СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
одобрување на финансика помош за лекување 
на (Седат Јонузи од с.Жировница), број 08-73/17 
што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 
донесе на 38-мата седница, одржана на ден 
25.02.2016 година. 
 
Број 09-77/15      Општина Маврово и Ростуше 
29.02.2016 год.             ГРАДОНАЧАЛНИК 
 Ростуше                      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  25.02.2016   година, ја донесе 
следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на парична помош за лекување 

 
Член 1 

 Се одобрува   парична помош во износ од 
8.000,оо денари за лекување на Седат Јонузи од 
с.Жировница, жител на Општина Маврово и 
Ростуше. 

Средствата ќе бидат исплатени од 
буџетот на општината за 2016 година а ќе бидат 
наменети за лекување и други медицински 
третмани. 
 

Член  2 
Паричната помош се доделува врз 

основа на поднесено писмено барање од Седат 
Јонузи од 09.12.2015 година. 
 Средствата ќе бидат исплатени од 
буџетот на општината за 2016 година на 
трансакциона сметка  370000024727947 
ростандард Банка. 
  

Член  3 
 Оваа одлука ќе биде објавена во 
‘’Службен Гласник на Општина Маврово и 
Ростушe’’ а ќе влезе во сила осмиот ден  од 
денот на нејзиното објавување. 
 
Бр. 08-73/17          Совет на Оштина Маврово 
25.02.2016 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 
Ростуше /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и 
Ростуше’’ 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 службено 

патување на градоначалникот на општината 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за  
одобрување на службено студиска посета на 
Градоначалникот на Општина Мврово и Ростуше 
Мукрем Мехмеди во Република Кипар, број 08-
73/18 што Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја донесе на 38-мата седница одржана 
на ден 25.02.2016 година. 
 
Број 09-77/16      Општина Маврово и Ростуше 
29.02.2016 год.             ГРАДОНАЧАЛНИК 
 Ростуше                      Мукрем Мехмеди, с.р 
 
Врз основа на ллен 36,став 1, точка 15 од 
Законот за локална самоуправа ,,/Сл.Весник на 
РМ,, број 05/2009 и член 25 став 1 , точка 42 од 
Статутот на Општина Маврово и Ростуша 
сл.гласник бр.6/2008  а во согласност со член 5 и 
9 од Уредбата за издтоци за службени патувања 
и селидби во странство што на органите на 
државнмата управа им се признаваат во тековни 
трошоци /,,Сл.Весник на РМ,, бр.50/00 и 74/02/, 
Советот на Општина Маврово и Ростуша на 
седницата одржана на ден 25.02.2016 година 
донесе 

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

странство на Градоначалникот на општина 
Маврово и Ростуше 

 
Член  1 

Со оваа одлука му се одобрува службено 
патување на Градоначалникот на Општина 
Маврово и Ростуша Мукрем Мехмеди во 
Република Кипар, за проектот балканска 
соработка помеѓу Р.Македонија и Балканските 
држави. 

 Студиското патување ќе се одржи во 
периодот од 15 до 18 Март 2016 година во 
организација на ЕСЕНТЕПЕ БЕЛЕДИЈЕСИ. 
 

Член  2 
Тековните трошоци за службеното 

патување во странство се на трошок на проектот. 
 Дневницата за службеното патување ќе 

биде исплатена во износ од 20% предвидена за 
државата во која се патува, односно ќе бидат 
исплатени согласно Решението за изменување 
на Решението за највисоки износи на дневници 
за службени патувања и селидби во странство 
што на органите на државната управа им се 
признаваат во тековни трошоци /Сл.Весник на 
РМ,, бр. 49/2004/. 
 

Член  3 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во ,,Службен Гласник на Општина 
Маврово и Ростуша,,. 
 
Бр. 08-73/18          Совет на Оштина Маврово 
25.02.2016 год.                   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 24 и член 31 од Упаството за 
начинот и техниката на постапување со 
архивскиот и документарен  материјал во 
канцелериското и архивското работење 
/,,Службен Весник на РМ,, број 99/2014/, во врска 
со 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 05.02.2016 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
За електронско водење на архивата во Општина 

Маврово и Ростуше 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука се отпочнува со 
електронско водење на архивата во Општина 
Маврово и Ростуше за следните организациони 
единици: 
01 – Oснивање, организација и развој, 

- 02 – Управување и раководење, 

- 03- Канцелериско-архивски, правни и 

општи работи, 

- 04- Човечки ресурси, 

- 05- Финансиско и материјално работење, 

- 06 -Одбрана и безбедност, 

- 07 -Електронски систем и автоматска 

обработка на податоците, 

- 08 – Совет на општината (Комисии), 

- 09 – Градоначалник, 

- 12 – Одделение за финансисики 

прашања, 

- 13 – Одделение за правни, општи 

рабопти и јавни дејности,  

- 14 – Одделение за управување со 

човечки ресурси и 

- 15 – Одделение за внатрешна ревизија  

 
Член 2 

 За Огранизационите единици 10 – 
Одделение за урбанизам, комунални дејности, 
локален економски развој и заштита на животна 
средина и 11- Одделение за инспекциски надзор 
арховското работење ќе биде во хартиена форма 
во деловоник, од причина што овие одделенија 
се просторно оддалечени од седиштето на 
Општината во с. Ростуше.  

 
Член 3 

 Се задолжува архиварот на Општина 
Маврово и Ростуше, досегашнитете заведени 
предмети од деловоникот за 2016 година, 
почнувајќи од број 01 па се до број 52 да ги внесе 
во електронскиот систем на архивата. 

 
Член 4 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување, ќе се применува со 
ретроактивно дејство од 01.01.2016 година и ќе 
се објави во „Службен Гласник“ на Општина 
Маврово и Ростуше. 
                                                                                    
Доставено до 
- Архивата на општината 
- Градоначалникот 
- Архивот на РМ 
  Подрачно одделение - Тетово  
 
Број 09-53/2             Општина Маврово и Ростуше 
05.02.2016 год.                ГРАДОНАЧАЛНИК 
Ростуше                            Мукрем Мехмеди, с.р 

 
 
 
30. 
Врз основа  на член 113 став 1 точка 5 од 
Законот за работни односи /,,Службен Весник на 
РМ” број 167/2015 (пречистен текст)/, член 19 
став 3 од Одлуката за извршување на Буџетот на 
Општина Маврово и Ростуше за 2016 година, 
број 08-398/6 од 23.12.2015 година /,,Службен 
Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 
12/2015/ 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 08.02.2016 година 
донесе  
 

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

од потесно семејство на вработен 
 

1. На Рада Личковска Маврово, вработена во 
Основно Училиште ,,Денче Дејаноски,, – Маврови 
Анови, вработена на работно место хигиеничар, 
поради смрт на член од потесно семејство, т.е 
смрт на нејзиниот сопруг Слободан Личковски,. 
со кој живеела во заедница, а кој починал на ден 
22.01.2016 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 2016 година,  
број 07-398/6 од 23.12.2015 година /,,Службен 
Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 
12/2015/.  
2. Отпремнината да се исплати од средствата 
предвидени во Буџетот на Општина Маврово и 
Ростуше за 2016 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 03-11 од 05.02.2016 
година, до Општината се обрати Основното 
Училиште ,,Денче Дејаноски” – Маврови Анови,  
со барање да на вработената  Рада Личковска 



и се испати отпремнина за посмртни трошоци 
за нејзиниот сопруг, кој починал на ден 
22.01.2016 година. 
Согласно член 19, став 3 од Одлуката за 
извршување на Буџетот на Општина Маврово 
и Ростуша за 2016 година, број 398/6 од 
23.12.2015 година /,,Службен Гласник на 
Општина Маврово и Ростуша” број 12/2015/ 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 ,,Денче Дејаноски,, М.Анови 
- архивата на општината 
- Oдд.за финансиски прашања 
 
Број 09-50/2      Општина Маврово и Ростуше 
08.02.2016 год.             ГРАДОНАЧАЛНИК 
Ростуше                      Мукрем Мехмеди, с.р 
 
31. 
Врз основа на член 50, став 1, точка 16 од 
Законот за локалната самоуправа (Службен 
Весник на РМ, бр.5/2002), Градоначалникот на 
Општина Маврово и Ростуше ја донесува 
следната: 
 

О Д Л У К А 
за враќање на наменски неупотребени 

средстба 
 
Со оваа Одлука се дозволува враќање на 

средства кои и се доделени на Општина Маврово 
и Ростуше од страна на Управата за прашања на 
борците и воените инвалиди, Министерство за 
труд и социјална политика на Р.Македонија, со 
намена уредување и одржување на гробиштата и 
гробовите на паднатите борци во 
Антифашистичката војна и други национално 
ослободителни војни во Македонија погребани 
на територијата на РМ за 2015 година. 

Износот на средства кои треба да се 
вратат е 110.000,оо денари. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

На ден 21.08.2015 година од страна на 
Управата за прашања на борците и воените 
инвалиди, Министерство за труд и социјална 
политика на Р.Македонија на сметка на Општина 
Маврово и Ростуше префрлени се средства во 

висина од 110.000.оо денари со намена за 
Управата за прашања на борците и воените 
инвалиди, Министерство за труд и социјална 
политика на Р.Македонија, со намена уредување 
и одржување на гробиштата и гробовите на 
паднатите борци во Антифашистичката војна и 
други национално ослободителни војни во 
Македонија погребани на територијата на РМ за 
2015 година. 

Средствата ќе бидат вратени на 
следната сметка:  

Примач: Министерство за труд и 
социјална политика 

Банка на примач: Народна Банка на РМ 
Трезорска сметка: 100000000063095 
Сметка на буџетски корисник: 

150010029988910 
Приходна програма: 725939-50 
Откако во текот на 2015 година истите не 

беа искористени, а по претходно поднесено 
барање од страна на Управата за прашања на 
борците и воените инвалиди, Министерство за 
труд и социјална политика на Р.Македонија, 
бр.12-30/29 од 25.11.2015 год. како и врз основа 
на прописите за сметководство беше одлучено 
како во диспозитивот на оваа Одлука. 

 
Брј 09-56/1             Општина Маврово и Ростуше 
15.02.2016 год.                ГРАДОНАЧАЛНИК 
Ростуше                            Мукрем Мехмеди, с.р 
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