
 
 
 
 
 
 
 
 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. 
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1. 
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 Програмата за изработка, 
измена и дополна  како и донесување  на 

Урбанистички планови за село,  урбанистички 
планови за вон населено место, Општи Акти 

и друг тип на планска документација на 
територијата на Општина Маврово и Ростушe 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, заклучокот за 
усвојување на Програмата за изработка, 
измена и дополна  како и донесување  на 
Урбанистички планови за село,  урбанистички 
планови за вон населено место, Општи Акти 
и друг тип на планска документација на 
територијата на Општина Маврово и 
Ростушe, број 08-25/3 што Советот на 
Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 37-
мата седница одржана на ден 25.01.2016 
година. 
 
Број 09-31/1      Општина Маврово и Ростуше 
26.01.2016 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 5 и член 25 став 1, точка 3 од Статутот 
на Општина Маврово и Ростуша / Сл.Гласник 
бр.03/2015, пречистен текст/.  

Советот на Општината на седницата 
одржана на ден  25.01.2016 година 
разгледувајќи ја програмата  за изработка , 
измена и дополна  како и донесување  на 
Урбанистички планови за село,  урбанистички 
планови за вон населено место, Општи Акти 
и друг тип на планска документација на 
територијата на Општина Маврово и Ростушe 
за 2016 година, го  донесе следниот  
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 
I. Советот на Општина Маврово и Ростушe  
ја усвои годишната Програма за  

 
II. изработка, измена и дополна  како и 
донесување  на Урбанистички планови за 
село,  урбанистички планови за вон населено 
место, Општи Акти и друг тип на планска 
документација на територијата на Општина 
Маврово и Ростушe за 2016 година. 

 
III.  Примерок од овој Заклучок да се достави 
до Градоначалникот, Одделението за 
урбанизам, комунални дејности и заштита на 
животната средина, Министерство за 
транспорт и врски и архивата на општината. 

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

Бр. 08-25/3         Совет на Оштина Маврово 
25.01.2016 год.                Ростуше 
Р о с т у ш е           П р е т с е д а т е л 
              Неџат Исмаили, с.р. 
 
2. 
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 на дел од 
Урбанистичкиот план за с.Маврови Анови 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за  
пристапување кон измена на дел од 
Урбанистичкиот план за с.Маврови Анови, 
број 08-25/4 што Советот на Општина 
Маврово и Ростуше ја донесе на својата 37-
ма седница, одржана на ден 25.01.2016 
година. 
 
Број 09-31/2      Општина Маврово и Ростуше 
26.01.2016 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 15, став 1, точка 1 и Член 25, 



став 1, точка 7 од Статутот на Општината 
Маврово и Ростуше („Сл. гласник“ бр. 
03/2015, пречистен текст) а во врска со член 
2, алинеа 4 од Правинокот за стандардите за 
вклопување на бесправни објекти во 
урбанитичко планска документација („Сл. 
весник на Р.М“ бр. 56/11), Советот на 
Општината Маврово и Ростуша на седницата 
одржана на ден 25.01.2016 година донесе: 

 
ОДЛУКА 

за пристапување кон измена на дел од 
Урбанистичкиот план за с.Маврови Анови 

 
Член 1 

Со оваа одлука се пристапува кон измена 
на дел од Урбанистичкиот план  за с.Маврови 
Анови.  

Кон оваа измена се пристапува, по 
барање на   Министерство за транспорт и 
врски. 

Измената на Урбанистичкиот план за 
с.Маврови Анови, се прави со цел 
вклопување на објект во постојната 
урбанистичко планска документација, 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 измена-
пранамена на просторот на Урбанитичкиот 
план, каде што според сегашната намена е 
предвидена изградба на објекти со намена    
А1-индивидуално домување, на делот од 
просторот каде се наоѓа објектот за која се 
води постапка за утврдеување правен стстус 
на бесправно изграден објект, а со одлуката 
ќе се изврши пренамена на просторот во Б5-
комерцјални и деловни намени.  

 
Член 3 

Со оваа одлука  се врши проширување на 
плонот за   КП. бр.198  КО Ниќифорово. 

 
Член 4 

Одлуката произведува правно дејстово со 
денот на донесувањето од страна на 
Советот,  а ќе се објави во „Службен гласник“  
на Општина Маврово и Ростуша. 

 
Бр. 08-25/4         Совет на Оштина Маврово 
25.01.2016 год.                Ростуше 
Р о с т у ш е           П р е т с е д а т е л 

          Неџат Исмаили, с.р. 
     
3. 
    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 Програма за 
поддршка на локалниот економски развој на 
Општина Маврово и Ростуше за 2016 година. 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за 
усвојување на Годишната Програма за 
поддршка на локалниот економски развој на 
Општина Маврово и Ростуше за 2016 година, 
број 08-25/5 што Советот на Општина 
Маврово и Ростуше ја донесе на својата 37-
ма седница, одржана на ден 25.01.2016 
година. 
 
Број 09-31/3      Општина Маврово и Ростуше 
26.01.2016 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 3 и член 25, став 1, точка 11 од 
Статутот на Општина Маврово и Ростуше 
/пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2016 
година, Советот на Општината на седницата 
одржана на ден  25.01.2016 година 
разгледувајќи ја програмата за поддршка на 
локалниот економски развој на Општина 
Маврово и Ростуше за 2016 година, го  
донесе следниот  
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 
I. Советот на Општина Маврово и Ростуше  
ја усвои Годишната Програма за поддршка на 
локалниот економски развој на Општина 
Маврово и Ростуше за 2016 година. 

 
II. Примерок од овој Заклучок и програмата 
да се достави до градоначалникот, советник 
за туризам и ЛЕР и архивата на општината. 



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

Бр. 08-25/5         Совет на Оштина Маврово 
25.01.2016 год.                Ростуше 
Р о с т у ш е              П р е т с е д а т е л 
              Неџат Исмаили, с.р. 

 
4. 
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 буџетскиот календар на 
општината за 2016 година. 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, заклучокот за 
усвојување на буџетскиот календар на 
општината за 2016 година, број 08-25/6 што 
Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 
донесе на својата 37-ма седница, одржана на 
ден 25.01.2016 година. 
 
Број 09-31/4      Општина Маврово и Ростуше 
26.01.2016 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 
25, став 1, точка 42 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуша /’’Службен Гласник на 
Општина Маврово и Ростуша’’ број 03/2015 
пречистен текст /, Советот на Општина 
Маврово и Ростуша по предлог буџетскиот 
календар за 2016 година, на седницата 
одржана на ден 25.01.2016 година, го  донесе 
следниот 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

1. Советот на Општина Маврово и Ростуша 
го усвои буџетскиот календар на општината 
за 2016 година. 
2. Примерок од овој заклучок да се достави 
до одделението за финансиски прашања, 
градоначалник и архива. 

3. Овој заклучок влегува во сила со денот на 
неговото донесување а ќе биде објавен во,,  
Службен Гласник на Општина Маврово и 
Ростуша’’. 

Бр. 08-25/6         Совет на Оштина Маврово 
25.01.2016 год.                Ростуше 
Р о с т у ш е              П р е т с е д а т е л 
              Неџат Исмаили, с.р. 
     
 
5. 
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 Програма за 
работа на Општинскиот совет за јавно 

здравје за 2016 година. 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, заклучокот за 
усвојување на годишната Програма за работа 
на Општинскиот совет за јавно здравје за 
2016 година, број 08-25/7 што Советот на 
Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 
својата 37-ма седница, одржана на ден 
25.01.2016 година. 
 
 Број 09-31/5      Општина Маврово и Ростуше 
26.01.2016 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 5 и член 25 став 1, точка 3 од Статутот 
на Општина Маврово и Ростуша / Сл.Гласник 
бр.03/2015, пречистен текст/.  

Советот на Општината на седницата 
одржана на ден  25.01.2016 година 
разгледувајќи ја програмата за работа на 
Советот за јавно здравје за 2016 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 на 



Општинскиот совет за јавно здравје за 2016 
година. 

 
II. Примерок од овој Заклучок да се достави 
до градоначалникот, советот за јавно здравје 
и архивата на општината. 

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

              
Бр. 08-25/7         Совет на Оштина Маврово 
25.01.2016 год.                Ростуше 
Р о с т у ш е              П р е т с е д а т е л 
              Неџат Исмаили, с.р. 
 
6. 
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 финснсиски средства за кофинансирање 
на проект „Промоција на еко-производи во 

прекуграничната област“ 
 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
одобрување на финснсиски средства за 
кофинансирање на проект „Промоција на еко-
производи во прекуграничната област“, број 
08-25/8 што Советот на Општина Маврово и 
Ростуше ја донесе на својата 37-ма седница, 
одржана на ден 25.01.2016 година. 
 
Број 09-31/6      Општина Маврово и Ростуше 
26.01.2016 год.             ГРАДОНАЧАЛНИК 
    Ростуше                      Мукрем Мехмеди 

                               
 
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 03/2015 година, (пречистен текст).  

Советот на Општина Маврово и Ростуше 
на седницата одржана на ден 25.01.2016 
година ја донесе следната 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финснсиски средства 
за кофинансирање на проект „Промоција 

на еко-производи во прекуграничната 
област“ 

 
Член  1 

Со оваа Одлука согласно договорот за 
Грант склучен помеѓу Делегацијата на 
Европската Унија во Скопје со бр. 
IPA/2014/340-142 од 26.05.2014 и Општината 
Маврово и Ростуше (во понатамошниот текст 
Корисник на Грант) заверен во општината со 
бр. 03-184/1 од 29.05.2014 година во делот 
Annex III: Budget of the Action, Корисникот на  

 
 
Грантот    Општина Маврово и Ростуше се 

обврзува да кофинансира 15.01% од  
проценетата вредност на Проектот или во 

апсолутен износ од 27,199.63 евра. 
Проценетата вредност на Проектот изнесува 
181,210.09евра.  
 

Член 2 
Средствата утврдени во Член 1 од оваа 

одлука да бидат префрлени на следната 
денарска сметка: Корисник: Општина 
Маврово и Ростуше, ЕМБС: 5987369, Број на 
сметка на корисник: 744014024078569, 
Приходна шифра: 742144, Програма: 00 

 
Член  3 

Одлуката влегува во сила осмиот ден 
сметано од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Маврово и 
Ростуше“. 

 
Бр. 08-25/8         Совет на Оштина Маврово 
25.01.2016 год.                Ростуше 
Р о с т у ш е              П р е т с е д а т е л 
              Неџат Исмаили, с.р. 

 
7. 
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  

утврдување на пазарен ден на еко-пазарите во  
Општина Маврово и Ростуше 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за  
утврдување на пазарен ден на еко-пазарите 
во Општина Маврово и Ростуше, број 08-25/9 
што Советот на Општина Маврово и Ростуше 
ја донесе на својата 37-ма седница, одржана 
на ден 25.01.2016 година. 
 
Број 09-31/7      Општина Маврово и Ростуше 
26.01.2016 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 3 и член 25, став 1, точка 21 и од 
Статутот на Општина Маврово и Ростуша 
/пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 
година/, 

 Советот на Општината на седницата 
одржана на ден  25.01.2016  година, ја 
донесе следната 

 
ОДЛУКА 

За утврдување на пазарен ден на еко-
пазарите во 

 Општина Маврово и Ростуше 
 

Член  1 
Со оваа одлука се утврдува дека пазарен 

ден на еко-пазарот изграден во Ростуше како 
дел од проектот „Промоција на еко-производи 
во прекуграничната област“,  финансиран од 
Европската Унија, а имплементиран од 
Општината Маврово и Ростуше, да биде 
секој петок сметано од стапувањето на сила 
на оваа Одлука. 

Член  2 
Во врска со еко-пазарот во Маврово, 

заклучено е да не се утврдува пазарен ден, 
туку истиот да се стави на располагање на 
продавачите зависно од сезоната и од 
потребите на истите.  

 
Член  3 

Со двата пазари ќе стопанисува 
Општината Маврово и Ростуше која 
дополнително ќе назначи лице за контакт од 

Општината со цел доставување потребни 
информации околу пазарите до сите 
заинтересирани страни.  

 
Член  4 

Во рок од една година од стапувањето на 
сила на оваа одлука Општината нема да 
бара надоместок за закуп на тезга, односно 
истите ќе бидат достапни бесплатно за 
продавачите на производи со предходно 
најавување во Општината за интерес за 
продавање на пазарите.  

 
Член  5 

      Одлуката влегува во сила осмиот ден 
сметано од денот на објавувањето во 
Службен гласник на Општина Маврово и 
Ростуше. 
 
Бр. 08-25/9         Совет на Оштина Маврово 
25.01.2016 год.                Ростуше 
Р о с т у ш е              П р е т с е д а т е л 
              Неџат Исмаили, с.р. 
 
8. 
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 финансиски средства за 
одржување на регионален натпревар по 

математика 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
одобрување на финансиски средства за 
одржување на регионален натпревар по 
математика, број 08-25/10 што Советот на 
Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 
својата 37-ма седница, одржана на ден 
25.01.2016 година. 

                                                                        
Број 09-31/8      Општина Маврово и Ростуше 
26.01.2016 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 25.01.2016  година, ја донесе 
следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на финансиски средства 

за одржување на регионален натпревар по   
математика 

 
Член 1 

 Се одобруваат   финансиска средства на 
СОУ „Маврово-Ростуше“ во износ од 
15.000,00 денари за одржување на 
регионален натпревар на средните училишта 
по Математика за 2016 година. 

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

Член  2 
 Паричната помош се одобрува врз основа 
на поднесено барање од гимназијата а за 
организирање на натпреварот за набавка на 
прехрамбени артикли за учесниците. 
 Средствата ќе бидат уплатени на жиро-
сметка на СОУ “Маврово-Ростуше“ 
с.Ростуше. 
  

Член  3 
 Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во ‘’Службен Гласник на 
Општина Маврово и Ростуше’’. 
 
Бр. 08-25/10         Совет на Оштина Маврово 
25.01.2016 год.                Ростуше 
Р о с т у ш е              П р е т с е д а т е л 
              Неџат Исмаили, с.р. 
  
9. 
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 

проширување на средствата на буџетот на 
Општина Маврово и Ростуше за 2016 година 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
проширување на средствата на буџетот на 
Општина Маврово и Ростуше за 2016 година, 
број 08-25/11 што Советот на Општина 
Маврово и Ростуше ја донесе на својата 37-
ма седница, одржана на ден 25.01.2016 
година. 
            
Број 09-31/9      Општина Маврово и Ростуше 
26.01.2016 год.             ГРАДОНАЧАЛНИК 
Ростуше                      Мукрем Мехмеди 
                              
 
Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од 
законот за Локална самоуправа (Службен 
весник на РМ бр. 05/2012), член 23, од 
законот за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа (службен весник на 
РМ бр. 61/2004, 96/2004, 22/2007) и член 25 
став 1,точка 4 од статутот на Oпштина 
Маврово и Ростуше (Службен гласник на  
 
општината бр. 03/2015 Пречистен текст). 
Советот на Општина Маврово и Ростуше 
донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За проширување на средствата на Буџетот 
на Општина Маврово и Ростуше за 2016 

година 
 

Член  1 
Со оваа Одлука се врши проширување на 

средствата на Буџетот на Општина Маврово 
и Ростуше за 2016 година на следниот начин 
 
Потпрограма потставка                                                    
Самофин. Дотации. донаци. кредит 
Се зголемуваат приходи на следните 
потставки 
 
A00 Совет на Општина 
751111Кратко.позај.Финан.Институции  
....0.......0.............0.........350.000 
    0       0            0         350.000 
и се распоредуваат на следните расходни 
потставки: 
 
ЈАО Изградба на Јавно осветлување 



482920Изград.на.други.објекти.........................
...0..........0..............0....... 350,000 
   0          0              0         350.000 

Член  2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

нејзиното донесување а ќе биде објавена во 
Службен Гласниок на општина Маврово и 
Ростуше.  

                                                                          
Бр. 08-25/11         Совет на Оштина Маврово 
25.01.2016 год.                Ростуше 
Р о с т у ш е              П р е т с е д а т е л 
              Неџат Исмаили, с.р. 
 
10.  
      Врз основа на член 135 став 4 од Законот 
за основно образование /,,Сл.Весник на РМ”  
број 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 
42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 
116/14, 135/14, 10/15, 98/15 и 145/15/, а во 

согласност со член 50, став 1, точка 16 од 
Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник 
на РМ број 05/2002/, Гадоначалникот на 
Општина Маврово и Ростуша на ден 
21.12.2015 година, го донесе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
За разрешување од функцијата В.Д. директор 

на  Основното училиште 
 ,,Јосип Броз Тито”–  с.Жировница 

 
 

1. Гафур Кадриоски се разрешува од 
функцијата В.Д. директор на 
Основното Училиште ,,Јосип Броз 
Тито” – с. Жировница. 

 
 

2. Ова Решение влегува во сила со 
денот на донесувањето и ќе се објави 
во ,,Службен Гласник на Општина 
Маврово и Ростуша”.  

 
 

О б р а з л о ж е н и е  
  Врз основа на член 135 став 4 
од Законот за основно образование 
/,,Сл.Весник на РМ”  број 103/08, 33/10, 
116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 
100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 
98/15 и 145/15/, а во согласност со 
отпочнување и завршување на постапката за 
избор на директор на О.У.  ,,Јосип Броз Тито” 
– с.Жировница, именованиот, пред истекот 
на мандатот не подолго од шест месеци од 

денот на нејговото именување,  се разрешува 
од функцијата вршител на должноста 
директор на О.У ,,Јосип Броз Тито – 
с.Жировница, избран со Решение број 09-
191/1 од 04.06.2015 година. На основа 
гореизнесеното се одлучи како во 
диспозитивот на ова Решение.           

 
ПРАВНА ПОУКА: Незадоволната страна има 
право да вложи жалба во рок од 15 дена од 
приемот на ова Решение до второстепена 
Комисија на Владата на РМ надлежна за 
решавање на прашања од областа на 
работните односи, а преку првостепениот 
орган Градоначалникот на Општина Маврово 
и Ростуша.  
 
Re{enieto e dostaveno do:                               
- Гафур Кадриоски 
- Arhivata na Op{tinata 
     - О.У. ,,Јосип Броз Тито,,  

  с.Жировница.  
                        
Број 09-184/1    Општина Маврово и Ростуше 
21.12.2015 год.             ГРАДОНАЧАЛНИК 
 Ростуше                      Мукрем Мехмеди, с.р 

 
11. 
      Vrz osnova na ~len 31 od Uredbata za 
kancelarisko i arhivsko  rabotewe  /,,Slu`ben 
Vesnik na RM” broj 1/2014/, a vo soglasnost so 
~len 50, stav 1, to~ka 16 od Zakonot za lokalna 
samouprava /,,Sl.Vesnik na RM” broj 05/2002/, 
Gradona~alnikot na Op{ina Mavrovo i Rostu{e 
na den 05.01.2016 donese 

 
R E [ E N I E  

 Za formirawe na Komisija za odbirawe i 
evidentirawe na arhivskata gra|a na Op{tina 

Mavrovo i Rostu{e za 2015 godina 
 

1. Se formira Komisija za odbirawe i 
evidentirawe na arhivskata gra|a i izdvojuvawe 
na dokumentarniot materijal vo edinicata za 
lokalna samouprava Op{tina Mavrovo i Rostu{e 
za 2015 godina. 

 
Za ~lenovi na Komisijata za imenuvaat:      
Pretsedatel: BUKURIJE BE]IRI - 

Rakovoditel na Oddelenie za upravuvawe so 
~ove~ki vo Op{tina Mavrovo i Rostu{a;    

^lenovi:  
- ULVIJA BE]IRI - 

Samostoen referent - Arhivar vo  Oddelenieto za 
op{ti raboti vo Op{tina Mavrovo i Rostu{e, 



- SAMILA SULEJMANI – 
Samostoen referent – Upatuvawe so 
gra|ani/stranki vo Oddelenieto za Upravuvawe 
so ~ove~ki resursi,  

- VIKTORIJA SPASESKA - 
Samostoen referent – Administrativni raboti vo 
Oddelenito za urbanizam, komunalni dejnosti, 
lokalen ekonomski razvoj i za{tita na `ivotna 
sredina vo Op{tina Mavrovo i Rostu{e i 

- DIJANA TRIPUNOVSKA – 
Samostoen referent – Grade`en i dano~en 
izvr{itel vo Oddelenieto za inspekciski nadzor  
 
 2. Komisijata ima zada~a, vrz osnova na 
Listata na arhivskata gra|a od trajna vrednost i 
Listata na dokumentarniot materijal so rokovi na 
negovo ~uvawe da izvr{i odbirawe na arhivskata 
gra|a i izdvojuvawe na dokumentarniot materijal 
za 2015 godina.     
 
 3. Po izvr{enoto odbirawe na arhivskata 
gra|a, Komisijata }e izvr{i evidentirawe (izrabotka 
na popis i opis) na arhivskata gra|a vo 2 (dva) 
primeroci od koi 1 (eden) }e dostavi do Arhivot 
vo predvideniot zakonski rok odnosno najdocna 
31 mart vo tekovnata godina, a za prethodnata 
2015 godina.  
  
 4. Po izvr{enoto odbirawe na 
dokumentarniot materijal, Komisijata }e izvr{i 
klasificirawe na dokumentarniot materijal spored 
rokovite na negovo ~uvawe.     
 
 Raboteweto na Komisijata po~nuva 
vedna{ po priemot na Re{enieto i }e trae do 
izvr{uvaweto na zada~ite, a najmnogu do 31 
mart 2016 godina.  
Re{enieto e dostaveno do:  

1. ^lenovite na Komisijata  
2. Arhivata na Op{tinata 
3. Nadle`noto-podra~no oddelenie    

na Arhivot na Makedonija                       
Op{tina Mavrovo i Rostu{e 
                                                                              
 

Број 03-1/1      Општина Маврово и Ростуше 
06.01.2016 год.             ГРАДОНАЧАЛНИК 
Ростуше                      Мукрем Мехмеди, с.р. 
 
12. 
Врз основа на член 9 од Уредбата за 
издатоците на службени патувања и селидби 
во странство кои на органите на управата им 
се признаваат во тековни трошоци 
/,,Сл.Весник на РМ’’ број 50/2000 и 74/2000/, а 

во согласност со член 50 став 1 точка 16 од 
Зaконот за локална самоуправа /,,Сл.Весник 
на РМ’’ бр. 50/2002/ и член 2, став 2 од 
Одлуката за службени патувања во 
странство, број 07-218/11 од 21.05.2007 
донесена од страна на Советот на Општина 
Маврово и Ростуше, Градоначалникот на 
Општина Маврово и Ростуше на ден 
25.01.2016 год. го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

За службено патување во странство 
 

1. На вработените во општинската 
администрација во Општина Маврово 
и Ростуше, Владимир Божиноски, 
Јусуф Селмани и Ресул Емини, им се 
одобрува службено патување во 
Врњачка Бања, Република Србија, за 
присуство на работилница на тема 
,,Изготвување на финансиските 
извештаи/ завршната сметка за 2015 
година кај буџетите, буџетските 
корисници, единките корисници, 
јавните установи, јавните здраствени 
установи и јавните претпријатија,,. 

 
2. Службеното патување ќе трае 4 

/четири/ дена сметано од 27, 28, 29 и 
30.01.2016 година. 

 
3. За службеното патување во странство 

на вработените во општинската 
администрација на Општина Маврово 
и Ростуше, наведни во член 1 на ова 
Решение, Општина Маврово и 
Ростуше има обезбедено финансиски 
средства во Буџетот на Општина 
Маврово и Ростуше за 2016 година.   
 

4. Ова Решение влегува во сила со 
денот на неговото донесување, а ќе 
биде објавено во Службен Гласник на 
Општина Маврово и Ростуше. 

 
O b r a z l o ` e n i e 

 Службеното патување на вработените 
во општинаската администрација е за 
учество на работилница на тема 
Изготвување на финансиските извештаи/ 
завршната сметка за 2015 година кај 
буџетите, буџетските корисници, единките 
корисници, јавните установи, јавните 
здраствени установи и јавните претпријатија,, 
која ќе се одржи во Врњачка Бања, 



Република Србија, во ,,SOLARIS RESORT,,  
од 27.01.2016 година до 30.01.2016 година, 
во организација на Здружението за 
финансиски работници на локалните 
самоуправи и јавните претпријатија, а со цел 
следење на долгогодишната традиција, 
календарот на активности, како и потребата и 
барањата за континуирано меѓусебно 
информирање, размена на информации, 
искуства и зголемување на вештините. 
 На основа на горе изнесеното се 
одлучи како во диспозитивот на ова 
Решение.    
 ПРАВНА ПОУКА: Незадоволната 
страна има право да вложи жалба во рок од 
15 дена од приемот до надлежното 
министерство. 
 
Решението е доставено: 
- архивата на општината 
- благајната 
- вработените 
  Владимир Божиноски/ Јусуф Селмани/ 
  и Ресул Емини/ 
 

Број 09-28/2      Општина Маврово и Ростуше 
25.01.2016 год.             ГРАДОНАЧАЛНИК 
Ростуше                      Мукрем Мехмеди, с.р 
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