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37.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник
на  РМ’’  број  05/2002/,  а  во  согласност  со  член 34 став  1  точка  3  и  член 103 од
Статутот  на  Општина  Маврово  и  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 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 Ростуше за 2017 година.

СЕ ПРОГЛАСУВА,  заклучокот за  усвојување на годишната  Програма 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 Ростуше за 2017 година, број 08-97/3 што Советот на
Општина Маврово  и  Ростуше  го  донесе  на  51-вата  седница Одржана  на  ден  24.03.2017
година.

Бр.09-99/1                                                                                    Општина Маврово и Ростуше
28.03.2017 год.                                                                                     Градоначалник
                                                                                                         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 и член 72 став 1 од Статутот на
Општина Маврово и Ростушe /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година.

 Советот на Општината на седницата одржана на ден  24.03.2017 година Расправајќи
по годишната програма за изработка, измена и дополна како и донесување на урбанистички
планови за  село,  урбанисички  ланови за  вон населено место,  Општи акти  и  друг  тип  на
планска документација на територијата на Општина Маврово и Ростуше за 2017 година, го
донесе следниот 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

I. Советот  на  Општина  Маврово  и  Ростуше   ја  усвои  годишната  програма  за
изработка,  измена и  дополна како  и  донесување  на урбанистички  планови за  село,
урбанисички  ланови  за  вон  населено  место,  Општи  акти  и  друг  тип  на  планска
документација на територијата на Општина Маврово и Ростуше за 2017 година.

II. Примерок  од овој  Заклучок  да се достави до градоначалникот,  одделението за
урбанизам и архивата на општината.

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

Бр. 08-97/3                                                                           Совет на Оштина Маврово Ростуше
24.03.2017 г. Ростуше                                                                            П р е т с е д а т е л

                                                                                                 Неџат Исмаили, с.р.

ПРОГРАМА за 2017 год. 
             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 Ростуша 

1. Табеларен Преглед на Програма за изработка на планска документација
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1 2 3 4 5 6

с.Јанче Општ Акт Цело село (КО Јанче) отпочнат ~15,00 ха
Приватна

инвестиција

с.Маврово У.Б. 11
Разработка на У.Б. 11 од УПС

Маврово до ниво на градежни
парцели

неотпочнат 5,8 ха /

с.Маврово У.Б.16
Разработка на У.Б. 16 од УПС

Маврово до ниво на градежни
парцели

неотпочнат 13,20 ха /

с.Маврово У.Б.21
Разработка на У.Б. 21 од УПС

Маврово до ниво на градежни
парцели

неотпочнат 14,26 ха /

нас.М.Анови 
Општ Акт
или УПС

Цело село (КО Никифорово и КО
Леуново) неотпочнат ~ 100,00 ха /

с.Врбен
Општ Акт
или УПС с.Врбен (КО Врбен) неотпочнат ~ 13,00 ха /

с.Леуново
Општ Акт
или УПС Цело село (КО Леуново) неотпочнат ~ 90,00 ха /

с. Велебрдо
Општ Акт
или УПС

Цело село (КО Велебрдо и КО
Битуше)

неотпочнат ~25,00 ха /

с.Битуше
Општ Акт
или УПС Цело село (КО Битуше) отпочнат ~15,00 ха /

с.Галичник
Општ Акт
или УПС Цело село (КО Галичник) неотпочнат ~ 65,00 ха /

с.Ростуше
Општ Акт
или УПС с.Ростуше (КО Ростуше) неотпочнат ~ 30,00 ха /

с.Лазарополе
Општ Акт
или УПС Цело село (КО Лазарополе) неотпочнат ~ 60,00 ха /

с.Присојница
Општ Акт
или УПС

Цело село (КО Присојница и КО
Аџиевци)

неотпочнат ~ 70,00 ха /

с. Скудриње
Општ акт
или УПС Цело село (КО Скудриње) отпочнат ~ 100,00 ха /

с.Жировница
Општ Акт
или УПС За цело с.Жировница неотпочнат ~60,00 ха /

с. Требиште
Општ Акт
или УПС Цело село (КО Требиште) неотпочнат ~50,00 ха /

- ЛУПД, УПВНМ и АУП - може да се изработуваат и на предлог на приватни инвеститори во текот на
2016  год.  но  за  истите  не  влегуваат  во  оваа  програма-буџет  бидејќи  би  се  изработувале  со
самофинансирање на барателите .                                            
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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 во областа на
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располагање со градежното земјиште во соспственост на Република Македонија на
подрачјето на Општина Маврово и Ростуше за 2017 година

СЕ ПРОГЛАСУВА,  заклучокот  за  усвојување  на годишната  Програма за  работа  во
областа на располагање со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија
на подрачјето на Општина Маврово и Ростуше   за 2017 година, број 08-97/4 што Советот на
Општина  Маврово  и  Ростуше  го  донесе  на  51-вата  седница  oдржана  на  ден  24.03.2017
година.

Бр.09-99/2                                                                                    Општина Маврово и Ростуше
28.03.2017 год.                                                                                     Градоначалник
                                                                                                         Мукрем Мехмеди  с.р

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа / Сл.Весник на РМ
број  05/2002/,  а  во согласност со член 15,  став 1,  точка  4 и член 25,  став 1,  точка  7 од
Статутот на Општина Маврово и Ростушe /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година, 

Советот на Општината на седницата одржана на ден  24.03.2017 година разгледувајќи
ја годишната програмата за Уредување на земјиштето на подрачјето на Општина Маврово и
Ростуше за 2017 година, го  донесе следниот 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

I. Советот  на  Општина  Маврово  и  Ростушe  ја  усвои  годишната  програмата  за
Уредување на земјиштето на подрачјето на Општина Маврово и Ростуше за 2017
година.

II.      Примерок од овој Заклучок да се достави до градоначалникот, одделението за
урбанизам и архивата на општината.

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

Бр. 08-97/4                                                                           Совет на Оштина Маврово Ростуше
24.03.2017 г. Ростуше                                                                            П р е т с е д а т е л

                                                                                                 Неџат Исмаили, с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуптрава ( Службен весник на РМ бр. 5/02)
и  член  25  од  Статутот  на  општина  Маврово  и  Ростуше  (Службен  гласник  на  Општина
Маврово и Ростуше  бр.03/2015 пречистен текст) Советот на Општината ја донесе следната:

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА

МАВРОВО И РОСТУША ЗА 2017 ГОДИНА

Вовед
 Општ дел
 Просторен опфат и предмет на Програмата
 Основи за изработка на Програмата

o Законски основ
o Основни плански документи
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 Лица вклучени во изработка на Програмата

Глави на Програмата
1. Цели на Програмата
 Општи цели на Програмата
 Конкретни цели на Програмата по населени места, урбани блокови и локалитети
2. Обем и преглед на градежно земјиште што е предмет на Програмата (групирани 

по урбанистички план)
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 Листа на градежни парцели што ќе бидат предмет на менаџирање во тоа населено 
место/локалитет

 Графички прилог со одбележани градежни парцели што ќе бидат предмет на 
менаџирање во тоа населено место/локалитет

 Детален преглед на градежни парцели (групирани по предвидена активност)
а. Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на јавно 
надавање
б. Градежни парцели што ќе бидат предмет на издавање под долготраен закуп по 
пат на јавно надавање
в. Градежни парцели што ќе бидат предмет на издавање под краткотраен закуп по
пат на јавно надавање
г. Градежни парцели што ќе бидат предмет на давање на користење заради 
давање на концесија или јавно приватно партнерство

3. Маркетинг стратегија за промоција на градежното земјиште што е предмет на 
оваа Програма

 Дефинирање на целна група за оделни групи на градежни парцели
 Дефинирање на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали
 Дефинирање на опфатот и трошоците поврзани со имплементација на маркетинг 

стратегијата
 Дефинирање на временската рамка за имплементација на маркетинг стратегијата
 Лица задолжени за имплементација на маркетинг стратегијата
4. Динамика на реализација на Програмата
 Број на турнуси за објавување на оглас, временски период за објавување на огласите 

и распределба на градежните парцели по турнуси
 Пропишување на условите за надавање
 Лица надлежни за реализација на Програмата
5. Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на Програмата 

(приходна страна на Програмата)
6. Проценка на финансиските средства потребни за реализација на Програмата 

(расходна страна на Програмата)
7. Преодни и завршни одредби

ПОДГОТВИЛЕ
Комисија за спроведување на 
постапки за Јавно наддавање:

Ќирко Џуковски – Дипл.а.и.со Овластување бр. 02-10177/69 од 22.08.2011 г.
М-р.Садредин Елезоски – Дипл.г.и.со Овластување бр. 02-10177/69 од 22.08.2011 г

М-р.Харис Ибраими – дипл.правник Советник-управување со градежно земјиште
                                                                                                                                                       ПРЕ

ТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ НА 
ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ

                                                                                                                Неџат Исмаили

Содржина и теми во Програмата
ВОВЕД:
Општ дел 
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Согласно Законот за градежно земјиште („Службен весник на РМ“  број 15/15, 53/11.

44/15.  98/15,   193/15,  226/16,22/16  и  142/16),  градежното  земјиште  може  да  биде  во
сопственост  на  Република  Македонија,  општините,  општините  во  градот  Скопје  и  градот
Скопје, домашни и странски правни и физички лица.

Сопстевноста  на  градежното  земјиште  создава  права  и  обврски.  Сопстевноста  на
градежното земјиште вклучува и право на градење на земјиштето. Одлука за стекнување на
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сопственост на градежното земјиште за општините,  општините во градот Скопје и градот
Скопје донесува Советот.

Сопственоста  на  општините  им  ги  овозможува  следните  права:  на  градење,
користење, пренесување на правото на градење на други лица и отуѓување на градежното
земјиште. 

Со градежното земјиште сопственост на Република Македонија управува Владата на
Република Македонија. 

Градежното земјиште наменето за општа употреба можат да го користат сите правни
и  физички  лица,  општините,  општините  во  градот  Скопје  и  градот  Скопје.  Правото  на
користење Владата на Република Македонија може да го пренесе на општините.

Сопственоста на градежното земјиште ја опфаќа неговата површина и се она шето е
со него трајно поврзано, а се наоѓа над или под површината. 

Градежното  земјиште  е  добро  од  општ  интерес  за  Република  Македонија,  а
уредувањето на градежното земјиште е од јавен интерес.

Градежното земјиште може да биде изградено и неизградено, уредено и неуредено.
Изградено  градежно  земјиште  е  земјиште  на  кое  е  изграден  објект  од  траен  карактер  и
земјиштето што служи за редовна употреба на објектот во граници на градежната парцела. 

Уредено  градежно  земјиште  е  земјиште  опремено  со  комунална  инфраструктура,
додека неуредено е земјиште на кое нема изграедно комунална инфраструктура. 

Градежно  земјиште  е  земјште  кое  е  планирано  со  урбанистички  план  или
урбанистичка планска документација.

Градежна  парцела  е  дел  од  градежното  земјиште,  чии  граници  се  утврдени  со
урбанистички план или урбанистичка планска документација и може да се состои од една, од
дел или од повеќе катастарски парцели. 

Објект од траен карактер е објект изграден со дoкументација (одобрение) и заведен во
јавните книги за недвижности. 

Објект  од  времен  карактер  е  објект  поставен  со  одобрение  за  поставување  до
реализација на урбанистички план или урбанистичка документација. Времените објекти не се
дел од  градежното  земјиште  и  врз  основа  на нив  не може да  се  стекне  сопственост  на
градежното земјиште. 

Инфраструктурен  објект  е  подземна  или  надземна  градба  за  инсталации  од
комуналната инфраструктура. 

Прометот со градежното земјиште е слободен. 
Градежното земјиште сопственост на Република Македонија може да се отуѓи, даде

на  користење  (концесија  или  јавно  приватно  партнерство),  даде  под  долготраен  и
краткотраен закуп, разменува или да се востановат други стварни права.

 
А) Просторен опфат и предмет на Програмата

Предмет  на  Програмата  е  менаџирање  со  градежното  земјиште  во  сопственост  на
Република  Македонија  што  се  наоѓа  на  територијата  на  Општина  Маврово  и  Ростуша,
дефинирана според територијалната организација  на Република Македонија,  за  време на
календарска 2012 година.

За да може да се врши отуѓување, давање под закуп, на градежното земјиште потребно
е да се изработи мапа на државното градежно земјиште во општината со сите нумерички
податоци за истото.

Важен  фактор  во  оваа  постапка  е  и  категоријата  урбанистички  план,  односно
урбанистичките планови врз основа на кои може да се издаде одобрение за градење.
Во текот на годишната  Програмата се предвидува предмет на менаџирање со градежното
земјиште во сопственост на Република Македонија  да бидат градежните парцели што се
наоѓаат на териториите на следните населени места и локалитети: 
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oМаврови Анови – Блок 6
oс.Маврово – урбан блок - М1
oЛУПД за град. парц. П1.1. , Г4-стовариште - КО Присојница 
oАУП-  за  село  Мавровоусвоен  со  Решение  бр.УП1  бр.10-855/16  од  19-05-2016

гдина.  
Б) Основи за изработка на Програмата
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 Законски основ
Законски основ на програмата за управување со градежното земјиште се: 
o Закон за локалната самоуправа (Сл. Весник на РМ 5/2002), 
o Закон за градежно земјиште ((„Службен весник на РМ“  број 15/15, 53/11. 44/15.

98/15,  193/15, 226/16,22/16 и 142/16)) и 
o Чл.  25,  став  1  точка  3  од  Статутот  на  Општина  Општина  Маврово  и  Ростуша

(Сл. Гласник бр. 06/2008)
 Основни плански документи

Други документи потребни за  изработка на Програмата се следните стратешки, 
развојни и плански документи донесени на локално ниво:

o Стратегија за рурален развој на Општина Маврово и Ростуша за плански 
период од 2010 до 2014 год.
Потребно е да се преземат целите и развојните правци на документот, особено
деловите што се однесуваат на одделни населени места/локалитети што се 
предмет на Програмата.

o Генерален урбанистички план за Маврови Анови  донесен со Одлука бр.07-
205/1 од 29.06.2000 година, од Совет на Општина Маврови Анови и 
Согласност бр.10-5681 од 28.07.2000 година добиена од Министерството за 
урбанизам и градежништво:

o Урбанистички планови за населените места
o Маврови Анови – Блок 6, донесен со Одлука бр.07-183/5 од 30.04.2010 и

добиена согласност бр.11-3547/2  од 12.04.2010 година
-     с.Маврово – урбан блок - М1
-    ЛУПД за град. парц. П1.1. , Г4-стовариште - КО Присојница 
-АУП- за село Мавровоусвоен со Решение бр.УП1 бр.10-855/16 од 19-05-
2016 гдина.  

o Направени теренски истражувања со нивни резултати и анализи
Да се наведе кога, како и од кого се направени истражувањата и анализите, кои
се резултатите, односно заклучоците од извршените анализи.

o Забелешки и предлози од јавните презентации на нацрт Програмата
По однос на Програмата за време на јавните презентации немаше забелешки

В) Лица вклучени во изработка на Програмата
Ќирко Џуковски – Дипл.а.и.
со Овластување бр. 02-10177/69 од 22.08.2011 г.
М-р.Садредин Елезоски – Дипл.г.и.
со Овластување бр. 02-________  од  _________
М-р.Харис Ибраими – дипл.правник
Советник-управување со градежно земјиште

ГЛАВИ НА ПРОГРАМАТА:
1. Цели на Програмата

 Општи цели на Програмата
Обезбедување  на  услови  за  социо-економски  развој  на  општината,  преку

правење просторни услови за развој.
Општината  и  општинската  администрација  ја  сочинуваат  лица  вработени  –  жители  на
општината кои доста добро го познаваат теренот, односно местоположбата на целокупното
земјиште, вклучувајќи го тука и градежното земјиште во државна сопственост, од тие причини
во рамките на оваа Програма како општи цели се земени 
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подигнување на развојот на општината преку промоција и унапредување на туризмот , а во
врска со продажбата на градежното земјиште.

 Конкретни цели на Програмата по населени места, урбани блокови и локалитети
Лицата  кои  се  заинтересирани  за  изградба  на  објекти  во  туристички  места  како  што  е
случајот со Маврово и населеното место Маврови Анови, потоа лица кои се заинтересирани
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да вложат во изградба на мини погони, стоваришта и сл. -  токму преку оваа Програма можат
да ги оставарт своите цели и намери. Програмата за 2014 година опфаќа: 

o продажба на градежно земјиште со намена А1-домување и опис – изградба на
викенд куќи во туристичко место Маврови Анови.

o продажба на градежно земјиште со намена А1-домување и опис – изградба на
викенд куќи во туристичко место с.Маврово.

o продажба на градежно земјиште со намена Г4-стоваришта и опис – изградба на
стовариште во атарот на с.Присојница.

o продажба  на  градежно  земјиште  со  намена  Г2,  Г3  и  Г4  –лесна  индустрија,
стоваришта  и  сл.  со  опис  –  изградба  на  капацитети  за  лесна  индустрија,
стоваришта и сл. во атарот на с.Аџиевци.

На тој начин се развива самата локалната самоуправа, се подобрува туристичкиот капацитет
и се унапредува развојот на туризмот, а со изградба на капацитети за лесна индустрија се
збогатува и се дава можност за просперитет на локалната економија, враќање на повратници
од западните земји  и инвестирање на заработениот капитал во својот  роден крај  што во
иднина  може  да  доведе  и  до  зголемување  на  бројот  на  жителите  на  општината  а  и
намалување на бројот на невработени .
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2. Обем  и  преглед  на  градежно  земјиште  што  е  предмет  на  Програмата  (групирани  по  населено  место  и  по
урбанистички план)

- Градежно неизградено земјиште во нас. Маврови Анови, Урбан Блок „6“ 

 Графички прилог со одбележани градежни парцели што ќе бидат предмет на менаџирање во тоа населено
место/локалитет, идентификувани со број на градежните парцели

*ЗАБЕ
ЛЕШКА
:

Парцелите  обележани  со  портокалова  боја  се  во  приватна  сопственост,  сите  останати  парцели  се  во  државна
сопственост и дел од Програмата, што значи дека ќе бидат предмет на продажба.

10



                                                               31   Ma  рт 2017 година  СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.3 страна      46

- Градежно неизградено земјиште во с. Маврово, Урбан
Блок „М1“

 Графички  прилог  со  одбележани  градежни
парцели што ќе бидат предмет на менаџирање
во тоа населено место/локалитет, идентификувани
со број на градежните парцели

 

*ЗАБЕЛЕШКА: Парцелите  обележани  со  жолта  боја
претставува  градежно неизградено земјиште во државна
сопственост и дел се од Програмата,  што значи дека ќе
бидат предмет на продажба.
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-  Градежно  неизградено  земјиште  ЛУПД-
Присојница

 Графички  прилог  со  одбележанa  градежнa
парцелa  што  ќе  бидe  предмет  на
менаџирање во  КО  Присојница,
идентификувана со број на градежната парцела

 Графички  прилог  со  одбележанa  градежнa
парцелa  што  ќе  бидe  предмет  на
менаџирање во КО Маврово, идентификувана
со број на градежната парцела

12



                                                     31   Ma  рт 2017 година  СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.3 страна      48

                      
31   Ma  рт 
2017 година
СЛУЖБЕН 
ГЛАСНИК 
НА 
ОПШТИНА 
МАВРОВО 
И РОСТУШЕ
бр.3 страна 
49

Детален преглед на градежни парцели (по населено место и по урбанистички план)
А. Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на јавно надавање
Табела со следните информации:
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1 6.1 551 m2 А1-домување Викенд куќи 368 120 m² 360 m² 22 0,65 7.20 m П+1+
Пк

61 ден. 33.611,оо

2 6.2 667 m² А1-домување Викенд куќи 368 120 m² 360 m² 18 0,54 7.20 m П+1+
Пк

61 ден. 40.687,оо

3 6.3 546 m² А1-домување Викенд куќи 368 и 378/1 120 m² 360 m² 22 0,66 7.20 m П+1+
Пк

61
ден..

33.306,оо

4 6.4 507 m² А1-домување Викенд куќи 378/1 120 m² 360 m² 24 0,71 7.20 m П+1+
Пк

61
ден..

30.927,оо

5 6.5 521 m² А1-домување Викенд куќи 378/1 120 m² 360 m² 23 0.69 7.20 m П+1+
Пк

61 ден. 31.781,оо

6 6.6 473 m² А1-домување Викенд куќи 378/1 120 m² 360 m² 26 0,76 7.20 m П+1+
Пк

61
ден..

28.853,оо

7 6.7 390 m² А1-домување Викенд куќи 378/1 120 m² 360 m² 28 0,83 7.20 m П+1+
Пк

61
ден..

23.790,оо

8 6.8 527 m² А1-домување Викенд куќи 368 и 378/1 108 m² 324 m² 23 0,68 7.20 m П+1+
Пк

61
ден..

32.147,оо

9 6.13 401 m² А1-домување Викенд куќи 378/1 120 m² 360 m² 30 0,90 7.20 m П+1+
Пк

61
ден..

24.461,оо

10 6.16 300 m² А1-домување Викенд куќи 378/1 80 m² 240 m² 27 0,80 7.20 m П+1+
Пк

61
ден..

18.300,оо

11 6.17 530 m² А1-домување Викенд куќи 368 120 m² 360 m² 23 0,68 7.20 m П+1+
Пк

61
ден..

32.330,оо

12 6.18 488 m² А1-домување Викенд куќи 368 120 m² 360 m² 25 0,74 7.20 m П+1+
Пк

61
ден..

29.768,оо

13 6.19 465 m² А1-домување Викенд куќи 368 120 m² 360 m² 26 0,77 7.20 m П+1+
Пк

61
ден..

28.365,оо

14 6.20 520 m² А1-домување Викенд куќи 368 и 378/1 120 m² 360 m² 23 0,74 7.20 m П+1+
Пк

61 ден. 31.720,оо

15 6.25 487 m² А1-домување Викенд куќи 378/1 120 m² 360 m² 25 0,72 7.20 m П+1+
Пк

61 ден. 29.707,оо

16 6.26 500 m² А1-домување Викенд куќи 378/1 120 m² 360 m² 24 0,72 7.20 m П+1+
Пк

61 ден. 30.500,оо

17 6.27 503 m² А1-домување Викенд куќи 378/1 120 m² 360 m² 24 0,72 7.20 m П+1+
Пк

61 ден. 30.683,оо

18 6.28 497 m² А1-домување Викенд куќи 378/1 120 m² 360 m² 24 0,72 7.20 m П+1+
Пк

61 ден. 30.317,оо

19 6.29 493 m² А1-домување Викенд куќи 378/1 120 m² 360 m² 24 0,73 7.20 m П+1+
Пк

61 ден. 30.073,оо

20 10 607 m2 ВК Викенд куќи 1679/1 100 200 16,47 0,33 8,70 до
сл.

/ 61 ден. 37.027,оо
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21 9 349 m2 ВК Викенд куќи 1679/1 100 200 28,56 0,57 8,70 до
сл.

/ 61 ден. 21.289,оо

22 8 330 m2 ВК Викенд куќи 1679/1 100 200 30,30 0,61 8,70 до
сл.

/ 61 ден. 20.130,оо

23 36 478 m2 ВК Викенд куќи 1679/1 80 160 16,74 0,33 8,70 до
сл.

/ . 29.158,оо

24 П.1.
1.

2411
м2

Г4 Стоваришта 758/1,
727/3

297 м2 1057 м2 12% 0,45 10,2 м П+1+
П

61
147.071,оо

25 ГП.3 475 m2 А1-домување Викенд куќа 1010/11012
/1, 
1004/2,101
1/1 и 1008

165 495,6,2 54,7 1,0 //// П+1 61 ден 28,975.оо

26 ГП.4 500 м2 А1-домување Викенд куќа 1008, 011/1 180 540,6,2 36.0 1,1 //// П+1 61 ден 30,500,оо

27 ГП.5 476 м2 А1-домување Викенд куќа 1011/1, 
1010/1 и 
1012/1

165 495,6,2 34,7 1,0 //// П+1 61 ден 29,036,оо

28 ГП.6 500 м2 А1-домување Викенд куќа 1011/1 180 540,6,2 36,0 1,1 //// П+1 61 ден 30,500,оо

29 ГП.7 476 м2 А1-домување Викенд куќа 1010/1 165 495,6,2 34,7 1,0 ////// П+1 61 ден 29,036,оо

30 ГП.8 499 м2 А1-домување Викенд куќа 1011/1, 
1010/1 и 
1012/1

180 540,6,2 36,1 1,1 /////// П+1 61 ден 30,439,оо

 Почетната утврдена цена по  m² преземена е од „Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република
Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување и давање под закуп“, Сл.Весник на РМ,
бр,142 од 17.11.2013 год.
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б.  Градежни парцели што ќе бидат предмет на издавање под долготраен
закуп по пат на јавно надавање
-  нема да има парцели што ќе бидат предмет на издавање под долготраен
закуп
в. Градежни парцели што ќе бидат предмет на издавање под краткотраен
закуп по пат на јавно надавање
- нема да има парцели што ќе бидат предмет на издавање под краткотраен
закуп
г. Градежни парцели што ќе бидат предмет на давање на користење заради
давање на концесија или јавно приватно партнерство
-  Г.П.  М.1.  со  намена  „Големи  угостителски  единици“  -  Деловно-
Административна зграда во нас. Маврови Анови на КП бр. 240/1, запишана на
И.Л. бр. 451 КО Никифорово – имот на Општина Маврово и Ростуше

3. Маркетинг стратегија за промоција на градежното земјиште што е предмет на оваа
Програма
 Дефинирање на целни групи за оделни групи на градежни парцели

o Во врска со парцелите со намена домување целна група се сите заинтересирани
граѓани  ,  како  жителите  на  општината,  така  и  тие  од  цела  држава,  имајќи  во
предвид дека станува збор за објекти со намена Домување-Викенд куќи интересот
за  реонот  на  Маврово  е  доста  голем,  што  значи  дека  и  опфатот  на
заинтересираните страни е поголем.

 Дефинирање на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали
o Медиумско покривање и трошоци за медиумско покривање
o Објавување на јавни огласи и трошоци за истите
o Интервјуа и изјави на Градоначалникот по локалните медиуми
o Инфо текстови поставени на веб страната на општината и во инфо-билтенот на

Општина Маврово и Ростуша
 Дефинирање  на  опфатот  и  трошоците  поврзани  со  имплементација  на

маркетинг стратегијата
o Медиумско покривање преку локални телевизии – 18.000,оо денари
o Медиумско покривање преку Национална телевизија – 25.000,оо денари
o Поставувањето на текстови на Веб страната и во Инфо-билтенот на општината

нема да предизвика соодветни финансиски импликации
o Трошоците за Објавување на јавните огласи се наведени во точката 6 од оваа

Програма 
 Дефинирање  на  временската  рамка  за  имплементација  на  маректинг

стратегијата
o Маркетинг  стратегијата  ќе  биде  имплементирана  тековно  во целиот  процес до

објавувањето на последниот оглас .
 Лица задолжени за имплементација на маркетинг стратегијата

o Задолжено лице  за  спроведување на Маркетинг  стратегијата  е  лицето  Фикрет
Ибраими, вработен во Општина Маврово и Ростуше, личност со работно искуство
и комуникација со медиуми.

o Определувањето  на  маркетинг  стратегијата  започнува  со  дефинирање  на
заинтересираните  страни  за  купување  на  одредени  делови  од  градежното
земјиште. 

o Со  оглед  на  намената  и  местоположбата  на  градежното  земјиште  што  е
понудено,  логично  е  целните  групи  за  одделни  локации  да  бидат  различни.
Поради  тоа  се  предвидуваат  и  алатки  кои  ќе  ја  пренесат  информацијата  за
продажбата на земјиштето како на локално,  така и централно ниво,  со цел да
нема дискриминација према жителите на другите останати општини, со тоа што ќе
им се даде еднаков третман на сите граѓани на државата.

4. Динамика на реализација на Програмата
 Број  на  турнуси  за  објавување  оглас,  временски  период  за  објавување  на

огласите и распределба на градежните парцели по турнуси
Со цел минимизирање на финасиските трошоци поврзани со објавата на огласи за
отуѓување,  односно  давање  под  закуп  на  градежното  земјиште  се  предвидува
градежните  парцели  што  се  предмет  на  годишната  Програма  да  се  објават  во
турнуси.
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o Реализацијата на програмата ќе се изврши во три турнуса и тоа:

1 (прв) турнус – месец мај, во кои ќе се изврши објава за продажба за следните
Градежни  парцели  во  рамките  на АУП-  за  село  Мавровоусвоен  со  Решение
бр.УП1 бр.10-855/16 од 19-05-2016 гдина.
2  (втор)  турнус –  месец  јули  –  во  кои  ќе  се  изврши  објава  за  продажба  на
останатите Градежни парцели во рамките на Блок 6 во М.Анови
3 (трет) турнус – месец септември - во кои ќе се изврши објава за продажба за
Градежни парцели во рамките на Урбан блок М1 - с.Маврово и Блок 6 Маврови
Анови: од р.бр. 1 до р.бр. 8 и парцелата со ред. бр. 24 - стовариште

 Пропишување на условите за надавање

Се пропишуваат/определуваат следните параметри: 
o висината  на депозитот  за  учество  –  депозитот  за  учество  за  сите  парцели ќе

изнесува 10% од вкупната почетна цена,
o определување  на  интернет  страницата  на  која  ќе  се  врши  надавањето  –

www.gradezno-zemjiste.mk 
o одредување на условите за учество, 

 Лица надлежни  за реализацијата на Програмата 
Надлежни за реализација на Програмата ќе бида лицата – државните службеници
кои  поседуваат  потврда  за  Положен  испит  за  стекнување  со  овластување  за
спроведување постапки за  отуѓување  и давање  под закуп  на градежно земјиште
сопственост на Р.Македонија и тоа:
o Ќирко Џуковски – Раководител на одделение за урбанизам, комунални дејности,

ЛЕР и заштита на животната средина и
o Харис Ибраими – Референт за управување со градежно земјиште во одделението

за урбанизам, комунални дејности 
За потполност на комисијата Општината како член ќе ангажира уште едно лице од
администрацијата кое е без овластување и тоа:

               - Харис Ибраими – дипл.правник - Советник-управување со градежно земјиште

5. Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на Програма
6. та (приходна страна на Програмата)

Дадена  е  во  прилог  на  табелата  како  Вкупна  почетна  продажна  цена  за  секоја
парцела одделно.

7. Проценка  на  финансиските  средства  потребни  за  реализација  на  Програмата
(расходна страна на Програмата)
Финансиските средства потребни за реализација на програмате се состојат од збир на
проценетите финансиски средства потребни за реализирање на селдните активности:

18

1 2 3 4
Ре
д.б
р.

Вид на трошок/намена Количи
на 

Ед.цена
со ДДВ

Износ во денари со
ДДВ (2х3)

1. Имотни листови 5 125,оо 625,оо 
2. Уверенија за историски движења 

на КП
5 250,оо 1250,оо

3. Геодетски елаборати со 
нумерички податоци

24 9.000,оо 216.000,оо

4. Трошоци за хартија, копирање и 
размножување – формат А4, 
80г/м2/500л  

24 245,оо 5880,оо

5. Објава  на  јавни  огласи  на
македонски јазик

3 30.000,о
о

90.000,оо

6. Објава на јавни огласи на турски
јазик

3 9.000,оо 27.000,оо

7. Објава во Службен весник на 
Р.Македонија

3 5.000,оо 15.000,оо

Вкупно 355.755.оо

http://www.gradezno-zemjiste.mk/
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- Трошоци по основ на администрирање на постапките за отуѓување, односно давање

под закуп на градежното земјиште – тука влегуваат трошоците за хартија, копирање и
размножување,  вадење  и  изработка  на  документи  за  конкретните  Катастарски
парцели, како што е случајот со имотни листви, изработка на елаборати, вадење на
Уверенија за историски движења на Катастарските парцели, објава на јавни огласи и
др.

- трошоци по основ на експропријација – нема да има
- трошоците по основ на купување на градежно земјиште од физички и правни лица –

нема да има
- трошоци за промовирање, односно рекламирање на градежните локации што ќе бидат

предмет на отуѓување, односно давање под закуп на градежното земјиште – околу
48.000 денари.

8. Преодни и завршни одредби
- Програмата ја усвојува Советот на општината.
- Програмата може да се изменува и дополнува на начин и постапка иста по која и се

донесува.
- За спроведувањето на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на општината.
- Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службениот

гласник на општината.
39.

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 давање на согласност за донесување на годишниот План

за вработување за 2018 година заведен со бр.01-86/1 од 15.03.2017 година, на предлог на
градоначалникот на општината.

СЕ ПРОГЛАСУВА, заклучокот за давање на согласност за донесување на годишниот
План за вработување за 2018 година заведен со бр.01-86/1 од 15.03.2017 година на предлог
на  градоначалникот  на  општината, број  08-97/5  што  Советот  на  Општина  Маврово  и
Ростуше го донесе на 51-вата седница Одржана на ден 24.03.2017 година.
Бр.09-99/3                                                                                    Општина Маврово и Ростуше
28.03.2017 год.                                                                                     Градоначалник
                                                                                                         Мукрем Мехмеди  с.р

Врз  основа  на  Законот  за  вработените  во  јавниот  сектор  член  20-б  објавен  во  /
„Службен весник на РМ“ бр.27/2014, 199/2014, 27/2016 и 63/2016/ од како и врз основа на
Методологијата за планирање на вработувањата во јавниот сектор согласно начелото за
соодветна и правична застапеност, како и формата, содржината и образецот на годишниот
план за вработување и извештајот за реалзиаиција на годишниот план за вработување /
„Службен Весник“ број 63/2016/, 

Советот на Општина Маврово и Ростушe на седницата одржана на ден  24.03.2017
година го разгледа годишниот план за вработување во Општина Маврово и Ростуше за 2018
година и го донесе следниот

З А К Л У Ч О К
I. Советот  на  Општина  Маврово  и  Ростуше  дава  согласност  за  донесување  на

Годишниот план за вработување во Општина Маврово и Ростуше за 2018 година, по
предлог на Градоначалникот на општината а изготвен од страна на стручата служба на
општината.

II. Примерок од овој заклучок да се достави до градоначалникот одделение за човечки
ресурси, МИОА и архивата.

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

Бр. 08-97/5                                                                           Совет на Оштина Маврово Ростуше
24.03.2017 г. Ростуше                                                                            П р е т с е д а т е л

                                                                                                 Неџат Исмаили, с.р.
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ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

БР. И ДАТУМ НА ДОНЕСУВАЊЕ.:
01-86/1 од 15.03.2017 година

ИНСТИТУЦИЈА: ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ

ЗА ГОДИНА: 2018

ЕМБС НА ИНСТИТУЦИЈАТА: 5987369

ЕДБ НА ИНСТИТУЦИЈАТА: 4007004131850

ДАТУМ НА ПОДГОТОВКА: 14.03.2017 година

Име и презиме Потпис

Подготвил:
(го потпишува на датумот на подготовка) Букурије Беќири ____________________

Одобрил:
(го потпишува на датумот на подготовка) Мукрем Мехмеди ____________________

РАКОВОДНО ЛИЦЕ НА
ИНСТИТУЦИЈАТА:

(го потпишува на датумот на подготовка и на
датумот на донесување)

Мукрем Мехмеди, 
Градоначалник на 
Општина Маврово и 
Ростуше _____________________       

___________________
ДЕЛ 1. СОСТОЈБА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА
Табела 1. Планирана бројна состојба на крајот на тековната година 

Опис

В
К

У
П

Н
О

М
ак

ед
он

ц
и

А
л

ба
н

ц
и

Т
ур

ц
и

С
р

би

В
л

ас
и

Р
ом

и

Б
ош

њ
ац

и

Д
р

уг
и

а
Моментално вработени во институцијата

(на датумот на пополнување на годишниот
план)

35 13 2 9 - - - - 11

б

Планирани пензионирања и најавени
заминувања

во тековната година
(заклучно со 31 декември тековната година)

1 1 - - - - - - -

в
Планирани нови вработувања 

во тековната година
(заклучно со 31 декември тековната година)

1 1 - - - - - - -

г
Планирана бројна состојба 

на 31 декември тековната година
 (г = а - б + в)

35 13 2 9 - - - - 11
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ДЕЛ 2. ПЛАНИРАНИ ДВИЖЕЊА НА КАДАРОТ ВО СЛЕДНАТА ГОДИНА
Табела 2. Планирано пополнување на работни места преку унапредување и/или 
распоредување во следната година
Дали планирате пополнување на работни места преку унапредување и/или 
распоредување на вработените во рамките на институцијата, заклучно со  31 
декември следната година?                                                                                       
(заокружете)                                                                                                                         

ДА НЕ

Доколку одговоривте со ДА, наведете го ВКУПНИОТ број на работни места кои планирате да 
ги пополните преку унапредување и/или распоредување во рамките на институцијата:                
(наведете број)                                                                                                                                        
Наведете ги работните места кои планирате да ги пополните преку интерен оглас и/или решение за 
распоредување: 
(внесете кратко образложение за причината и по потреба додадете нови редици...)

р.
бр

на работно
место (шифра

и назив)

во орг.
един.

во рамки
на орг.
един.

во рамки
на орг.
един.

кратко образложение

1     
  

 

2     
 

3     
 
  

4     
 

  
5      

  
6

7

8

9

10

Табела 3. Планирано испразнување на работни места преку објавување на трансфер листа во 
следната година
Дали планирате испразнување на работни места преку објавување на трансфер
листа, заклучно со 31 декември следната година?                                                   
(заокружете)                                                                                                               

Д
А

НЕ

Доколку одговоривте со ДА, наведете го ВКУПНИОТ број на работни места кои 
планирате да ги испразните преку објавување на трансфер листа за преземање во 
други институции:                                                                                                               
(наведете број)                                                                                                                    
Наведете ги работните места кои планирате да ги испразните преку објавување на трансфер листа и 
одберете една од наведените причини:  (внесете кратко образложение за причината и по потреба 
додадете нови редици...)

р.
бр

работно
место

(шифра и
назив)

од
орг.

един.

во рамки
на орг.
един.

во рамки
на орг.
един.

причина 1:
намалување

на
надлежности

на
институцијата

причина 2:
намалувањ

е на
обемот на

работа

прич
ина
3:

поед
ност
авув
ање
на

пост
апки

причи
на 4:
работ
ното
место

се
укину

ва
(навед

ете
датум)

причина
5: друго

(наведете
ја

причинат
а)
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1

2          

3          

4          

5          

6

7
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9
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Табела 4. Планирано испразнување на работни места преку пензионирања и најавени 
заминувања во следната година
Дали се планирани пензионирања и/или најавени заминувања на вработени 
од вашата институција заклучно со 31 декември следната година?                    
(заокружете)                                                                                                             

ДА НЕ

Доколку одговоривте со ДА, наведете го ВКУПНИОТ број на вработени кои ќе се 
пензионираат или ќе заминат: (наведете број)                               
Наведете ги работните места кои ќе се испразнат, одберете една од наведените причини: 
(внесете кратко образложение за причината и по потреба додадете нови редици...)

р.
бр

работно
место

(шифра и
назив)

во орг.
един.

во рамки
на орг.
един.

во рамки
на орг.
един.

причина 1:
пензионирање

(наведете
датум на

престанок на
работниот

однос)

причина 2:
најавено

заминување
(наведете
датум на

престанок на
работниот

однос)

причина 3:
друго

(наведете ја
причината и

датум на
престанок на

работниот
однос)

1

 
Раководител

на
Одделение

за
инспекциск

и надзор
ИНС 01 01

Б04 001

Одделени
е за

инспекци
ски

надзор

Одделение
за

инспекцис
ки надзор

Одделение
за

инспекцис
ки надзор

 13.10.2017
година

(старосна
пензија)

  

2   

3
 

      

4
 

       

5        

6

7

8
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9

10

Табела 5. Планирани пензионирања по припадност на заедница 

Опис

В
К

У
П
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М
ак
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и
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и
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ц
и
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Р
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Б
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њ
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и

Д
р

уг
и

а

Планирани пензионирања во
следната година

(заклучно со 31 декември следната
година)

1 1 - - - - - - -

ДЕЛ 3. ПЛАНИРАНИ НОВИ ВРАБОТУВАЊА ВО СЛЕДНАТА ГОДИНА
Табела 6. Планирано пополнување на работни места преку нови вработувања во следната година
Дали имате потреба од нови вработувања во вашата институција заклучно со 31 
декември следната година? (заокружете)                                               

Д
А

НЕ

Доколку одговоривте со ДА, наведете го ВКУПНИОТ број на нови вработувања за 
кои имате потреба:                            (наведете број)                                                            
Наведете ги работните места на кои планирате нови вработувања и одберете една од наведените 
причини                                  
(внесете кратко образложение за причината и по потреба додадете нови редици. Потоа внесете 
колку месеци во следната година се планира да работи новиот вработен и колкав буџет е потребен 
за плата на новиот вработен во следната година)

р.
бр

работно
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ње 

причи
на 3:
друго
(навед
ете ја
причи
ната)

Колку
месец
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а се

плани
ра да
му се
испла

ќа
плата

на
новио

т
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ен?
(навед
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број)

Колкав
буџет ќе

биде
потребен
за плата

на новиот
вработен

во
следната
година?

(наведете
во

денари)

1  
Раководи

тел на
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иe за
општи
работи
УПР 01

Оддел
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Одделен
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562.056,о
о ден. 
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Табела 7.  Број на работни места кои се планира да се пополнат преку нови вработувања во
следната година 

Опис

В
К

У
П

Н
О

а
Планирани нови вработувања во следната година

(заклучно со 31 декември следната година)
1

Табела 8. Податоци кои се внесуваат во онлајн калкулаторот “Балансер”, поставен на веб локацијата 
http://balan  c  е  r  .mioa.gov.mk

Опис

В
К

У
П

Н
О

М
ак

ед
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ц
и

А
л
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ц
и

Т
ур

ц
и

С
р

би

В
л

ас
и

Р
ом

и

Б
ош

њ
ац

и

Д
р

уг
и

а Стартна позиција 
за годината на која се

однесува планот 
(се внесуваат податоците од

Табела 1, ред г,  бројна состојба
на 31 декември во тековната

годината)

35 13 2 9 0 0 0 0 11
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б Пензионирања 
во годината на која се

однесува планот
(се внесуваат податоците од

Табела 5, ред а, пензионирања
заклучно со 31 декември

следната година)

1 1 - - - - - - -

в

Планирани нови вработувања
во годината на која се

однесува планот
 (се внесува податокот од

Табела 7, ред а)

1

Пристапете на онлајн калкулаторот кој се наоѓа на веб локацијата http://balancer.mioa.gov.mk/ 
внесете ги податоците од оваа табела и тука приложете го испечатениот документ од

калкулаторот

40.
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 отпочнување на активности за редовно ажурирање на

Процената на загрозеноста на подрачјето на општината од сите ризици и опасности за 2017
година.

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за отпочнување на активности за редовно ажурирање на
Процената на загрозеноста на подрачјето на општината од сите ризици и опасности за 2017 
година,  број  08-97/6  што  Советот  на  Општина  Маврово  и  Ростуше  ja донесе  на  51-вата

седница Одржана на ден 24.03.2017 година.

Бр.09-99/4                                                                                    Општина Маврово и Ростуше
28.03.2017 год.                                                                                     Градоначалник
                                                                                                         Мукрем Мехмеди  с.р

Врз основа на член 14, став 1 од „Уредбата за Методологија за изработка на процената на
загрозеност на безбедноста на Република Македонија од сите ризици и опасности, нејзината
содржина и структура, начинот на чување и ажурирање, како и определување на субјектите
во системот на управување на системот со кризи на кои им се доставива  целосна или извод
од процената“.

Советот на Општина Маврово и Ростуше има обврска да врши редовно ажурирање
на „Процената на загрозеноста на подрачјето на општината од сите ризици и опасности“.

Советот на општината  на седницата одржана на ден  24.03.2017 година ја  донесе
следната
31   Ma  рт 2017 година  СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.3 страна 60

О Д Л У К А 
За отпочнување на активности за редовно ажурирање на „Процената на загрозеноста

на подрачјето на општината од сите ризици и опасности“ .

Член 1 
        Согласно член 14, став 1 од „Уредбата за Методологија за изработка на процената на
загрозеност на безбедноста на Република Македонија од сите ризици и опасности, нејзината
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содржина и структура, начинот на чување и ажурирање, како и определување на субјектите
во системот на управување на системот со кризи на кои им се доставува  целосна или извод
од процената“ Општина Маврово и Ростуше одпочнува активност за редовно ажурирање на
„Процената за загрозеноста на подрачјето на општината од сите ризици и опасности“ во
координација со Подрачното одделение на Регионалниот центар за управување со кризи-
Гостивар..

Член 2 
          Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден сметано од денот на нејзиното објавување
во Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше . 

Бр. 08-97/6                                                                           Совет на Оштина Маврово Ростуше
24.03.2017 г. Ростуше                                                                            П р е т с е д а т е л

                                                                                                 Неџат Исмаили, с.р.

41.
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  финасиска помош за изградба на потпорен

sид во с.Скудриње.

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување  финасиска помош за изградба на потпорен sид
во с.Скудриње, број 08-97/7 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 51-
вата седница Одржана на ден 24.03.2017 година.

Бр.09-99/5                                                                                    Општина Маврово и Ростуше
28.03.2017 год.                                                                                     Градоначалник
                                                                                                         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 Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден    24.03.2017
година, ја донесе следната

О  Д  Л  У  К  А
За одобрување на финансиска помош за изградба на потпорен зид с.Скудриње 

Член 1
Се  одобрува    финансиска  помош  во  износ  до  30.000,оо  денари  за  набавка  на

градежни  материјали  за  изградба  на  потпорен  зид  во  с.Скудриње   населба  Фариќоско
маало.

Член  2
 Паричните  средства  се одобруваат  врз  основа  на поднесено писмено барање од
група  жители  во населбата  фариќоско  маало.  Барањето  е  поднесено на ден 23.03.2017
година.

31   Ma  рт 2017 година  СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.3 страна 61
Одобрените  парични средства  со  оваа  одлука  ќе  бидат  исплатени од  Буџетот  на

општината за 2017 година, а ќе се исплатат на правниот субјект од кој ќе бидат набавени
градежните материјали.

Член  3
Оваа одлука  влегува  во сила  со денот  на објавувањето  во  ‘’Службен  Гласник  на

Општина Маврово и Ростушe’’.
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Бр. 08-97/7                                                                           Совет на Оштина Маврово Ростуше
24.03.2017 г. Ростуше                                                                            П р е т с е д а т е л

                                                                                                 Неџат Исмаили, с.р.
42.
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 пребивање на долг и побарување помеѓу  ТД „Ерсам“ ДООЕЛ

с.Скудриње и Општина Маврово и Ростуше.

СЕ ПРОГЛАСУВА, одлуката за пребивање на долг и побарување помеѓу  ТД „Ерсам“
ДООЕЛ с.Скудриње и Општина Маврово и Ростуше, број 08-97/8 што Советот на Општина
Маврово и Ростуше ја донесе на 51-вата седница Одржана на ден 24.03.2017 година.

Бр.09-99/6                                                                                    Општина Маврово и Ростуше
28.03.2017 год.                                                                                     Градоначалник
                                                                                                         Мукрем Мехмеди  с.р

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа / Сл.Весник на РМ
број 05/2002/, а во согласност со член  15, став 1, точка 7 и член 25, став 1, точка 42 од
Статутот на Општина Маврово и Ростуша /пречистен текст Сл.Гласник бр.06/2008 година.

 Советот на Општината на седницата одржана на ден  24.03.2017   година, ја донесе
следната

О  Д  Л  У  К  А
За пребивање на долг и побарување помеѓу субјектите ТД „ЕРСАМ“ ДООЕЛ с.Скудриње и

Општина Маврово и Ростуше.

Член 1
Советот на општината се согласува да биде извршено пребивање на долгот  што го

има ТД „Ерсам“  ДООЕЛ с.Скудриње како  корисник  на деловен  простор  соспственост  на
општината  за  неподмирена  кирија  со  вложени  градежни  материјали  за  реновирање  на
објектот продавница во с.Ростуше, сопственост на општината.

Член  2
Пребивањето  на долгот  и  побарувањето  помеѓу општината  и  ТД „Ерсам“  ќе  биде

извршено книговодствено.
           Врз основа на утврдениот износ на неподмирена кирија по склучен договор за
месечна закупнина и утврдената проценка од страна на овластен проценител (вештак) за
вложени  градежни  материјали,  кои  се  вградени  и  употребени  за  реновирање  на
продавницата.

Член  3
Оваа одлука ќе биде објавена во ‘’Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’

а ќе влезе во сила осмиот ден  од денот на нејзиното објавување.

Бр. 08-97/8                                                                           Совет на Оштина Маврово Ростуше
24.03.2017 г. Ростуше                                                                            П р е т с е д а т е л

                                                                                                 Неџат Исмаили, с.р.

31   Ma  рт 2017 година  СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.3 страна 62
43.
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  
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З А К Л У Ч О К 
За прогласување на одлуката за одобрување спонзорство за одржувањето на

 „Мавровскиот меморијал 2017 година“.

СЕ  ПРОГЛАСУВА,  Одлуката  за  одобрување  спонзорство  за  одржувањето  на  на
„Мавровскиот меморијал 2017 година“,  број  08-97/9 што Советот на Општина Маврово и
Ростуше ја донесе на 51-вата седница Одржана на ден 24.03.2017 година

Бр.09-99/7                                                                                    Општина Маврово и Ростуше
28.03.2017 год.                                                                                     Градоначалник
                                                                                                         Мукрем Мехмеди  с.р

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа / Сл.Весник на РМ
број 05/2002/, а во согласност со член 15, став 1, точка 6 и член 25, став 1, точка 42 од
Статутот на Општина Маврово и Ростуша /пречистен текст Сл.Гласник бр.06/2008 година,
Советот на Општината на седницата одржана на ден  27.02.2014  година, ја донесе следната

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

„Мавровскиот меморијал“ 2017 година

Член 1
Се  одобрува  еднократна  парична  помош  во  износ  од  40.000,оо  денари  како

спонзорство за реализирање на програмата за одржување на 54-иот „Мавровски меморијал“
за 2017 година.

Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2017
година, како спонзорство на општината.

Член  2
Паричната  помош  се  доделува  врз  основа  на  поднесено  барање  од  страна  на

организаторот на меморијалот поднесено на  25.01.2017 година.
Средствата  ќе  бидат  уплатени  на  жиро  -  сметка  300000003332859 Комерцијална

Банка- Скопје.

Член  3
Оваа одлука ќе биде објавена во ‘’Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’

а ќе влезе во сила осмиот ден  од денот на нејзиното објавување.

Бр. 08-97/9                                                                           Совет на Оштина Маврово Ростуше
24.03.2017 г. Ростуше                                                                            П р е т с е д а т е л

                                                                                                 Неџат Исмаили, с.р.
44.

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 парична помош за лекување

31   Ma  рт 2017 година  СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.3 страна 63
СЕ ПРОГЛАСУВА, одлуката за одобрување на парична помош за лекување на Дани Сенада 
од с.Велебрдо, број 08-97/10 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 51-
вата седница Одржана на ден 24.03.2017 година

Бр.09-99/8                                                                                    Општина Маврово и Ростуше
28.03.2017 год.                                                                                     Градоначалник
                                                                                                         Мукрем Мехмеди  с.р
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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  24.03.2017   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  60.000,оо денари за лекување на Дани

Сенада од с.Велебрдо од Општина Маврово и Ростуше.
Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2017 година а ќе бидат

наменети за лекување и други медицински третмани.

Член  2
Паричната  помош се доделува  врз основа на поднесено писмено барање на ден

23.03.2017 година, заведено под бр.09/10 од Дани Сенада.
Средствата  ќе  бидат  исплатени  од  буџетот  на  општината  за  2017  година  на

трансакциона сметка  ______________________- ___________ банка.

Член  3
Оваа одлука ќе биде објавена во ‘’Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’

а ќе влезе во сила со денот на нејзиното објавување.

Бр. 08-97/10                                                                          Совет на Оштина Маврово Ростуше
24.03.2017 г. Ростуше                                                                            П р е т с е д а т е л

                                                                                                 Неџат Исмаили, с.р.
45.
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 финансиски срества за учество на „Илинденски

марш 2017 година“.

СЕ  ПРОГЛАСУВА,  одлуката  за  одобрување  финансиски  срества  за  учество  на
„Илинденски марш 2017 година“, број 08-97/11 што Советот на Општина Маврово и Ростуше
ја донесе на 51-вата седница Одржана на ден 24.03.2017 година.

Бр.09-99/9                                                                                    Општина Маврово и Ростуше
28.03.2017 год.                                                                                     Градоначалник
                                                                                                         Мукрем Мехмеди  с.р

31   Ma  рт 2017 година  СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.3 страна 64
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 Ростуша /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година, 

Советот на Општината на седницата одржана на ден 24.03.2017    година, ја донесе
следната

О  Д  Л  У  К  А
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За одобрување на финансиски средства за учество на 
„Илинденски марш 2017 година“.

Член 1
Се одобрува    финансиска средства  во  износ од  20.000,00 денари за учество  на

манифестацијата Илинденски Марш по повод одбележување на празникот „Илинден 2017
година“.  Средствата  се  одобруваат  на  Здружението  на  граѓани  од  Мавровско  –
горнорекански регион од с.Врбен.

Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2017
година.

Член  2
Паричната помош се одобрува врз основа на поднесено писмено барање за учество

на илинденскиот марш по повод „10 дена Крушевска Република“.
Средствата ќе бидат уплатени на жиро-сметка 210069354510127 НЛБ Тутунска банка

АД Скопје.

Член  3
Оваа одлука  влегува  во сила  со денот  на објавувањето  во  ‘’Службен  Гласник  на

Општина Маврово и Ростуше’’.

Бр. 08-97/11                                                                          Совет на Оштина Маврово Ростуше
24.03.2017 г. Ростуше                                                                            П р е т с е д а т е л

                                                                                                 Неџат Исмаили, с.р.

46.
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 отпис на основно средство лап топ компјутери  користени од

членовите на совет на општината со мандат 2013-2017 година.

СЕ  ПРОГЛАСУВА,  Одлуката  за  отпис  на  основно  средство  лап  топ  компјутери
користени  од  членовите  на  совет  на  општината  со  мандат  2013-2017  година,  број  08-
97/12што Советот на Општина Маврово и Ростуше  ja донесе на 51-вата седница Одржана
на ден 24.03.2017 година.

Бр.09-99/10                                                                                    Општина Маврово и Ростуше
28.03.2017 год.                                                                                     Градоначалник
                                                                                                         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,став1, точка 42 од Статутот на Општина Маврово и
Ростуша/ײ Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуша  ./број 03/2015 /пречистеен текст ײ
Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден 24.03.2017  година ја
донесе следната

О  Д  Л  У  К  А
За отпис на основно средство лап топ-компјутери користени од страна на членовите на

советот
31   Ma  рт 2017 година  СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.3 страна 65

Член  1
Со  оваа  одлука  се  врши  отпис  на  основно  средство  11  (единаесет)  лап  топ  -

компјутери набавени за членовите на советот на Општина Маврово и Ростуше со мандат
2013-2017 година.

Член  2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник “ на

Општина Маврово и Ростуше.
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Бр. 08-97/12                                                                          Совет на Оштина Маврово Ростуше
24.03.2017 г. Ростуше                                                                            П р е т с е д а т е л

                                                                                                      Неџат Исмаили, с.р.

47.
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 верификување мандат на членови на совет на месна

заедница с.Никифорово.

СЕ ПРОГЛАСУВА, заклучокот за верификување мандат на членови на совет на месна
заедница  с.Никифорово,  број  08-97/13  што  Советот  на  Општина  Маврово  и  Ростуше  го
донесе на 51-вата седница Одржана на ден 24.03.2017 година.

Бр.09-99/11                                                                                    Општина Маврово и Ростуше
28.03.2017 год.                                                                                     Градоначалник
                                                                                                         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 25, став 1 од Статутот на Општина Маврово и
Ростушe /’’Службен Гласник на Општина Маврово и Ростушe’’  број 03/2015 ,  /  пречистен
текст /, Советот на Општина Маврово и Ростуше расправајќи по Барањето за верификација
мандaт од спроведен избор за членови на совет на месна заедница за с.Никифорово, на
седницата одржана на ден 24.03.2017 година, го донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

1. Советот на Општина Маврово и Ростушe го верификува мандатот на ново  избраните
членови на совет на месната заедница во с.Никифорово избрани на одржаниот собир
на ден 14.05.2016 година а во состав од лицата:  Ратко Анастасијевски,  Димитрија
Марковски,  Чеде  Анастасиески,  Ефка  Наумоска  и  Звонко  Деспотоски  како  и  ново
избраниот претседател на месна заедница с.Никифорово- Ратко Анастасијевски.

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

Бр. 08-97/13                                                                           Совет на Оштина Маврово Ростуше
24.03.2017 г. Ростуше                                                                            П р е т с е д а т е л

                                                                                                      Неџат Исмаили, с.р.

48.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на РМ’’
број 05/2002/, а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина
Маврово и Ростуше /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’ број 03/2015 (пречистен
текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот  

31   Ma  рт 2017 година  СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.3 страна 66
З А К Л У Ч О К 

За прогласување на Одлука за одобрување службено патување на градоначалникот на
Општина Маврово и Ростуше

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлука за одобрување службено патување на градоначалникот на
Општина Маврово и Ростуше, број 08-97/14 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ja
донесе на 51-вата седница Одржана на ден 24.03.2017 година.
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Бр.09-99/12                                                                                    Општина Маврово и Ростуше
28.03.2017 год.                                                                                     Градоначалник
                                                                                                         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   24.03.2017 година донесе

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

Член  1
Со оваа одлука му се одобрува службено патување во Берлин-Германија за посета

на саем за комунални дејности, на градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша Мукрем
Мехмеди.

 Патувањето, односно посетата ќе биде извршена на ден 28.03.2017 година.

Член  2
Дневницата  за  службеното  патување  ќе  биде  исплатена  во  износ  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 Ростуше

Бр. 08-97/14                                                                           Совет на Оштина Маврово Ростуше
24.03.2017 г. Ростуше                                                                            П р е т с е д а т е л

                                                                                                      Неџат Исмаили, с.р.
49.
Врз основа  на член 113 став 2 од Законот за работни односи /,,Службен Весник на РМ” број
167/2015  (пречистен  текст)/,  член  19 став  7  од  Одлуката  за  извршување  на  Буџетот  на
Општина Маврово и Ростуше за 2017 година (пречистен текст), број 07-19/6 од 18.01.2017
година /,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуша”  број 1/2017/ 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 25.01.2017 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  
За исплата на отпремнина заради престанок на вработувањето 

по сила на закон

1.  На административниот службеник   ВЛАДИМИР БОЖИНОСКИ, од с.Ростуше,  со
засниван работен однос со шифра на работно место УПР Г01 01 01 000 во Оддлението за
финансиски прашања, поради здобивање на старосна пензија, на кој му престана работниот
однос  заклучно  со  23.01.2017  година,  да  му  се  исплати  отпремнина  за  престанок  на
вработувањето по сила на закон во висина од две просечни нето плати исплатени во 
31   Ma  рт 2017 година  СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.3 страна 67

Република Македонија за месецот во кој работникот заминал во пензија, односно во
износ од 44.760,оо денари, согласно член 19 став 7 од Одлуката за извршување на Буџетот
на Општина Маврово и Ростуше за 2017 година (пречистен текст), број 07-19/6 од 18.01.2017
година /,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 1/2017/. 

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето. 

О б р а з л о ж е н и е 
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Административниот службеник Владимир Божиноски, вработен во Одделението
за финансиски прашања, во Општина Маврово и Ростуше, со Решение за престанок на
работен однос поради стекнување право на старосна пензија по сила на закон, број 04-
23/1 од 23.01.2017 година, на ден 14.01.2017 година навршени 64 години живот (маж) и 15
години пензики стаж,  со што се здобил со право на старосна пензија, согласно член 98
став 5 алинеја 6 од Законот за административни службеници и член 5 став 1 точка 1 и
член 18 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување (пречистен текст). 

Согласно член 19, став 7 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина
Маврово  и  Ростуше  за  2017  година  (пречистен  текст),  број  07-19/6  од  18.01.2017
година /,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 1/2017/, е утврдено дека
во  случај  на  заминување  на  вработениот  од  општинската  администрација  и  во
локалните јавни установи во пензија му се исплатува двократен износ за отпремнина
пресметан врз основа на  просечната месечна нето плата по работник во  Република
Македонија за месецот во кој работникот заминал во пензија. 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  во  рок  од  15  дена  од  приемот  на  ова  Решение,  преку  овој  орган  до
второстепена  комисија  при  Владата  на  РМ  за  решавање  на  прашања  од  областа  на
работните односи. 

Доставено до:                                                   
- административниот службеник                                               Општина Маврово и Ростуше
- архивата на општината                                                                    ГРАДОНАЧАЛНИК
- Oдд. за финансиски прашања                                                         Мукрем Мехмеди с.р

Број 09-23/3 од 25.01.2017 год.

50.
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 2 од Одлуката за извршување на Буџетот
на Општина Маврово и Ростуше за 2017 година (пречистен текст), број 07-19/6 од 18.01.2017
година /,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуша”  број 1/2017/ 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 08.02.2017 година донесе 

R E [ E N I E 
За исплата на отпремнина поради смрт на вработен

1.  На  семејството  на  починатиот  наставник  Севдали  Јакупи,  а  вработен  во
Подрачното училиште во с.Нистрово, ОУ ,,Денче Деjаноски” Маврови Анови, поради негова
смрт која настапила на ден 26.01.2017 година да му се исплати отпремнина во висина од
30.000,оо денари. 

2.  Паричните  средства  да  се  исплати  од  средствата  предвидени  во  Буџетот  на
Општина Маврово и Ростуша за 2017 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  03-12  од  07.02.2017  година,  до  Општината  се  обрати

Основното Училиште ,,Денче Дејаноски” – Маврови Анови, со барање да на семејството
на починатиот  Севдали  Јакупи,   вработен  во  подрачно  училиште  во  село  Нистрово
ОУ ..Денче Дејаноски” – Маврови Анови му се испати отпремнина за посмртни трошоци,
за смрт на вработен која настапила на ден 26.01.2017 година.  
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Согласно член 19, став 2 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина
Маврово и Ростуше за 2017 година  (пречистен текст), број 07-19/6 од 18.01.2017 година
/,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуша” број 1/2017 е утврдено дека во случај
на смрт на вработен во ЕЛС или во јавна установа на семејството на починатиот му
следува парична помош во износ од 30.000,оо денари. 

Врз основа на законските одредби се донесе Решение како во диспозитивот. 
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 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 8 дена. 

Доставено до:                                                                             Општина Маврово и Ростуше
- О.У.,,Денче Дејаноски” М.Анови                                                       ГРАДОНАЧАЛНИК
- архивата на општината                                                                    Мукрем Мехмеди с.р
- Одделение за финансиски прашања

Број 09-41/2 од 08.02.2017 год.

51.
Врз  основа на член 75,  став  1  од  Статутот  на Општина Маврово  и  Ростуша  /,,Службен
Гласник на Општина Маврово и Ростуша” број  3/2015 – пречистен текст/, а во согласност со
член  63  од  Законот  за  локална  самоуправа  /,,Сл.Весник  на  РМ” број  05/2002/,
Градоначалникот  на  Општина Маврово  и  Ростуша на  ден  27.01.2017  година  го  донесе
следното 

Р Е Ш Е Н И Е
 За доделување на финансиска помош

1. Се доделува финансиска помош во износ од 12.000,оо денари на екипа од Општина
Маврово и Ростуше за учество  на 15-тиот Аматерски Хуманитарен Велеслалом,
Маврово 2017 година. 

 
2. Финансиските  средства  за  оваа намена да се исплатат  од Буџетот  на Општина

Маврово и Ростуша за 2017 година, на жиро-сметка 300000000341088, даночен број
4030984178108 депонент Комерцијална банка А.Д. Скопје.  

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

О б р а з л о ж е н и е 
Ски центарот од Маврово во соработка со Скијачкиот сојуз на Мекедонија,  на ден

26.01.2017 гдоина, поднесе писмено до Општината за доделување на финансиска помош за
15-тиот Аматерски хуманитарен велеслалом за покривање на трошоци за учество на екипа
од Општина Маврово и Ростуше на  15-тиот Аматерски Хуманитарен Велеслалом, Маврово
2017  кој  ќе  се  одржи на  патеката  од  Галичкиот  ски  лифт.  Градоначалникот  го  прифати
барањето и во границите на можностите на Буџетот на општината се произнесе како во
диспозитивот на ова Решение.    

ПРАВНА ПОУКА:  Незадоволната страна има право да вложи жалба во рок од 15 дена од
приемот на ова Решение до надлежното Министерство за локална самоуправа.  

Решението е доставено до:                            Општина Маврово и Ростуше
- Скијачки центар Маврово                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
- Архивата на Општината                                        Мукрем Мехмеди с.р
- Одделение за финансиски    
  прашања
број 09-33/2 од 27.01.2017 год.
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52.
Врз основа на член 75, став 1 и 3 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша /,,Службен
Гласник на Општина Маврово и Ростуша” број  3/2015 – пречистен текст/, а во согласност со
член 63 од Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на РМ” број 05/2002/ и член 21 од
Одлуката  за  извршување на Буџетот  на Општина Маврово  и Ростуше за 2017 година –
пречистен  текст  број  08-19/6  од 23.12.2015  година  /,,Сл.Гласник  на Општина Маврово  и
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Ростуше, број 1/2017/, Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 27.01.2017
година  го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е
 За доделување на финансиска помош

1. Се  доделува  еднократна  финансиска  помош  во  износ  од  5.000,оо  денари  за
покривање на трошоци за социјално загрозено семејство на лицето Асан Черкези од
с.Врбјани. 

2. Финансиските  средства  за  оваа  намена  да  се  исплатат  од  Буџетот  на  Општина
Маврово и Ростуше за 2017 година, на сметка 200001678081271 – Стопанска банка.

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

О б р а з л о ж е н и е 
Со писмен допис, до Општината се обрати лицето Асан Черкези од с.Врбјани, а за

доделување  еднократна  финансиска  помош  за  покривање  на  трошоци  за  социјално
загрозено  семејство  кое  брои  3  члена,  од  самохран  родител,  кој  не  невработен,  а
користењето  на  минималната  социјална  помош  не  ги  задоволува  основните  животни
потреби на неговотo семејство.  На основа горе изнесеното,  Градоначалникот го прифати
барањето и во границите на можностите на Буџетот на општината се произнесе како во
диспозитивот на ова Решение.  
  
ПРАВНА ПОУКА:  Незадоволната страна има право да вложи жалба во рок од 15 дена од
приемот на ова Решение до надлежното Министерство за локална самоуправа.  
Решението е доставено до:                            Општина Маврово и Ростуше
-  Подносителот на барањето                                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
-  Архивата на општината                                        Мукрем Мехмеди с.р
- Одделение за финансиски 
   прашања
број 09-34/2 од 27.01.2017 год.

53.
Врз основа на член 63 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на
РМ“, бр.05/2002 од 29.01.2002 год.) и член 75, став1 и 3 од Статутот на Општина
Маврово  и  Ростуше  (Пречистен  текст  објавен  во  Службен  Гласник  на  Општина
Маврово и Ростуше 03/2015), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на
ден 31.03.2017 година го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
Барањето  на  лицето  Беќир  Асани  од  с.  Скудриње,  Општина  Маврово  и

Ростуше, поднесено на ден 27.03.2017 година и заведено под број УПП 09-14  СЕ
ОДOБРУВА.

На лицето  Беќир  Асани  со  ЕМБГ 2909954473002  од  с.Скудриње,  Општина
Маврово и Ростуше, му се одобрува исплата на финансиски средства за лечење во
висина од 6.000,оо ден.

Образложение
На  ден  27.03.2017  година  лицето  Беќир  Асани  од  с.Скудриње,  Општина

Маврово и Ростуше, со ЕМБГ 2909954473002 и број на ЛК А1206753 издадена од
МВР  Гостивар  со  рок  на  важност  до  23.01.2022  година,  поднесе  барање  за
одобрување на финансиска помош за лечење, во барањето е наведено дека има
потреба од финансиски средства поради тоа што се наоѓа во тешка финансиска
состојба, а неговата сопруга е болна.

Во  прилог  на  барањето  достави  фотокопие  од  лична  карта  бр.  А1206753
издадена  од  МВР  Гостивар  на  ден  24.01.2012  година  со  важност  до  23.01.2022
година.
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Отакако  беше  разгледано  барањето  од  страна  на  Градоначалникот  и  на
истото со свој потпис од негова страна и наведен износ на одбрени средства, беше
одлучено како во диспозитивот на ова Решение.

Средствата  да  се  исплатат  на  следната  сметка  и  тоа:  200000514512630,
депонент  Стопанска  банка  АД  Скопје,  која  се  води  на  име  на  подносителот  на
барањето.

Решено во Ростуше,        ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ
на ден 31.03.2017 год. ГРАДОНАЧАЛНИК

           МУКРЕМ МЕХМЕДИ с.р
====================================
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