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20 Јули 2017 година  СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.6 стр. 93 

73. 
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 реализација на проект „Зелена авантура Маврово“ нова 

туристичка визија за развој на специфични видови туризам во Општина Маврово и 
Ростуше  

 
 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за реализација на проект „Зелена авантура Маврово“ 
нова туристичка визија за развој на специфични видови туризам во Општина Маврово и 
Ростуше, број 08-182/3 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на својата 
55-та седница, одржана на ден 14.07.2017 година. 
 
Бр.09-186/1                                                                                 Општина Маврово и Ростуше 
17.07.2017 год. Ростуше                                                                     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 5 и член 25 став 1, точка 30 од Статутот 
на Општина Маврово и Ростуше /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015  година, 
пречистен текст.  

Советот на Општината на седницата одржана на ден  14.07.2017 година 
разгледувајќи го проектот Нова туристичка „Зелена авантура Маврово“ нова туристичка 
визија за развој на специфични видови туризам во Општина Маврово и Ростуше, ја  донесе 
следната  

 
О Д Л У К А 

за реализација на проект „Зелена авантура Маврово“ нова туристичка визија за развој на 
специфични видови туризам во Општина Маврово и Ростуше  

 
Член 1 

Со оваа Одлука Општина Маврово и Ростуше отпочнува постапка за реализација на проект 
„Зелена авантура Маврово“ визија за развој на специфични видови туризам во Општина 
Маврово и Ростуше. 

 
Член 2 

Општина Маврово и Ростуше ќе учествува во реализацијата на овој проект со финансиски 
средства во износ од 21.200,00  евра од вкупната инвистициона вредност на проектот. 

Средствата од ставот 1 на овој член се обезбедуваат од Буџетот на општината за 2018 
година. 

Член  3 
Примерок од оваа одлука со друга придружна документација да се достави до 
Градоначалникот на општината, архивата, ЈПКД Маврово, ГОУ Грин и Ски центар Заре 
Лазарески.  

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина 
Маврово и Ростуше“. 
 
Бр. 08-182/3                                                                     Совет на Оштина Маврово Ростуше 
14.07.2017 г. Ростуше                                                                            П р е т с е д а т е л 
                                                                                                  Неџат Исмаили, с.р. 
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20 Јули 2017 година  СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.6 стр. 94 

74. 
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 постапка за партнерство за реализација 

на проект „Зелена Авантура Маврово“ Општина Маврово и Ростуше 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за отпочнување на постапка за партнерство за 
реализација на проект „Зелена Авантура Маврово“ Општина Маврово и Ростуше, број 08-
182/4 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на својата 55-та седница, 
одржана на ден 14.07.2017 година. 
 
Бр.09-186/2                                                                                 Општина Маврово и Ростуше 
17.07.2017 год. Ростуше                                                                     Градоначалник 
                                                                                                           Мукрем Мехмеди  с.р 
 

Врз основа на член 15 став 1, точка 5 и  член 25, став 1, точка 30  од Статутот на 
Општина Маврово и Ростушe /ײ Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростушeײ број 03/2015 
пречистен текст/, 

 Советот на Општина Маврово и Ростушe на седницата одржана на ден  14.07.2017   
година ја донесе следната 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За отпочнување на постапка за партнерство за реализација на проект „Зелена 
Авантура Маврово“ Општина Маврово и Ростуше 

 
Член  1 

Со оваа одлука советот на Општина Маврово и Ростушe дава согласност на партнерство 
со ЈПКД Маврово, ГОУ Грин и Ски центар Заре Лазарески. за реализација на проект 
„Зелена авантура Маврово“ нова туристичка визија за развој на специфични видови 
туризам во Општина Маврово и Ростуше  

  
Член  2 

Целта на приватното партнерство е заедничка реализација на проектот „Зелена авантура 
Маврово“ нова туристичка визија за развој на специфични видови туризам во Општина 
Маврово и Ростуше  
 

Член  3 
Примерок од оваа одлука со друга придружна документација да се достави до 
Градоначалникот на општината, архивата, ЈПКД Маврово, ГОУ Грин и Ски центар Заре 
Лазарески.  

 
Член  4 

Одлуката влегува во сила со денот на донесување а ќе биде објавена во  службен 
гласник на Општина Маврово и Ростушe. 

 
Бр. 08-182/4                                                                       Совет на Оштина Маврово Ростуше 
14.07.2017 г. Ростуше                                                                            П р е т с е д а т е л 
                                                                                                  Неџат Исмаили, с.р. 



4 

 

 
75. 
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   
 
20 Јули 2017 година  СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.6 стр. 95 

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Одлуката за кофинансирање на проект „Зелена авантура Маврово“ 
нова туристичка визија за развој на специфични видови туризам во Општина Маврово и 

Ростуше  
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за кофинансирање на проект „Зелена авантура 
Маврово“ нова туристичка визија за развој на специфични видови туризам во Општина 
Маврово и Ростуше, број 08-182/5 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе 
на својата 55-та седница, одржана на ден 14.07.2017 година. 
 
Бр.09-186/3                                                                                 Општина Маврово и Ростуше 
17.07.2017 год. Ростуше                                                                     Градоначалник 
                                                                                                           Мукрем Мехмеди  с.р 
 

Врз основа на член 22, став 1, точка 4 од Законот за локална самоуправа 
(,,Сл.Весник на РМ,, број 05/2002/ а во согласност со член 15  став 1, точка 5, 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 14.07.2017 
година ја донесе следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За кофинансирање на проект „Зелена авантура Маврово“ нова туристичка визија за развој 

на специфични видови туризам во Општина Маврово и Ростуше  
 

Член  1 
Со оваа Одлука советот на Општина Маврово и Ростуше одобрува кофинансирање 

на проект „Зелена авантура Маврово“ нова туристичка визија за развој на специфични 
видови туризам во Општина Маврово и Ростуше  

 
Член  2 

Општината Маврово и Ростуше проектот ќе го кофинансира со финансиски средства 
во износ од 21.200,00 евра. 

Средствата од ставот 1 на овој член се обезбедуваат од Буџетот на општината за 2018 
година. 

ЈПКД „Маврово“ од Маврови Анови проектот ќе го кофинансира со финансиски средства во 
износ од 10.300,00 евра од сопствениот буџет за 2018 година. 

Член  3 
 Примерок од оваа одлука со друга придружна документација да се достави до 
Градоначалникот на општината, архивата, ЈПКД „Маврово“, ГОУ „Грин“ и Ски центар „Заре 
Лазарески“.  
 

Член   4 
  Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување а ќе биде објавена 
во „ Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше“. 
 
Бр. 08-182/5                                                                       Совет на Оштина Маврово Ростуше 
14.06.2017 г. Ростуше                                                                            П р е т с е д а т е л 
                                                                                                  Неџат Исмаили, с.р. 
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76. 
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   
 
 
20 Јули 2017 година  СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.6 стр. 96 

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Одлуката за реализација на проект „Блиска до корисникот“нова 
туристичка визија за развој на специфични видови туризам во Општина Маврово и 

Ростуше   
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за реализација на проект „Блиска до корисникот“нова 
туристичка визија за развој на специфични видови туризам во Општина Маврово и 
Ростуше, број 08-182/6 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на својата 
55-та седница, одржана на ден 14.07.2017 година. 
 
Бр.09-186/4                                                                                 Општина Маврово и Ростуше 
17.07.2017 год. Ростуше                                                                     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 5 и член 25 став 1, точка 30 од Статутот 
на Општина Маврово и Ростуше /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015  година, 
пречистен текст.  

Советот на Општината на седницата одржана на ден  14.07.2017 година 
разгледувајќи го проектот Нова туристичка „Блиска до корисникот“ визија за развој на 
специфични видови туризам во Општина Маврово и Ростуше, ја  донесе следната  

 
О Д Л У К А 

за реализација на проект Нова туристичка „Блиска до корисникот“ визија за развој на 
специфични видови туризам во Општина Маврово и Ростуше  

 
Член 1 

 
Со оваа Одлука Општина Маврово и Ростуше отпочнува постапка за реализација на 

проект Нова туристичка „Блиска до корисникот“ визија за развој на специфични видови 
туризам во Општина Маврово и Ростуше. 

 
Член 2 

Општина Маврово и Ростуше ќе учествува во реализацијата на овој проект со финансиски 
средства во износ од 617.000,00 денари од вкупната инвестициона вредност на проектот. 

Средствата од ставот 1 на овој член се обезбедуваат од Буџетот на општината за 2018 
година. 

Член  3 
Примерок од оваа одлука со друга придружна документација да се достави до 

Градоначалникот на општината, архивата, Манастир „СВ.Јован Бигорски“, здружение на 
граѓани „АГТИС“. 

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 

Општина Маврово и Ростуше“. 
 
Бр. 08-182/6                                                                       Совет на Оштина Маврово Ростуше 
14.07.2017 г. Ростуше                                                                            П р е т с е д а т е л 
                                                                                                  Неџат Исмаили, с.р. 

 
77. 
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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   
 
 
 
20 Јули 2017 година  СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.6 стр. 97 

 
З А К Л У Ч О К  

За прогласување на Одлуката за отпочнување на постапка за партнерство за реализација 
на проект „Блиска до корисникот“  нова туристичка визија за развој на специфични видови 

туризам во Општина Маврово и Ростуше. 
 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за отпочнување на постапка за партнерство и 
реализација на проект „Блиска до корисникот“нова туристичка  визија за развој на 
специфични видови туризам во Општина Маврово и Ростуше, број 08-182/7 што Советот на 
Општина Маврово и Ростуше ја донесе на својата 55-та седница, одржана на ден 
14.07.2017 година. 

 
Бр.09-186/5                                                                                 Општина Маврово и Ростуше 
17.06.2017 год. Ростуше                                                                     Градоначалник 
                                                                                                           Мукрем Мехмеди  с.р 

 
Врз основа на член 15 став 1, точка 5 и  член 25, став 1, точка 30 од Статутот на 

Општина Маврово и Ростуше /ײ Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростушeײ број 03/2015 
пртечистен текст/, 

 Советот на Општина Маврово и Ростушe на седницата одржана на ден  14.07.2017   
година ја донесе следната 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За отпочнување на постапка за партнерство за реализација на проект Нова 
туристичка „Блиска до корисникот“ визија за развој на специфични видови туризам 

во Општина Маврово и Ростуше. 
 

Член  1 
Со оваа одлука советот на Општина Маврово и Ростушe дава согласност на 

партнерство со Манастирски комплекс „Св. Јован Бигорски“,  Здружение на граѓани АГТИС, 
за реализација на проект Нова туристичка „Блиска до корисникот“ визија за развој на 
специфични видови туризам во Општина Маврово и Ростуше. 
 

Член  2 
Целта на приватно партнерство е заедничка реализација на проект Нова туристичка 

„Блиска до корисникот“ визија за развој на специфични видови туризам во Општина 
Маврово и Ростуше. 
 

Член  3 
Одлуката да се достави до , градоначалник на Општина Маврово и Ростуша и 

архивата на општината, Манастирски комплекс „Св. Јован Бигорски“,  и Здружение на 
граѓани АГТИС. 
 

Член  4 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе биде објавена во службен 

гласник на Општина Маврово и Ростушe. 
 
Бр. 08-182/7                                                                       Совет на Оштина Маврово Ростуше 
14.07.2017 г. Ростуше                                                                            П р е т с е д а т е л 
                                                                                                  Неџат Исмаили, с.р. 
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78. 
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   
 
 
20 Јули 2017 година  СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.6 стр. 98 

 
З А К Л У Ч О К  

За прогласување на Одлуката за кофинансирање на проект  „Блиска до корисникот“  нова 
туристичка визија за развој на специфични видови туризам во Општина Маврово и 

Ростуше. 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за кофинансирање на проект „Блиска до корисникот“ 
Нова туристичка визија за развој на специфични видови туризам во Општина Маврово и 
Ростуше, број 08-182/8 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на својата 
55-тата седница, одржана на ден 14.07.2017 година. 

 
Бр.09-186/6                                                                                 Општина Маврово и Ростуше 
17.07.2017 год. Ростуше                                                                     Градоначалник 
                                                                                                           Мукрем Мехмеди  с.р 

 
Врз основа на член 22, став 1, точка 4 од Законот за локална самоуправа 

(,,Сл.Весник на РМ,, број 05/2002/ а во согласност со член 15  став 1, точка 5, 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 14.07.2017 
година ја донесе следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За кофинансирање на проект Нова туристичка „Блиска до корисникот“ визија за 

развој на специфични видови туризам во Општина Маврово и Ростуше. 
 

Член  1 
 Со оваа Одлука советот на Општина Маврово и Ростуше одобрува сопствени 
финансиски средства за реализација на проект Нова туристичка „блиска до корисникот“ 
визија за развој на специфични видови туризам во Општина Маврово и Ростуше. 

 
Член  2 

Општината проектот ќе го кофинансира со финансиски средства во износ од  
617.000,00 денари од општинскиот Буџет. Средствата од ставот 1 на овој член се 
обезбедуваат од Буџетот на општината за 2018 година. 

 
Член  3 

 Примерок од оваа одлука со друга придружна документација да се достави до 
Градоначалникот на општината, архивата, Манастир „СВ.Јован Бигорски“, здружение на 
граѓани „АГТИС“. 
 

Член   4 
  Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување а ќе биде објавена 
во „ Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше“. 
 
Бр. 08-182/8                                                                       Совет на Оштина Маврово Ростуше 
14.07.2017 г. Ростуше                                                                            П р е т с е д а т е л 
                                                                                                  Неџат Исмаили, с.р. 
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79. 
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 Програма за организирање, односно 

одржување на манифестацијата „Реканска пита 2017 година“. 

20 Јули 2017 година  СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.6 стр. 99 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за усвојување на Програмата за организирање, 
односно одржување на манифестацијата „Реканска пита 2017 година“ во Општина Маврово 
и Ростуше, број 08-182/9 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на својата 
55-тата седница, одржана на ден 14.07.2017 година. 

Бр.09-186/7                                                                                 Општина Маврово и Ростуше 
17.07.2017 год. Ростуше                                                                     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 72 став 1 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуша /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015(пречистен текст), 
разгледувајќи ја Програмата за организирање на манифестација „Реканска пита 2017 
година“. 

Советот на Општината на седницата одржана на ден  14.07.2017 година, ги  донесе 
следните  

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  Ц И 

I.      Советот на Општина Маврово и Ростуше  ја усвои Програмата за организирање, 
односно одржување на манифестацијата „Реканска пита 2017 година“. 

II.       Програмата ќе биде спроведена од страна на Општината со одобрени 
финансиски средства во износ до 66.500,00 денари. 

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

IV.      Овие Заклучоци влегуваат во сила со денот на нивното донесување  а ќе се 
објават во ,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуша’’. 

Бр. 08-182/9                                                                   Совет на Оштина Маврово Ростуше 
14.06.2017 г. Ростуше                                                                            П р е т с е д а т е л 
                                                                                                                Неџат Исмаили, с.р. 

 

80. 
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   
 



9 

 

 
З А К Л У Ч О К  

За прогласување на Одлука за одобрување на финансиска помош за изградба на спортски 
терен во с.Скудриње  

 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиска помош за изградба на 
спортски терен во с.Скудриње, Општина Маврово и Ростуше, број 08-182/10 што Советот 
на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на својата 55-та седница, одржана на ден 
14.07.2017 година. 
 
Бр.09-186/8                                                                                 Општина Маврово и Ростуше 
17.07.2017 год. Ростуше                                                                     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, 

  
20 Јули 2017 година  СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.6 стр. 100 

 
Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден    14.07.2017  

година, ја донесе следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на финансиска помош за изградба на спортски терен во с.Скудриње  

 
Член 1 

 Се одобрува   финансиска помош во износ до 30.000,оо денари за набавка на 
градежни материјали за изградба на спортски терен во  с.Скудриње.  
 

Член  2 
  Паричните средства се одобруваат врз основа на поднесено писмено барање од 
Месна заедница с.Скудриње. Барањето е поднесено на ден 25.05.2017 година. 

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’’. 
 
Бр. 08-182/10                                                                      Совет на Оштина Маврово Ростуше 
14.07.2017 г. Ростуше                                                                            П р е т с е д а т е л 
                                                                                                  Неџат Исмаили, с.р. 
 
81. 
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 Одлука за одобрување на финансиска помош за спонзорство на 
Ракометна Академија „Алушоски“. 

 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за  одобрување на финансиска помош за спонзорство 
на Ракометна Академија „Алушоски“, број 08-182/11 што Советот на Општина Маврово и 
Ростуше ја донесе на својата 55-та седница, одржана на ден 14.07.2017 година. 

 
Бр.09-186/9                                                                                 Општина Маврово и Ростуше 
17.07.2017 год. Ростуше                                                                     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 Ростуше /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година. 

 Советот на Општината на седницата одржана на ден  14.07.2017   година, ја донесе 
следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на финансиска помош за спонзорство на Ракометна Академија 

Алушоски 
 

Член 1 
 
 
20 Јули 2017 година  СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.6 стр. 101 

Се одобрува   финансиска помош во износ од 20.000,оо денари на Ракометна Академија 
Алушоски, за одржување на ракометен камп 2017 година во Маврово. 
 

Член  2 
 Паричната помош се доделува врз основа на поднесено барање од 13.06.2017 
година. 
 Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2070 година на т.с-ка 
280108102096945. 
  

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. 08-182/11                                                                      Совет на Оштина Маврово Ростуше 
17.07.2017 г. Ростуше                                                                            П р е т с е д а т е л 
                                                                                                  Неџат Исмаили, с.р. 
 
82. 
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 Одлука за одобрување на финансиска помош за спонзорство на Дарко 
Дамјановски 

 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиска помош за спонзорство 
на Дарко Дамјановски, број 08-182/12 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 
донесе на својата 55-та седница, одржана на ден 14.07.2017 година. 
 
Бр.09-186/10                                                                                 Општина Маврово и Ростуше 
17.07.2017 год. Ростуше                                                                     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 Ростуше /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година. 

 Советот на Општината на седницата одржана на ден  14.07.2017   година, ја донесе 
следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на финансиска помош за спонзорство на Дарко Дамјановски 

 
Член 1 

 Се одобрува   финансиска помош во износ од 30.000,оо денари на Дарко 
Дамјановски спортист за Бијатлон и Нордиски дисциплини за реализирање на ,,Програма 
за спортски подготовки за сезоната 2017-2018 година,,. 
 

Член  2 
 Паричната помош се доделува врз основа на поднесено барање од 3.07.2017 
година. 
 Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2017 година за Дарко 
Дамјановски на трансакциона сметка  КБНД Мирна долина –Маврово 
дан.бр.4007004129465 и тр.с-ка 300120000047851 – Комерцијална банка. 
  
 
20 Јули 2017 година  СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.6 стр. 102 

 
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. 08-182/12                                                                       Совет на Оштина Маврово Ростуше 
17.07.2017 г. Ростуше                                                                            П р е т с е д а т е л 
                                                                                                  Неџат Исмаили, с.р. 
 
83. 
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 Одлука за одобрување на финансиска поддршка за одржување на 

спортски и забавен настан „Маврово опен 2017 година“  
ЛК КОНДОР-Гостивар 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиска поддршка за одржување 
на спортски и забавен настан „Маврово опен 2017 година“ ЛК Кондор-Гостивар, број 08-
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182/13 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на својата 55-та седница, 
одржана на ден 14.07.2017 година. 
 
Бр.09-186/11                                                                                 Општина Маврово и Ростуше 
17.07.2017 год. Ростуше                                                                     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 Општината на седницата одржана на ден 14.07.2017    година, ја донесе 
следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
    За одобрување на финансиска поддршка за одржување на спортски и забавен настан 

„Маврово опен 2017 година“. 
 

Член 1 
 Се одобрува   финансиска помош во износ од  50.000,00 денари на Летачки клуб 
„КОНДОР“ од Гостивар за одржување на спортски натпревар и забавен настан „Маврово 
опен 2017 година“. 

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

Член  2 
 Паричната помош се доделува врз основа на поднесено барање на лчетачкиот клуб 
„Кондор“ од Гостивар. 
 Средствата ќе бидат уплатени на т-с/ка 370081100184985 - Еуро стандар банка. 
  

Член  3 
 Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ‘’Службен Гласник на 
Општина Маврово и Ростушe’’. 

 
Бр. 08-186/13                                                                       Совет на Оштина Маврово Ростуше 
14.07.2017 г. Ростуше                                                                            П р е т с е д а т е л 
                                                                                                  Неџат Исмаили, с.р. 
20 Јули 2017 година  СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.6 стр.103 

84. 
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 Одлука за  одобрување на финансиска поддршка за одржување на 

манифестација „Денови на Скудринчани 2017 година“ Асоцијација МАКИТУРК. 
 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиска поддршка за одржување 
на манифестацијата „Денови на Скудринчани 2017 година“ во организација на 
асоцијацијата МАКИТУРК Видор Р.Италија, број 08-182/14 што Советот на Општина 
Маврово и Ростуше ја донесе на својата 55-та седница, одржана на ден 14.07.2017 година. 
 
Бр.09-186/12                                                                                 Општина Маврово и Ростуше 
17.07.2017 год. Ростуше                                                                     Градоначалник 
                                                                                                           Мукрем Мехмеди  с.р 

 



13 

 

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 14.07.2017    година, ја донесе 
следната 
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
    За одобрување на финансиска поддршка за одржување на манифестација „Денови на 

Скудринчани 2017 година“. 
 

Член 1 
 Се одобрува   финансиска помош во износ од  60.000,00 денари, како спонзорство 
на Асоцијација МАКИТУРК - Скудриње од Видор Р.Италија, за одржување средба на 
жители од Скудриње кои се наоѓаат во дијаспората од различни причини. Средбата ќе се 
одржи на 14.08.2017 гопдина во с.Скудриње. 

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

Член  2 
 Паричната помош се доделува врз основа на поднесено барање на асоцијацијата 
МАКИТУРК-Видор Р.Италија. 
  

Член  3 
 Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ‘’Службен Гласник на 
Општина Маврово и Ростушe’’. 

 
Бр. 08-182/14                                                                       Совет на Оштина Маврово Ростуше 
14.07.2017 г. Ростуше                                                                            П р е т с е д а т е л 
                                                                                                  Неџат Исмаили, с.р. 
85. 
Врз основа на член 135 став 1 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 

и 98/15), 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 
28.06.2017 година, го донесе следното 
 
 
20 Јули 2017 година  СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.6 стр.104 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

За разрешување на В.Д. директор на  Основното училиште 
 ,,Ѓорѓи Пулески” – с. Ростуше 

 
1. Фуат Черкези, од с. Велебрдо се разрешува од функцијата В.Д. директор на 

Основното Училиште ,,Ѓорѓи Пулески’’ – с. Ростуше, именуван со решение број 08-
188/8 од 16.11.2011 година. 

 
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во 

,,Службен Гласник на Општина Mаврово и Ростуше”.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е  
 
  Врз основа на член 135 став 1 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 и 98/15),  по поднесено негово барање од 27.06.2017 година за 
престанок на функцијата В.Д директор, гореименуваниот Фуат Черкези се разрешува од 
функцијата вршител на должноста директор на О.У. ,,Ѓорѓи Пулески’’ – с. Ростуше. По 
истекот на функцијата  гореименованиот да се врати на постојаното работно место во О.У. 
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,,Ѓорѓи Пулески” – с. Ростуше, соодветно на неговата стручна подготовка. 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 Ростуше.  
 
Решението е доставено до:                               
- Фуат Черкези                                                                              Општина Маврово и Ростуша                  
- Архивата на Општината                                                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
- ,,Ѓорѓи Пулески” – с.Ростуше                                                                 Мукрем Мехмеди  
 
Број 09-170/2 
28.06.2017 год. 
 
86. 
Врз основа на член 135 став 1 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 

и 98/15/, 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 Ростушe на ден 
30.06.2017 година, го донесе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
За именување на В.Д. директор на  Основното училиште 

 ,,Ѓорѓи Пулески” – с. Ростуше 
 
 

1. Тасим Асани, од с. Велебрдо, вработен  во О.У. ,,Ѓорѓи Пулески’’ – с. Ростуше се 
именува за В.Д. директор на Основното Училиште ,,Ѓорѓи Пулески’’ – с. Ростуше, за 
период не подолго од шест месеци од денот на неговото именување. 

 
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во 

,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростушe”.  
 
 

О б р а з л о ж е н и е  
 
20 Јули 2017 година  СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.6 стр.105 

Врз основа на член 135 став 1 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 

и 98/15/, гореименуваниот се именува за вршител на должноста директор на О.У. ,,Ѓорѓи 
Пулески’’ – с. Ростуше, за период не подолго од шест месеци од денот на неговото 
именување. По истекот на функцијата В.Д. директор, гореимованиот да се врати на 
постојаното работно место во О.У. ,,Ѓорѓи Пулески” – с. Ростуше, за кое има добиено 
Решение за неопределено работно време соодветно на неговата стручна подготовка. 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 Ростушe.  
 
Решението е доставено до:                               
- Тасим Асани                                                                               Општина Маврово и Ростушe                  
- Архивата на Општината                                                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 

- ,,Ѓорѓи Пулески’’ – с. Ростуше                                                             Мукрем Мехмеди 
 
Број 09-170/5 
30.06.2017 год. 
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