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61. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на 
РМ’’ број 05/2002/, а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуше /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’ број 03/2015 
(пречистен текст)/, Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот   
 

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Одлуката за одобрување на финансиски помош за уредување на 

атарот од с.Нивиште 
 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиски помош за уредување 
на атарот од с.Нивиште, број 08-159/3 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 
донесе на 54-тата седница, одржана на ден 14.06.2017 година. 
 
Бр.09-160/1                                                                                 Општина Маврово и Ростуше 
15.06.2017 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    14.06.2017  година, ја донесе 
следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на финансиска помош за уредување на атарот од с.Нивиште 

 
Член 1 

 Се одобрува   финансиска помош во износ до 30.000,оо денари за набавка на 
песок за тампонирање на пат и друг простор а со цел да се уреди атарот од с.Нивиште за 
користење на посетители (туристи). 
 

Член  2 
  Паричните средства се одобруваат врз основа на поднесено писмено барање од 
претседателот на МЗ с.Нивиште. Барањето е поднесено на ден 10.05.2017 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 набавен 
песокот за тампонирање. 
 

Член  3 
 Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ‘’Службен Гласник на 
Општина Маврово и Ростушe’’. 
 
Бр. 08-159/3                                                                       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. 
 
62. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на 
РМ’’ број 05/2002/, а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуше /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’ број 03/2015 
(пречистен текст)/, Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот   
 

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Одлуката за одобрување на финансиски средства за одржување 

бајрамски концерт на илахии 2017 година 
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СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиски средства за одржување 
бајрамски концерт на илахии 2017 година, број 08-159/4 што Советот на Општина 
Маврово и Ростуше ја донесе на 54-тата седница, одржана на ден 14.06.2017 година. 
 
Бр.09-160/2                                                                                 Општина Маврово и Ростуше 
15.06.2017 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 Ростуша /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година, Советот на 
Општината на седницата одржана на ден 14.06.2017    година, ја донесе следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на финансиски средства за одржување 

концерт на илахии 2017 г. 
 

Член 1 
 Се одобруваат   финансиски средства во износ од 950 евра за одржување концерт 
на илахии по повод одбележувањето на државниот празник „Рамазан Бајрам  2017 
година“. 

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

Член  2 
 Паричната помош се одобрува за одржување културно уметничкиот настан 
концерт на илахии. Концертот ќе го одржи културно уметничкиот Хор „Иса Бег“ од Нови 
Пазар-Република Србија. 
Средствата ќе бидат уплатени на Муфтиство Дебар со жиро-сметка  
_____________________ . 
  

Член  3 
 Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ‘’Службен Гласник на 
Општина Маврово и Ростуше’’. 
 
Бр. 08-159/4                                                                       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. 
 
63. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на 
РМ’’ број 05/2002/, а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуше /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’ број 03/2015 
(пречистен текст)/, Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот   
 

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Одлуката за одобрување на финансиска помош на М.Заедница 

с.Битуше, за одбележување на празникот 2 ри Август 2017 одина 
 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиски помош за одобрување 
на финансиска помош на М.Заедница с.Битуше, за одбележување на празникот 2 ри 
Август 2017 одина, број 08-159/5 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе 
на 54-тата седница, одржана на ден 14.06.2017 година. 
 
Бр.09-160/3                                                                                 Општина Маврово и Ростуше 
15.06.2017 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 25 став 1, точка 42 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуша /пречистен текст сл.Гласник бр.03/2015,  

Советот на Општината на седницата одржана на ден   14.06.2017 година, ја донесе 
следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на финансиска помош на Месна заедница с.Битуше за 

одбележување на националниот празник „2-ри Август 2017 година“ 
 

Член 1 
Се одобрува   финансиска помош во износ од 30.000,оо денари за одбележување 

на националниот празник „2-ри Август 2017 година“ во с.Битуше. 
Паричните сретствата ќе бидат исплатени од конто трансвери на Месни 

заедници, предвидени во  буџетот на Општина Маврово и Ростуша за 2017 година. 
 

Член  2 
 Паричната помош се одобрува врз основа на поднесено барање од 06.06.2017 
година, од месна заедница  село Битуше. 

Сртедствата ќе бидат уплатени на сметка – 290500008423894 TTK Банка. 
 

Член  3 
 Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ‘’Службен Гласник на 
Општина Маврово и Ростуша’’. 
 
Бр. 08-159/5                                                                       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. 
 
64. 
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 доделување на финансиска помош за одржување на 

турнир во мал фудбал с.Врбен 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на финансиска помош за одржување 
на турнир во мал фудбал с.Врбен, број 08-159/6 што Советот на Општина Маврово и 
Ростуше ја донесе на 54-тата седница, одржана на ден 14.06.2017 година. 
 
Бр.09-160/4                                                                                 Општина Маврово и Ростуше 
15.06.2017 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 
Општината на седницата одржана на ден  14.06.2017  година, ја донесе следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За доделување на финансиска помош за одржување на  

турнир во мал фудбал с.Врбен 
 

Член 1 
 Се одобрува   финансиска помош во износ од 15.000,оо денари за организаторите 
на традиционален турнир во мал фудбал во с.Врбен. Паричните сретствата ќе бидат 
исплатени од буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2017 година, конто за спорт.  
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Член  2 
 Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање од 
организаторите на турнирот.  

Одобрениот износ ќе биде исплатен на трансакциона сметка – 370046010019049 
Еуростандард банка. 
 

Член  3 
 Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ‘’Службен Гласник на 
Општина Маврово и Ростуше’’. 
 
Бр. 08-159/6                                                                       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. 
 
65. 
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 доделување на финансиска помош за одржување на 

манифестација Галичка свадба 2017 година. 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на финансиска помош за одржување 
на манифестација Галичка свадба 2017 година, број 08-159/7 што Советот на Општина 
Маврово и Ростуше ја донесе на 54-тата седница, одржана на ден 14.06.2017 година. 
 
Бр.09-160/5                                                                                 Општина Маврово и Ростуше 
15.06.2017 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.03/2015 година. 

 Советот на Општината на седницата одржана на ден  14.06.2017   година, ја 
донесе следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на финансиска средства за спонзорство на манифестација „Галичка 

Свадба 2017 година“. 
 

Член 1 
 Се одобрува   финансиски средства во износ од 30.000,оо денари на Месна 
заедница с.Галичник за одржување на манифестацијата „Галичка Свадба 2017 година“.  
      

Член  2 
 Финансиските средства одобрени во член 1 од оваа одлука ќе бидат исплатени од 
Буџетот на општината за 2017 година на сметка на МЗГ-Галичник бр. 3000000033853-36 
Комерцијална Банка. 
  

Член  3 
Оваа одлука ќе биде објавена во ‘’Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуша’’ а ќе 
влезе во сила осмиот ден  од денот на нејзиното објавување. 
 
Бр. 08-159/7                                                                       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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66. 
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 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на парична помош за лекување на 
Елиф Исејни од с.Врбјане, број 08-159/8 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 
донесе на 54-тата седница, одржана на ден 14.06.2017 година. 
 
Бр.09-160/6                                                                                 Општина Маврово и Ростуше 
15.06.2017 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 Ростуше /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година. 

 Советот на Општината на седницата одржана на ден  14.06.2017   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 Елиф 
Исејни од с.Врбјане 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 во Швајцарија. 

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 Алил Алили ______________________- Стопанска  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. 08-159/8                                                                       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. 
67. 
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 отуѓување-продажба на недвижен имот руиниран објект 

барака сопственост на ЈПКД Маврово 
  
СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за отуѓување-продажба на недвижен имот руиниран објект 
барака сопственост на ЈПКД Маврово, број 08-159/9 што Советот на Општина Маврово и 
Ростуше ја донесе на 54-тата седница, одржана на ден 14.06.2017 година. 
 
Бр.09-160/7                                                                                 Општина Маврово и Ростуше 
15.06.2017 год.                                                                                     Градоначалник 
                                                                                                         Мукрем Мехмеди  с.р 
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Врз основа на член 36 став 1, точка 10 од Законот за локална самоуправа /ײ Сл.Весник на 
РМײ број 05/2002/,а во согласност со член 149, став 2 od Delovnikot на Sovetot na Општина 
Маврово и Ростуше /ײ Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростушаײ број 03/2015/, 
Советот на Општина Маврово и Ростуша на седницата одржана на ден 14.06.2017 година 
ја донесе следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За отуѓување-продажба на недвижен имот  руинирани објект барака на ЈПКД „Маврово“ 

од Маврови Анови. 
 

Член  1 
 Со оваа Oдлука Советот на Општина Маврово и Ростуше дава согласност на 
одлуката од Управниот одбор бр.0202-318/4 од 09.05.2017 година на ЈПКД МАврово за 
отуѓување, односно продажба на недвижен имот - руинирана барака во соспственост на 
ЈПКД „Маврово“ од Маврови Анови имотен лист бр.597, КО Никифорово, а истата не е во 
функција на ЈПКД Маврово. 
 

Член  2 
 ЈПКД Маврово ќе спроведе постапка за отуѓување-продажба на руинираната 
барака која не е во функција на ЈПКД Маврово.. 
 Постапката ќе биде спроведена со објавување на тендер за јавно наддавање.  
 

Член  3 
 Оваа Oдлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен Gласник на 
Општина Маврово и Ростуша”. 
 
Бр. 08-159/9                                                                       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. 
 
68. 
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 јавно приватно партнерство 

за доделување на договор за јавно приватно партнерство ЈПКД Маврово 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за отпочнување на постапка за јавно приватно 
партнерство за доделување на договор за јавно приватно партнерство ЈПКД Маврово, 
број 08-159/10 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 54-тата 
седница, одржана на ден 14.06.2017 година. 
 
Бр.09-160/8                                                                                 Општина Маврово и Ростуше 
15.06.2017 год.                                                                                     Градоначалник 
                                                                                                         Мукрем Мехмеди  с.р 

 
Врз основа на член 15 став 1, точка 4 и  член 25, став 1, точка 30 и 43, од Статутот 

на Општина Маврово и Ростуша /ײ Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростушаײ број 
03/2015 пртечистен текст/, Советот на Општина Маврово и Ростуша на седницата 
одржана на ден  14.06.2017   година ја донесе следната 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За давање на согласност на Одлуката за отпочнување на постапка за јавно 
приватно партнерство  
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Член  1 
Со оваа одлука советот на Општина Маврово и Ростуша дава согласност на 

одлуката на Управниот одбор на ЈПКД Маврово  бр.0202-318/3 од 09.05.2017 година за 
отпочнување на постапка за јавно приватно партнерство за доделување на договор за 
јавно приватно партнерство. 
 

Член  2 
Целта на јавното приватно партнерство е изградба и стопанисување со мала 

хидроелектрична централа на вишокот од вода на постојаниот водоснабдителен систем 
Брзача, сопственост на ЈПКД „Маврово“ од Маврови Анови. 

 
Член  3 

Одлуката влегува во сила осмиот ден сметано од денот на објавувањето во 
службен гласник на Општина Маврово и Ростуша. 
 

Член  4 
Одлуката да се достави до ЈПКД  „МАВРОВО“ од Маврови Анови, градоначалник 

на Општина Маврово и Ростуша и архивата на општината. 
 
Бр. 08-159/10                                                                     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. 
69. 
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 службено патување на градоначалникот 

за Р.Црна Гора 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на службено патување во странство 
Р.Црна Гора на градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше Мукрем Мехмеди, број 
08-159/11 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 54-тата седница, 
одржана на ден 14.06.2017 година. 
 
Бр.09-160/9                                                                                 Општина Маврово и Ростуше 
15.06.2017 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.03/2005  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                                        
14.06.2017 година донесе 
 

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

 Република Црна Гора  
Член  1 

Со оваа одлука му се одобрува службено патување на Градоначалникот на 
Општина Маврово и Ростушe Мукрем Мехмеди,  на меѓународна конференција за 
соработка со ЕЛС и ЈКП помеѓу државите македонија, Србија, Босна и Херцеговина, 
Хрватска и Црна гора преку посета на ЕЛС и ЈКП во Подгорица Црна Гора во период од 
03. до 06.07.2017 година, а во интерес на размена на искуства во тековното работење 
како на ЕЛС така и на ЈКП. 
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Член  2 
Тековните трошоци за службеното патување во странство се на трошок на 

проектот. 
 Дневницата за службеното патување ќе биде исплатена во износ од 20% 

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

Член  3 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен Гласник на 

Општина Маврово и Ростуша,,. 
 
Бр. 08-159/11                                                                     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. 
70. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на 
РМ’’ број 05/2002/, а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуше /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’ број 03/2015 
(пречистен текст)/, Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот   
 

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Одлуката за одобрување на финансиски помош за радба на 

потпорен зид с.Требиште 
 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиски помош за изградба на 
потпорен зид с.Требиште населба Паречковци, број 08-159/12 што Советот на Општина 
Маврово и Ростуше ја донесе на 54-тата седница, одржана на ден 14.06.2017 година. 
 
Бр.09-160/10                                                                                 Општина Маврово и Ростуше 
15.06.2017 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    14.06.2017  година, ја донесе 
следната 
 

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

 
Член 1 

 Се одобрува   финансиска помош во износ до 20.000,оо денари за набавка на 
матријали за изградба на потпорен sид во с.Требиште  населба Паречковци. 
 

Член  2 
  Паричните средства се одобруваат врз основа на поднесено писмено барање од 
претседателот на МЗ с.Требиште. Барањето е поднесено на ден 14.06.2017 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 матријали. 

Член  3 
 Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ‘’Службен Гласник на 
Општина Маврово и Ростушe’’. 
Бр. 08-159/12                                                                     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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71. 
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 15.06.2017 година го 
донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
 Барањето на лицето Аќиф Мехмеди од с.Јанче,  Општина Маврово и Ростуше, СЕ 
ОДOБРУВА. 
 На лицето Аќиф Мехмеди му се одобруваат финансиски средства во висина од 
6.000,оо денари, со намена за лекување на неговата болна сопруга. Средствата да се 
исплатат на следната сметка 300007031347676, депонент Комерцијална Банка АД Скопје. 

Образложение 
 Од страна на лицето Аќиф Мехмеди од с.Јанче до Општина Маврово и Ростуше е 
поднесено барање за доделување на финансиски средства со цел лекување на неговата 
болна сопруга во клиничики центар во Скопје, кои средства му се потребни за купување 
на лекови, имајќи ја во предвид неговата финансика состојба. 
 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 сметката која е наведена во диспозитивот на ова 
Решение. 
Упатство за правно средство: Против ова Решение незадоволната страна има право на 
жалба до Комисија формирана од страна на Градоначалникот на општината во рок од 5 
дена од денот на примето на Решението. 
 
Решено во Ростуше,     ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 
на ден 15.06.2017 год.      ГРАДОНАЧАЛНИК 
                   МУКРЕМ МЕХМЕДИ 
72. 
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 07.06.2017 година го 
донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
 Барањето на планинарскиот спортски клуб “Бистра“ од Гостивар, СЕ ОДOБРУВА. 
 На планинарскиот спортски клуб “Бистра“ за реализација на програмата на 
“Пионери ајде на планина“ му се одобруваат финансиски средства во висина од 8.000,оо 
денари.Средствата да се исплатат на следната сметка 2100411122490162, депонент 
Тутнска банка АД Скопје. 

Образложение 
 Од страна на Планинарскиот спортски клуб “Бистра“ до Општина Маврово и 
Ростуше е поднесено барање за финансиска поддршка со цел реализација на 
проект/програма “Пионери ајде на планина“ која опфаќа искачување на планински врвови 
на поголеми групи на пионери, а чија цел е најмладите барем еднаш во неделата да се 
тргнат од компјутерти, градската врева и загадениот воздух во градовите. 
 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 сметката која е наведена во диспозитивот на ова Решение. 
Упатство за правно средство: Против ова Решение незадоволната страна има право на 
жалба до Комисија формирана од страна на Градоначалникот на општината во рок од 5 
дена од денот на примето на Решението. 
 
Решено во Ростуше,     ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 
на ден 07.06.2017 год.      ГРАДОНАЧАЛНИК 
                   МУКРЕМ МЕХМЕДИ 
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