
 
 
 
 
 
 
 
 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 Ростуша 
/,,Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуша‟‟ број 06/2008 (пречистен 
текст) и 13/2010/, Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша го 
донесе следниот   
 
 
 
 
 
 

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

 на финансиски средства за спонзорство на манифестацијата ,,ЕКО ЗЕЛЕН 
ВИКЕНД МАВРОВО-2013 година‟‟ 

 
 

  СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување  на финансиски 
средства за спонзорство на манифестацијата ,,ЕКО ЗЕЛЕН ВИКЕНД 
МАВРОВО-2013 година‟‟, број 07-255/8 што Советот на Општината Маврово 
и Ростуша ја донесе на 5-тата седница одржана на ден 31.07.2013 година. 
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                                                                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 
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115. 
    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 Ростуша /,,Сл.Гласник на 
Општина Маврово и Ростуша‟‟ број 06/2008 
(пречистен текст) и 13/2010/, Градоначалникот на 
Општина Маврово и Ростуша го донесе следниот   
 

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Заклучокот за усвојување на 

годишната Програма за обука на државните 
службенци во Општина Маврово и Ростуша за 

2014 година 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за 
усвојување на годишната Програма за обука на 
државните службенци во Општина Маврово и 
Ростуша за 2014 година, број 07-255/3 што 
Советот на Општината Маврово и Ростуша го 
донесе на 5-тата седница одржана на ден 
31.07.2013 година. 

 
Број 08-256/1            Општина Маврово и Ростуша 
01.08.2013 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   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 151 од 
Деловникот за работа на Советот на Општина 
Маврово и Ростуша /‟‟Службен Гласник на 
Општина Маврово и Ростуша‟‟ број 03/2006/, 
Советот на Општина Маврово и Ростуша 
расправајќи по годишната Програма за обука на 
државните службеници во Општина Маврово и 
Ростуша за 2014 година, на седницата одржана 
на ден 31.07.2013 година, го донесе следниот 

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

 
I.        Советот на општина Маврово и Ростуша 

ја усвои годишната Програма за обука 
на државните службеници во Општина 
Маврово и Ростуша за 2014 година. 

II.   Примерок од овој Заклучок да се 
достави до градоначалникот, 
Министерство за информатичко 
општество и администрација и 
архивата на општината. 

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

Број 07-255/3              Совет на Општина Маврово  
31.07.2013 год.                        и Ростуша 
Р о с т у ш а                      П р е т с е д а т е л  
                                          Неџат Исмаили, с.р. 

116. 
    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 Ростуша /,,Сл.Гласник на 
Општина Маврово и Ростуша‟‟ број 06/2008 
(пречистен текст) и 13/2010/, Градоначалникот на 
Општина Маврово и Ростуша го донесе следниот   
 

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

финансиски средства за спонзорство на 
манифестацијата ,,Галичка книжевна колонија 

2013 година‟‟ 
 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
одобрување на финансиски средства за 
спонзорство на манифестацијата ,,Галичка 
книжевна колонија 2013 година‟‟, број 07-255/4 
што Советот на Општината Маврово и Ростуша 
ја донесе на 5-тата седница одржана на ден 
31.07.2013 година. 

 
Број 08-256/2            Општина Маврово и Ростуша 
01.08.2013 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   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  31.07.2013   година, ја донесе 
следната 
 

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

спонзорство на манифестација „Галичка 
книжевна колонија 2013 година“. 

 
Член 1 

 Се одобрува   финансиски средства во 
износ од 20.000,оо денари на Здружение за 
литература, култура и уметност „ГАЛИКУЛ“ - 
Скопје, за одржувањето на „Галичката книжевна 
колонија - 2013 година“.  
      

Член  2 
 Финансиските средства одобрени во член 
1 од оваа одлука ќе бидат исплатени како 
спонзорство на општината за одржувањето на 
„Галичката книжевна колонија“ што ќе се одржи 
од 7-ти до 9-ми Август 2013 година во село 
Галичник. 
  

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. 
 
Број 07-255/4              Совет на Општина Маврово  
31.07.2013 год.                        и Ростуша 
Р о с т у ш а                      П р е т с е д а т е л  
                                          Неџат Исмаили, с.р. 

117. 
    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 Ростуша /,,Сл.Гласник на 
Општина Маврово и Ростуша‟‟ број 06/2008 
(пречистен текст) и 13/2010/, Градоначалникот на 
Општина Маврово и Ростуша го донесе следниот   
 

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

финансиска помош на КБНД Мирна Долина-
Маврово  

 
СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 

одобрување на финансиска помош на КБНД 
Мирна Долина-Маврово, број 07-255/5 што 
Советот на Општината Маврово и Ростуша ја 
донесе на 5-тата седница одржана на ден 
31.07.2013 година. 

 
Број 08-256/3            Општина Маврово и Ростуша 
01.08.2013 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   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  31.07.2013   година, ја донесе 
следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на финансиска помош на КБНД 

Мирна Долина-Маврово 
 

Член 1 
 Се одобрува   финансиска помош во 
износ од 60.000,оо денари на Дарко Дамјановски 
спортист за Бијатлон и Нордиски дисциплини. 
Финансиската помош се одобрува во знак на 
спонзорство на општината за реализирање на 
,,Програма за спортски подготовки за сезоната 
2013-2014 година,,. 
 

Член  2 
 Паричната помош се доделува врз 
основа на поднесено барање од 23.07.2013 
година, заведено под бр.08-18/1. 

 Средствата ќе бидат исплатени од 
буџетот на општината за 2013 година за Дарко 
Дамјановски на трансакциона сметка  на КБНД 
Мирна Долина – Маврово 300120000047851 – 
Комерцијална Банка- Гостивар, даночен број 
4007004129465. 
  

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. 
 
Број 07-255/5              Совет на Општина Маврово  
31.07.2013 год.                        и Ростуша 
Р о с т у ш а                      П р е т с е д а т е л  
                                          Неџат Исмаили, с.р. 

118. 
    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 Ростуша /,,Сл.Гласник на 
Општина Маврово и Ростуша‟‟ број 06/2008 
(пречистен текст) и 13/2010/, Градоначалникот на 
Општина Маврово и Ростуша го донесе следниот   
 

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

парична помош 
 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
одобрување на парична помош, број 07-255/6 
што Советот на Општината Маврово и Ростуша 
ја донесе на 5-тата седница одржана на ден 
31.07.2013 година. 

 
Број 08-256/4            Општина Маврово и Ростуша 
01.08.2013 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р.      
 

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 31.07.2013   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 
10.000,оо денари за лекување на Рамадани 
Шефаил од с.Скудриње од Општина Маврово и 
Ростуша. 

Средствата ќе бидат исплатени од 
буџетот на општината за 2013 година а ќе бидат 



наменети за лекување и други медицински 
третмани. 
 

Член  2 
 Паричната помош се доделува врз 
основа на поднесено барање од Рамадани 
Шефаил  на ден 23.07.2013 година, а заведено 
под бр.07-17/1. 
 Средствата ќе бидат исплатени на 
трансакциона сметка 360000025087735. 
  

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. 

 
Број 07-255/6              Совет на Општина Маврово  
31.07.2013 год.                        и Ростуша 
Р о с т у ш а                      П р е т с е д а т е л  
                                          Неџат Исмаили, с.р. 

 
119. 
    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 Ростуша /,,Сл.Гласник на 
Општина Маврово и Ростуша‟‟ број 06/2008 
(пречистен текст) и 13/2010/, Градоначалникот на 
Општина Маврово и Ростуша го донесе следниот   
 

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Одлуката за одобрување на 
парична помош на Месна заедница с. Битуше за 

одбележување на национален празник 
 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
одобрување на парична помош на Месна 
заедница с. Битуше за одбележување на 
национален празник, број 07-255/7 што Советот 
на Општината Маврово и Ростуша ја донесе на 
5-тата седница одржана на ден 31.07.2013 
година. 

 
Број 08-256/5            Општина Маврово и Ростуша 
01.08.2013 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   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 / 
сл.Гласник бр.06/2008 и пречидтен текст 
13/2010), 

Советот на Општината на седницата 
одржана на ден  31.07.2013 година, ја донесе 
следната 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиска помош на Месна 
заедница с.Битуше за одбележување на 

национален празник 
 

Член 1 
Се одобрува   финансиска помош на 

месната заедница од село Битуше во износ до 
30.000,оо денари за одбележување на 
националниот празник 2-ри Август во с.Битуше. 

Паричните сретствата ќе бидат 
исплатени од Буџетот на Општина Маврово и 
Ростуша за 2013 година на сметка 
29050008423894 ТТК Банка на име Родион 
Матески.  
 

Член  2 
 Паричната помош се одобрува на 
предлог на комисија за буџет а врз основа на 
поднесено барање од 23.07.2013 година, од 
месна заедница  село Битуше. 
 

Член  3 
 Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „‟Службен Гласник на Општина 
Маврово и Ростуша‟‟. 
 

Број 07-255/7              Совет на Општина Маврово  
31.07.2013 год.                        и Ростуша 
Р о с т у ш а                      П р е т с е д а т е л  
                                          Неџат Исмаили, с.р. 

120. 
    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 Ростуша /,,Сл.Гласник на 
Општина Маврово и Ростуша‟‟ број 06/2008 
(пречистен текст) и 13/2010/, Градоначалникот на 
Општина Маврово и Ростуша го донесе следниот   
 

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

финансиски средства за спонзорство на 
манифестацијата ,,ЕКО ЗЕЛЕН ВИКЕНД 

МАВРОВО -2013 година‟‟ 
 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
одобрување на финансиски средстгва за 
спонзорство на манифестацијата ,,ЕКО ЗЕЛЕН 
ВИКЕНД МАВРОВО -2013 година‟‟, број 07-255/8 
што Советот на Општината Маврово и Ростуша 
ја донесе на 5-тата седница одржана на ден 
31.07.2013 година. 

 
Број 08-256/6            Општина Маврово и Ростуша 
01.08.2013 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   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  31.07.2013   година, ја донесе 
следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на финансиски средства за 
спонзорство на манифестација „ЕКО ЗЕЛЕН 

ВИКЕНД МАВРОВО- 2013 година“. 
 

Член 1 
 Се одобрува   финансиски средства во 
износ од 5.000,оо евра на Здружение на граѓани 
„ЕКО МАВРОВО“ од Маврово за организирање 
на настан „ЕКО ЗЕЛЕН ВИКЕНД“ што ќе се одржи 
од 16.09.2013 г,  до 18.09.2013 година. 
Општина Маврово и Ростуша на овој настан ке 
биде генерален спонзор.  
      

Член  2 
 Финансиските средства одобрени во член 
1 од оваа одлука ќе бидат исплатени за 
спонзорство за организирање на настанот „ЕКО 
ЗЕЛЕН ВИКЕНД МАВРОВО“. 
Одобрените срества во член 1 од одлукатѕа ќе 
бидат исплатени офд Буџетот на општи9ната за 
2013 година на трансакциона сметка 
3001200001082 Комерцијална Банка ад Скопје. 
  

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. 
 

 
Број 07-255/8              Совет на Општина Маврово  
31.07.2013 год.                        и Ростуша 
Р о с т у ш а                      П р е т с е д а т е л  
                                          Неџат Исмаили, с.р. 

121. 
     Врз основа  на член 113 став 2 од Законот за 
работни односи /,,Службен Весник на РМ” број 
54/2013 (пречистен текст)/, член 20 став 7 од 
Одлуката за извршување на Буџетот на Општина 
Маврово и Ростуша за 2013 година (пречистен 
текст), број 07-24/16 од 18.01.2013 година 
/,,Службен Гласник на Општина Маврово и 
Ростуша” број 1/2013/ и член 50 став 1 точка 16 
од Законот за локална самоуправа /,,Службен 
Весник на РМ” број 05/2002/, Градоначалникот на 
Општина Маврово и Ростуша на ден 30.07.2013 
година донесе  
 

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

вработувањето по сила на закон 
 

1. На работничката KATA TРПКОСКА, од 
с. Битуше, со засниван работен однос на работно 
место наставник во Основно Училиште ,,Ѓорѓи 
Пулески‟‟ – с. Ростуше, заклучно со 10.07.2013 
година и престанува работниот однос, поради 
исполнување на условот за старосна пензија со 
навршени 62 години живот, да и се исплати 
отпремнина за престанок на вработувањето по 
сила на закон во висина од две просечни нето 
плати исплатени во Република Македонија за 
месецот во кој работникот заминала во пензија, 
односно во износ од 42.576,оо денари, согласно 
член 20 став 7 од Одлуката за извршување на 
Буџетот на Општина Маврово и Ростуша за 2013 
година (пречистен текст), број 07-24/16 од 
18.01.2013 година /,,Службен Гласник на 
Општина Маврово и Ростуша” број 1/2013/.  

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 03-151/1 од 
19.07.2013 година до општината се обрати, 
Основното училиште ,,Ѓорѓи Пулески’’ – с. 
Ростуше,  со барање за исплата на 
отпремнина на работникот Ката Трпкоска од 
с. Битуше, вработена како наставник во О.У. 
,,Ѓорѓи Пулески’’ – с. Ростуше, на која и 
престана работниот однос на ден 10.07.2013 
година, поради исполнување на услов за 
стекнување на старосна пензија.   

Согласно член 20, став 7 од Одлуката 
за извршување на Буџетот на Општина 
Маврово и Ростуша (пречистен текст), број 
07-24/16 од 18.01.2013 година /,,Службен 
Гласник на Општина Маврово и Ростуша” број 
1/2013/, е утврдено дека во случај на 
пензионирање на вработениот во единицата 
на локалната самоуправа и во локалната јавна 
установа му се исплатуваат парични средства 
во висина од две просечни нето плати  
исплатени во Република Македонија за месецот 
во кој работникот заминал во пензија. Врз основа 
на законските оредби 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:                                                    
- О.У ,,Ѓорѓи Пулески‟‟ с.Ростуше 
- архивата на општината 
- Oдд. за финансиски прашања 
 
Број 08-241/2         Општина Маврово и Ростуша 
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Р о с т у ш а                 Мукрем Мехмеди, с.р.       
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