
ОГЛАС 
  
  

Врз пснпва на закпнпт за превпз на патнипт спбраќај Општина Гпстивар и Општина Маврпвп 
Рпстуше пбјавува пглас за: 
Дпставуваое на бараое за пдпбруваое на впзни редпви за превпз на патници на релација 
Гпстивар – Маврпвп Рпстуше и пбратнп. 

Бараоата да се дпстават дп ппштината каде е сп седиште превпзникпт пд 10.05.2013 до 
27.05.2013. 
Вп прилпг на бараоетп да се дпстават: 

1. Кппие пд лиценца за ппштински линиски превпз издаденп пд ппштина Гпстивар или пд 
ппштина Маврпвп Рпстуше 
2. 10 (десет) примерпци пд предлпженипт впзен ред изгптвени на прппишан пбразец 
3. Дпказ за платена административна такса за регистрација на впзнипт ред 
4. Дпказ за платена административна такса за издаваое на дпзвпла 
5. Списпк на впзила вп сппственпст пднпснп впзила штп ги кпристи пп дпгпвпр за лизинг сп кппие 
пд спбраќаоито дпзвпли за сите впзила. 
6. Списпк на впзачи вп редпвен рабптен пднпс сп кппии пд М1 и М2. 
  

 
ПО ПОВОД ПРАЗНИКОТ НА ОПШТИНАТА ВО СОУ „МАВРОВО–РОСТУШЕ“ СЕ ОДИГРА ТУРНИР ВО 
МАЛ ФУДБАЛ 
  
Во рамките на спортските активности што се одржуваат по повод 4-ти мај, Денот на Општина Маврово и Ростуше, 
денес на игралиштето пред СОУ „Маврово-Ростуше“ се одржа турнир во мал фудбал, на кој учествуваа учениците 
од прва до четврта година. 
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Победник на турнирот е екипата на трета година, која во финалето беше подобра од екипата на четврта година.  
  

 

 

 

ОДРЖАНА ПРВАТА КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА МАВРОВО И 
РОСТУШЕ 
  
Ново избраните советници во Советот на Општина Маврово и Ростуше, денес ја одржаа првата конститутивна 
седница на која се изврши верификација на мандатот на членовите на новиот состав на Советот на општината, по 
што тие потпишаа свечена изјава. 
На седницата беше избран и претседатетел на новиот совет. За претседател беше избран Неџат Исмаили од село 
Жировница, од советничката листа на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата, кој беше председател и во предходниот состав. 
На седницата присуствуваше и градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше, Мукрем Мехмеди. 
  

 
  

 

СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ ПО ПОВОД 4-ТИ МАЈ ДЕНОТ НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 
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ОУ„Денче Дејаноски“од М.Анови денес беше домаќин на турнирот во мал-фудбал, што Oпштина Маврово и Ростуше 
го организира по повод 4-ти мај, Денот на општината. На турнирот учествуваат екипите на: ОУ „Денче Дејаноски“ - 
М. Анови, ОУ „Јосип Броз Тито“ - Жировница, ОУ „Ѓорѓи Пулески“ - Ростуше и ОУ „Блаже Конески“ - Скудриње. 
Најдобри резултати на денешниов турнир постигна екипата на ОУ„Блаже Конески“ од Скудриње, која успеа да 
победи на сите три натпревари што ги одигра. 
Следниот турнир ќе се одигра на стадионот „Бигорски Ливади“ во петок на 26 април 2013 годинa. 
  

 

 

 

ВО ДОМОТ НА КУЛТУРАТА ВО РОСТУШЕ ОДРЖАНА ТЕАТАРСКА ПРЕТСТАВА ЗА ДЕЦА 
Во организација на Општина Маврово и Ростуше, денес во Домот на културата во Ростуше беше одржана 
театарската претстава „Разгалената принцезичка“. Основна идеја на оваа претстава која се одигра под мотото, 
„Засакај го театарот“, е забава и едукација на децата за почитување на основните човекови принципи. Во 
претставата на духовит начин се упатени пораки за почит кон повозрасните, прикажана е вечната борба меѓу 
доброто и лошото, а децата се насочуваат сами да го изберат вистинскиот пат - патот на љубезноста и добрината. 
Во претставата настапија артистите: Гоце Влахов, Марина Поп Панкова, Магдалена Ризова - Черних и Борче Начев. 
Претставата со големо внимание беше следена од учениците од основните училишта од општината, која се погрижи 
за превоз на учениците до Ростуше. 
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