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122. 
      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 пристапување 
кон измена и дополна на дел од Урбанистички 

план за с. Јанче 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
пристапување кон измена и дополна на дел од 
Урбанистички план за с. Јанче, број 07-281/3 што 
Советот на Општината Маврово и Ростуша ја 
донесе на 6-тата седница одржана на ден 
31.08.2013 година. 
 
Број 08-284/1            Општина Маврово и Ростуша 
02.09.2013 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р.      
 

   Врз основа на член 7 точка 2 , член 21 став 1, 
член 22 став 1 и член 23 став 1 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник 
на Р.М.“ бр 60/11-пречистен текст), член 37 точка 
7 од Статутот на Општината Маврово и 
Ростуша(„Сл. гласник“ бр 3/06) а во врска со член 
2 алинеа 4 од Правинокот за стандардите за 
вклопување на бесправни објекти во урбанитичко 
планска документација („Сл. весник на Р.М“ бр. 
56/11), Советот на Општината Маврово и 
Ростуша на седницата одржана на ден 
31.08.2013 година ја донесе следната: 

 
ОДЛУКА 

за пристапување кон измена и дополна на дел                                                                                      
од Урбанистичкиот план за с.Јанче 

 
Член 1 

Со оваа одлука се пристапува кон измена 
и дополна на дел од Урбанистичкиот план  за 
с._Јанче_,  

Кон оваа измена се пристапува кон 
измена и дополна по иницјатива на Општината 
Маврово и Ростуша. 

Измената и дополната се прави со цел 
вклопување на објект во постојната урбанистичко 
планска документација за с. _Јанче_ , заради 
утврдување на правен статус на истиот, согласно 
Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти („Сл. весник на Р.М.“ бр. 23/11, 54/11 и 
56/11,155/12). 

Член 2 
Одлуката се донесува заради менување 

на просторот за Урбанитичкиот план, 
проширување на урбаниот опфат на 

Урбанистичкиот план, каде што според 
сегашната намена на просторот предвидена е 
изградба на објекти со намена _Селски 
Плоштад_ , а со одлуката се врши пренамена на 
просторот во зона живеалиште  (ЖГ) со намена 
А1 . 

Член 3 
Со оваа одлука  се врши пренамена на 

земјиштето на КП. бр. _269/1_ КО _Јанче_. 
 

Член 4 
Одлуката произведува правно дејстово 

со денот на донесувањето од страна на Советот,  
а ќе се објави во „Службен Гласник“  на Општина 
Маврово и Ростуша. 

 
Број 07-281/3              Совет на Општина Маврово 
31.08.2013 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. 
 

123. 
      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 пристапување 
кон измена и дополна на дел од Урбанистички 

план за с. Лазарополе 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
пристапување кон измена и дополна на дел од 
Урбанистички план за с. Лзарополе, број 07-281/4 
што Советот на Општината Маврово и Ростуша 
ја донесе на 6-тата седница одржана на ден 
31.08.2013 година. 
 
Број 08-284/2            Општина Маврово и Ростуша 
02.09.2013 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р.     

 

  Врз основа на член 7 точка 2 , член 21 став 1, 
член 22 став 1 и член 23 став 1 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник 
на Р.М.“ бр 60/11-пречистен текст), член 37 точка 
7 од Статутот на Општината Маврово и 
Ростуша(„Сл. гласник“ бр 3/06) а во врска со член 
2 алинеа 4 од Правинокот за стандардите за 
вклопување на бесправни објекти во урбанитичко 
планска документација („Сл. весник на Р.М“ бр. 
56/11), Советот на Општината Маврово и 
Ростуша на седницата одржана на ден 
31.08.2013 година ја донесе следната: 

 



ОДЛУКА 
за пристапување кон измена и дополна на дел                                                                                      

од Урбанистичкиот план за с.Лазарополе 
 

Член 1 
Со оваа одлука се пристапува кон  

дополна на дел од Урбанистичкиот план  за 
с.Лазарополе,  

Кон оваа измена се пристапува кон 
дополна по иницјатива на Општината Маврово и 
Ростуша. 

Дополната се прави со цел вклопување 
на објект во постојната урбанистичко планска 
документација за с.Лазарополе , заради 
утврдување на правен статус на истиот, согласно 
Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти („Сл. весник на Р.М.“ бр. 23/11, 54/11). 

 
Член 2 

Одлуката се донесува заради, 
проширување на урбаниот опфат на 
Урбанистичкиот план, каде што е изграден 
бесправно изграден објект, индивидуална 
стамбена зграда – куќа со намена А1 односно 
(ЖГ) со намена А1 . 

 
Член 3 

Со оваа одлука  се врши пренамена – 
проширување, дел од  земјиштето на КП. бр.138  
КО Лазарополе. 

 
Член 4 

Одлуката произведува правно дејстово 
со денот на донесувањето од страна на Советот,  
а ќе се објави во „Службен гласник“  на Општина 
Маврово и Ростуша. 
 

Број 08-284/4            Општина Маврово и Ростуша 
02.09.2013 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р.     

 

124. 
      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 пристапување 
кон измена и дополна на дел од Урбанистички 

план за с. Ростуше 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
пристапување кон измена и дополна на дел од 
Урбанистички план за с. Ростуше, број 07-281/5 
што Советот на Општината Маврово и Ростуша 

ја донесе на 6-тата седница одржана на ден 
31.08.2013 година. 
 
Број 08-284/3            Општина Маврово и Ростуша 
02.09.2013 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р.      

 
     Врз основа на член 7 точка 2 , член 21 став 1, 
член 22 став 1 и член 23 став 1 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник 
на Р.М.“ бр 60/11-пречистен текст), член 37 точка 
7 од Статутот на Општината Маврово и 
Ростуша(„Сл. гласник“ бр 3/06) а во врска со член 
2 алинеа 4 од Правинокот за стандардите за 
вклопување на бесправни објекти во урбанитичко 
планска документација („Сл. весник на Р.М“ бр. 
56/11), Советот на Општината Маврово и 
Ростуша на седницата одржана на ден 
31.08.2013 година ја донесе следната : 

 
ОДЛУКА 

за пристапување кон дополна на урбаниот 
опфат на Урбанистичкиот план за с. Ростуше 

 
Член 1 

Со оваа одлука се пристапува кон  
дополна-проширување на дел од 
Урбанистичкиот план  за с.Ростуше,  

Кон оваа измена се пристапува кон 
дополна по иницјатива на Општината Маврово и 
Ростуша. 

Дополната се прави со цел вклопување 
на објект во постојната урбанистичко планска 
документација за с. Ростуше, заради утврдување 
на правен статус на истиот, согласно Законот за 
постапување со бесправно изградени објекти 
(„Сл. весник на Р.М.“ бр. 23/11, 54/11). 

 
Член 2 

Одлуката се донесува заради  
проширување на урбаниот опфат на 
Урбанистичкиот план, каде што според 
сегашната состојба на планот, КП бр.1704         
КО Ростуша, запишана во имотен лист бр.168,  

Со одлуката се врши проширување на 
Урбаниот опфат на Урбанистичкиот план за 
с.Ростуше, со намена за изградба (вклопување 
на изграден објект) на објекти со комбинирана 
намена, односно стамбен простор со намена А1, 
и деловен простор со намена Б1. 

 
Член 3 

Со оваа одлука  се врши проширување на 
планот со дел од  земјиштето на                    КП 
бр.1704 КО Ростуша. 

 
Член 4 

Одлуката произведува правно дејстово 
со денот на донесувањето од страна на Советот,  
а ќе се објави во „Службен гласник“  на Општина 
Маврово и Ростуша. 



Број 07-281/5              Совет на Општина Маврово 
31.08.2013 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. 
 
125. 
       Врз основа на член 75, став 1 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуша /,,Службен Гласник 
на Општина Маврово и Ростуша” број  6/2008 – 
пречистен текст и 13/2010/, 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 06.08.2013 година  го донесе 
следното  
 

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

 
1. Се доделува финансиска помош во износ 

од 6.000,оо денари за покривање на 
трошоци за организирање на турнир  во 
мал фудбал на организациониот одбор 
на Месна заедница Маврови Анови.  

 
2. Финансиските средства за оваа намена 

да се исплатат од Буџетот на Општина 
Маврово и Ростуша за 2013 година, на 
сметка 210041902460102 – Тутунска 
Банка   

 
3. Ова Решение влегува во сила со денот 

на неговото донесување, а ќе биде 
објавувано во Службен Гласник на 
Општина Маврово и Ростуша.    

 
О б р а з л о ж е н и е 

 Организациониот одбор на Месна 
заедница од Маврови Анови  на ден 05.08.2013 
година поднесе барање до Градоначалникот на 
Општината за доделување финансиска помош за 
покривање на трошоци за организирање на 
турнир во мал фудбал на игралиштето во Месна 
заедница Маврови Анови, со цел промовирање 
на спортот и ангажирање на младите. На основа 
гореизнесеното 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: 
-  Подносителот на барањето 
-  Архивата на општината 
- Одделение за финансиски  
  прашања 
 
Број 08-263/2            Општина Маврово и Ростуша 

06.08.2013 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р.     
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