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126.
      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 Извештајот за работењето 
во учебната 2013/2014 година на СОУ 

,,Маврово-Ростуше’’ – с. Ростуше

СЕ  ПРОГЛАСУВА,  Заклучокот  за 
усвојување на Извештајот за работењето 
во  учебната  2013/2014  година  на  СОУ 
,,Маврово-Ростуше’’ – с. Ростуше, број 07-
400/3  што  Советот  на  Општината 
Маврово и Ростуша го донесе на 7-мата 
седница  одржана  на  ден  30.09.2013 
година.

Број 08-404/1            Општина Маврово и 
Ростуша
01.10.2013  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 15 
став 1, точка 8 и член 25 став 1 точка 29 
од  Статутот  на  Општина  Маврово  и 
Ростуша  /  пречистен  текст  Сл.Гласник 
бр.06/2008 година, 

Советот  на  Општина  Маврово  и 
Ростуша  на  својата  7-ма  седница 
одржана  на  ден  30.09.2013  година, 
разгледувајќи  го  годишниот  извешта  за 
работењето на СОУ „Маврово –Ростуша“ 
за  учебната  2012/13  година  го  донесе 
следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

I. Советот  на  Општина  Маврово  и 
Ростуша  го  одобрува  годишниот 
извештај  за  работењето  во 
учебната   2012/13  година  на 
Средното  Општинско  Училиштe 
,,Маврово-Ростуше,, со седиште во 
с.Ростуше.

II. Примерок  од  овој  заклучок  да  се 
достави до Градоначалникот,  СОУ 
Маврово-Ростуше  и  архивата  на 
општината.

III. Овој  заклучок  влегува  во  сила  со 
денот  на  неговото   објавување во 
‘’Службен  Гласник  на  Општина 
Маврово и Ростуша’’.

Број 07-400/3            Совет на Општина 
Маврово
30.09.2013 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.

127.
      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 Годишните извештаи за 
работењето во учебната 2013/2014 година 

на основните училишта на територијата 
на Општина Маврово и Ростуша

СЕ  ПРОГЛАСУВА,  Заклучокот  за 
усвојување  на  Годишните  извештаи  за 
работењето во учебната 2013/2014 година 
на  основните  училишта  на  територијата 
на Општина Маврово и Ростуша, број 07-
400/4  што  Советот  на  Општината 
Маврово и Ростуша го донесе на 7-мата 
седница  одржана  на  ден  30.09.2013 
година.



Број 08-404/2            Општина Маврово и 
Ростуша
01.10.2013  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 15 
став 1, точка 8 и член 25 став 1 точка 29 
од  Статутот  на  Општина  Маврово  и 
Ростуша  /  пречистен  текст  Сл.Гласник 
бр.06/2008 година,

Советот  на  Општина  Маврово  и 
Ростуша  на  својата  7-ма  седницата 
одржана  на  ден  30.09.2013  година, 
разгледувајќи го годишниот извештаја за 
работењето  на  Основните  Училишта  во 
општината  за учебната 2012/13 година го 
донесе следниот

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

I. Советот  на  Општина  Маврово  и 
Ростуша  ги  одобрува  годишните 
извештаи  за  работењето  во 
учебната   2012/13  година  на 
општинските  Основни 
Училишта : ,,Денче Дејаноски,, од с. 
Маврови  Анови;  „Блаже  Конески“ 
с.Скудриње;  „Јосип  Броз  Тито“ 
с.Жировница и  „Ѓорѓи Пулески“ с. 
Ростуше.

II. Примерок  од  овој  заклучок  да  се 
достави  до  Градоначалникот,  и 
директорите  на  Основните 
Училишта и архивата на општината.

III. Овој  заклучок  влегува  во  сила  со 
денот  на  неговото   објавување во 
‘’Службен  Гласник  на  Општина 
Маврово и Ростуша’’.

Број 07-400/4            Совет на Општина 
Маврово
30.09.2013 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.

128.
      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 Годишните Програма за 
работа во учебната 2013/2014 година на 

СОУ ,,Маврово-Ростуше’ – с. Ростуше

СЕ  ПРОГЛАСУВА,  Заклучокот  за 
усвојување  на  Годишните  Програма  за 
работа во учебната 2013/2014 година на 
СОУ  ,,Маврово-Ростуше’  –  с.  Ростуше, 
број 07-400/5 што Советот на Општината 
Маврово и Ростуша го донесе на 7-мата 
седница  одржана  на  ден  30.09.2013 
година.

Број 08-404/3            Општина Маврово и 
Ростуша
01.10.2013  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 и 
член 72 став 1 од Статутот на Општина 
Маврово  и  Ростуша  /пречистен  текст 
Сл.Гласник бр.06/2008 година, 

Советот на Општината на својата 
7-ма седница одржана на ден  30.09.2013 
година  Расправајчи  по  годишната 
Програма работа на Средното Општинско 
Училиште  “Маврово-Ростуше“  за 
учебната  2013/2014  година,  го   донесе 
следниот 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

I.      Советот  на Општина Маврово и 
Ростуша   ја  усвои  годишната 
Програма  за  работа  за  учебната 
2013/14 година на СОУ „Маврово - 
Ростуше“ со седиште во с.Ростуша.

II. Примерок  од  овој  Заклучок  да  се 
достави  до  градоначалникот, 
директорoт  на  СОУ  „Маврово  – 
Ростуше“  и архивата на општината.



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

Број 07-400/5              Совет на Општина 
Маврово
30.09.2013 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.

  
129.
      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 Годишните Програми за 
работа во учебната 2013/2014 година на 
основните училишта на територијата на 

Општина Маврово и Ростуша

СЕ  ПРОГЛАСУВА,  Заклучокот  за 
усвојување  на  Годишните  Програми  за 
работа во учебната 2013/2014 година на 
основните  училишта  на  територијата  на 
Општина  Маврово  и  Ростуша,  број  07-
400/6  што  Советот  на  Општината 
Маврово и Ростуша го донесе на 7-мата 
седница  одржана  на  ден  30.09.2013 
година.

Број 08-404/4            Општина Маврово и 
Ростуша
01.10.2013  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 и 
член 72 став 1 од Статутот на Општина 
Маврово  и  Ростуша  /пречистен  текст 
Сл.Гласник бр.06/2008 година, 

Советот на Општината на својата 
7-ма седница одржана на ден  30.09.2013 
година,  Расправајќи  по  годишната 
Програма  за  работа  на  Основните 

Училиштa  во  општината  за  учебната 
2013/2014 година, го  донесе следниот 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

I. Советот  на  Општина  Маврово  и 
Ростуша   ги  усвои  годишните 
Програми за работењето на ОУ во 
општината  за  учебната  2013/2014 
година и тоа за: ОУ„Ѓорѓи Пулески“ 
с.Ростуша;  ОУ  „Блаже  Конески“  с. 
Скудриње;  ОУ  „Јосип  Броз  Тито“ 
с.Жировница  и  ОУ  „Денче 
Дејаноски“ с. Маврови Анови.

II.      Примерок од овој Заклучок да се 
достави  до  градоначалникот, 
директорите  на  Основните 
Училишта и архивата на општината.

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

Број 07-400/6              Совет на Општина 
Маврово
30.09.2013 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

130.
      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 Локалниот акционен 
план на Комисија за родова еднаквост на 

половите 2013-2016 година

СЕ  ПРОГЛАСУВА,  Локалниот 
акционен  план  на  Комисија  за  родовна 
еднаквост на половите 2013-2016 година, 
број 07-400/7 што Советот на Општината 
Маврово и Ростуша го донесе на 7-мата 
седница  одржана  на  ден  30.09.2013 
година.



Број 08-404/5            Општина Маврово и 
Ростуша
01.10.2013  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 3 од 
Статутот  на  Општина  Маврово  и 
Ростуша  /пречистен  текст  Сл.Гласник 
бр.06/2008 година, 

Советот на општината на својата 
7-ма  седницата  одржана  на  ден 
30.09.2013  година,  разгледувајќи  го 
Предлог  Акциониот  план  и  програма  за 
стратешки цели и активности на комисија 
за родова еднаквост го донесе следниот 

З А К Л У Ч О К

I.  Советот  на  Општина  Маврово  и 
Ростуша  го  усвои  Акциониот  План  и 
Програма за приоритетни стратешки цели 
и активности на комисијата 

за еднакви можности на жените и мажите 
во  Општина  Мварово  и  Ростуша  за 
2013/2016 година.

II.  Примерок  од  овој  Заклучок  да  се 
достави до градоначалникот, архивата на 
општината ,Комисија за родова еднаквост 
и ЗЕЛС.

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

Број 07-400/7              Совет на Општина 
Маврово
30.09.2013 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

131.
      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 одпочнување на редовна постапка за 
избор на совети во Месните 

самоуправи(Месните заедници) на 
територијата на општината

СЕ  ПРОГЛАСУВА,  Одлуката  за 
одпочнување  на  редовна  постапка  за 
избор  на  совети  во  Месните 
самоуправи(Месните  заедници)  на 
територијата на општината, број 07-400/8 
што  Советот  на  Општината  Маврово  и 
Ростуша  ја  донесе  на  7-мата  седница 
одржана на ден 30.09.2013 година.

Број 08-404/6            Општина Маврово и 
Ростуша
01.10.2013  год. 
ГРАДОНАЧАЛНИК
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди,  
с.р.

Врз основа на член  113  и 114 од 
Статутот на Општина Маврово и Ростуша 
(Службен  гласник  бр.03/2006  пречистен 
текст  бр.6/2008/).  Советот  на  Општина 
Маврово  и  Ростуша  на  својата  7-ма 
седница  одржана  на  ден  30.09.2013 
година ја донесе следнта 

О  Д  Л  У  К  А
За одпочнување на редовна постапка за 
избор на совети во Месните самоуправи 
(Месните заедници) на територијата на 

општината

Член  1
Со  оваа  одлука  Советот  на 

Општина  Маврово  и  Ростуша  согласно 
член  114  од  Статутот  на  општината  ги 
задолжува Месните самоуправи (Месните 
заедници)  во  сите  населени  места  во 
општината,  да  донесат  одлуки  за 
распишување  на  избори  за  членови  на 
Совет   на  Месната  заедница  поради 
истекот  на  мандатот  на  досегашните 
совети.

Доколку не се донесе Одлука во 
дадениот  рок  согласно  Правилата  за 
работа  на  Месните  самоуправи  се 
свикува собир на граѓани.

Член  2



Постапката  за  спроведување  на 
изборите ќе ја следи комисијата за месна 
самоуправа како повремена Комисија на 
советот  на  општината  а  постапката  ќе 
биде  спроведена  во  согласност  со 
Правилата  за  работа  на  Месните 
самоуправи.

Член 3
Оваа одлука  влегува  во  сила со 

денот на нејзиното донесување,  а ќе се 
објави во ,,Службен Гласник на Општина 
Маврово и Ростуша,,.

Број 07-400/8              Совет на Општина 
Маврово
30.09.2013 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.

132.
      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 
реновирање на верски објект (џамија) во 

с. Јанче

СЕ  ПРОГЛАСУВА,  Одлуката  за 
одобрување на  финансиски  средства  за 
реновирање на верски објект (џамија) во 
с.  Јанче,  број  07-400/9  што  Советот  на 
Општината Маврово и Ростуша ја донесе 
на  7-мата  седница  одржана  на  ден 
30.09.2013 година.

Број 08-404/7            Општина Маврово и 
Ростуша
01.10.2013  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 
пречистен текст 13/2010), 

Советот  на  Општината  на 
седницата одржана на ден 2013 година, ја 
донесе следната

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

обнова на верски објект
 - Џамија во с.Јанче

Член 1
Се одобрува   финансиска помош 

во износ од 30.000,оо денари за обнова и 
рекондтрукција на Џамија во с.Јанче. 

Паричните  сретствата  ќе  бидат 
исплатени  од  тековните  резерви  на 
Буџетот на Општина Маврово и Ростуша 
за 2013 година.

Член  2
Паричната помош се одобрува врз 

основа  на  поднесено  барање  од  2013 
година,  Поднесено од Вакоски одбор од 
селе Јанче.

Сртдствата ќе бидат уплатени на 
сметка ____________________Банка.

Член  3
Оваа одлука  влегува  во  сила со 

денот  на  објавувањето  во  ‘’Службен 
Гласник на Општина Маврово и Ростуша’’.

Број 07-400/9              Совет на Општина 
Маврово
30.09.2013 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.

133.
     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 за подмирување на превозни 

трошоци за ученик со хендикеп од 
с.Врбјани

 
СЕ  ПРОГЛАСУВА,  Одлуката  за 

одобрување за подмирување на превозни 
трошоци  за  ученик  со  хендикеп  од 
с.Врбјани, број 07-400/10 што Советот на 
Општината Маврово и Ростуша ја донесе 
на  7-мата  седница  одржана  на  ден 
30.09.2013 година.

Број 08-404/8            Општина Маврово и 
Ростуша
01.10.2013  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  2013   година, 
ја донесе следната

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

превоз на ученик

Член 1
Се  одобрува    месечна 

финансиска помош во износ од 4.500,оо 
денари  на  Џемил  Салиу  од  с.  Врбјане, 
ученик  со  посебни  потреби,  во 
специјалната  паралелка  во  Основното 
училиште „Исмаил Ќемали“ Гостивар.

Член  2
Финансиската помош се одобрува 

за учебната 2013/14 година за превоз од 
с.Врбјане  до  О.У  „Исмаил  Ќемали“ 
Гостивар и обратно.

Средствата ќе бидат исплатени од 
буџетот на општината за 2013/14 година 
по склучувањето на договор за превоз на 
ученикот со автопревозникот.

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 08-400/10          Општина Маврово и 
Ростуша
30.09.2013  год. 
ГРАДОНАЧАЛНИК
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди,  
с.р.

134.
     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 за задолжување на Општина 
Маврово и Ростуша за изградба и 

реконструкција на дел од водоводен 
систем во с. Скудриње 

 
СЕ  ПРОГЛАСУВА,  Одлуката  за 

одобрување за задолжување на Општина 
Маврово  и  Ростуша  за  изградба  и 
реконструкција  на  дел  од  водоводен 
систем  во  с.  Скудриње,   број  07-400/11 
што  Советот  на  Општината  Маврово  и 
Ростуша  ја  донесе  на  7-мата  седница 
одржана на ден 30.09.2013 година.
Број 08-404/9            Општина Маврово и 
Ростуша
01.10.2013  год. 
ГРАДОНАЧАЛНИК
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди,  
с.р.

Врз основа на член 18 и 20 од Законот 
за  финансирање  на  единиците  на 
локалната  самоуправа  (Сл.весник  на 
Р.М. бр.61/04,96/04 и 67/07), член 4 од 
законот  за  јавен  долг  (Сл.весник  на 
Р.М.  бр.62/05 и  35/11),  и  член 36,став 
1,точка  15  од  Законот  за  локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/02), 
Советот  на  Општина  Маврово  и 
Ростуша  на  седница  одржана  на 
30.09.2013 година донесе

О Д Л У К А
За задолжување на Општина Маврово и 

Ростуша



за изградба и реконструкција на дел од 
водоводен систем с.Скудриње

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Со оваа Одлука се уредува задолжување 
на Општина Маврово и Ростуша,  кое ќе 
се  оствари  преку  поволна  кредитна 
линија  обезбедена  од  Хабитат-
Македонија,   а со цел финансирање на 
капитален  инвестиционен  проект  од 
областа на водоснабдувањето.

Член 2
Задолжувањето на Општината е од општ 
јавен  интерес,  утврден  по  спроведена 
јавна  расправа  и  има  економска  и 
финансиска оправданост.

ВИД И ЦЕЛ НА ЗАДОЛЖУВАЊЕТО

Член 3
 Видот  и  целта  на  задолжувањето  е 
реализација  на  капитален  општински 
проект   за  дејности  од  областа  на 
Водоснабдувањето,  утврден  по 
спроведена јавна расправа и тоа.

 Изградба и 
реконструкција на дел од 
водоводен систем 
с.Скудриње

НАЧИН НА ЗАДОЛЖУВАЊЕ

Член 4
Задолжувањето  ќе  биде  преку  Хабитат-
Македонија  преку  програма која 
предвидува  воспоставување  кредитна 
линија  која  нуди  мали  заеми  за 
реконструкција на водоводен систем.
Задолжувањето  ќе  биде  изразено  во 
домашна валута. 

ИЗНОС И НАЧИН НА ЗАДОЛЖУВАЊЕ 

Член 5
Висината  на  задолжувањето,  односно 
максималниот  износ  на  главницата 
изнесува 1,537.500,оо денари.

Висина  на  каматна  стапка:  6  %  (шест 
проценти)

НАЧИН НА ОТПЛАТА

Член 6
Вкупниот период на отплата на заемот ќе 
биде  максимум  4  години.   Последниот 
датум на отплата на заемот нема да биде 
подоцна од 1-ви Јануари 2017 година. 
Заемот  ќе  се  отплаќа  со  еднакви 
полугодишни ануитети

Член 7
За  долгорочното  задолжување 
Општината   изготви  План  за 
финансискиот  капацитет  и  начин  на 
отплаќање,  како и амортизационен план 
кој се прилог на оваа одлука.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 11
Советот на Општина Маврово и Ростуша 
со  донесувањето  на  оваа  Одлука  го 
одобрува задолжувањето.

Член 12
Оваа одлука влегува во сила наредниот 
ден  од  денот  на  објавувањето  во 
Службен гласник на Општина Маврово и 
Ростуша. 

Број 08-400/11          Совет на Општина 
Маврово 
30.09.2013 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.

135.   
      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 20.09.2013 година донесе 

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

престанок на вработувањето по сила на 
закон

1.  На  работникот  AСАН 
СЕФЕДИНИ,  од  с.  Врбјани,  со  засниван 



работен  однос  на  работно  место 
наставник  во  Основно  Училиште  ,,Јосип 
Броз  Tито’’  –  с.Жировница,  заклучно  со 
03.08.2013  година  му  престанува 
работниот однос, поради исполнување на 
условот за старосна пензија со навршени 
64  години  живот,  да  му  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  42.216,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  0302-53/2 

од 29.08.2013 година до општината се 
обрати,  Основното  училиште  ,,Јосип 
Броз Тито’’ – с.Жировница,  со барање за  
исплата на отпремнина на работникот 
Асан Сефедини од с.Врбјани,  вработен  
како  наставник  во  О.У.  ,,Јосип  Броз  
Тито’’ – с.Жировница, на кој му престана  
работниот  однос  на  ден  03.08.2013  
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 ,,Јосип Броз Тито’’ с.Жировница
- архивата на општината
- Oдд. за финансиски прашања

Број 08-294/2            Општина Маврово и 
Ростуша
20.09.2013  год. 
ГРАДОНАЧАЛНИК
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди,  
с.р.   

136.
     Врз основа  на член 113 став 1 точка 5 
од Законот за работни односи /,,Службен 
Весник  на  РМ”  број  54/2013 (пречистен 
текст)/,  член  20  став  2  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 03.10.2013 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е
За исплата на отпремнина поради смрт 

на вработен

1.  На  семејството  на  покојниот 
Матески  Светислав,  вработен  во 
Основното Училиште ,,Денче Дејаноски” – 
Маврови Анови, која смрт настапи на ден 
16.09.2013  година  да  му  се  исплати 
отпремнина  во  висина  од  30.000,оо 
денари. 

2. Отпремнината да се исплати од 
средствата  предвидени  во  Буџетот  на 
Општина  Маврово  и  Ростуша  за  2013 
година. 

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 03-95/2 од 

23.09.2013  година,  до  Општината  се  
обрати  Основното  Училиште  ,,Денче  
Дејансски’’ – Маврови Анови, со барање  
да  на  семејството  на  починатиот 
Светислав  Матески,  вработен  во  ОУ 
,,Денче  Дејансоки”  –  Маврови Анови му 
се  испати  отпремнина  за  посмртни  
трошоци, како парична помош во висина  
од  30.000,оо  денари,  поради  смрт  на  
вработен  која  настапила  на  ден  
16.09.2013 година.  



Согласно  член  20  став  2  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  е  утврдено  дека  во  случај  на  
смрт на вработен во ЕЛС или во јавна  
установа  на  семејството  на 
починатиот му следува парична помош 
во износ од 30.000,оо денари. Врз основа 
на  законските  одредби  се  донесе  
Решение како во диспозитивот. 

 Правна  поука:  Согласно  член  228  од 
ЗОУП  на  ова  Решение,  незадоволната 
странка има право на жалба, преку овој 
орган  до  надлежното  Министерство  при 
Владата на Република Македонија во рок 
од 15 дена. 

Доставено до:
- О.У.,,Денче Дејаноски’’ М.Анови
- архивата на општината
- Одделение за финансиски прашања

Број 08-306/2            Општина Маврово и 
Ростуша
03.10.2013  год. 
ГРАДОНАЧАЛНИК
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди,  
с.р.   

137.
      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 03.10.2013 година донесе 

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

престанок на вработувањето по сила на 
закон

1.  На  работникот  TРАЈКО 
ЗМЕЈСКОСКИ  од  Гостивар,  со  засниван 
работен  однос  на  работно  место 
наставник во Основно Училиште ,,Денче 
Дејаноски’’ – Маврови Анови, заклучно со 

31.08.2013  година  му  престанува 
работниот однос, поради исполнување на 
условот за старосна пензија со навршени 
64  години  живот,  да  му  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  заминал  во 
пензија,  односно  во  износ  од  42.216,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 03-99/1 од 

23.09.2013  година до  општината  се 
обрати,  Основното  училиште  ,,Денче  
Дејаноски’’ – Маврови Анови, со барање  
за  исплата  на  отпремнина  на  
работникот  Трајко  Змејкоски,  со  
постојано  место  на  живеење  во  
Гостивар,  вработен како  наставник во  
О.У. ,,Денче Дејаноски’’ – Маврови Анови,  
на кој му престана работниот однос на  
ден  31.08.2013  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 ,,Денче Дејаноски’’ М.Анови
- архивата на општината
- Oдд. за финансиски прашања

Број 08-307/2            Општина Маврово и 
Ростуша
03.10.2013  год. 
ГРАДОНАЧАЛНИК
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди,  
с.р.   

 
138.
      Vrz osnova na ~len 9 od Uredbata za 
izdatocite na slu`beni patuvawa i selidbi vo 
stranstvo koi na organite na upravata im se 
priznavaat vo tekovni tro{oci /,,Sl.Vesnik na 
RM” broj  50/2000,  74/2002,  110/2008, 
82/2010 i 12/2012,  ”/,  a vo soglasnost so 
~len  50  stav  1  to~ka  16  od  Zakonot  za 
lokalna  samouprava  /,,Sl.Vesnik  na  RM” 
br.05/2002/ i ~len 2 stav 2 od Odlukata za 
slu`beni  patuvawa  vo  stranstvo,  broj  07-
218/11 od 21.05.2007 donesena od strana 
na Sovetot na Op{tina Mavrovo i Rostu{a, 
Gradona~alnikot  na  Op{tinata,  na  den 
16.09.2013 godina go donese slednoto

R E [ E N I E
Za slu`beno patuvawe vo stranstvo

1. Na  vraboteniot  vo  op{tinskata 
administranicija  na  Op{tina 
Mavrovo i Rostu{a, Kabir Jakuposki 
mu e odobreno slu`beno patuvawe 
vo Draч, Republika Albanija.

2. Slu`benoto  patuvawe  ќе trae 
3 /три/  denа smetano  od 
24.09.2013  godina  do  26.09.2013 
godina.

3. Ova  Re{enie  vleguva  vo  sila  so 
denot  na  donesuvaweto,  a  }e  se 
objavi  vo  Slu`ben  Glasnik  na 
Op{tina Mavrovo i Rostu{a. 

 
O b r a z l o ` e n i e

Slu`benoto  patuvawe  na 
vraboteniot  vo  op{tinskata  administracija 
na  Op{tina  Mavrovo  i  Rostu{a  vo  Dra~, 
Republika Albanija e vo vrska so odr`uvawe 
na  konferencija  organizirana  od  strana 
ЕCNC  –  Evropski  centar  za  za{tita na 
prirodata,  zaedno  so  REC  -  Regionalen 
centar  za  `ivotna  sredina,  vo  ramkite  na 
proektot  ,,Mre`a  za  lokalno  akciono 
planirawe na biodiveрzitetot vo zemjite na 
Zapaden  Balkan’’,  istiot  finansiran  od 

strana  na  Ministerstvoto  za  nadvore{ni 
raboti na Finska. 

Na  osnova  na  gore  iznesenoto  se 
odlu~i kako vo dispozitivot na ova Re{enie. 

PRAVNA POUKA: Nezadovolnata strana ima 
pravo da vlo`i `alba vo rok od 15 dena od 
priemot do nadle`noto ministerstvo. 

Re{enieto e dostaveno do: 
- arhivata na op{tinata
- Odd.za finansiski praшawa
                        

Број 08-279/2            Општина Маврово и 
Ростуша
16.09.2013  год. 
ГРАДОНАЧАЛНИК
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди,  
с.р.   
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