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112.
    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 усвојување на 
корекциите во првиот Ребаланс на Буџетот за 
2013 година на Општина Маврово и Ростуша 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
усвојување на корекциите во првиот Ребаланс на 
Буџетот за 2013 година на Општина Маврово и 
Ростуша, број 07-228/3 што Советот на 
Општината Маврово и Ростуша ја донесе на 4-
тата седница одржана на ден 11.07.2013 година.

Број 08-229/1            Општина Маврово и Ростуша
11.07.2013 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р.     

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот 
за локана самоуправа /,,Службен Весник на РМ’’ 
бр.5/2002/, а во согласност со член 53 од Законот 
за буџетите /,,Службен Весник на РМ’’  бр. 79/93, 
3/94, 71/96, 15/99, 85/99, 46/2000, 11/2001 и 
93/2001’’/ и член 23 став 5 од Законот за 
финансирање на единиците на локаланата 
самоуправа, како и врз основа на член 25 став 1 
точка 4 од Статутот на Општина Маврово и 
ростуша /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и 
Ростуша број 06/2008 –  пречистен текст) и член 
149 став 2 од Деловникот за работа на Советот, 
Советот на Општина Маврово и Ростуша на 4-
тата седница одржана на ден 11.07.2013 година, 
донесе

 О Д Л У К А
За усвојување на корекциите во првиот Ребаланс 
на Буџетот за 2013 година на Општина Маврово 

и Ростуша

Член 1 
Советот на Општина Маврово и Ростуша 

ги усвои корекциите во Билансот на приходи на 
првиот Ребаланс на Буџетот на Општина 

Маврово и Ростуша за 2013 година, проектиран 
по приходи и расходи, по доставен допис од 
Министерство за финансии на Република 
Македонија бр. 07-22249/2 од 27.06.2013 година.

Член 2
Корекциите на Ребалансот се направени 

во Билансот на приходи, во буџетот на кредити и 
во Билансот на приходи во буџетот на дотации. 

Средствата во ребалансот на Буџетот се 
распоредени во пооделни програми и 
попрограми, аќе ги извршува Градоначалникот на 
Општината. 

Член  3 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
Гласник на Општина Маврово и Ростуша’’. 

Број 07-228/3              Совет на Општина Маврово 
11.07.2013 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.

113.

       Врз основа на член 24 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање (Службен 
весник на Р.М. бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 
18/11, 53/11 и 144/12) и член 50 од Законот за 
локална самоуправа  (Службен Весник на Р.М бр. 
5/02), Градоначалникот на оппштина Маврово и 
Ростуше донесе 

О Д Л У К А 
За организирање Јавна Презентација и Јавна 

Анкета по Нацрт-Урбанистички план
за село Тресонче, Општина Маврово и Ростуше 

Член 1
         Со оваа Одлука се организира Јавна 
презентација и Јавна анкета за донесување на 
Урбанистичкиот план за село Тресонче, Општина 
Маврово и Ростуше . Урбанистичкиот план за 
с.Тресонче е со опфат од 20,91 ха и е поделен на 
3 Урбани блокови. Во опфатот се предвидени 
намените: А-домување, Б-комерцијални и 
деловни намени, В-јавни институции, Д2 - 
заштитно зеленило, Д3 - спорт и рекреација, Е-
инфраструктура, сообраќајници и река.  
         Границата на плански опфат на 
урбанистичкиот план е сложена линија која е 



дефинирана со прекршни точки - дефинирани со 
140 координатни точки, дефинирани со  - х, у 
коодринати, приложени во нацрт-Урбанистичкиот 
план за с.Тресонче. 
         Нацрт-планот е изработен од „БИЛД“ 
ДООЕЛ Скопје со техн. бр. 211/12 од 12.2012 
год.- ревидиран од страна на „НИМЕР“  ДООЕЛ-
д.е. Скопје - бр.03-343/12 и дадено Стручно 
мислење  бр. 09 - 2 од 09.01.2013 год. од страна 
на Општинската „Комисија за давање мислења 
по нацрт урбанистичките планови“.       

Член 2
         Јавната анкета ќе се спроведува во 
периодот од 15 дена и тоа од 08.07. до 
22.07.2013 год., а стручната презентација ќе се 
одржи во с.Тресонче на ден 15.07.2013 год. со 
почеток во11 часот . 
         Јавната анкета ќе се спроведе со 
изложување на нацрт-урбанистичкиот план во 
горенаведениот период во просториите на 
одделението за урбанизам на општина Маврово 
и Ростуше во Маврови Анови и во с,Тресонче .  

Член 3
         Соопштението за организирање на Јавната 
анкета и Јавната презентација да се објави во 
две јавни гласила пред отпочнување на Јавната 
анкета , согласно закон . 

Член 4
         Сите физички и правни лица своите 
забелешки на изготвениот нацрт-план може да ги 
достават до општина Маврово и Ростуше во 
периодот на времетраење на Јавната анкета во 
писмена форма , на анкетни ливчиња.
         По спроведување на Јавната анкета и 
Јавната презентација , Градоначалникот на 
општината ќе формира Анкетна комисија за 
разгледување на приговорите од Јавната анкета 
и стручната презентација . Анкетната комисија ќе 
изготви Извештај од Јавната анкета и Јавната 
презентација за сите пристигнати забелешки со 
образложение за неприфатените забелешки   ! 

Член 5 
         Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето а ќе се објави во Службен гласник 
на општина Маврово и Ростуша !

УП I број 09-2         Општина Маврово и Ростуша
04.07.2013 год.               ГРАДОНАЧАЛНИК
Р о с т у ш а                  Мукрем Мехмеди, с.р.

114.

      Врз основа на член 24 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање (Службен 
весник на Р.М. бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 

18/11, 53/11 и 144/12) и член 50 од Законот за 
локална самоуправа  (Службен Весник на Р.М бр. 
5/02), Градоначалникот на оппштина Маврово и 
Ростуше донесе 

О Д Л У К А 
За организирање Јавна Презентација и Јавна 

Анкета по Нацрт-Урбанистички план
за село Росоки, Општина Маврово и Ростуше 

Член 1
         Со оваа Одлука се организира Јавна 
презентација и Јавна анкета за донесување на 
Урбанистичкиот план за село Росоки, Општина 
Маврово и Ростуше . Урбанистичкиот план за 
с.Росоки е со опфат од 19,59 ха и е поделен на 4 
Урбани блокови. Во опфатот се предвидени 
намените: А-домување, В-јавни институции, Д2 - 
заштитно зеленило, Д3 - спорт и рекреација, Д4 – 
меморијални простори, Е-инфраструктура, 
сообраќајници, река, зона на водозафат, 
заштитен појас на 10 кв воздушен вод и заштитен 
појас на подземен тунел од водозафат до 
хидросистем „Бошков мост“ .  
         Границата на плански опфат на 
урбанистичкиот план е сложена линија која е 
дефинирана со прекршни точки - дефинирани со 
70 координатни точки, дефинирани со  - х, у 
коодринати, приложени во нацрт-Урбанистичкиот 
план за с.Росоки. 
         Нацрт-планот е изработен од „БИЛД“ 
ДООЕЛ Скопје со техн. бр. 210/12 од 12.2012 
год.- ревидиран од страна на „НИМЕР“  ДООЕЛ-
д.е. Скопје - бр.03-29/13 од 02.2013 год. и дадено 
Стручно мислење  бр. 09 - 34 од 04.03.2013 год. 
од страна на Општинската „Комисија за давање 
мислења по нацрт урбанистичките планови“.       

Член 2
         Јавната анкета ќе се спроведува во 
периодот од 15 дена и тоа од 08.07. до 
22.07.2013 год., а стручната презентација ќе се 
одржи во с.Тресонче на ден 15.07.2013 год. со 
почеток во12 часот . 
         Јавната анкета ќе се спроведе со 
изложување на нацрт-урбанистичкиот план во 
горенаведениот период во просториите на 
одделението за урбанизам на општина Маврово 
и Ростуше во Маврови Анови и во с.Росоки .  

Член 3
         Соопштението за организирање на Јавната 
анкета и Јавната презентација да се објави во 
две јавни гласила пред отпочнување на Јавната 
анкета , согласно закон . 

Член 4
         Сите физички и правни лица своите 
забелешки на изготвениот нацрт-план може да ги 
достават до општина Маврово и Ростуше во 



периодот на времетраење на Јавната анкета во 
писмена форма , на анкетни ливчиња.
         По спроведување на Јавната анкета и 
Јавната презентација , Градоначалникот на 
општината ќе формира Анкетна комисија за 
разгледување на приговорите од Јавната анкета 
и стручната презентација . Анкетната комисија ќе 
изготви Извештај од Јавната анкета и Јавната 
презентација за сите пристигнати забелешки со 
образложение за неприфатените забелешки   ! 

член 5 
         Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето а ќе се објави во Службен гласник 
на општина Маврово и Ростуша !

УП I број 09-34         Општина Маврово и Ростуша
04.07.2013 год.               ГРАДОНАЧАЛНИК
Р о с т у ш а                  Мукрем Мехмеди, с.р.

__________________________________________
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