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155. 
       Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на 
РМ бр.5/2002/, а во согласност со член 34, став 1, 



точка 3 и член 103 Статутот на Општина Маврово 
и Ростуша /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и 
Ростуша’’ (пречистен текст) број 06/2008 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 утврдување на 

Нацрт-Урбанистичкиот План за Вон Населено 
Место (УПВНМ) за КП бр. 269, КП бр. 316 и КП 

бр. 320  КО Аџиевци - Општина Маврово и 
Ростуше  

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
утврдување на Нацрт-Урбанистичкиот План за 
Вон Населено Место (УПВНМ) за КП бр. 269, КП 
бр. 316 и КП бр. 320  КО Аџиевци - Општина 
Маврово и Ростуше, број 07-24/3 што Советот на 
Општината Маврово и Ростуша ја донесе на 48-
мата седница одржана на ден 18.01.2013 година. 
 
Број 08-34/1            Општина Маврово и Ростуша 
21.01.2013 год.                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                     Мукрем Мехмеди, с.р. 
 
Врз основа на член 24 став 2 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 22 став 1 точка 1 од 
Законот за локална самоуправа , Советот на 
општина Маврово и Ростуше на седница 
одржана на ден 18.01.2013 год. донесе  
 

О Д Л У К А  
за утврдување на Нацрт-Урбанистичкиот План за 
Вон Населено Место (УПВНМ) за КП бр. 269, КП 

бр. 316 и КП бр. 320  КО Аџиевци - Општина 
Маврово и Ростуше  

 
Член 1  

         Советот на општина Маврово и Ростуше го 
утврдува Нацрт-Урбанистичкиот план за Вон 
Населено Место (УПВНМ) за КП бр. 269, КП бр. 
316 и КП бр. 320  КО Аџиевци - Општина 
Маврово и Ростуше, со основна класа на намена 
Г2- лесна и незагадувачка индустрија, 
стоваришта , сервиси  . Опфатот е со вкупна 
површина од 6,80 ха.  
         Границата на плански опфат на 
урбанистичкиот план е над и под Регионалниот 
пат Маврово-Дебар , започнува од Раскрсницата 
на регионалниот пат со локалните патишта за 
с.Аџиевци и с.Јанче и се движи низ КП бр. 269 
кон југозапад по граница утврдена со 
ажурираната геодетска подлога , од крајната 
точка на југозапад се движи по границата на КП 
бр. 269 до составот со КП бр. 320 а потоа се 
движи по границата на КП бр. 320 се до составот 
со регионалниот пат каде по осовината на патот 
се враќа назад во правец североисток за потоа 
да скршне кон исток во должина од ~ 80 м. а 
потоа нагло скршнува во правец северозапад се 

до спојот со локалниот пат за с.Јанче по чија 
осовина се движи се до спојот на локалниот пат 
со регионалниот т.е. до почетната точка . 
         Урбанистичкиот план за с.Маврово е со 
опфат од 6,80 ха и е поделен на 23 градежни 
парцели од кои 2 се со намена Е2 т.е. едната е 
парцела за постоечката трафостаница а другата 
претставува локација за новопредвидена 
пречистителна станица, останатите 21 градежна 
парцела се со намена Г2- лесна и незагадувачка 
индустрија , стоваришта, сервиси и сл.           
         Нацрт-планот е изработен од „НИМАЕР“ 
ДООЕЛ Струга со техн. бр. 259/2012 од 12.2012 
год.- ревидиран од страна на „БИЛД“ ДООЕЛ 
Скопје - бр.389/12 од 12.2012 год. и дадено 
Стручно мислење  УП 1 бр. 09-386 од 09.01.2013 
год. од страна на Општинската „Комисија за 
давање мислења по нацрт урбанистичките 
планови“.        
 

Член 2  
         Надлежните органи на општина Маврово и 
Ростуша односно Градоначалникот и 
Одделението за урбанизам, комунални дејности, 
ЛЕР и заштита на животната средина-Маврови 
Анови, ќе спроведат Јавна анкета и јавна 
презентација  по Нацрт - Урбанистичкиот план, 
согласно член 24 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање  .  

Член 3  
         Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавување во Службен Гласник 
на Oпштина Маврово и Ростуша.  
 
Број 07-24/3              Совет на Општина Маврово 
18.01.2013 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.    
 
156. 
     Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на 
РМ бр.5/2002/, а во согласност со член 34, став 1, 
точка 3 и член 103 Статутот на Општина Маврово 
и Ростуша /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и 
Ростуша’’ (пречистен текст) број 06/2008 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 утврдување на 

нацрт за Урбанистички план за с.Селце 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
утврдување на нацрт за Урбанистички план за  
с.Селце, број 07-24/4 што Советот на Општината 
Маврово и Ростуша ја донесе на 48-мата 
седница одржана на ден 18.01.2013 година. 
Број 08-34/2            Општина Маврово и Ростуша 
21.01.2013 год.                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                     Мукрем Мехмеди, с.р. 
 



Врз основа на член 24 став 2 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 22 став 1 точка 1 од 
Законот за локална самоуправа , Советот на 
општина Маврово и Ростуше на седница 
одржана на ден 18.01.2013 год. донесе  
 

О Д Л У К А  
За утврдување на Нацрт-урбанистички план за 

с.Селце 
 

Член 1 
 Советот на Општина Маврово и Ростуша 
го утврдува Нацрт-Урбанистичкиот план за село 
Селце – со детална разработка на ниво на 
градежни парцели. 

Границата на плански опфат на 
урбанистичкиот план за с. Селце е сложена 
линија и е дефинирана со границата на урбаниот 
опфат на урбанистичкиот план за с. Селце со 
дадени х/у координати на прекршните точки на 
сложената линија на опфатот. 

Урбанистичкиот план за с. Селце е опфат 
од 19,79 ха и е поделен на 3 Урбани блокови. Во 
опфатот се предвидени намените: А1-домување 
со 9,1 %, А4-Викенд куќи со 9,9 %, Б-
комерцијални и деловни намени со 1,5%, Б5-
големи хотелски комплекси со 10,8%, Б5-верски 
институции со 0,4%, Д2-заштитно зеленило со 
47,7%, Д3-спорт и рекреација 9,3%, Д4-
меморијални простори со 2,9% и Е2 – комунална 
супраструктура со 0,7%, сообраќај со 6,3% и река 
0,9%. 

Нацрт-планот е изработен од ,,БИЛД’’ 
ДООЕЛ Скопје со техн. број 212/12 од 12.2012 
год. – ревидиран од страна на ,,НИМАЕР’’ 
ДООЕЛ Струга – бр.03-342/1 од 12.2012 год. и 
дадено стручно мислење УП 1 бр. 09-1 од 
09.01.2013 год. од страна на Општинската 
,,Комисија за давање мислење по нацрт 
урбанистичките планови’’. 

 
Член 2  

         Надлежните органи на општина Маврово и 
Ростуша односно Градоначалникот и 
Одделението за урбанизам, комунални дејности, 
ЛЕР и заштита на животната средина-Маврови 
Анови, ќе спроведат Јавна анкета и јавна 
презентација  по Нацрт - Урбанистичкиот план, 
согласно член 24 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање. 
  

Член 3  
         Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавување во Службен Гласник 
на Oпштина Маврово и Ростуша.  
 
Број 07-24/4              Совет на Општина Маврово 
18.01.2013 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.    

 
157. 
     Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на 
РМ бр.5/2002/, а во согласност со член 34, став 1, 
точка 3 и член 103 Статутот на Општина Маврово 
и Ростуша /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и 
Ростуша’’ (пречистен текст) број 06/2008 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 утврдување на 

Нацрт - Урбанистички план за с.Тресонче 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
утврдување на Нацрт - Урбанистички план за 
с.Тресонче, број 07-24/5 што Советот на 
Општината Маврово и Ростуша ја донесе на 48-
мата седница одржана на ден 18.01.2013 година. 
 
Број 08-34/3            Општина Маврово и Ростуша 
21.01.2013 год.                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                     Мукрем Мехмеди, с.р. 
 
Врз основа на член 24 став 2 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 22 став 1 точка 1 од 
Законот за локална самоуправа , Советот на 
општина Маврово и Ростуше на седница 
одржана на ден 18.01.2013 год. донесе  
 

О Д Л У К А  
За утврдување на Нацрт-урбанистички план за 

с.Тресонче 
 

Член 1 
 Советот на Општина Маврово и Ростуша 
го утврдува Нацрт-Урбанистичкиот план за село 
Тресонче – со детална разработка на ниво на 
градежни парцели. 

Границата на плански опфат на 
урбанистичкиот план е сложена линија и е 
дефинирана со границата на урбаниот опфат на 
урбанистичкиот план за с. Тресонче со дадени 
х/у координати на прекршните точки на 
сложената линија на опфатот. 

Урбанистичкиот план за с. Тресонче е 
опфат од 20,87 ха и е поделен на 3 Урбани 
блокови. Во опфатот се предвидени намените: 
А1-домување со 26,5 %, Б5- хотелски комплекси 
со 1,9%, В1-образование и науа 0,8%, В5 –верски 
институции со 1,3%, Д2-заштитно зеленило со 
54,8%, Д3-спорт и рекреација 2,6%, Е2 – 
комунална супраструктура со 0,1%, сообраќај со 
9,0% и водна површина 3,0%. 

Нацрт-планот е изработен од ,,БИЛД’’ 
ДООЕЛ Скопје со техн. број 211/12 од 12.2012 
год. – ревидиран од страна на ,,НИМАЕР’’ 
ДООЕЛ Струга – бр.03-343/1 од 12.2012 год. и 
дадено стручно мислење УП 1 бр. 09-2 од 



09.01.2013 год. од страна на Општинската 
,,Комисија за давање мислење по нацрт 
урбанистичките планови’’. 

 
Член 2  

         Надлежните органи на општина Маврово и 
Ростуша односно Градоначалникот и 
Одделението за урбанизам, комунални дејности, 
ЛЕР и заштита на животната средина-Маврови 
Анови, ќе спроведат Јавна анкета и јавна 
презентација  по Нацрт - Урбанистичкиот план, 
согласно член 24 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање. 
  

Член 3  
         Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавување во Службен Гласник 
на Oпштина Маврово и Ростуша.  
 
Број 07-24/5              Совет на Општина Маврово 
18.01.2013 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.    
 
158. 
     Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на 
РМ бр.5/2002/, а во согласност со член 34, став 1, 
точка 3 и член 103 Статутот на Општина Маврово 
и Ростуша /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и 
Ростуша’’ (пречистен текст) број 06/2008 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 утврдување на 

Нацрт за Урбанистички план за вон населено 
место (УПВНМ) за изградба на брана и 

акумулација ,,Луково Поле’’ довод на корабски 
води и хидроелектрана ,,Црн Камен’’ на дел од 

КО Нистрово, КО Жужње и КО Рибница – 
Општина Маврово и Ростуша  

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
утврдување на Нацрт за Урбанистички план за 
вон населено место (УПВНМ) за изградба на 
брана и акумулација ,,Луково Поле’’ довод на 
корабски води и хидроелектрана ,,Црн Камен’’ на 
дел од КО Нистрово, КО Жужње и КО Рибница – 
Општина Маврово и Ростуша, број 07-24/6 што 
Советот на Општината Маврово и Ростуша ја 
донесе на 48-мата седница одржана на ден 
18.01.2013 година. 
 
Број 08-34/4            Општина Маврово и Ростуша 
21.01.2013 год.                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                     Мукрем Мехмеди, с.р. 
Врз основа на член 24 став 2 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 22 став 1 точка 1 од 
Законот за локална самоуправа , Советот на 

општина Маврово и Ростуше на седница 
одржана на ден 18.01.2013 год. донесе  
 

О Д Л У К А  
за утврдување на Нацрт за Урбанистички план за 

вон населено место (УПВНМ) за изградба на 
брана и акумулација ,,Луково Поле’’ довод на 

корабски води и хидроелектрана ,,Црн Камен’’ на 
дел од КО Нистрово, КО Жужње и КО Рибница – 

Општина Маврово и Ростуша   
 

Член 1 
 Советот на Општина Маврово и Ростуша 
го утврдува Нацрт за Урбанистички план за вон 
населено место (УПВНМ) за изградба на брана и 
акумулација ,,Луково Поле’’ довод на корабски 
води и хидроелектрана ,,Црн Камен’’ на дел од 
КО Нистрово, КО Жужње и КО Рибница – 
Општина Маврово и Ростуша   

Границата на плански опфат на 
урбанистичкиот план е делови од КО Нистрово, 
КО Жужње, КО Рибница и КО Бродец – согласно 
ажурираната геодетска подлога. 

Урбанистичкиот план Вон Населено 
Место (УПВНМ) за изградба на брана и 
акумулација ,,Луково Поле’’ довод на корабски 
води и хидроелектрана ,,Црн Камен’’ е со опфат 
од 376,71 ха и е со следниве класи на намени: 
А1-домување во стамбени куќи 67.28 м2 т.е. 
1,8%, А4-времено сместување 165.932 м2 т.е. 4,4 
%, Г1-тешка индустрија 336.900 м2 т.е. 8,9%, Г4-
стоваришта 4.749 м2 т.е. 0,1%, Д2-заштитно 
зеленило со 547.169 м2 т.е. 14,5%, Е1 – 
комунална инфраструктура 683.071 м2 т.е. 
18,1%, Е2-комунална супраструктура 66.797 м2 
т.е. 1,8%, Е“- некомпактибилна инфтраструиктура 
24.121 м2 т.е. 0,1%, сообраќајници 164.218 м2 
т.е. 4,4% и водна површина 1.727.877 м2 т.е. 
45,9%. 

Нацрт-планот е изработен од ,,БИЛД’’ 
ДООЕЛ Скопје со техн. број 59/12 од 06.2012 год. 
– ревидиран од страна на ,,ФОРМИ’’ ДООЕЛ 
Битола - бр.049-48/11.2012 год. од 10.2012 год. и  
и дадено стручно мислење УП 1 бр. 09-385 од 
09.01.2013 год. од страна на Општинската 
,,Комисија за давање мислење по нацрт 
урбанистичките планови’’. 

 
Член 2  

         Надлежните органи на општина Маврово и 
Ростуша односно Градоначалникот и 
Одделението за урбанизам, комунални дејности, 
ЛЕР и заштита на животната средина-Маврови 
Анови, ќе спроведат Јавна анкета и јавна 
презентација  по Нацрт - Урбанистичкиот план, 
согласно член 24 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање. 

Член 3 
         Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавување во Службен Гласник 
на Oпштина Маврово и Ростуша.  
 



Број 07-24/6              Совет на Општина Маврово 
18.01.2013 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. 
 
159. 
     Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на 
РМ бр.5/2002/, а во согласност со член 34, став 1, 
точка 3 и член 103 Статутот на Општина Маврово 
и Ростуша /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и 
Ростуша’’ (пречистен текст) број 06/2008 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 измена и 

дополна на Одлуката бр. 070245/07 од 
25.06.2010 година за утврдување на пазарната 

вредност на наедвижниот имот по зони за 
населените места во Општина Маврово и 

Ростуша  
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за измена и 
дополна на Одлуката бр. 070245/07 од 
25.06.2010 година за утврдување на пазарната 
вредност на наедвижниот имот по зони за 
населените места во Општина Маврово и 
Ростуша, број 07-24/7 што Советот на Општината 
Маврово и Ростуша ја донесе на 48-мата 
седница одржана на ден 18.01.2013 година. 
 
Број 08-34/5            Општина Маврово и Ростуша 
21.01.2013 год.                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                     Мукрем Мехмеди, с.р. 
 
    Врз основа на член 25 став1, точка 5 и Член 72 
ос Статутот на општината, а во врска со член 47 
став 2 од Законот за градежно земјиште („Сл. 
весник на Р.М.“ бр.82/08) член 22 став 1 точка 1 
од Законот за локална самоуправа („Сл. весник 
на Р.М.“ бр. 05-2002), Советот на Општина 
Маврово и Ростуша на сеницата одржана на ден 
18.01.2013 година, ја донесе следната 

 
 О Д Л У К А 

За изменување и дополнување на Одлука   
бр. 07-245/7 од  25-06-2010 за уредување на зони 

и надоместок по зони за   уредување на 
градежно не изградено замјиште на територија 

на Општина Маврово и Ростуша 
 

Член  1 
Во член 2 ставот  1 после  табелата се 

додава нова точка  1 која гласи: 

 за изградба на хотели висината на 

цената за уредување на градежно земјиште од 

табелата за деловен простот се множи пати 10, и 

се продолжува со пресметката на комуналии за 

изградба на истите. 

Точките 1,2,3,4,5,6,7,8,9, стануваат точки 
2,3,4,5,6,7,8,9,10.ж 

 
Член 2 

Во членот 2 точката 4 се менува и гласи: 

  за поставување на антенски столбови, со 

пратечка  радиодифузна, телекомуникациска и 

друга опрема изнесува 500 евра за 1м” висина. 

Член 3 
Оваа одлука велгува во сила со денот на 

донесување од страна на советот, а ќе биде 
објавена  во „Службен гласник“ на Општината 
Маврово и Ростуша.  

 
Број 07-24/7              Совет на Општина Маврово 
18.01.2013 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.    
 
160. 
     Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на 
РМ бр.5/2002/, а во согласност со член 34, став 1, 
точка 3 и член 103 Статутот на Општина Маврово 
и Ростуша /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и 
Ростуша’’ (пречистен текст) број 06/2008 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  

за усвојување на Програмата за поттикнување на 
развојот на туризмот на Општина Маврово и 

Ростуша за 2013 година 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за  
усвојување на Програмата за поттикнување на 
развојот на туризмот на Општина Маврово и 
Ростуша, број 07-24/8 што Советот на Општината 
Маврово и Ростуша го донесе на 48-мата 
седница одржана на ден 18.01.2013 година. 
 
Број 08-34/6            Општина Маврово и Ростуша 
21.01.2013 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 3 и член 25, став 1, точка 11 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуша /пречистен текст 
Сл.Гласник бр.06/2008 година, Советот на 
Општината на седницата одржана на ден  
18.01.2013 година разгледувајќи ја Програмата за 
поттикнување на развојот на туризмот на 
Општина Маврово и Ростуша за 2013 година, го  
донесе следниот  
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
   



I. Советот на Општина Маврово и 
Ростуша  ја усвои Програмата за 
поттикнување на развојот на туризмот 
на Општина Маврово и Ростуша за 
2013 година. 

 
II.      Примерок од овој Заклучок да се 

достави до градоначалникот, 
соработник за туризам и лер и 
архивата на општината. 

 
III.       Овој Заклучок влегува во сила со 

денот на неговото објавување во 
,,Службен Гласник на Општина 

Маврово и Ростуша’’. 
 

Број 07-24/8                Совет на Општина Маврово 
18.01.2013 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.      

161. 
     Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на 
РМ бр.5/2002/, а во согласност со член 34, став 1, 
точка 3 и член 103 Статутот на Општина Маврово 
и Ростуша /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и 
Ростуша’’ (пречистен текст) број 06/2008 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 јавно 
здравје, заштита на здравјето на населението од 

локално значење на подрачјето на Општина 
Маврово и Ростуша во 2013 година     

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за 
усвојување на Годишната – Програма за јавно 
здравје, заштита на здравјето на населението од 
локално значење на подрачјето на Општина 
Маврово и Ростуша во 2013 година, број 07-24/9 
што Советот на Општината Маврово и Ростуша 
го донесе на 48-мата седница одржана на ден 
18.01.2013 година. 
 
Број 08-34/7            Општина Маврово и Ростуша 
21.01.2013 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 9 од Статутот на Општина Маврово и 
Ростуша /пречистен текст Сл.Гласник бр.06/2008 
година, Советот на општината на седницата 
одржана на ден  18.01.2013 година разгледувајќи 
ја Годишната – Програма за јавно здравје, 
заштита на здравјето на населението од локално 

значење на подрачјето на Општина Маврово и 
Ростуша во 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 јавно здравје, заштита 
на здравјето на населението од 
локално значење на подрачјето на 
Општина Маврово и Ростуша во 2013 

година, во соработка со Јавна 

здравстена установа центар за 

јавно здравје Тетово. 

II.      Примерок од овој Заклучок да се 
достави до градоначалникот, 

архивата на општината и Јавна 

здравстена установа центар за 

јавно здравје Тетово. 

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

Број 07-24/9                Совет на Општина Маврово 
18.01.2013 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.      

162. 
     Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на 
РМ бр.5/2002/, а во согласност со член 34, став 1, 
точка 3 и член 103 Статутот на Општина Маврово 
и Ростуша /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и 
Ростуша’’ (пречистен текст) број 06/2008 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 отстапување на 
времено користење на објекти Спомен дом Мајор 

Чеде Филипоски с.Никифорово 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
отстапување на времено користење на објекти 
Спомен дом Мајор Чеде Филипоски 
с.Никифорово, број 07-24/10 што Советот на 
Општината Маврово и Ростуша го донесе на 48-
мата седница одржана на ден 18.01.2013 година. 
 
Број 08-34/8            Општина Маврово и Ростуша 
21.01.2013 год.                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                     Мукрем Мехмеди, с.р. 
 

Врз основа на член 36 став 1, точка 10 од 
Законот за локална самоуправа /ײ Сл.Весник на 
РМײ број 05/2002/, а во согласност со член 25, 
став 1, точка 32, од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуша /ײ Сл.Гласник на Општина 
Маврово и Ростушаײ број 06/2008 пртечистен 



текст/, Советот на Општина Маврово и Ростуша 
на седницата одржана на ден 18.01.2013  година 
ја донесе следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За отстапување на времено користење на 

објекти Спомен дом Мајор Чеде Филипоски 
с.Никифорово 

 
Член  1 

Советот на Општина Маврово и Ростуша 
го отстапува на времено користење Ообјектот 
поранешно училиште, Објект Спомен дом Мајор 
Чеде Филипоски, објект кооперација, Објект ски 
школа с.Никифорово за потребите на Месна 
заедница село Никифорово.  
 

Член  2 
 Начинот и времето на користење на 
недвижниот имот опишан во член 1 од оваа 
Одлука ќе биде регулиран со склучување на 
договор за времено користење. 

 
Член  3 

 Оваа Oдлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во ,,Службен Гласник на Општина 
Маврово и Ростуша”. 
 
Број 07-24/10             Совет на Општина Маврово 
18.01.2013 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.      

 
163. 
     Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на 
РМ бр.5/2002/, а во согласност со член 34, став 1, 
точка 3 и член 103 Статутот на Општина Маврово 
и Ростуша /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и 
Ростуша’’ (пречистен текст) број 06/2008 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 отстапување на 

времено користење на објект Амбуланта во с. 
Лазарополе 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
отстапување на времено користење на објект 
Амбуланта во с. Лазарополе, број 07-24/11 што 
Советот на Општината Маврово и Ростуша го 
донесе на 48-мата седница одржана на ден 
18.01.2013 година. 
 
Број 08-34/9            Општина Маврово и Ростуша 
21.01.2013 год.                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                     Мукрем Мехмеди, с.р. 

 
Врз основа на член 36 став 1, точка 10 од 

Законот за локална самоуправа /ײ Сл.Весник на 

РМײ број 05/2002/, а во согласност со член 25, 
став 1, точка 32, од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуша /ײ Сл.Гласник на Општина 
Маврово и Ростушаײ број 06/2008 пртечистен 
текст/, Советот на Општина Маврово и Ростуша 
на седницата одржана на ден 18.01.2013  година 
ја донесе следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За отстапување на времено користење на објект 

Амбуланта во с.Лазарополе 
 

Член  1 
Советот на Општина Маврово и Ростуша 

го отстапува на времено користење Ообјектот 
Амбуланта КП бр.503 сопственост на Република 
Македонија во с.Лазарополе. Објектот се 
одстапува за потребите на месната заедница и 
населението. 

Објектот се дава на користење без 
надомест на Здружение на поранешни жители на 
село Лазарополе.  
 

Член  2 
 Начинот и времето на користење на 
недвижниот имот опишан во член 1 од оваа 
Одлука ќе биде регулиран со склучување на 
договор за времено користење. 

 
Член  3 

 Оваа Oдлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во ,,Службен Гласник на Општина 
Маврово и Ростуша”. 
 
Број 07-24/11             Совет на Општина Маврово 
18.01.2013 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 
164. 
     Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на 
РМ бр.5/2002/, а во согласност со член 34, став 1, 
точка 3 и член 103 Статутот на Општина Маврово 
и Ростуша /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и 
Ростуша’’ (пречистен текст) број 06/2008 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 отстапување на 

времено користење на просторија во објект 
Основно Училиште во с.Маврово 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
отстапување на времено користење на 
просторија во објект Основно Училиште во 
с.Маврово, број 07-24/12 што Советот на 
Општината Маврово и Ростуша го донесе на 48-
мата седница одржана на ден 18.01.2013 година. 
 
Број 08-34/10            Општина Маврово и Ростуша 
21.01.2013 год.                   ГРАДОНАЧАЛНИК 



Р о с т у ш а                     Мукрем Мехмеди, с.р. 
 
Врз основа на член 36 став 1, точка 10 од 
Законот за локална самоуправа /ײ Сл.Весник на 
РМײ број 05/2002/, а во согласност со член 25, 
став 1, точка 32, од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуша /ײ Сл.Гласник на Општина 
Маврово и Ростушаײ број 06/2008 пртечистен 
текст/, Советот на Општина Маврово и Ростуша 
на седницата одржана на ден 18.01.2013  година 
ја донесе следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За отстапување на времено користење на 
просторија во објект Основно Училиште во 

с.Маврово 
 

Член  1 
Советот на Општина Маврово и Ростуша 

отстапува на времено користење една 
просторија во објектот основно училиште 
с.Маврово на Клубот за биатлон и Нордиски 
Дисциплини „КБНД-Мирна Долина“ с.Маврово. За 
намена Спомен соба на Мавровскиот Меморијал. 

.  
Член  2 

 Начинот и времето на користење на 
недвижниот имот опишан во член 1 од оваа 
Одлука ќе биде регулиран со склучување на 
договор за времено користење. 

 
Член  3 

 Оваа Oдлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во ,,Службен Гласник на Општина 
Маврово и Ростуша”. 
 
Број 07-24/12             Совет на Општина Маврово 
18.01.2013 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.      

 
165. 
     Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на 
РМ бр.5/2002/, а во согласност со член 34, став 1, 
точка 3 и член 103 Статутот на Општина Маврово 
и Ростуша /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и 
Ростуша’’ (пречистен текст) број 06/2008 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 разрешување и 

именување на член во Управен одбор на ЈЗУ 
,,Русе Бошковски’’ с. Ростуше 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
разрешување и именување на член во Управен 
одбор на ЈЗУ ,,Русе Бошковски’’ с. Ростуше, број 
07-24/13 што Советот на Општината Маврово и 
Ростуша ја донесе на 48-мата седница одржана 
на ден 18.01.2013 година. 

 
Број 08-34/11            Општина Маврово и Ростуша 
21.01.2013 год.                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                     Мукрем Мехмеди, с.р. 
 

Врз основа на член 37, став 1 и 2 од 
Законот за локална самоуправа ,,Сл.Весник на 
РМ бр.55/2002/, а во согласност со член 25 став 1 
точка 28 од Статутот на Општина Маврово и 
Ростуша Службен гласник бр.03/2006 пречистен 
текст бр.6/2008/, Советот на Општина Маврово и 
Ростуша на седницата одржана на ден 
18.01.2013 година ја донесе следнта  
 

О  Д  Л  У  К  А 
За разрешување и именување на член во 

Управен одбор на ЈЗУ „Русе Бошкоски“ село 
Ростуше 

 
Член  1  

Со оваа одлука се разрешува Бошко 
Блажески и Веле Танески како преставници од 
локалната самоуправа Општина Маврово и 
Ростуша за членови во Управен Одбор на ЈЗУ 
„Русе Бошкоски“ село Ростуше. 

На нивно место за членови во Управниот 
одбор на ЈЗУ „Русе Бошкоски“ с.Ростуше, се 
назначуваат Мевмед Џафери од село Скудриње 
и Христина Симевска од село Маврово 

 
Член  2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување, а ќе се објави во 
,,Службен Гласник на Општина Маврово и 
Ростуша’’. 
 
Број 07-24/13             Совет на Општина Маврово 
18.01.2013 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.      
 
166. 
     Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на 
РМ бр.5/2002/, а во согласност со член 34, став 1, 
точка 3 и член 103 Статутот на Општина Маврово 
и Ростуша /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и 
Ростуша’’ (пречистен текст) број 06/2008 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 назначување 

член на Комисија за месна самоуправа на 
Советот на Општина Маврово и Ростуша 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
назначување член на Комисија за месна 
самоуправа на Советот на Општина Маврово и 
Ростуша, број 07-24/14 што Советот на 
Општината Маврово и Ростуша ја донесе на 48-
мата седница одржана на ден 18.01.2013 година. 



 
Број 08-34/12            Општина Маврово и Ростуша 
21.01.2013 год.                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                     Мукрем Мехмеди, с.р. 
 

Врз основа на член 32, точка 2, од 
Законот за локална самоуправа ,,Сл.Весник на 
РМ бр.5/2002/, а во согласност со член 25 став 1 
точка 37 од Статутот на Општина Маврово и 
Ростуша Службен гласник бр.03/2006 пречистен 
текст бр.6/2008/, Советот на Општина Маврово и 
Ростуша на седницатата одржана на ден 
18.01.2013 година ја донесе следната  

 
О  Д  Л  У  К  А 

За назначување член на Комисија за месна 
самоуправа на Советот на Оштина Маврово и 

Ростуша 
 

Член  1  
Со оваа одлука се назначува Косте 

Дамјаноски од село Церово за член во Комисија 
за месна самоуправа, како повремена комисија 
на Советот на Општина Маврово и Ростуша. 

 
Член  2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување, а ќе се објави во 
,,Службенм Гласник на Општина Маврово и 
Ростуша,,. 

 
Број 07-24/14             Совет на Општина Маврово 
18.01.2013 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.      

   
167. 
     Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на 
РМ бр.5/2002/, а во согласност со член 34, став 1, 
точка 3 и член 103 Статутот на Општина Маврово 
и Ростуша /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и 
Ростуша’’ (пречистен текст) број 06/2008 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 пренесување 

право на трајно сопственост на основно средство 
компјутер Лап топ 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
пренесување право на трајно сопственост на 
основно средство компјутер Лап топ, број 07-
24/15 што Советот на Општината Маврово и 
Ростуша ја донесе на 48-мата седница одржана 
на ден 18.01.2013 година. 
 
Број 08-34/13            Општина Маврово и Ростуша 
21.01.2013 год.                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                     Мукрем Мехмеди, с.р. 

 
Врз основа на член 36 став 1, точка 10 од 

Законот за локална самоуправа /ײ Сл.Весник на 
РМײ број 05/2002/, а во согласност со член 25, 
став 1, точка 32, од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуша /ײ Сл.Гласник на Општина 
Маврово и Ростушаײ број 06/2008 пртечистен 
текст/, Советот на Општина Маврово и Ростуша 
на седницата одржана на ден 18.01.2013   година 
ја донесе следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За пренесување право на трајна сопственост на 

основно средство компјутер Лап топ  
 

Член  1 
Со оваа одлука се пренесува право на 

трајна сопственост на движна ствар, основно 
средство Компјутери Лап топ 14 (читиринаесет) 
комада, користени од страна на советниците.  

Правото на трајна сопственост се 
пренесува на членовите на совет на општината 
избрани со мандат од 2009 до 2013 година, 
раководителот на одделението за финансиски 
прашања, соработникот за совет и комисии и 
градоначалникот. 

 
Член  2 

Општина Маврово и Ростуша врз основ 
на оваа Одлука ќе изврши отпис од својата 
книговодствена евиденција на основните 
средства, опишани во членот 1, став 1 од оваа 
Одлука. 

 
Член  3 

 Оваа Oдлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во ,,Службен Гласник на Општина 
Маврово и Ростуша”. 
 
Број 07-24/15             Совет на Општина Маврово 
18.01.2013 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 

  
168. 
     Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на 
РМ бр.5/2002/, а во согласност со член 34, став 1, 
точка 3 и член 103 Статутот на Општина Маврово 
и Ростуша /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и 
Ростуша’’ (пречистен текст) број 06/2008 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 извршување на 
Буџетот на Општина Маврово и Ростуша за 2013 

година (пречистен текст) 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
извршување на Буџетот на Општина Маврово и 



Ростуша за 2013 година (пречистен текст), број 
07-24/16 што Советот на Општината Маврово и 
Ростуша ја донесе на 48-мата седница одржана 
на ден 18.01.2013 година. 
 
Број 08-34/14            Општина Маврово и Ростуша 
21.01.2013 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 локална самоуправа (“Службен весник на 
Р.М.” бр.5/2002), член 23 став 5 од Законот за 
финансирање на единиците на локалната 
самоуправа (“Службен весник на Р.М.” бр. 
61/2004, 96/2004 и 22/07) и член 25 став 1 точка 4 
од Статутот на Општина Маврово и Ростуша / ,, 
Службен Гласник на Општината” број 06/2008-
пречистен текст, Советот на Општината  
Маврово и Ростуша на седницата одржана на 
18.01.2013 година, донесе 

 
ОДЛУКА ЗА ИЗВРШУВАЊE НА БУЏЕТОТ 
на Општина Маврово и Ростуша  за 2013 

година (пречистен текст) 
 

Член 1 
Буџетот на Општината Маврово и Ростуша за 
2013 година (во понатамошниот текст Буџетот), 
се извршува според одредбите на оваа Одлука. 

 
Член 2 

Буџетот на Општината се состои од: Основен 
буџет; Буџет на самофинансирачки активности; 
Буџет на донации; Буџет на дотации и Буџет на 
кредити. 

Член З 
Корисниците на средствата на Буџетот се 
должни утврдените средства во Буџетот да ги 
користат наменски, рационално и економично. 

 
Член 4 

Расходите утврдени со буџетот се максимални 
износи над кои буџетските корисници не можат 
да преземаат обврски. За да се преземат нови 
обврски до советот на општината мора да се 
предложи нов извор на средства или да се 
предложи намалување на другите расходи во 
сразмерен износ. 

 
Член 5 

Градоначалникот на општината ја следи 
реализацијата на планот на приходите и другите 
приливи на основниот буџет на општината. 
Доколку во текот на извршувањето на буџетот 
Градоначалникот  на општината отцени дека се 
неопходни позначајни прераспределби на 
одобрени средства со Буџетот или дека 
реализацијата на приходите и другите приливи 
значително отстапуваат од планот предлага на 
Советот на Општината изменување и 
дополнување на Буџетот. 

 

Член 6 
Пренамената во рамките на одобрените буџети 
на буџетските корисници ја одобрува советот на 
општината. Во рамките на расходите утврдени во 
Буџетот на буџетскиот корисник, корисникот 
може да врши прераспределба меѓу расходните 
ставки, програми и потпрограми по претходно 
одобрување од советот на општината. Неможат 
да бидат намалени повеќе од 20% со Одлука за 
прераспоредување во тековната фискална 
година, како и одобрените средства за плати и 
надоместоци во рамки на буџетот не може да се 
зголемат со Одлука за прераспределба повеќе 
од 10%.  По исклучок буџетскиот корисник не 
може да врши пренамени на буџетот со кој се : 
зголемува буџетот одобрен за плати и 
надоместоци и намалуваат одобрените средства 
за одредени капитални програми. 

 
Член 7 

Буџетските корисници, во услови кога во буџетот 
на самофинансирачки активности; буџетот на 
донации или буџетот на дотации, планираните 
приходи и други приливи не се реализираат 
односно се реализираат над планираниот износ, 
доставуваат барање за 
намалување/зголемување на планот на 
приходите и другите приливи и планот на 
одобрените средства во овие буџети, кои 
Градоначалникот ги доставува до Советот на 
општината на одобрување. 

 
Член 8 

Буџетските корисници по усвојувањето на 
буџетот изготвуваат годишен финансиски план 
по квартали за користење на одобрените 
средства. Користењето на средствата во даден 
квартал буџетскиот корисник го извршува врз 
основа на финансискиот план по месеци. 

 
Член 9 

Исплатата на платите на вработените ќе 
се извршува во рамките на обезбедените 
средства во буџетот, односно нето платите се 
утврдуваат согласно политиките за утврдување, 
пресметка и исплата на платите на вработените 
на државната управа. 
-избраните и именуваните лица нето појдовната 
основа за 1 коефициент изнесува просечно 
исплатената месечна нето плата во Републиката 
за претходната година.  
- за вработените кои имаат статус на државни 
службеници  вредноста на бодот за утврдување 
на нето платите изнесува 73,80 денари. 

 
Член  10 

 Платите на вработените во локалните 
јавни установи ќе се зголемуваат за онолкав 
процент за кој ќе биде дадено одобрение со 
одлука на Влада или со друг подзаконски или 
законски акт донесен во текот на 2013 година. 

 



Член 11 
Месечниот надоместок за присуство на 

седници на Советот се утврдува во висина од 40 
% од просечната месечна нето плата во 
републиката исплатена за претходната година . 

 
Член  12 

 На претседателот на советот на Општина 
Маврово и Ростуша за раководење и 
организирање на работата на советот, месечниот 
надоместок од член 9,став 4 се зголемува за 30 
%. 

Член 13 
Месечниот надоместок за присуство на 

седниците на советот се исплатува за присуство 
на сите седници на советот во тековниот месец. 

 
Член 14 

 Месечниот надоместок за присуство на 
седниците на советот се намалува за 30% за 
секое отсуство од седница. 

 
Член 15 

 Месечниот надоместок за присуство на 
седниците на советот не се исплатува доколку 
членот на советот не присуствива на ниту една 
седница на советот во тековниот месец. 

 
Член 16 

 Месечниот надоместок за присуство на 
седниците на советот не се исплатува доколку 
советот во тековниот месец не одржи седница. 

 
Член 17 

 Исплатата на плати во локалните јавни 
установи ја контролира и одобрува 
Министерството за финансии на Република 
Македонија.  
 Општината е должна два дена пред 
исплатата на плати до надлежното Министерство 
и Министерството за финансии да достави 
барање за одобрување на срества за плати, кон 
кои ќе ги приложат обрасците ПДД_МП и МП-1, 
копие од рекапитуалација за пресметани плати, 
образец Ф-1 за бројот на вработените по име и 
презиме, плата, како и други податоци во пишана 
и електронска верзија за односниот месец за кој 
се однесува исплатата и образец 6.   

 
Член 18 

 Надоместокот за регрес за годишен 
одмор за 2012 година ќе се исплати во висина од 
60% од просечната месечна нето плата по 
работник во Републиката објавена до денот на 
исплатата, Доколку тоа е дозволено со Законот 
за извршување на Буџетот на Р.М. за 2013 
година. 

 
Член 19 

 Надоместокот за дневница за службено 
патување во Републиката без трошоци за 
ноќевање изнесува 500,00 денари. 

 Доколку патувањето траело повеќе од 12 
часа се исплатува цела дневница. 
 За патување во траење од 8 до 12 часа 
се исплатува 50% од утврдениот износ во ставот 
1 од овој член. 
 Доколку на вработените и на лицата кои 
се упатени на службено патување им се 
обезбеди ноќевање и исхрана им следува 20% 
од утврдениот износ од дневницата утврдена во 
став 1 од овој член. 
 Надоместокот за патни и дневни трошоци 
за службени патувања во странство на 
вработените во администрацијата на општината 
им се исплатува според правата утврдени за 
државните слижбеници на централната власт. 
 На членовите на советот им се 
исплатуваат надоместоци за патни и дневни 
трошоци за службени патувања во земјата и 
странство според правата утврдени за 
државните службеници во општината. 

 
Член 20 

 Во случај на боледување подолго од 6 
месеци и во случај на потешки последици од 
елементарни непогоди во смисла на Законот за 
заштита и спасување и други случаи на 
работникот му се исплатива помош во висина од 
една последно исплатена просечна месечна 
плата во органот каде што е вработен. 

Во случај на смрт на вработениот, на 
неговото семејство му припаѓа парична помош во 
износ од 30.000 денари. 
 На вработениот, во случај на смрт на 
член на потесното семејство (родител, брачен 
другар, деца родени во брак или вон брак, 
посиноците, посвоените деца и децата земени на 
издржување) доколку живеел во заедница, му 
припаѓа парична помош во висина од 15.000 
денари по семејство. 
 Живеењето во заедница подразбира 
вработениот и членот на потесното семејство да 
се со место на живеење на иста адреса што се 
докажува со соодветен документ за 
идентификација (лична карта или пасош). 

Надоместоците од ставовите 1 и 2 на овој 
член се исплатуваат по претходно доставено 
барање во тековната, односно во наредната 
година. 
 За работниците ангажирани со договори 
за отстапување на работник за привремени 
вработувања, средствата за исплата на 
солидарна помош на вработените ги обезбедува 
работодавачот, а исплатата ја врши Агенцијата 
за привремени вработувања.  

Во случај на заминување на работник од 
општинската администрација и локалните јавни 
установи во пензија  му се исплатува двократен 
износ за отпремнина  пресметан врз основа на  
просечната месечна нето плата  по  работник во 
Републиката објавена до денот на исплатата. 

 
Член 21 



 Користењето на средствата од Буџетот 
на Општината за вршење на функциите на 
буџетските корисници се извршуваат со фактури 
во кои посебно се искажуваат расходите во 
пооделни ставки, почитувајќи ги одредбите од 
Законот за јавни набавки. 
 Набавките на стоки, работи и вршење на 
услуги може да се врши и со сметкопотврди во 
случај кога за расходите не може да се издаде 
фактура и само во ограничени поединечни 
износи во противвредност од 6.000,00 денари, 
каде задолжително мора да биде приложена 
фискална сметка пришто расходите треба да 
бидат искажани по класификацијата на 
соодветниот расход. 
 Набавката на стоки, работи и вршење на 
услуги се извршува со фактура во висина од 500 
евра во денарка противредност без ДДВ. Секоја 
наредна набавка од ист вид на стока, работа или 
вршење на услуга да се врши согласно 
одредбите на Законот за јавна набавка и тоа: дo 
5000 евра во денарска противредност без ДДВ со 
прибирање на три понуди, за набавки повеќе од 
5000 да се примени соодветна постапка за јавна 
набавка согласно одредбите на Законот за јавни 
набавки, а притоа да се има предвид дека не е 
дозволено цепкање на ист вид на набавка со цел 
да се избегне соодветна постапка. 

 
Член  22 

 Градоначаникот на општината со 
поединечен акт Решение може да доделува 
финансиски средства на име донација и 
спонзорство или парична помош во максимален 
износ од 10.000,оо денари, а секое одобрување 
во поголем износ од максимумот да биде 
проследено на соодвена Комисија на Советот, 
која ќе заврши со донесување на Одлука на 
Советот Општината. Освен за Решенијата со кои 
се исплатува отпремнина во случај на смрт на 
член на потесно семејство, вработен и при 
заминување во поензија на вработен. 

 
Член 23 

 Во буџетот на општината се планирани 
средства за резервите (буџетска резерва 
/постојана и тековна/ за финансирање на 
непланирани или помалку планирани расходи во 
висина од 740.000,00 денари што е над 1% од 
основниот буџет. 
 За користење на средствата од 
резервите утврдени во став 1 на овој член 
одлучува Советот на општината. 
 По исклучок на ставот 2 од овој член за 
користење на резервите до износ најмногу до 
50.000,00 денари одлучува градоначалникот на 
општината. 
 За искористените средства 
градоначалникот е должен да поднесе годишен 
извештај за користење на средствата од 
резервите. 

 

Член 24 
 Средствата утврдени во Буџетот и 
распоредени во пооделни програми и 
подпрограми ги извршува градоначалникот на 
општината. 

 
Член 25 

 Буџетските корисници можат да 
вработуваат нови работници и пополнуваат 
испразнети работни места само под услов ако за 
тоа се обезбедени средства во буџетот на 
општината. За обезбедените средства 
градоначалникот на општината дава писмено 
известување, по предходно дадено позитивно 
мислење од Агенцијата за државни службеници 
на актите за систематизација. 

 
Член 26 

Кога приходите што му припаѓаат на 
Буџетот се погрешно уплатени или се наплатени 
во износ поголем од утврдениот, погрешно или 
повеќе наплатениот износ се враќа првенствено 
на товар на видот на приходите на кои се 
уплатени , а доколку такви приходи нема тогаш 
се враќаат на товар на другите приходи на 
Буџетот. 
 Повратот на погрешно односно на повеќе 
уплатени т.е. наплатени приходи се врши со 
решение на градоначалникот , освен во случаи 
каде надлежноста им припаѓа на други органи. 

 
Член 27 

 Одредени права и надоместоци кои се 
однесуваат за вработените на општинската 
администрација на Општина Маврово и Ростуша, 
а не се опфатени со оваа одлука соодветно се 
применуваат правата и надоместоците утврдени 
за државните службеници од централната власт. 

 
Член 28 

 Буџетот на Општина Маврово и Ростуша 
се извршува од 01.01.2013 година до 31.12.2013 
година. 

 
Член 29 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
објавување во Службен Гласник на Општина 
Маврово и Ростуша а ќе се применува од 
01.01.2013 година. 

 
Број 07-24/16              Совет на Општина Маврово 
18.01.2013 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.    

  
169. 
       Vrz osnova na ~len 33 i 35 od Uredbata za 
kancelarisko i arhivsko  rabotewe  /,,Slu`ben 
Vesnik na RM” broj 58/96/, a vo soglasnost so 
~len 50, stav 1, to~ka 16 od Zakonot za lokalna 
samouprava /,,Sl.Vesnik na RM” broj 05/2002/, 



Gradona~alnikot na Op{ina Mavrovo i 
Rostu{a na den 04.01.2013 donese 
 

R E [ E N I E  
 Za formirawe na Komisija za odbirawe 

i evidentirawe na arhivskata gra|a na 
Op{tina Mavrovo i Rostu{a za 2012 godina 

 
1. Se formira Komisija za odbirawe i 

evidentirawe na arhivskata gra|a i 
izdvojuvawe na dokumentarniot materijal vo 
edinicata za lokalna samouprava Op{tina 
Mavrovo i Rostu{a za 2012 godina. 

 
Za ~lenovi na Komisijata za imenuvaat:      
Pretsedatel: BUKURIJE BE]IRI - 

Rakovoditel na Oddelenie za pravni, op{ti 
raboti i javni dejnosti vo Op{tina Mavrovo i 
Rostu{a;    

^lenovi: -  ULVIJA BE]IRI - 
Samostoen referent - arhivar vo  Oddelenie 
za pravni, op{ti raboti i javni dejnosti vo 
Op{tina Mavrovo i Rostu{a i 
                            - TAWA ANDONOSKA - 
Referent za administrativni raboti vo 
Oddelenieto za urbanizam, komunalni dejnosti, 
LER i za{tita na `ivotna sredina vo Op{tina 
Mavrovo i Rostu{a     
 
 2. Komisijata ima zada~a, vrz osnova na 
Listata na arhivskata gra|a od trajna vrednost 
i Listata na dokumentarniot materijal so 
rokovi na negovo ~uvawe da izvr{i odbirawe 
na arhivskata gra|a i izdvojuvawe na 
dokumentarniot materijal za 2012 godina.     
 
 3. Po izvr{enoto odbirawe na 
arhivskata gra|a, Komisijata }e izvr{i 
evidentirawe (izrabotka na popis i opis) na 
arhivskata gra|a vo 2 (dva) primeroci od koi 1 
(eden) }e dostavi do Arhivot vo predvideniot 
zakonski rok odnosno najdocna 31 mart 
tekovnata godina.   
 
 4. Po izvr{enoto odbirawe na 
dokumentarniot materijal, Komisijata }e 
izvr{i klasificirawe na dokumentarniot 
materijal spored rokovite na negovo ~uvawe.     
 
 Raboteweto na Komisijata po~nuva 
vedna{ po priemot na Re{enieto i }e trae do 
izvr{uvaweto na zada~ite, a najmnogu do 31 
mart 2013 godina.  
 
Re{enieto e dostaveno do:  

1. ^lenovite na Komisijata  
2. Arhivata na Op{tinata 
3. Nadle`noto-podra~no oddelenie    

na Arhivot na Makedonija 
 

Број 08-3/1         Општина Маврово и Ростуша 
04.01.2013 год.               ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                  Мукрем Мехмеди, с.р. 

170.    
       Врз основа на член 75, став 1 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуша /„Службен гласник 
на Општина Маврово и Ростуша“ бр. 06/2008/, а 
во согласност со член 63 од Законот за локална 
самоуправа /„Сл.Весника на РМ бр.05/2002/. 
Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуша на ден 14.01.2013 година го донесе 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

За доделување на еднократна финансиска 
помош 

 
1. Се доделува еднократна финансиска 

помош во износ од 8.000,оо денари на 
Ибраими Амер од с.Аџиевци Општина 
Маврово и Ростуша, за негово лекување 
и терапија. 

2. Одобрените Финансиски средства 
наменети за потребите наведени во став 
еден од решението ќе бидат исплатени 
од Буџетот на општина Маврово и 
Ростуша за 2013 година, а ќе се исплатат 
на трансакциона сметка 
360000016286828 – Поштенска банка - 
Скопје. 

3. Оваа Решение влегува во сила со денот 
на неговото донесување, а ќе се објави 
во Службен гласник на Општина Маврово 
и Ростуша. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 Ибраими Амер од с.Аџиевци на ден 
11.01.2013 година поднесе писмено барање до 
Општина Маврово и Ростуша за одобрување на 
еднократна финансиска помош поради потреба 
од финансиски средства за негово лекување и 
спроведување на лекарска терапија. Односно за 
подмирување на дел од направените трошоци за 
лекарски прегледи и терапија. 
Врз основа на поднесеното барање а имајќи ја во 
предвид здравствената и социјалната положба 
на подносителот на барањето, Градоначалникот 
го одобри истото и во границите на можностите 
предвидени во буџетот на општината се 
произнесе како во диспозитивот на оваа 
Решение. 
 
ПРАВНА ПОУКА : Незадоволната странка има 
право да вложи  жалба во рок од 15 дена од 
приемот на оваа Решение до надлежното 
Министертво за локална самоуправа. 
Решението е доставено до: 

 Ибраими Амер 

 Архива на општината 

 Одделение за финансиски прашања 
 

Број 08-16/2         Општина Маврово и Ростуша 
15.01.2013 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                    Мукрем Мехмеди, с.р. 



171.                                                                        

      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 самоупправа 
/,,Сл.Весник на РМ” број 05/2002/, 
Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуша на ден 18.01.2013 година го донесе 
следното   
 

Р Е Ш Е Н И Е 
За исплата на паричен надоместок 

 
1. На лицето Вера Попоска од Гостивар, со 

ЕМБГ 2707961499023, да и се исплатат 
6.000,оо денари на име ангажман во 
работа на 5 /пет/ седници на стручна 
Комисија за давање мислење по нацрт 
урбанистичките планови и давање 
предлог до Градоначалникот за 
одобрување на локалната планска 
документација во Општина Маврово и 
Ростуша. 

 
2. Финансиските средства за оваа намена 

да се исплатат од Буџетот на Општина 
Маврово и Ростуша за 2013 година на  
трансакциона сметка 200000281078541.  

 
3. Ова Решение влегува во сила со денот 

на неговото објавување во Службен 
Гласник на Општина Маврово и Ростуша.   

 
О б р а з л о ж е н и е  

 Вера Попоска, член на стручна Комисија 
за давање мислење  на нацрт урбанистичките 
планови и давање предлог до Градоначалникот 
за одобрување на локалната планска 
документација во Општина Маврово и Ростуша, 
ангажирана со Решение број 08-663/3 од 
18.12.2009 година /,,Сл.Гласник на Општина 
Маврово и Ростуша” број 12/2009/ и се 
доделуваат парични средства во висина од 
1.200,оо денари за една седница т.е во износ 
како што е наведено во диспозитивот на ова 
Решение за 5 /пет/ одржани седници и тоа: 1 
/една/ во месец март 2012 год. зa УПС Маврово, 
2 /две/ во месец мај 2012 год. за мислење за 
ЛУПД–МХЕ-1 Маврово 1 и за ЛУПД–МХЕ-
Маврово 2 и 2 /две/ во месец октомври 2012 год. 
за ЛУПД-АРБОРЕТРУМ и ЛУПД-Базна станица-
Видуше. На основа гореизнесеното се одлучи 
како во диспозитивот на ова Решение.    
      УПAСТВО ЗА ПРАВНА ПОУКА: 
Незадоволната страна има да вложи жалба во 
рок од 15 дена  од приемот на ова Решение до 
надлежното министерство.  
 
Решението е доставено до 
- Вера Попова 

- Архивата на Општината 
- Одделение за финансиски     
   прашања 
 
Број 08-27/2         Општина Маврово и Ростуша 
18.01.2013 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                    Мукрем Мехмеди, с.р. 

 
172.  
       Врз основа на член 75, став 1 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуша /„Службен гласник 
на Општина Маврово и Ростуша“ бр. 06/2008/, а 
во согласност со член 63 од Законот за локална 
самоуправа /„Сл.Весника на РМ бр.05/2002/. 
Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуша на ден 18.01.2013 година го донесе 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

За доделување на еднократна финансиска 
помош 

 
1. Се доделува еднократна финансиска 

помош во износ од 6.000,оо денари на 
Општинскиот одбор на СБМ-Гостивар, за 
непречено извршување на програмските 
цели. 

2. Финансиските средства наменети за 
потребите наведени во став еден од 
решението ќе бидат исплатени од 
Буџетот на Маврово и Ростуша за 2013 
година, а ќе се исплатат на трансакциона 
сметка ______________________ банка. 

3. Оваа Решение влегува во сила со денот 
на неговото донесување, а ќе се објави 
во Службен гласник на Општина Маврово 
и Ропстуша. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 Општинскиот одбор на СБМ_Гостивар на 
ден 28.11.2012 година поднесе писмено барање 
до Општина Маврово и Ростуша за одобрување 
на финансиска помош за непречено и нормално 
решавање на програмските определби и 
задфачи во текот на 2013 година.. 

Врз основа на поднесеното барање а 
имајќи ја во предвид програмата на Сојузот на 
борците во чија програма се опфатени и спомен 
обележја и одржување на споменици од НОВ а 
се наоѓаат на територијата на Општина Маврово 
и Ростуша. Градоначалникот го одобри истото и 
во границите на можностите предвидени во 
буџетот на општината се произнесе како во 
диспозитивот на оваа Решение. 
 
ПРАВНА ПОУКА : Незадоволната странка има 
право да вложи  жалба во рок од 15 дена од 
приемот на оваа Решение до надлежното 
Министертво за локална самоуправа. 
 



Решението е доставено до: 

 Општински одбор на СБМ-Гостивар 

 Архива на општината 

 Одделение за финансиски прашања 
 
УПП бр. 08-01         Општина Маврово и Ростуша 
18.01.2013 год.                  ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                      Мукрем Мехмеди, с.р.      
 

173.  
      Врз основа на член 75, став 1 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуша /„Службен гласник 
на Општина Маврово и Ростуша“ бр. 06/2008/, а 
во согласност со член 63 од Законот за локална 
самоуправа /„Сл.Весника на РМ бр.05/2002/. 
Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуша на ден 18.01.2013 година го донесе 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

За доделување на еднократна финансиска 
помош 

 
1. Се доделува еднократна финансиска 

помош во износ од 8.000,оо денари на 
Черкези Асан од с.Врбјане Општина 
Маврово и Ростуша. 

2. Одобрените Финансиски средства во став 
еден од решението ќе бидат исплатени 
од Буџетот на општина Маврово и 
Ростуша за 2013 година, а ќе се исплатат 
на трансакциона сметка 
________________ банка - Скопје. 

3. Оваа Решение влегува во сила со денот 
на неговото донесување, а ќе се објави 
во Службен гласник на Општина Маврово 
и Ростуша. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 Черкези Асан од село Врбјане, 
невработен татко на две малолетни деца. 
Именуцваниот на ден 22.11.2012 година поднесе 
барање за одобрување на финансиски средства 
од страна на општината поради неговата лоша 
социјално - материјална состојба. Подносителот 
на барањето е невработен а живее во заедница 
со семејство од две малолетни деца без лични 
примања. 

Врз основа на поднесеното барање а 
имајќи ја во предвид и социјалната положба на 
подносителот на барањето, Градоначалникот го 
одобри истото и во границите на можностите 
предвидени во буџетот на општината се 
произнесе како во диспозитивот на оваа 
Решение. 
 
ПРАВНА ПОУКА : Незадоволната странка има 
право да вложи  жалба во рок од 15 дена од 
приемот на оваа Решение до надлежното 
Министертво за локална самоуправа. 

 
Решението е доставено до: 

 Черкези Асан 

 Архива на општината 

 Одделение за финансиски прашања 
 

УПП бр. 08-02         Општина Маврово и Ростуша 
18.01.2013 год.                  ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                      Мукрем Мехмеди, с.р.      
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