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156. 
      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 

Годишната Програма за јавно здравје на 
населението од локално значење за подачјето на 

Општина Маврово и Ростуша 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за 
усвојување на Годишната Програма за јавно 
здравје на населението од локално значење за 
подачјето на Општина Маврово и Ростуша, број 
07-472/3 што Советот на Општината Маврово и 
Ростуша го донесе на 11-тата седница одржана 
на ден 20.12.2013 година. 
 
Број 08-477/1           Општина Маврово и Ростуша 
23.12.2013 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  20.12.2013 година разгледувајќи 
ја Годишната програма за јавно здравје на 
населението од локално значење на подрачјето 
на Општина Маврово и Ростуша, 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 на 
населението од локално значење на 
подрачјето на Општина Маврово и 

Ростуша, а 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 07-472/3           Совет на Општина Маврово 
20.12.2013 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‟‟ број 05/2002/, а во согласност со член 34 
став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуша /,,Сл.Гласник на 
Општина Маврово и Ростуша‟‟ број 06/2008 
(пречистен текст) и 13/2010/, Градоначалникот на 
Општина Маврово и Ростуша го донесе следниот   
 

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Одлуката за пристапување 
кон измена и дополна на дел од Урбанистички 

план за с. Лазарополе 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
пристапување кон измена и дополна на дел од 
Урбанистички план за с. Лазарополе (КП бр. 142 
и КП бр. 141 КО Лазарополе), број 07-472/4 што 
Советот на Општината Маврово и Ростуша ја 
донесе на 11-тата седница одржана на ден 
20.12.2013 година. 
 
Број 08-477/2           Општина Маврово и Ростуша 
23.12.2013 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р. 

 
     Врз основа на член 7 точка 2, член 21 став 1, 
член 22 став 1 и член 23 став 1 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник 
на Р.М.“ бр 60/11-пречистен текст), член 37 точка 
7 од Статутот на Општината Маврово и 
Ростуша(„Сл. гласник“ бр 3/06) а во врска со член 
2 алинеа 4 од Правинокот за стандардите за 
вклопување на бесправни објекти во урбанитичко 
планска документација („Сл. весник на Р.М“ бр. 
56/11), Советот на Општината Маврово и 
Ростуша на седницата одржана на ден 
20.12.2013 година ја донесе донесе следната: 

 
ОДЛУКА 

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

  
Член 1 

Со оваа одлука се пристапува кон 
дополна – проширување на урбаниот опфат на 
на дел од Урбанистичкиот план  за с.Лазарополе,  

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

Дополна – проширување се прави со 
цел вклопување на објект во постојната 
урбанистичко планска документација за 
с.Лазарополе, заради утврдување на правен  



статус на истиот, согласно Законот за 
постапување со бесправно изградени објекти 
(„Сл. весник на Р.М.“ бр. 23/11, 54/11). 

 
Член 2 

Одлуката се донесува заради 
проширување на урбаниот опфат на 
Урбанистичкиот план, каде што според 
сегашната намена на просторот не е дел од 
урбаниот опфат на планот за с.Лазарополе, а со 
одлуката се врши проширување на урбаниот 
опфат на просторот со зона живеалиште  (ЖГ) со 
намена А1 . 

Член 3 
Со оваа одлука  се врши пренамена на 

земјиштето на КП. бр. 142 и КП бр. 141     КО  
Лазарополе. 

Член 4 
Одлуката произведува правно дејстово 

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

 
Број 07-472/4           Совет на Општина Маврово 
20.12.2013 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‟‟ број 05/2002/, а во согласност со член 34 
став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуша /,,Сл.Гласник на 
Општина Маврово и Ростуша‟‟ број 06/2008 
(пречистен текст) и 13/2010/, Градоначалникот на 
Општина Маврово и Ростуша го донесе следниот   
 

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Одлуката за пристапување 
кон измена и дополна на дел од Урбанистички 

план за с. Лазарополе 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
пристапување кон измена и дополна на дел од 
Урбанистички план за с. Лазарополе (КП бр. 86 
КО Лазарополе), број 07-472/5 што Советот на 
Општината Маврово и Ростуша ја донесе на 11-
тата седница одржана на ден 20.12.2013 година. 
 
Број 08-477/3           Општина Маврово и Ростуша 
23.12.2013 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р. 

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

планска документација („Сл. весник на Р.М“ бр. 
56/11), Советот на Општината Маврово и 
Ростуша на својата седница одржана на ден 
20.12.2013 година ја донесе следната: 

 
ОДЛУКА 

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

 
Член 1 

Со оваа одлука се пристапува кон 
дополна на  Урбанистичкиот план  за                                
с. Лазарополе. 

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

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

Член 2 
Одлуката се донесува заради 

проширување на урбаниот опфат на 
Урбанистичкиот план, каде што според 
сегашната состојба, делот од парцелата на која е 
изграден објектот, се наоѓа надвор од урбаниот 
опфат на важечкиот план,  а со одлуката се врши 
проширување на просторот со на Урбаниот 
опфат на планот за с.Лазарополе, во зона 
живеалиште  (ЖГ) со намена А1 . 

 
Член 3 

Со оваа одлука  се врши проширување на 
дел од  на КП. бр. 86  КО  Лазарополе. 

 
Член 4 

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

Број 07-472/5           Совет на Општина Маврово 
20.12.2013 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‟‟ број 05/2002/, а во согласност со член 34 
став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуша /,,Сл.Гласник на 
Општина Маврово и Ростуша‟‟ број 06/2008 
(пречистен текст) и 13/2010/, Градоначалникот на 
Општина Маврово и Ростуша го донесе следниот   
 

З А К Л У Ч О К  



За прогласување на Одлуката за пристапување 
кон измена и дополна на дел од Урбанистички 

план за с.Маврово 
  

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
пристапување кон измена и дополна на дел од 
Урбанистички план за с.Маврово (КП бр. 2046/2 
КО Маврово), број 07-472/6 што Советот на 
Општината Маврово и Ростуша ја донесе на 11-
тата седница одржана на ден 20.12.2013 година. 
 
Број 08-477/4           Општина Маврово и Ростуша 
23.12.2013 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р. 

 
Врз основа на член 7 точка 2 , член 21 став 1, 

член 22 став 1 и член 23 став 1 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник 
на Р.М.“ бр 60/11-пречистен текст), член 37 точка 
7 од Статутот на Општината Маврово и 
Ростуша(„Сл. гласник“ бр 3/06) а во врска со член 
2 алинеа 4 од Правинокот за стандардите за 
вклопување на бесправни објекти во урбанитичко 
планска документација („Сл. весник на Р.М“ бр. 
56/11), Советот на Општината Маврово и 
Ростуша на седницата одржана на ден 
20.12.2013 година ја донесе следната: 

 
ОДЛУКА 

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

 
Член 1 

Со оваа одлука се пристапува кон 
измена на дел од Урбанистичкиот план  за 
с.Маврово.  

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

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

 
Член 2 

Одлуката се донесува заради менување 
на просторот за Урбанитичкиот план, каде што 
според сегашната намена на просторот 
предвиден е парконг простор,  а со одлуката се 
врши пренамена на просторот во зона мали 
комерцијални и деловни единици (ДП),  со 
намена Б4. 

Член 3 
Со оваа одлука  се врши пренамена на 

земјиштето на КП. бр. 2046/2                              
КО  Маврово. 

 
Член 4 

Одлуката произведува правно дејстово 
со денот на донесувањето од страна на Советот,  

а ќе се објави во „Службен гласник“  на Општина 
Маврово и Ростуша. 

 
Број 07-472/6           Совет на Општина Маврово 
20.12.2013 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‟‟ број 05/2002/, а во согласност со член 34 
став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуша /,,Сл.Гласник на 
Општина Маврово и Ростуша‟‟ број 06/2008 
(пречистен текст) и 13/2010/, Градоначалникот на 
Општина Маврово и Ростуша го донесе следниот   
 

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Одлуката за пристапување 
кон измена и дополна на дел од Урбанистички 

план за с.Маврови Анови  
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
пристапување кон измена и дополна на дел од 
Урбанистички план за с.Маврови Анови (КП бр. 
256/1 КО Ниќифорово), број 07-472/7 што 
Советот на Општината Маврово и Ростуша ја 
донесе на 11-тата седница одржана на ден 
20.12.2013 година. 
 
Број 08-477/5           Општина Маврово и Ростуша 
23.12.2013 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р. 

 
Врз основа на член 7 точка 2 , член 21 став 1, 

член 22 став 1 и член 23 став 1 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник 
на Р.М.“ бр 60/11-пречистен текст), член 37 точка 
7 од Статутот на Општината Маврово и 
Ростуша(„Сл. гласник“ бр 3/06) а во врска со член 
2 алинеа 4 од Правинокот за стандардите за 
вклопување на бесправни објекти во урбанитичко 
планска документација („Сл. весник на Р.М“ бр. 
56/11), Советот на Општината Маврово и 
Ростуша на свопјата оседница одржана на ден 
20.12.2013 година ја донесе следната: 

 
ОДЛУКА 

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

Член 1 
Со оваа одлука се пристапува кон 

измена на дел од Урбанистичкиот план  за 
с.Маврови Анови.  

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

Измената се прави со цел вклопување на 
објект во постојната урбанистичко планска 
документација за с.Маврови Анови., заради 



утврдување на правен статус на истиот, согласно 
Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти („Сл. весник на Р.М.“ бр. 23/11, 54/11 и 
155/12). 

Член 2 
Одлуката се донесува заради менување 

на просторот за Урбанитичкиот план, каде што 
според сегашната намена на просторот 
предвиден е заштитно заленило,  а со одлуката 
се врши пренамена на просторот во зона 
живеалиште со градина со                    намена 
(А1). 

 
Член 3 

Со оваа одлука  се врши пренамена на 
земјиштето на КП. бр. 256/1 КО Ниќифорово. 

 
Член 4 

Одлуката произведува правно дејстово 
со денот на донесувањето од страна на Советот,  
а ќе се објави во „Службен гласник“  на Општина 
Маврово и Ростуша. 
 
Број 07-472/7           Совет на Општина Маврово 
20.12.2013 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‟‟ број 05/2002/, а во согласност со член 34 
став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуша /,,Сл.Гласник на 
Општина Маврово и Ростуша‟‟ број 06/2008 
(пречистен текст) и 13/2010/, Градоначалникот на 
Општина Маврово и Ростуша го донесе следниот   
 

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Одлуката за пристапување 
кон измена и дополна на дел од Урбанистички 

план за с.Маврово  
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
пристапување кон измена и дополна на дел од 
Урбанистички план за с.Маврово (КП бр. 1461/2 
КО Маврово), број 07-472/8 што Советот на 
Општината Маврово и Ростуша ја донесе на 11-
тата седница одржана на ден 20.12.2013 година. 
 
Број 08-477/6           Општина Маврово и Ростуша 
23.12.2013 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р. 

 
Врз основа на член 7 точка 2 , член 21 став 1, 

член 22 став 1 и член 23 став 1 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник 
на Р.М.“ бр 60/11-пречистен текст), член 37 точка 
7 од Статутот на Општината Маврово и 
Ростуша(„Сл. гласник“ бр 3/06) а во врска со член 
2 алинеа 4 од Правинокот за стандардите за 

вклопување на бесправни објекти во урбанитичко 
планска документација („Сл. весник на Р.М“ бр. 
56/11), Советот на Општината Маврово и 
Ростуша на седницата одржана на ден 
20.12.2013 година ја донесе следната: 

 
ОДЛУКА 

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

 
Член 1 

Со оваа одлука се пристапува кон 
дополна на  Урбанистичкиот план  за                                
с. Маврово. 

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

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

 
Член 2 

Одлуката се донесува заради 
проширување на урбаниот опфат на 
Урбанистичкиот план, каде што според 
сегашната состојба, делот од парцелата на која е 
изграден објектот, се наоѓа надвор од урбаниот 
опфат на важечкиот план,  а со одлуката се врши 
проширување на просторот со на Урбаниот 
опфат на планот за с.Маврово, во зона 
живеалиште  (ЖГ) со намена А1 . 

 
Член 3 

Со оваа Одлука  се врши проширување 
на дел од  на КП. бр. 1461/2  КО  Маврово. 

 
Член 4 

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

 
Број 07-472/8           Совет на Општина Маврово 
20.12.2013 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‟‟ 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 Буџетот на Општина 

Маврово и Ростуша за 2014 година 



 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Буџетот на Општина 
Маврово и Ростуша за 2014 година, број 01-472/9 
што Советот на Општината Маврово и Ростуша 
ја донесе на 11-тата седница одржана на ден 
20.12.2013 година. 
 
Број 08-477/7           Општина Маврово и Ростуша 
23.12.2013 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р. 

 
163. 
      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 

Буџетот на Општина Маврово и Ростуша за 2014 
година 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
усвојување на Буџетот на Општина Маврово и 
Ростуша за 2014 година, број 07-472/10 што 
Советот на Општината Маврово и Ростуша ја 
донесе на 11-тата седница одржана на ден 
20.12.2013 година. 
 
Број 08-477/8           Општина Маврово и Ростуша 
23.12.2013 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 РМ” 5/2002/,а во согласност со член 53 од 
Законот за буџетите /”Сл.Весник на РМ бр.79/93, 
3/94, 71/96, 15/99, 85/99,46/2000, 11/2оо1, 
35/2001, и 93/2001”/, и член 23, став 5 од законот 
за финансирање на единиците на локалната 
самоуправа. Како и врз основа на член 25, став 1, 
точка 4 од Статутот на Општина Маврово и 
Ростуша/ Сл.Гласник 06/2008 со пречистен текст, 
и член 149, став 2 , од Деловникот за работа на 
Советот. 

Советот на Општина Маврово и Ростуша 
на седницата одржана на ден 20.12.2013 година, 
донесе 

О Д Л У К А  
За усвојување на Буџетот на Општина 

Маврово и Ростушаза 2014 година 
 

Член   1 
 Советот на Општина Маврово и Ростуша 
го усвои буџетот за 2014 година проектиран на 
следниот начин: 

 
1. Приходи:  

 Основен буџет  ................ 69.754.500,00 
денари 

 Буџет на блок дотации ..  73.147.000,00 
денари. 

 Приходи од кредити........ 14.700.000,00 
денари 

 Самофинансирачки.........00 денари 

 Буџет донации...........1.500.000,00 денари 
Вкупен износ од ... 159.101.500,00 денари. 
 

2. Расходи распоредени во 
подпрограми: 

 
Совет на општина; градоначалник; месна 

самоуправа; општинска администрација; 
урбанистичко планирање; поддршка на локален 
економски развој; поттикнување на развој на 
туризмот; јавно осветлување; одржување и 
заштита на локални патишта; изградба и 
реконструкција на локални патишта; изградба на 
систем за водоснабдување; изградба на системи 
за одведување на отпадни води; културни 
манифестации и творештво; спорт и рекреација; 
основно образование; заштита на животната 
средина; унапредување на здравствената 
заштита. 

 
Член  2 

Средствата утврдени во Буџетот и 
распоредени во поодделни програми и 
подпрограми ќе 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 07-472/10           Совет на Општина Маврово 
20.12.2013 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‟‟ 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 извршување на 
Буџетот на Општина Маврово и Ростуша за 2014 

година 
 



 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
извршување на Буџетот на Општина Маврово и 
Ростуша за 2014 година, број 07-472/11 што 
Советот на Општината Маврово и Ростуша ја 
донесе на 11-тата седница одржана на ден 
20.12.2013 година. 
 
Број 08-477/9           Општина Маврово и Ростуша 
23.12.2013 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 
ден 20.12.2013 година, донесе 

 
ОДЛУКА ЗА ИЗВРШУВАЊE НА БУЏЕТОТ 
на Општина Маврово и Ростуша  за 2014 

година  
 

Член 1 
Буџетот на Општината Маврово и 

Ростуша за 2014 година (во понатамошниот текст 
Буџетот), се извршува според одредбите на оваа 
Одлука. 

 
Член 2 

Буџетот на Општината се состои од: 
Основен буџет; Буџет на донации; Буџет на блок 
дотации и Приходи од 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, 
кои неможат да бидат намалени повеќе од 20% 
со Одлука за прераспределба во тековната 
фискална година, како и одобрените средста за 
плати  и надоместоци во рамки на буетот не 
може да се зголемат со Одлука за 
прерспределба 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 2014 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 2014 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 во текот на целата буџетска 
година да се врши согласно одредбите на 
Законот за јавна набавка и тоа: дo 5000 евра во 
денарска противредност без ДДВ, постапката да 
биде јавна со објавување на јавен оглас не ВЕБ 
страната на Бирото за јавни набавки за набавки 
а повеќе од 5000 да се примени соодветна 
постапка за јавна набавка согласно одредбите на 
Законот за јавни набавки (отворена постапка, 
ограничена постапка,конкурентен дијалог, 
постапка со преговарање со предходно објавен 
оглас и др), 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 960.180,00 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 01.01.2014 година до 31.12.2014 
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 
01.01.2014 година. 
 

Број 07-472/11           Совет на Општина Маврово 
20.12.2013 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‟‟ 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 времено 

регулирање на режимот на сообраќајот во дел од 
населените места на општината 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за времено 
регулирање на режимот на сообраќајот во дел од 
населените места на општината, број 07-472/12 
што Советот на Општината Маврово и Ростуша 
ја донесе на 11-тата седница одржана на ден 
20.12.2013 година. 
 
Број 08-477/10          Општина Маврово и Ростуша 
23.12.2013 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р. 

 
Врз основа на член 23, став 2 од Законот 

за угостителска дејност /,,Сл.Весник на РМ бр. 
62/2004/, а во согласност со член 62, став 1 од 
Законот за локална самоуправа / Сл.Весник на 
РМ број 05/2002/. 

Советот на Општината на седницата 
одржана на ден 20.12.2013   година, ја донесе 
следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За продолжување на работното време на 
угостителските објекти на територијата на 

општината 
 

Член 1 
 Со оваа одлука советот на Општина 
Маврово и Ростуша го продолжува работното 
време за еден час на сите угостителски објекти 
на територијата на Општината кое работно 
време е регулирано во член 23, став 1 од законот 
за угостителска дејност на Р.Македонија. 
 

Член  2 
Продолжувањето на работното време ќе 

трае за време на зимската сезона, односно за 
време на зимските одмори и тоа сметано од 
23.12.2013 година па се до 28.02.2014 година. 
 

Член  3 
 Примерок од оваа одлука да се достави 
до Полициска станица-Ростуша, Полициска 
станица - Маврови Анови и пигранична полиција -
Жировница. 
 

Член  4 

 
 Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето , а ќе се објави во „‟Службен 
Гласник на Општина Маврово и Ростуша‟‟. 
 
Број 07-472/12           Совет на Општина Маврово 
20.12.2013 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‟‟ 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 спонзорство на Иван 
Илиевски за изработка и печатење на туристичка 

морфологија 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
одобрување на финансиски средства за 
спонзорство на Иван Илиевски за изработка и 
печатење на туристичка морфологија, број 07-
472/13 што Советот на Општината Маврово и 
Ростуша ја донесе на 11-тата седница одржана 
на ден 20.12.2013 година. 
 
Број 08-477/11          Општина Маврово и Ростуша 
23.12.2013 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  20.12.2013   година, ја донесе 
следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на финансиски средства за 

спонзорство на Иван Илиевски за изработка и 
печатење на туристичка монографија. 

 
Член 1 

 Се одобрува   финансиски средства во 
износ од 30.000,оо денари за изработка и 
печатење на туристичка монографија „Убавините 
на Река-Туристичка монографија“ изработена од 
М-р, Иван Илиевски - Скопје. 
      

Член  2 



 Финансиските средства одобрени во член 
1 од оваа одлука се одобрени врз основа на 
поднесено барање бр.08-36/1 од 19.12.2013 
година, а ќе бидат исплатени како спонзорство 
на општината за изработка и печатење на 
монографијата. 

Средствата ќе се исплатат на 
трансакциска сметка 300007012274081 
Комерцијална банка АД Скопје, од Буџетот на 
општината за 2014 година. 
  

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 07-472/13           Совет на Општина Маврово 
20.12.2013 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‟‟ 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 продолжување 
на работното време на угостителските објекти на 

територијата на општината 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
продолжување на работното време на 
угостителските објекти на територијата на 
општината, број 07-472/14 што Советот на 
Општината Маврово и Ростуша ја донесе на 11-
тата седница одржана на ден 20.12.2013 година. 
 
Број 08-477/12          Општина Маврово и Ростуша 
23.12.2013 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р. 

 
     Врз основа на член 23, став 2 од Законот за 
угостителска дејност /,,Сл.Весник на РМ бр. 
62/2004/, а во согласност со член 62, став 1 од 
Законот за локална самоуправа / Сл.Весник на 
РМ број 05/2002/. 

Советот на Општината на седницата 
одржана на ден 20.12.2013   година, ја донесе 
следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 

За продолжување на работното време на 
угостителските објекти на територијата на 

општината 
 

Член 1 
 Со оваа одлука советот на Општина 
Маврово и Ростуша го продолжува работното 
време за еден час на сите угостителски објекти 
на територијата на Општината кое работно 
време е регулирано во член 23, став 1 од законот 
за угостителска дејност на Р.Македонија. 
 

Член  2 
Продолжувањето на работното време ќе 

трае за време на зимската сезона, односно за 
време на зимските одмори и тоа сметано од 
23.12.2013 година па се до 28.02.2014 година. 
 

Член  3 
 Примерок од оваа одлука да се достави 
до Полициска станица-Ростуша, Полициска 
станица - Маврови Анови и пигранична полиција -
Жировница. 
 

Член  4 
 Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето , а ќе се објави во „‟Службен 
Гласник на Општина Маврово и Ростуша‟‟. 
 
Број 07-472/14           Совет на Општина Маврово 
20.12.2013 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. 
      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 04.12.2013 godina go donese 
slednoto 

 
R E [ E N I E 

Za slu`beno patuvawe vo stranstvo 
 

1. Na dr`avniot slu`benik Elvira Ejupi, 
vrabotena vo op{tinskata 
administranicija na Op{tina Mavrovo 
i Rostu{a, i e odobreno slu`beno 
patuvawe vo Kor~a, Republika Albanija 

 
2. Slu`benoto patuvawe }e trae 3 /tri/ 

dena smetano od 05.12.2013 godina do 
07.12.2013 godina. 



3. Za slu`benoto patuvawe vo stranstvo 
na vrabotenata vo op{tinskata 
administracija na Op{tina Mavrovo i 
Rostu{a, navedeno vo to~ka 1 na ova 
Re{enie,  Op{tinata Mavrovo i 
Rostu{a ima obezbedeno pari~ni 
sredstva vo Buxetot na Op{tinata za 
2013 godina. 
 

4. 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 vrabotenata 
vo op{tinskata administracija na Op{tina 
Mavrovo i Rostu{a e za u~estvo na studiska 
poseta na regionot Kor~a i Pogradec vo 
ramkite na IPA Proektot za prekugrani~na 
sorabotka - Podobruvawe na biznis 
sorabotkata vo prekugrani~niot region so 
Republika Albanija.  

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 08-435/2          Општина Маврово и Ростуша 
04.12.2013 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р. 

 
169. 
      Vrz osnova na ~len 50, stav 1, to~ka 9 od 
Zakonot za lokalna samouprava /,,Sl.Vesnik na 
RM” broj 05/2002/,  a vo soglasnost so ~len 22, 
stav 3 i ~len 23 od Zakonot za rabotni odnosi 
/,,Sl.Vesnik na RM” broj 62/05,106/08, 161/08, 
114/09, 130/09, 50/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 
13/13, 25/13 i 170/13/, ~len 23 od Zakonot za 
javni pretprijatija, po sprovedenata postapka 
po otvoreniot Javen konkurs za direktor na 
JPKD ,,MAVROVO” Mavrovi Anovi, 
Gradona~alnikot na Op{tina Mavrovo i 
Rostu{a, na den 11.12.2013 godina donese  

 
R E [ E N I E  

Za zasnivawe na raboten odnos na opredeleno  
rabotno vreme 

 
1. So ova Re{enie liceto VASE 

\OR\ESKI, od Mavrovi Anovi zasniva 
raboten odnos na opredleno rabotno 
vreme, od 4 /~etiri/ godinи na rabotno 
mesto Direktor na JPKD ,,MAVROVO” 

Mavrovi Anovi, Op{tina Mavrovo i 
Rostu{a.  

 
2. Re{enieto za zasnivawe na raboten 

odnos na opredeleno rabotno vreme, na 
rabotno mesto Direktor na JPKD 
,,MAVROVO” Mavrovi Anovi, Op{tina 
Mavrovo i Rostu{a, vleguva vo sila so 
denot na donesuvaweto, a }e po~ne da se 
primenuva od 11.12.2013 godina. 

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

 Soglasno odredbite na ~len 22, stav 3 i 
~len 23 od Zakonot za rabotni odnosi i 
odrebite na na чlen 50 stav 1, to~ka 9 od 
Zakonot za lokalna samouprava /,,Sl.Vesnik na 
RM” broj 05/2002/ Gradona~alnikot na Op{tina 
Mavrovo i Rostu{a otvori Javen konkurs za 
direktor na JPKD ,,MAVROVO” Mavrovi Anovi, 
Op{tina Mavrovo i Rostu{a,  koj be{e objaven 
vo dnevniot pe~at “Nova Makedonija” и 
“Журнал‟‟, kako i vo Agencijata za vrabotuvawe - 
Gostivar. Oglasot soglasno zakonskite propisi 
trae{e 5 /pet/ rabotni dena (21.11.2013 godina 
do 27.11.2013 godina). Po objaveniot  javen 
oglas so potrebnata dokumentacija koja se 
bara{e po oglasot be{e prijaven edinstveno 
samo eden kandidat i toa liceto Vase \or|eski 
od Mavrovi Anovi, a 2 /dva/ kandidati imaa 
nekompletna dokumentacija i ponatamu ne bea 
predmet na razgleduvawe. Od gore navedenoto 
e odlu~eno kako vo dispozitivot na ova 
Re{enie.   
         
PRAVNA POUKA: Nezadovolnata strana ima 
pravo da vlo`i `alba do Gradona~alnikot na 
Op{tina Mavrovo i Rostu{a vo rok od 8 dena 
od denot na donesuvaweto na ova Re{enie do 
nadle`noto ministerstvo.  
 
Re{enieto e dostaveno do:  
1. Arhivata na Op{tinata 
2. Agencija za vrabotuvawe - Gostivar                               

3. Vraboteniot   
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170. 
      Vrz osnova na ~len 49 od Zakonot za 
organizacija i rabota na organite na dr`avnata 
uprava /,,Slu`ben Vesnik na RM” broj 58/2000/, a 
vo vrska so 50 stav 1, to~ka 16 od Zakonot za 
lokalna samouprava /,,Sl.Vesnik na RM” broj 
05/2002 i ~len 29 i 30 od Pravilnikot za 
smetkovodstvo za buxetite i buxetkite 
korisnici /”Slu`ben Vesnik na RM” broj  
28/2003, 62/2006, 8/2009/, Gradona~alnikot na 
Op{tina Mavrovo i Rostu{a na den 13.12.2013 
godina go donese slednoto       
 



R E [ E N I E 
Za formirawe na Komisija za vr{ewe na 

godi{en popis na osnovni sredstva i siten 
inventar za 2013 godina vo Op{tina Mavrovo i 

Rostu{a    
 

1. Se formira Komisija za vr{ewe na 
godi{en popis na osnovni sredstva i 
siten inventar za 2013 godina na 
Op{tina Mavrovo i Rostu{a, vo sostav: 

  Pretsedatel: 
     1. Osman Sejdiu, vraboten vo Op{tina 
Mavrovo i Rostu{a  

          ^lenovi:  
          1. [enop Imeri , vraboten vo Op{tina 
Mavrovo i Rostu{a 
          2. Ilber Imeroski, vraboten vo Op{tina 
Mavrovo i Rostu{a    
  
     Na Komisijata za vr{ewe na godi{en popis 
na osnovni sredstva i siten inventar za 2013 
godina vo Op{tina Mavrovo i Rostu{a, }e i 
pomaga Vladimir Bo`inoski, vraboten vo 
Op{tina Mavrovo i Rostu{a. 
 

2. Komisijata da zapo~ne so rabota vedna{ 
od 21.12.2013 godina, a fakti~kiot 
popis na osnovnite sredstva i 
usoglasuvaweto na smetkovodstvenata  
so fakti~kata sostojba da go izvr{i 
najdocna do 31.12.2013 godina.  

 
3. Komisijata popisot treba da go izvr{i 

vo soglasnost so odredbite na glava VIII 
od Pravilnikot za smetkovodstvoto na 
buxetite i buxetskite korisnici 
/,,Slu`ben Vesnik na RM broj  28/2003, 
62/2006, 8/2009/. 

 
4. Komisijata e dol`na do 15.01.2014 

godina da izgotvi Izve{tajot od 
izvr{eniot popis, so primeroci od 
popisnite listi i prilozi i da go 
dostavi do Gradona~alnikot na 
Op{tinata i Oddelenieto za 
finansiski pra{awa vo Op{tina 
Mavrovo i Rostu{a.  

 
5. 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.    

 
Dostaveno do:    

- Arhivata na Op{tinata  
- ^lenovite na Komisijata 
- Smetkovodstvo                   
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171. 
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 16.12.2013 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 10.000,оо денари на 
ЗУНУНИ ЗУНУН од с.Јанче Општина 
Маврово и Ростуша, за негова лична 
егзизстенција. 

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 Ростуша. 

О б р а з л о ж е н и е 
 Зунуни Зунун од с.Јанче на ден 
16.12.2013 година поднесе писмено барање до 
Општина Маврово и Ростуша заведено под 
бр.УПП. 08-35/1, за одобрување на финансиска 
помош за подмирување на трошоци за негова 
лична егзистенција. 

Врз основа на поднесеното барање а 
имајќи ја во предвид и социјалната и 
материјалната 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: 

 Зунуни Зунун 

 Архива на општината 

 Одделение за финансиски прашања 
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