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102. 
    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 на дел од Урбаниситчки план за 
с.Маврово 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
пристапување кон измена на дел од 
Урбаниситчки план за с.Маврово (дел од КО бр. 
1836 КО Маврово), број 07-345/3 што Советот на 
Општината Маврово и Ростуша ја донесе на 21-
вата седница одржана на ден 31.10.2014 година. 
 
Број 08-349/1           Општина Маврово и Ростуша 
03.11.2014 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 15 точка 
1 од Статутот на Општината Маврово и 
Ростуша(„Сл. гласник“ бр 06/2008) 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 21-тата седница, одржана 
на ден 31.10.2014 година ја донесе следната: 

 
ОДЛУКА 

за пристапување кон измена и 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 пристапува по 
иницјатива на Општината Маврово и Ростуша, а 
по поднесено барање, за донесување на одлука, 
заради вклопување на бесправно изграден 
објект- трафостаница од 10(20)/04КВ 

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). 

Член 2 
Одлуката се донесува заради менување 

на намената на просторот на Урбанитичкиот 
план,  каде што според сегашната намена на 

просторот предвидена е изградба на објекти со 
намена  А4, а со одлуката се врши пренамена на 
просторот во  комунална супраструктура,  намена 
Е2 . 

Член 3 
Со оваа одлука  се врши пренамена на 

земјиштето на дел на местото наде што се 
наоѓа трафостаницата, ( дел од КП. бр. 1836  
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 и ќе се достави до 
Министерството за транспорт и врски – СКОПЈЕ. 
 
Број 07-345/3            Совет на Општина Маврово  
31.10.2014 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.    
 
103. 
    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 
Информацијата за спроведени избори на Месни 

заедници на територијата на Општина Маврово и 
Ростуша 

 
СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за 

усвојување на Информацијата за спроведени 
избори на Месни заедници на територијата на 
Општина Маврово и Ростуша, број 07-345/4 што 
Советот на Општината Маврово и Ростуша ја 
донесе на 21-вата седница одржана на ден 
31.10.2014 година. 

 
Број 08-349/2           Општина Маврово и Ростуша 
03.11.2014 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р. 
 

Врз основа на член 62, став 1 од Законот 
за локална самоуправа /’’Службен Весник на Р.М 
“ број 05/2002/, а во согласност со член 113, став 
1, став 2, став 3 и став 4 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуша /’’Службен Гласник на 
Општина Маврово и Ростуша’’ број 03/2006 и 
пречистен текст 06/2008 година/, Советот на 
Општина Маврово и Ростуша расправајќи по 
Информацијата за спроведени избори на совети 
на месни заедници на територијата на 
општината, на седницата одржана на ден 
31.10.2014 година, го донесе следниот 
 



З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

1.  Советот на Општина Маврово и 
Ростуша го верификува мандатот 
во траење од 4 години на ново  
избраните членови на совет на 
месни заедници и претседатели на 
месни заедници, за следните 
населени места во општината: 

      М.З Битуше – претседател - Родион 
Матески, М.З Велебрдо - 
претседател Фуат Асани, М.З 
Требиште - претседател Абдули 
Самет, М.З Видуше - претседател 
Реџеп Џафери, М.З Нистрово – 
претседател - Џелал Бахтир, М.З 
Врбен - , М.З Маврови Анови - 
претседател Митре Арсовски,  М.З 
Ново Село - претседател Здрафко 
Зафироски, МЗ. Врбјане - 
претседател Ведел Шабани, М.З 
Церово - претседател Јеремие 
Димовски, М.З Аџиевци -  
претседател Фуат Исеини, М.З 
Галичник - претседател Митре 
Аџиевски, М.З Леуново - 
претседател Владимир Лазаревски, 
М.З Трница - претседател Анѓелко 
Пејоски и М.З Присојница - 
претседател Агрон Зунуни. 

 
2.  Овој Заклучок влегува во сила со 

денот на неговото објавување    во   
,,Службен Гласник на Општина 
Маврово и Ростуша’’. 

 
Број 07-345/4            Совет на Општина Маврово  
31.10.2014 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.    
 
104. 
    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 Заклучоците за измена и 

дополнување на Статутот на Општина Маврово и 
Ростуша 

 
СЕ ПРОГЛАСУВААТ, Заклучоците за 

измена и дополнување на Статутот на Општина 
Маврово и Ростуша, број 07-345/5 што Советот 
на Општината Маврово и Ростуша ги донесе на 
21-вата седница одржана на ден 31.10.2014 
година. 

 
Број 08-349/3           Општина Маврово и Ростуша 
03.11.2014 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р. 
 

Врз основа на член 136, став 2 од 
Статутот на општина Маврово и Ростуша ( „Сл. 
гласник на Општина Маврово и Ростуша“ 
бр.06/2008), Советот на Oпштина Маврово и 
Ростуша на седницата одржана на ден 
31.10.2014 година, донесе, 

 
З А К Л У Ч О Ц И  

За измена и дополнување на статутот на 
Општина Маврово и Ростуша 

 
1. Се прифаќа Иницијативата за 

изменување и дополнување на 

Статутот на Oпштина Маврово и 

Ростуша. 

2. Се задолжува градоначалникот 

да изготви предлог на статутарна 

одлука за изменување и 

дополнување на Статутот. 

3. Оваа Иницијатива влегува во 

сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен 

гласник на Општина Маврово и 
Ростуша“ 

 
Број 07-345/5            Совет на Општина Маврово  
31.10.2014 год.                       и Ростуша 
Р о с т у ш а                   П р е т с е д а т е л , 
 
 
105. 
    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 давање 

согласност за формирање паралелки со помалку 
од 24 ученици во СОУ ,,Маврово-Ростуше,, 

Општина Маврово и Ростуша 
 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за давање 
согласност за формирање паралелки со помалку 
од 24 ученици во СОУ ,,Маврово-Ростуше,, 
Општина Маврово и Ростуша, број 07-345/6 што 
Советот на Општината Маврово и Ростуша ја 
донесе на 21-вата седница одржана на ден 
31.10.2014 година. 

 



Број 08-349/4           Општина Маврово и Ростуша 
03.11.2014 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р. 
 

Врз основа на член  28  од Законот за 
средното  образование ("Сл.весник на РМ" бр. 
52/02 од 11.07.2002 ) и член  15, став 1, точка 8 и 
член 25, став 1 точка 11  од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуша („Сл.гласник на општина 
Маврово и Ростуша“ бр.06/2008 ), Советот на 
Oпштина  Маврово и Ростуша  на седницата 
одржана  на ден 31.10.2014 година, ја донесе 
следната:  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ФОРМИРАЊЕ 
ПАРАЛЕЛКИ СО ПОМАЛКУ ОД 24 УЧЕНИЦИ ВО 

 СОУ „МАВРОВО - РОСТУШЕ“ ОПШТИНА  
МАВРОВО И РОСТУША 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за 
формирање   паралелка со помалку од 24 
ученици за учебната 2014/2015 година во:  
1. СОУ „Маврово - Ростуше“ – Ростуша  
I – година 1 паралелка  

 
Член  2 

Оваа oдлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на 
Општина Маврово и Ростуша".  

 
Број 07-345/6            Совет на Општина Маврово  
31.10.2014 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.    
 
106. 
    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 давање 

согласност за формирање паралелки со помалку 
од 24 ученици во основните училишта во 

Општина Маврово и Ростуша 
 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за давање 
согласност за формирање паралелки со помалку 
од 24 ученици во основните училишта во 
Општина Маврово и Ростуша, број 07-345/7 што 
Советот на Општината Маврово и Ростуша ја 
донесе на 21-вата седница одржана на ден 
31.10.2014 година. 

 

Број 08-349/5           Општина Маврово и Ростуша 
03.11.2014 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р. 
 

Врз основа на член  28  од Законот за 
средното  образование ("Сл.весник на РМ" бр. 
52/02 од 11.07.2002 ) и член  15, став 1, точка 8 и 
член 25, став 1 точка 11  од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуша („Сл.гласник на општина 
Маврово и Ростуша“ бр.06/2008 ), Советот на 
Oпштина  Маврово и Ростуша  на седницата 
одржана  на ден 31.10.2014 година, ја донесе 
следната:  

 
О Д Л У К А 

За давање на согласност за формирање на 
паралелки со помалку од 24 ученици во 

основните училишта во Општина Маврово и 
Ростуша 

 
Член 1  

Со оваа одлука се дава согласност за 
формирање   паралелки од 1-во до 9-то 
одделение со помалку од 24 ученици за учебната 
2014/2015 година во следните училишта:  
 
1. ОУ „Ѓорѓи Пулевски“ – Ростуша   
 I-во  одд. 1 чиста паралелка 13 ученици 
III- то одд. 1 чиста паралелка 14  ученици 
V- то одд  1 паралелка со 13 ученици 
VI а -  одд.  1 паралелка  13 ученици  
VI б - одд. 1 паралелка 12 ученици, 
VII a - одд 1 паралелка  9 ученици, 
VII б  -  одд 1 паралелка 10 ученици, 
VIII а – одд 1 паралелка 8 ученици, 
VIII б – одд. 1 паралелка 9 ученици, 
IX a - одд. 1 паралелка  12 ученици, 
IX b – одд. 1 паралелка 11 ученици , 
 
ПОУ „Ѓорѓи Пулевски“ – Требиште  
I-во одд. 1 пар. 6 ученици 
II-ро одд. 1пар. 7 ученици 
V-то одд . 1пар. 6 ученици 
VI - одд. 1пар. 5 ученици 
VII-mo  одд. 1 пар. 8 ученици 
VIII-мо  одд. 1 пар. 6 ученици 
IX-то  одд.  1 пар. 2  ученици 
 
ОУ „Денче Дејаноски“ – Маврови Анови  
VI – то одд.  1пар.6 ученици 
VII –мо  одд. 1пар. 3  ученици 
VIII-мо одд. 1 пар. 3  ученици 
IX – то  одд. 1пар. 3 ученици 
 
ОУ „Блаже Конески“ – Скудриње 
 I-во одд. 1 пар. 17 ученици 
II- a одд. 1пар. 15  ученици 
II- b - одд. 1пар. 8   ученици 
IV-то одд. 1пар. 21 ученици 
V-то одд. 1 пар. 19 ученици 
VI-то одд. 1пар. 20 ученици 
VIIа-то одд. 1 пар. 15 ученици 



VIIб-то одд. 1 пар. 8 ученици 
VIII-мо одд. 1 пар.19 ученици 
IXа-то одд.(деветолетка) 1 пар. 9 ученици 
IXб-то одд.(деветолетка) 1 пар. 9 ученици 
 
ОУ „Јосип Броз Тито “ – Жировница 
 I-во одд. 1 пар. 7 ученици 
II-  одд. 1пар.  -9 ученици 
III-  одд. 1пар. 12-  ученици 
IV-то одд. 1пар.11 ученици 
V-то одд. 1 пар.5 ученици 
VI-то одд. 1пар. 21 ученици 
VII-то одд. 1 пар. 9 ученици 
VIII-мо одд. 1 пар.14 ученици 
IX-то одд.(деветолетка) 1 пар. 14 ученици 
 
ПОУ „Јосип Броз Тито “ –Врбјане 
V-то одд. 1 пар.5 ученици 
VI-то одд. 1пар. 4 ученици 
VII-то одд. 1 пар. 3 ученици 
VIII-мо одд. 1 пар.5 ученици 
IX-то одд.(деветолетка) 1 пар.14 ученици 

 
Член 2 

Оваа oдлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на 
Општина Маврово и Ростуша”.  

 
Број 07-345/7            Совет на Општина Маврово  
31.10.2014 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.  
  

 
107. 
     Врз основа  на член 113 став 2 од Законот за 
работни односи /,,Службен Весник на РМ” број 
54/2013 (пречистен текст)/, член 20 став 7 од 
Одлуката за извршување на Буџетот на Општина 
Маврово и Ростуша за 2014 година (пречистен 
текст), број 07-472/11 од 20.12.2013 година 
/,,Службен Гласник на Општина Маврово и 
Ростуша” број 14/2013/ и член 50 став 1 точка 16 
од Законот за локална самоуправа /,,Службен 
Весник на РМ” број 05/2002/, Градоначалникот на 
Општина Маврово и Ростуша на ден 07.10.2014 
година донесе  
 

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

вработувањето по сила на закон 
 

1. На работникот  БЕСИМ СЕЛИМИ од 
с.Скудриње, со засниван работен однос на 
работно место на наставник по англиски јазик во 
Основно Училиште ,,Блаже Конески’’– 
с.Скудриње, поради здобивање на инвалидска 
пензија, на кој му престна работниот однос 
заклучно со 30.09.2014 година, да и се исплати 
отпремнина за престанок на вработувањето по 
сила на закон во висина од две просечни нето 
плати исплатени во Република Македонија за 

месецот во кој работникот заминал во пензија, 
односно во износ од 42.466,оо денари, согласно 
член 20 став 7 од Одлуката за извршување на 
Буџетот на Општина Маврово и Ростуша за 2014 
година, број 07-472/11 од 20.12.2013 година 
/,,Службен Гласник на Општина Маврово и 
Ростуша” број 14/2014/.  

3. Ова Решение влегува во сила со денот 
на донесувањето.  

 
О б р а з л о ж е н и е  

Со писмeн допис број 03-147/1 од 
01.10.2014 година до општината се обрати, 
Основното училиште ,,Блаже Конески’’ – 
с.Скудриње, со барање за исплата на 
отпремнина на работникот Бесим Селими, со 
постојано место на живеење во Скудриње, 
вработена како наставник по англиски јазик во 
О.У. ,,Блаже Конески’’ – с.Скудриње, на кој му 
престана работниот однос, поради здобивање 
право на инвалидска пензија ден 30.09.2014 
година.   

Согласно член 20, став 7 од Одлуката 
за извршување на Буџетот на Општина 
Маврово и Ростуша за 2014 година, број 07-
472/11 од 20.12.2013  година /,,Службен Гласник 
на Општина Маврово и Ростуша” број 14/2013/, 
е утврдено дека во случај на пензионирање на 
вработениот во единицата на локалната 
самоуправа и во локалната јавна установа му 
се исплатуваат парични средства во висина од 
две просечни нето плати  исплатени во 
Република Македонија за месецот во кој 
работникот заминал во пензија. Врз основа на 
законските оредби се донесе Решение како во 
диспозитивот.  

 
Правна поука: Согласно член 228 од ЗОУП на 
ова Решение, незадоволната странка има право 
на жалба во рок од 15 дена од приемот на ова 
Решение, преку овој орган до второстепена 
комисија при Владата на РМ за решавање на 
прашања од областа на работните односи.  
 
Доставено до:                                                    
- О.У ,,Блаже Конески’’ с.Скудриње 
- архивата на општината 
- Oдд. за финансиски прашања 
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108. 
    Врз основа на член 132 став 14 од Законот за 
основно образование /,,Сл.Весник на РМ”  број 
103/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 
100/12, 24/13 и 41/2014/, а во согласност со член 
50, став 1, точка 16 од Законот за локална 
самоуправа /,,Сл.Весник на РМ број 05/2002/, 



Гадоначалникот на Општина Маврово и Ростуша 
на ден 28.10.2014 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

За избор на директор на  Основното училиште 
 ,,Денче Дејаноски” – Маврови Анови 

 
1. Виктор Митрески, од с. Ростуше, 
диполомиран одделенски      
    наставник, се именува за директор на 
Основното Училиште ,,Денче    
    Дејаноски” – Маврови Анови, со мандат од 
4 /четири/ години                
    сметано од денот на донесувањето на ова 
Решение. 

 
1. Ова Решение влегува во сила со денот 

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

 
О б р а з л о ж е н и е 

 Врз основа на член 132 став 14 од 
Законот за за основно образование /,,Сл.Весник 
на РМ” број 103/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 
18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13 и 41/2014, a по 
претходно спроведена постапка од страна на 
Училишниот одбор на О.У. ,,Денче Дејаноски’’ – 
Маврови Анови, односно по објавен јавен оглас и 
доставен предлог за кандидат за директор на 
О.У.,,Денче Дејаноски’’ – Маврови Анови, број 03-
125/2 од 24.10.2014 година на Училишниот одбор 
на О.У. до Градоначалникот на Општината, во 
законскиот рок од 10 дена од добивањето на 
предлогот да единствениот кандидат Виктор 
Митрески биде избран за директор на О.У. 
,,Денче Дејаноски’’ – Маврови Анови, 
Градоначалникот го прифати предлогот и се 
произнесе како во диспозитивот на ова Решение.  
  По истекот на мандатот – 
директор на О.У. ,,Денче Дејаноски’’ – Маврови 
Анови, гореименованиот да се врати на работно 
место, кое го имал пред изборот на директор, 
како одделенски наставник во О.У. ,,Ѓорѓи 
Пулески’’с. Ростуше.          

 
УПАСТВО ЗА ПРАВНА ПОУКА: Незадоволната 
страна има право да вложи жалба во рок од 8 
дена од приемот на ова Решение до 
второстепена Комисија на Владата на РМ 
надлежна за решавање на прашања од областа 
на работните односи, а преку првостепениот 
орган Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуша.  

 
Решението е дoставено до:  
- Виктор Митрески 
- Архивата на општината 
- Училишен одбор на О.У. 
  ,,Денче Дејаноски” – М.Анови                                 
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