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47. 
    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. 1971 КО 
Маврово), број 07-182/3 што Советот на 
Општината Маврово и Ростуша ја донесе на 16-
тата седница одржана на ден 28.05.2014 година. 
 
Број 08-182/1           Општина Маврово и Ростуша 
30.05.2014 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 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 
28.05.2014 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  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). 

 
Член 2 

Одлуката се донесува заради менување 
на просторот за Урбанитичкиот план, каде што 
според сегашната намена на просторот 
предвидена е изградба на објекти со намена А1, 

а со одлуката се пристаптва кон вклопување на 
конкретниот објект во постојната урбанистичо 
планска документација. 

 
Член 3 

Со оваа одлука  се врши пренамена на 
земјиштето на КП. бр. 1971  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 07-182/3             Совет на Oпштина Маврово 
28.05.2014 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.   
 
48. 
    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.Скудриње 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
пристапување кон измена и дополна на дел од 
Урбанистички план за с.Скудриње (КП бр. 2397 
КО Скудриње), број 07-182/4 што Советот на 
Општината Маврово и Ростуша ја донесе на 16-
тата седница одржана на ден 28.05.2014 година. 
 
Број 08-182/2           Општина Маврово и Ростуша 
30.05.2014 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 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 
28.05.2014 година ја донесе следната: 

 
ОДЛУКА 

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



 
Член 1 

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

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

Измената  се прави со цел вклопување 
на објект во постојната урбанистичко планска 
документација за  с.Скудриње, 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 просторот за Урбанитичкиот план, каде што 
според сегашната намена на просторот 
предвидена е како земјоделско земјиште, а со 
одлуката се врши преанмена на просторот во 
зона живеалиште (ЖГ) со намена А1. 

 
Член 3 

Со оваа одлука  се врши пренамена на 
земјиштето на КП. бр. 2397 КО  Скудриње. 

 
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 07-182/4             Совет на Oпштина Маврово 
28.05.2014 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   
 
49. 
    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.Скудриње 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
пристапување кон измена и дополна на дел од 
Урбанистички план за с.Скудриње (КП бр. 2479 
КО Скудриње), број 07-182/5 што Советот на 
Општината Маврово и Ростуша ја донесе на 16-
тата седница одржана на ден 28.05.2014 година. 
 
Број 08-182/3           Општина Маврово и Ростуша 
30.05.2014 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 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 
28.05.2014 година ја донесе следната: 

 
ОДЛУКА 

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

 
Член 1 

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

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

Измената  се прави со цел вклопување 
на објект во постојната урбанистичко планска 
документација за  с.Скудриње, 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 просторот за Урбанитичкиот план, каде што 
според сегашната намена на просторот 
предвидена е како земјоделско земјиште, а со 
одлуката се врши преанмена на просторот во 
зона живеалиште (ЖГ) со намена А1. 

 
Член 3 

Со оваа одлука  се врши пренамена на 
земјиштето на КП. бр. 2479 КО  Скудриње. 

 
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 07-182/5             Совет на Oпштина Маврово 
28.05.2014 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   
  
50. 
    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 отварање на 

сметка за самофинасирање 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за отварање 
на сметка за самофинасирање, број 07-182/6 што 
Советот на Општината Маврово и Ростуша ја 
донесе на 16-тата седница одржана на ден 
28.05.2014 година. 
 
Број 08-182/4           Општина Маврово и Ростуша 
30.05.2014 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р.   
 

Врз основа на член 36 од Законот за 
локална самоуправа  (Сл.весник на РМ бр. 
5/2002) и член 25, став 1, точка 43  од Статутот 
на Општина Маврово и Ростуша (Сл.гласника на 
Општина Маврово и Ростуша бр.06/2008)  

Советот на Општина Маврово и Ростуша 
на својата 16-та седница одржана на ден 
28.05.2014 година ја донесе следната 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За отварање на сметка за самофинансирање 
 

Член  1 
Советот на Општина Маврово и Ростуша 

дава согласност за отварање на сметка за 
самофинансирање и исплати на финансиски 
средства уплатени од користењето на 
општинската спортска сала „Македонија“ 
с.Ростуше. 

Срествата од оваа сметка ќе бидат 
користени за одржување и доопремување на 
спортската сала. 

 
Член  2 

За потписник на сметка се назначува 
лицето Мукрем Мехмеди, градоначалник на 
Општина Маврово и Ростуша. 

  
Член  3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во Службен 
гласник на Општина Маврово и Ростуша. 

 
Број 07-182/6             Совет на Oпштина Маврово 
28.05.2014 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.   

 
51. 
    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 отварање на 
сметка за донации во рамките на Буџетот на 

општината 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за отварање 
на сметка за донации во рамките на Буџетот на 
општината, број 07-182/7 што Советот на 
Општината Маврово и Ростуша ја донесе на 16-
тата седница одржана на ден 28.05.2014 година. 
 
Број 08-182/5           Општина Маврово и Ростуша 
30.05.2014 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р.   
 
 

Врз основа на член 36 од Законот за 
локална самоуправа  (Сл.весник на РМ бр. 
5/2002) и член 25, став 1, точка 43  од Статутот 
на Општина Маврово и Ростуша (Сл.гласника на 
Општина Маврово и Ростуша бр.06/2008)  

Советот на Општина Маврово и Ростуша 
на својата 16-та седница одржана на ден 
28.05.2014 година ја донесе следната 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За отварање сметка за донации во рамките на 
Буџетот на општината 

 
Член  1 

Советот на Општина Маврово и Ростуша 
дава согласност за отварање на донаторска 
сметка за прилив и исплати на финансиски 
средства, уплатени од страна УНДП, МТСП и 
АВРМ за промовирањен  аодржливи 
вработувања и поддршка на Владата во 
спроведување на Оперативниот план за 
активните програми и мерки за вработувања во 
2014 година.. 

Средствата од оваа сметка ќе бидат 
користени за вработените и ангажираните лица 
од општината за реализација на општински 
кативности. 

 
Член  2 

За потписник на донаторската сметка се 
назначува лицето Мукрем Мехмеди, 
градоначалник на Општина Маврово и Ростуша. 

  
Член  3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во Службен 
гласник на Општина Маврово и Ростуша. 

 
Број 07-182/7             Совет на Oпштина Маврово 
28.05.2014 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.   
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