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1.    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 Годишната Програма за 
подршка на локалниот економски развој на 

Општина Маврово и Ростуша за 2014 година 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Годишната Програма 
за подршка на локалниот економски развој на 
Општина Маврово и Ростуша за 2014 година, 
број 07-50/3 што Советот на Општината Маврово 
и Ростуша ја донесе на 12-тата седница одржана 
на ден 20.01.2014 година. 
 
Број 08-60/1           Општина Маврово и Ростуша 
31.01.2014 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 / 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  
30.01.2014 година разгледувајќи ја програмата за 
поддршка на локалниот економски развој на 
Општина Маврово и Ростуша за 2014 година, го  
донесе следниот  
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К      
I. Советот на Општина Маврово и 

Ростуша  ја усвои Годишната 
Програма за поддршка на локалниот 
економски развој на Општина 
Маврово и Ростуша за 2014 година. 

 
II.      Примерок од овој Заклучок и 

програмата 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 07-50/3                Совет на Општина Маврово 
30.01.2014 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.  
2. 
   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, на Одлуката за 
пристапување кон измена и дополна на дел од 
Урбанистички план за с.Маврово (КП бр. 2037/2 
КО Маврово), број 07-50/4 што Советот на 
Општината Маврово и Ростуша ја донесе на 12-
тата седница одржана на ден 20.01.2014 година. 
 
Број 08-60/2           Општина Маврово и Ростуша 
31.01.2014 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 
30.01.2014 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 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). 

 
Член 2 

Одлуката се донесува заради менување 
на просторот за Урбанитичкиот план, , каде што 
според сегашната намена на просторот 
предвидена е изградба на паркинг, а со одлуката 
се врши пренамена на просторот во зона  делони 
и комерцијални намени (ДП) со намена Б4 . 

 
Член 3 



Со оваа одлука  се врши пренамена на 
земјиштето на КП. бр. 2037/2                                
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 07-50/4                Совет на Општина Маврово 
30.01.2014 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.  
 
3. 
   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 разрешување и 
именување на член во Комисија за односи меѓу 

верските заедници 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
разрешување и именување на член во Комисија 
за односи меѓу верските заедници, број 07-50/5 
што Советот на Општината Маврово и Ростуша 
ја донесе на 12-тата седница одржана на ден 
20.01.2014 година. 
 
Број 08-60/3           Општина Маврово и Ростуша 
31.01.2014 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 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 12-тата седница одржана на ден 30.01.2014 
година ја донесе следнта  
 

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

Комисија за односи меѓу верските заедници  
 

Член  1  
Со оваа одлука се разрешува од член во 

Комисијата за односи меѓу верските заедници 
како повремена комисија на советот на Општина 
Маврово и Ростуша лицето Кебир Билали, на 
негово место се именува лицето  Имери Суад од 
с.Требиште. 

 
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 07-50/5                Совет на Општина Маврово 
30.01.2014 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.  
 
4. 
   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 измена и 
дополнување на Совет за јавно здравје на 

Општина Маврово и Ростуша 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за измена и 
дополнување на Совет за јавно здравје на 
Општина Маврово и Ростуша, број 07-50/6 што 
Советот на Општината Маврово и Ростуша ја 
донесе на 12-тата седница одржана на ден 
20.01.2014 година. 
 
Број 08-60/4           Општина Маврово и Ростуша 
31.01.2014 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р. 
 

Согласно Законот за јавно здравје 
(Службен весник на РМ бр.22/2010) а врз основа 
на член 18 став 1 Законот за локална самоуправа 
,,Сл.Весник на РМ бр.55/2002/, 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 12-тата седница одржана на ден 30.01.2014 
година ја донесе следнта  
 

О  Д  Л  У  К  А 
За измена и дополнување на Совет за јавно 

здравје на Општина Маврово и Ростуша 
 

Член  1  
Со оваа одлука се дополнува Советот за 

јавно здравје на Општина Маврово и Ростуша со 
член, односно со еден преставник делигиран од 
ЈЗУ Центар за јавно здравје - Тетово. 

 
Член  2 



Преставникот односно членот во Советот 
за јавно здравје ќе го предложи ЈЗУ Центар за 
јавно здравје - Тетово. 

 
Член  3 

Се разрешува од член во Советот за 
јавно здравје лицето Имран Мифатри, а на 
негово место се именува лицето Абази Рефет. 
 

Член  4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

нејзиното донесување, а ќе се објави во 
,,Службен Гласник на Општина Маврово и 
Ростуша,,. 
 
Број 07-50/6                Совет на Општина Маврово 
30.01.2014 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.  
 
5. 
   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 Програмата за работа на 

Советот на Општина Маврово и Ростуша за 2014 
година 

  
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Програмата за работа 
на Советот на Општина Маврово и Ростуша за 
2014 година, број 07-50/7 што Советот на 
Општината Маврово и Ростуша ја донесе на 12-
тата седница одржана на ден 20.01.2014 година. 
 
Број 08-60/5          Општина Маврово и Ростуша 
31.01.2014 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р. 
 

Врз основа на член 25, став 1, точка 3 од 
Статутот на Општина Маврово и Ростуша 
(„Службен гласник на Општина Маврово и 
Ростуша” бр. 06/2008) и чл. 149, став 2 од 
Деловникот на Советот на Општина Маврово и 
Ростуша („Службен гласник на Општина Маврово 
и Ростуша” бр. 06/2008), Советот на Општина 
Маврово и Ростуша на 12-тата седница одржана 
на ден 30.01.2014 година донесе П Р О Г РА М А 
за работа на Советот за 2014 година 

 
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА 

ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУША ЗА 2О14 
ГОДИНА 

                                                                                

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за изготвување на 
Програма за работа на Советот на   Општината 
Маврово и Ростуша 
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за општи, правни и 
административни работи.  
 
1. ПРЕДЛОГ ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ 
НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУША ЗА 2013 
ГОДИНА - февруари 
                                                             
ПРЕДЛАГАЧ:Градоначалникот на Општината                                                           
ИЗГОТВУВАЧ:Одделение за финансиски 
прашања   
 
2. КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ 
НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА МАВРОВО И 
РОСТУША  ЗА 2014 ГОДИНА- Мај-Септември- 
Јануари 
                                                             
ПРЕДЛАГАЧ:Градоначалникот на Општината                                                             
ИЗГОТВУВАЧ:Одделение за финансиски 
прашања  
 
3. ПРЕДЛОГ ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 
ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА 
МАВРОВО И РОСТУША ЗА 2013 ГОДИНА- 
февруари 
                                                             
ПРЕДЛАГАЧ:Градоначалникот на Општината                                                             
ИЗГОТВУВАЧ:Одделение за финансиски 
прашања  
 
4 . ПРЕДЛОГ БУЏЕТСКИ ЦИРКУЛАР ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА 
МАВРОВО И РОСТУША ЗА 2014 ГОДИНА - Март 
                                                             
ПРЕДЛАГАЧ:Градоначалникот на Општината                                                             
ИЗГОТВУВАЧ:Одделение за финансиски 
прашања 
 
5. ПРЕДЛОГ АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА СТАВАЊЕ 
ПОД КОНТРОЛА НА ВЕКТОР ПРЕНОСЛИВИТЕ 
ЗАБОЛУВАЊА СО ПРИМЕНА НА 
КРАТКОРОЧНИ И ДОЛГОРОЧНИ МЕРКИ ЗА 
2015 Г- Декември 
                                                              
ПРЕДЛАГАЧ:Градоначалникот на Општината                                                              
ИЗГОТВУВАЧ: Центар за јавно здравје Тетово. 
 
6. ПРЕДЛОГ ПРВ РЕБАЛАНС НА БУЏЕТОТ НА 
ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУША ЗА 2014 
ГОДИНА 
                                                           
ПРЕДЛАГАЧ:Градоначалникот на Општината                                                             
ИЗГОТВУВАЧ:Одделение за финансиски 
прашања  
 
7. ПРЕДЛОГ ВТОР РЕБАЛАНС НА БУЏЕТОТ НА 
ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУША ЗА 2014 
ГОДИНА 
                                                            
ПРЕДЛАГАЧ:Градоначалникот на Општината                                                            



ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за финансиски 
прашања  
 
8.  ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА 
ЈПКД „МАВРОВО“ ОД МАВРОВИ АНОВИ  ЗА -
2014 ГОДИНА – ЈАНУАР-ФЕВРУАР 
                                                                
ПРЕДЛАГАЧ: ЈПКД „МАВРОВО“                                                                
ИЗГОТВУВАЧ:ЈПКД „МАВРОВО“ 
 
9. ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 
РАБОТАТА НА ЈПКД „МАВРОВО“ ОД МАВРОВИ 
АНОВИ ЗА 2013 ГОДИНА - ФЕВРУАРИ. 
                                                                
ПРЕДЛАГАЧ: ЈПКД „МАВРОВО“                                                                
ИЗГОТВУВАЧ:ЈПКД „МАВРОВО“ 
 
10. ЗАВРШНА СМЕТКА НА ЈПКД „МАВРОВО“ ОД 
МАВРОВИ АНОВИ ЗА 2013 ГОДИНА- 
ФЕВРУАРИ. 
                                                                
ПРЕДЛАГАЧ: ЈПКД „МАВРОВО“                                                                
ИЗГОТВУВАЧ:ЈПКД „МАВРОВО“ 

 
11. ЗАВРШНИ СМЕТКИ НА С.О.У „МАВРОВО-
РОСТУШЕ“ И 4-ТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ЗА 
2013 ГОДИНА – ФЕВРУАРИ 
 
ПРЕДЛАГАЧ: Средното Општинско училиште и 
Основните училишта  
ИЗГОТВУВАЧ: Средното општинско училиште и 
Основните училишта 
 
12. ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ ЗА РАБОТАТА НА  
С.О.У „МАВРОВО-РОСТУШЕ“ И 4- ТЕ 
ОПШТИНСКИ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ЗА 
УЧЕБНАТА 2013-2014 ГОДИНА – Септември 
 
ПРЕДЛАГАЧ: С.О.У и Основните училишта  
ИЗГОТВУВАЧ:С.О.У и Основните училишта 
 
13. ГОДИШНИ ПРОГРАМИ ЗА РАБОТАТА НА 
С.О.У „МАВРОВО - РОСТУШЕ“ И 4-ТЕ 
ОПШТИНСКИ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ЗА 
УЧЕБНАТА 2013-2014 ГОДИНА – Септември 
 
ПРЕДЛАГАЧ: С.О,У и Основните училишта   
ИЗГОТВУВАЧ:С.О.У и Основните училишта  
 
14. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 
ПРОГРАМА ЗА ДЕЈНОСТА КУЛТУРА ЗА 2013 
ГОДИНА- Март 
ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за општествени дејности 
Советот на Општината 
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за 
__________________ 
 
15. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЗА ДЕЈНОСТА 
КУЛТУРА ЗА 2015 ГОДИНА - Декември 
ПРЕДЛАГАЧ:Комисија за општествени дејности 
на Советот на Општина Маврово и Ростуша 

ИЗГОТВУВАЧ:Одделение за дејности од јавен 
интерес  
 
16. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 
ПРОГРАМА ЗА ДЕЈНОСТА СПОРТ ЗА 2013 
ГОДИНА - Јануари  
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник 
ИЗГОТВУВАЧ:комисија за општествени дејности 
 
17. ПРЕДЛОГ - ПРОГРАМА ЗА ДЕЈНОСТА 
СПОРТ ЗА 2015 ГОДИНА - декември 
ПРЕДЛАГАЧ:Градоначалник 
ИЗГОТВУВАЧ:Комисија за општествени дејности  
 
18. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 
ПРОГРАМАТА ЗА ДЕЈНОСТА ДЕТСКА, 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ПРИМАРНА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА 2013 ГОДИНА- 
Јануари-Март 
                                     
ПРЕДЛАГАЧ:Градоначалник и Совет за јавно 
здравје  
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за општи, 
административни и правни работи 
 
19. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМАТА ЗА ДЕЈНОСТА 
ДЕТСКА,СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ПРИМАРНА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА 2015 ГОДИНА – 
Декември  
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник и Совет за јавно 
здравје 
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за 
општи,административни и правни работи 
 
20. ПРЕДЛОГ-ПРОГРАМА ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ 
НА 4-ти МАЈ–ДЕНОТ НА ОПШТИНА МАВРОВО И 
РОСТУША ЗА 2014 ГОДИНА – Јануари-Март 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општината  
ИЗГОТВУВАЧ: Комисија за одбележување на 
празници, манифестации и доделување на 
награди и признанија 
 
21.  ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ 
НА МАНИФЕСТАЦИИ ЗА 2014 ГОДИНА 

 МАВРОВО ТОУРС 

 МАВРОВСКИ МЕМОРИЈАЛ 

 ПИТИЈАДА 

 ДЕНОТ НА ОВЧАРИТЕ 

 ДЕНОТ НА ПЕЧАЛБАРИТЕ  

 СНЕЖЕН ГРАД 

 ГАЛИЧКА СВАДБА- Декември 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општината  
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за локален економски 
развој 
 
22. ПРЕДЛОГ-ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА 
ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ 
РАЗВОЈ ЗА 2015 ГОДИНА - Декември 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општината  
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за локален економски 
развој 



 
23. ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА 
ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 
ЗА 2014 ГОДИНА –Јануари-Февруари 
ПРЕДЛАГАЧ: Одделение за уредување на 
градежно земјиште и заштита на животната 
средина  
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за уредување на 
градежно земјиште и заштита на животната 
средина  
  
 
24. ПРЕДЛОГ-ПРОГРАМА ЗА АКТИВНОСТИ НА 
КОМИСИЈАТА ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА 
ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ ЗА 2013 -14 ГОДИНА - 
Декември 
ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за еднакви можности на 
жените и мажите на Советот на Општината 
ИЗГОТВУВАЧ: Комисија за еднакви можности на 
жените и мажите 
 
25. ПРЕДЛОГ БУЏЕТ НА ОПШТИНАТА 
МАВРОВО И РОСТУША ЗА 2015 ГОДИНА - 
Декември 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалникот на Општината  
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за финансиски 
прашања  
 
26. ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА 
БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУША 
ЗА 2015 ГОДИНА - Декември 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалникот на Општината 
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за финансиски 
прашања  
 
27. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 
ПРОГРАМТА ЗА ИЗГРАДБА, РЕДОВНО И 
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ И ЗИМСКО 
ОДРЖУВАЊЕ НА  УЛИЦИ И ЛОКАЛНИ 
ПАТИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА 
МАВРОВО И РОСТУША ЗА 2014-15 ГОДИНА- 
Јануари-Март 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалник на Општината 
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за уредување на 
градежно земјиште и заштита на животната 
средина  
 
28.  ПРЕДЛОГ-ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА 
РЕДОВНО ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ И 
ЗИМСКО ОДРЖУВАЊЕ НА УЛИЦИ И ЛОКАЛНИ 
ПАТИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА 
МАВРОВО И РОСТУША ЗА 2014 ГОДИНА- 
Јануари-Март 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалникот на Општината  
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за уредување на 
градежно земјиште и заштита на животната 
средина  
 
29.  ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 
ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА 
ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА 

ОПШТИНА  МАВРОВО И РОСТУША ЗА 2014 
ГОДИНА- Јануари 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалникот на Општината 
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за уредување на 
градежно земјиште и заштита на животната 
средина  
 
30. ПРЕДЛОГ-ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА 
ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА 
ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУША ЗА 2014 
ГОДИНА-Декември 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалникот на Општината  
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за уредување на 
градежно земјиште и заштита на животната 
средина и природата, и  Одделение за 
финансиски прашања  
 
31.  ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ОБУКА НА 
ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА 2015 ГОДИНА –
Март-април. 
ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалчник на општината 
ИЗГОТВУВАЧ: Одделение за општи, 
административни и правни работи 
 
II. ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА 
2014 ГОДИНА 
 

1. ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ  
НАЦРТ-ДЕТАЛЕНИ УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ ЗА НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО 
ОПШТИНАТА 

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначалчник на општината 
ИЗГОТВУВАЧ: 
 
Број 07-50/7                Совет на Општина Маврово 
30.01.2014 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.  

                                                                     
6. 
   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 измена на 

Одлуката за извршување на Буџетот на Општина 
Маврово и Ростуша за 2014 година бр. 070-

472/11 од 20.12.203 година 
  

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за измена на 
Одлуката за извршување на Буџетот на Општина 
Маврово и Ростуша за 2014 година, број 07-50/8 
што Советот на Општината Маврово и Ростуша 
ја донесе на 12-тата седница одржана на ден 
20.01.2014 година. 
 



Број 08-60/6          Општина Маврово и Ростуша 
31.01.2014 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 8 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 Општина  
Маврово и Ростуша на седницата одржана на 
ден 30.01.2014 година, донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За измена на Одлуката за извршување на 
Буџетот на Општина Маврово и Ростуша за 2014 

година бр.07-472/11 од 20.12.2013 година 
 

Член  1 
Во одлуката за извршување на Буџетот 

на Општина Маврово и Ростуша за 2014 година 
(Објавена во сл.гласник бр.14/.2013 година) во 
текстот на преамбулата на одлуката „став 5“, се 
заменува со “став 8“. 

 
Член  2 

Во членот 9 став 1, алинеа 1 од Одлуката 
за извршување на Буџетот на Општина Маврово 
и Ростуша, се додава „коефициентот за 
утврдување на платата на градоначалникот -2,70 
и вредноста на основицата - 25.726 денари, 
согласно законот за плата и други надоместоци 
на избрани и именувани лица во Република 
Македониоја „(Сл.весник на СРМ“ бр.36/90 и 
„Сл.Весник на РМ“ бр.38/91, 23/97, 37/05,84/05, 
121/07, 161/08, 92/09, 42/10, 97/10, 161/10, 11/12, 
145/12 и 170/13). 

Во истиот член  став 1, алинеа 2 по 
зборовите „73,80 денари“ се додава текстот „до 
30.09.2014, а од 01.10.2014 до 31.12.2014 
вредноста на бодот изнесува 77,5 денари“. 

 
Член  3 

 Во Членот 18 текстот „доколку тоа е 
дозволено со Законот за извршување на Буџетот 
на РМ за 2013 година“ се брише. 

 
Член  4 

Во членот 25 текстот „Агенција за 
државни службеници“ се брише и се заменува со 
текстот „Министерство за информатичко 
општество и администрација“. 

Член 5 
Се овластува Одделението за 

финансиски прашања да изготви пречистен текст 
на Одлуката за извршување на Буџетот на 
Општина Маврово и Ростуша за 2014 година. 

 
Член 6 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување а ќе биде објавена во 
Службен гласник на Општина Маврово и 
Ростуша. 

 
Број 07-50/8                Совет на Општина Маврово 
30.01.2014 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.  
                                                                     
7. 
   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 08.01.2014 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 2013 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 2013 godina. 

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

Rakovoditel na Oddelenie za upravuvawe so 
~ove~ki 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 
                            - DIJANA TRIPUNOVSKA - 
Samostoen referent - Grade`en i dano~en 
izvr{itel vo Oddelenito za inspekciski 
nadzor 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 2013 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 2014 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 
08.01.2014 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р. 
 
8. 
   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 14.01.2013 година го донесе 
следното   
 

Р Е Ш Е Н И Е 
За ослободување од обврската за плаќање на 

надоместок за уредување на градежно земјиште 
 

1. Лицето Зоран Калеников, од Скопје со 
стан на живеење на ул. ,,Ринхини’’ бр. 6-
а, се ослободува од наплата на 
надоместок за уредување на градежно 
земјишта во износ од 20.260,оо денари. 

 
2. Ова 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  

 Одделението за урбанизам, комунални 
дејности, ЛЕР и заштита наживотна средина до 
Одделението за финансиски прашања на 
Општина Маврово и Ростуша, на ден 24.10.2013 
година, достави барање УП 1 број 09-280 од 
21.10.2013 година, со прилог пресметка за 
трошоци за уредување на градежно земјиште. 
Потоа странката до Одделението за убанизам во 
Маврови Анови приложи и доказ дека за 
градежната парцела бр. 9 – од страна на лицето 
кое претходно ја поседувало оваа локација 
(Бруно Грозданов), а а изградба на викенд куќа 
(која не е реализирана), на истата локација е 
платен надоместок за уредување на градежно 
земјиште, со Договор број 03-3/1 од 11.01.2006 
година. Одделението за урбанизам, комунални 
дејности, ЛЕР и заштита на животна средина до 
Градоначалникот на Општината достави и друга    
придружна документација во прилог со 

поднесеното барање. 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: 
- Одделение за урбанизам, комунални 
 дејности, ЛЕР и заштита на животна средина                                      
- Архивата на Општината 
 
Број 08-14/1          Општина Маврово и Ростуша 
14.01.2014 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р. 
 
9. 
   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 14.01.2013 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 
4.800,оо денари на име ангажман во 
работа на 4 /четири/ 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 2014 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, а за 4 /четири/ одржани седници и тоа: 
1 /една/ во месец јуни 2013 год. зa Планска 
програма за Бигорски-Битуше, 2 /две/ во месец 
јули 2013 год. за мислење за УПС – Росоки и 
УПС-Тресонче и 1/една/ во месец декември 2013 
год. за Планска програма за УПС Лазарополе /за 
АПП/. 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 08-16/1          Општина Маврово и Ростуша 
14.01.2014 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р. 
 
10. 
     Врз основа на член 63 од Законот за 
локална самоуправа /,,Сл.Весник на РМ” број 
05/2002/ и член 75 став 3 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуша, а во согласнот со 
одлуката на Совет бр. 07-159/6 од 17.05.2013 
година,  
 Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуша на ден 22.01.2014 година го донесе 
следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
За назначување на членови на Комисија за 
лицитација на основни средства моторни 

патнички возила сопственост на општината 
 

 За членови на Комисија за спроведување 
на лицитација за отуѓување на моторните возила 
СЕАТ КОРДОБА и ШКОДА ФЕЛИЦИЈА 
сопственост на Општина Маврово и Ростуша, се 
назначуваат следните лица: 
1.Oсман Сејдиу, вработен во општината 
2.Владимир Божиноски, вработен во општината 
3.Рамиз Рамадани, член во советот на 
општината 
 

О б р а з л о ж е н и е 
Комсијата согласно објавениот јавен оглас до 
двата дневни печати ,,Нова Македонија’’ и 
,,Журнал’’ за отуЃување на основните средства 
моторни патнички возила: СЕТ КОРДОБА И 
ШКОДА ФЕЛИЦИЈА сопственост на општината 
треба да ја сспорведе лицитацијата, односно да 
го спроведе јавното наддавање, а во согласност 
со условите наведени во огласот по истекот на 
рокот што е наведен во објавениот оглас. 

 Комисјата лицитацијата ќе ја одржи на 
ден 03.02.2014 година во 12,оо часот во 
просториите на општината во с. Ростуше. 
 
Решението е доставено до: 

- Oсман Сејдиу 
- Владимир Божиноски 
- Рамиз Рамадани 
- Архивата на општината 

 
Број 08-35/2          Општина Маврово и Ростуша 
12.01.2014 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р 
 
11. 
   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 28.01.2014 
година донесе  
 

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

вработувањето по сила на закон 
 

1. На работникот МИТРЕ БОЖИНОСКИ 
од с.Ростуше, со засниван работен однос на 
работно место секретар во Основно Училиште 
,,Ѓорѓи Пулевски’’ – с.Ростуше, заклучно со 
3.01.2014 година му престанува работниот однос, 
поради исполнување на условот за старосна 
пензија со навршени 64 години живот, да му 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 42.108,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 03-1/1 од 3.01.2014 
година до општината се обрати, Основното 
училиште ,,Ѓорѓи Пулевски’’ – с. Ростуше,  со 
барање за исплата на отпремнина на 
работникот Митре Божиноски, со постојано 
место на живеење во с. Ростуше, вработен 
како секретар во О.У. ,,Ѓорѓи Пулески’’ – 
с.Ростуше, на кој му престана работниот 
однос на ден 3.01.2014 година, поради 



исполнување на услов за стекнување на 
старосна пензија.   

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 ,,Ѓорѓи Пулевски’’ с.Ростуше 
- архивата на општината 
- Oдд. за финансиски прашања 
 
Број 08-7/2          Општина Маврово и Ростуша 
28.01.2014 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р. 

 
12. 
    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 28.01.2014 
година донесе  
 

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

вработувањето по сила на закон 
 

1. На работникот АБЕДИН КАРТОСКИ 
с.Жировница, со засниван работен однос на 
работно место наставник на одделенеска 
настава во Основно Училиште ,,Ј.Броз Тито’’ – 
с.Жировница, заклучно со 10.01.2014 година му 
престанува работниот однос, поради 
исполнување на условот за старосна пензија со 
навршени 64 години живот (01.12.2013 година), 
да му 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 42.108,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 0302-2/1 од 

14.01.2014 година до општината се обрати, 
Основното училиште ,,Ј.Броз Тито’’ – с. 
Жировница, со барање за исплата на 
отпремнина на работникот Абедин Картоски, 
со постојано место на живеење во с. 
Жировница, вработен како наставник на 
одделенска настава во О.У. ,,Ј.Броз Тито’’ – 
с.Жировница, на кој му престана работниот 
однос на ден 10.01.2014 година, поради 
исполнување на услов за стекнување на 
старосна пензија (01.12.2013 год.).   

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 ,,Ј.Броз Тито’’ с.Жировница 
- архивата на општината 
- Oдд. за финансиски прашања 
 
Број 08-30/2          Општина Маврово и Ростуша 
28.01.2014 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р. 

 
13. 

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 28.01.2014 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 
Фадил Рамадани од с.Скудриње Општина 
Маврово и Ростуша. 

2. Одобрените Финансиски средства во став 
еден од решението ќе бидат исплатени 
од Буџетот на Општина Маврово и 
Ростуша за 2014 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 
 Фадил Рамадани од село Скудриње, 
невработен брат на Текние Рамадани. 
Именуваниот на ден 27.01.2014 година поднесе 
барање за одобрување на финансиски средства 
од страна на општината поради неговата лоша 
социјално - материјална состојба. Барањето е 
заведено под УПП бр.08-3/1. Подносителот на 
барањето е невработен а живее во заедница со 
неговата сестра која е во лоша здравствена 
состојба со психичко растројств, за која болест 
му се потребни финансиски средства за нејзино 
секојдневно лекување, односно за набавување 
на потребни лекови за нејзината секојдневна 
лекарска терапија. 

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: 

 Фадил Рамадани 

 Архива на општината 

 Одделение за финансиски прашања 
 
УПП I Бр.08-03/2      Општина Маврово и Ростуша 
28.01.2014 год.               ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р. 

14. 
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 31.01.2014 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 
Камбери Мурселим од с.Скудриње 
Општина Маврово и Ростуша. 

2. Одобрените Финансиски средства во став 
еден од решението ќе бидат исплатени од 
Буџетот на Општина Маврово и Ростуша 
за 2014 година, а ќе се исплатат на 
трансакциона сметка 200002687335716 
Стопанска 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 
 Камбери Мурселим од село Скудриње, 
невработен. Именуваниот на ден 31.01.2014 
година поднесе барање за одобрување на 
финансиски средства од страна на општината 
поради неговата лоша социјално - материјална 
состојба. Барањето е заведено под УПП бр.08-
4/1. Подносителот во барањето наведува дека 
неговата сопруга поради компликации на 
плодноста била приморана од здравствени 
причини предвремено да се породи. Од 
хируршкиот зафат плодот бил изваден во 
безживотна состојба. Именуваниот наведува 
дека за овој медицински зафат бил изложен на 
поголеми финансиски трошоци за чие 
подмирување не бил во можност за што и бара 
помош од општината. 

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: 

 Камбери Мурселим 

 Архива на општината 

 Одделение за финансиски прашања 
 
УПП I Бр.08-04/2      Општина Маврово и Ростуша 
31.01.2014 год.               ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р. 
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