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15. 
    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 усвојување 

на Завршните сметки на работењето за 2013 
година на Основните училишта на територијата 

на Општина Маврово и Ростуша  
 

 СЕ ПРОГЛАСУВААТ, Заклучоците за 
усвојување на Завршните сметки на работењето 
за 2013 година на Основните училишта на 
територијата на Општина Маврово и Ростуша: 
ОУ ,,Блаже Конески‟‟ с.Скудриње, ОУ ,,Јосип 
Броз Тито‟‟ с.Жировница, ОУ ,,Ѓорѓи Пулески‟‟ 
с.Ростуше и ОУ ,,Денче Дејаноски‟‟ Маврови 
Анови,  број 07-84/3 што Советот на Општината 
Маврово и Ростуша ги донесе на 13-тата седница 
одржана на ден 27.02.2014 година. 
 
Број 08-96/1           Општина Маврово и Ростуша 
28.02.2014 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 8 и член 25, став 1, точка 29 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуша /пречистен текст 
Сл.Гласник бр.06/2008 година/, Советот на 
Општината на седницата одржана на ден  
27.02.2014 година, го  донесе следниот  
 

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

Ростуша  ги усвои Завршните сметки 
за работењето во 2013 година на 
Основните училишта на територијата 
на Општина Маврово и Ростуша: OУ 
,,Блаже Конески‟‟ с.Скудриње, ОУ 
,,Ј.Б.тито‟‟ с.Жировница, ОУ ,,Ѓорѓи 
Пулески‟‟ с.Ростуше и ОУ ,,Денче 
Дејаноски‟‟ Маврови Анови. 

 
II.      Примерок од овој Заклучок да се 

достави до градоначалникот, 
директорите на Основните училишта 
и архиватана на општината. 

 
III.       Овој Заклучок влегува во сила со 

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

Број 07-84/3                Совет на Општина Маврово 
27.02.2014 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.     
16. 
    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 
Завршната сметка на работењето за 2013 година 

на Средното Општинско Училиште ,,Маврово-
Ростуше‟‟ с.Ростуше  

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за 
усвојување на Завршната сметка на работењето 
за 2013 година на Средното Општинско 
Училиште ,,Маврово-Ростуше‟‟ с.Ростуше, број 
07-84/4 што Советот на Општината Маврово и 
Ростуша го донесе на 13-тата седница одржана 
на ден 27.02.2014 година. 
 
Број 08-96/2           Општина Маврово и Ростуша 
28.02.2014 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 8 и член 25, став 1, точка 29 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуша /пречистен текст 
Сл.Гласник бр.06/2008 година/, Советот на 
Општината на седницата одржана на ден  
27.02.2014 година, го  донесе следниот  
 

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

Ростуша  ја усвои Завршната сметка 
за работењето во 2013 година на 
Средното општинско училиште 
,,Маврово-Ростуша‟‟ с.Ростуше. 

 
II.      Примерок од овој Заклучок да се 

достави до градоначалникот, 
директорот на Основното училиште и 
архивата. 

 
III. Овој Заклучок влегува во сила со 

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

Број 07-84/4                Совет на Општина Маврово 
27.02.2014 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.     
17. 
    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 
Завршната сметка на ЈПКД ,,Маврово‟‟ Маврови 

Анови за 2013 година 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
усвојување на Завршната сметка на ЈПКД 
,,Маврово‟‟ Маврови Анови за 2013 година, број 
07-84/5 што Советот на Општината Маврово и 
Ростуша ја донесе на 13-тата седница одржана 
на ден 27.02.2014 година. 
 
Број 08-96/3           Општина Маврово и Ростуша 
28.02.2014 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р.      

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 9 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”. Како и врз основа 
на член 25, став 1, точка 31 од Статутот на 
општината, и член 124 , и член 149, став 2 , од 
Деловникот за работа на Советот. 
Советот на Oпштина Маврово и Ростуша на 
седницата одржана на ден   27.02.2014  година, 
донесе 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За усвојување на завршната сметка на ЈПКД 
,,Маврово,, Маврови Анови за 2013 година. 

 
Член   1 

 Советот на Општина Маврово и Ростуша 
ја усвоу Завршната сметка на Јавното 
претпријатие за комунални дејности ,,Маврово,, 
од Маврови Анови 2009 година. 
 
 На остварените приходи и расходи е 
извршен следниот распоред: 
 

1. Вкупен износ на остварени 
приходи изнесува .. 17.055.194,оо 
денари. 
2. Вкупен износ на остварени 
расходи изнесува ... 16.402.819,оо 
денари. 
3. Вкупен износ на пренесен вишок 
на средства ........ 621.088,оо денари. 

 

Член   2 
 Остварениот вишок во износ од 
621.088,00 денари се пренесува во Буџетот на 
Јавното претпријатие за комунални дејности 
,,Маврово,, од Маврови Анови за 2014 година. 
 

Член  3 
Општиот дел од Завршната сметка на Јавното 
претпријатие за комунални дејности на Општина 
Маврово и Ростуша за 2013 година ќе биде 
објавен во Службен гласник на локалната 
самоуправа Маврово и Ростуша  

 
Член  4 

 Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во “Службен 

гласник на Општина Маврово и Ростуша”. 
 
Број 07-84/5                Совет на Општина Маврово 
27.02.2014 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.     
18. 
    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 работа на ЈПКД 
,,МАВРОВО‟‟ – М.Анови за 2014 година 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за 
усвојување на Годишната Програма за работа на 
ЈПКД ,,МАВРОВО‟‟ – М.Анови за 2014 година, 
број 07-84/6 што Советот на Општината Маврово 
и Ростуша го донесе на 13-тата седница одржана 
на ден 27.02.2014 година. 
 
Број 08-96/4           Општина Маврово и Ростуша 
28.02.2014 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 25 став 1, точка 
42 и член 72, став 1 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуша /пречистен текст Сл.Гласник 
бр.06/2008 година/, Советот на Општината на 
седницата одржана на ден  27.02.2014 година, го  
донесе следниот  
 

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

Ростуша  ја усвои годишната 
Програма за работа на ЈПКД 



,,МАВРОВО‟‟ од Маврови Анови за 
водоснабдување и собирање на 
цврстиот отпад на територијата на 
општината за 2014 година. 

 
II.      Примерок од овој Заклучок да се 

достави до градоначалникот, 
директорот на ЈПКД ,,МАВРОВО‟‟ 
Маврови анови и архивата на 
општината. 

 
III. Овој Заклучок влегува во сила со 

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

Број 07-84/6                Совет на Општина Маврово 
27.02.2014 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.     
 
19. 
    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 

финансискиот план на ЈПКД ,,МАВРОВО‟‟ од 
Маврови Анови за 2014 година 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за 
усвојување на финансискиот план на ЈПКД 
,,МАВРОВО‟‟ од Маврови Анови за 2014 година, 
број 07-84/7 што Советот на Општината Маврово 
и Ростуша го донесе на 13-тата седница одржана 
на ден 27.02.2014 година. 
 
Број 08-96/5           Општина Маврово и Ростуша 
28.02.2014 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 25,став 1, точка 
42 и член 72 став 1 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуша /пречистен текст Сл.Гласник 
бр.06/2008 година, Советот на Општината на 
седницата одржана на ден  27.02.2014 година, го  
донесе следниот  

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

 
I.      Советот на Општина Маврово и 

Ростуша  го усвои финансискиот план 
на ЈПКД ,,МАВРОВО,, од  Маврови 

Анови за водоснабдување и 
собирање на цврстиот отпад на 
територијата на општината за 2014 
година. 

 
II.      Примерок од овој Заклучок да се 

достави до градоначалникот, 
директорот на ЈПКД ,,МАВРОВО,, и 
архивата на општината. 

 
III.      Овој Заклучок влегува во сила со 

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

 
Број 07-84/7                Совет на Општина Маврово 
27.02.2014 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 

20. 
    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 
деУрбанистички план за с.Лазарополе (КП бр. 
79/1 КО Лазарополе), број 07-84/8 што Советот 
на Општината Маврово и Ростуша го донесе на 
13-тата седница одржана на ден 27.02.2014 
година. 
 
Број 08-96/6           Општина Маврово и Ростуша 
28.02.2014 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 
27.02.2014 година  донесе: 

 



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 дел од Урбанистичкиот план  за 
с.Лазарополе.  

Кон оваа кон дополна – проширување 
на урбаниот опфат на Урбанистичкиот план 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). 

 
Член 2 

Одлуката се донесува заради 
проширување на урбаниот опфат на 
Урбанистичкиот план, каде што според 
сегашната состојба објектот се наоѓа надвор од 
урбаниот опфат на на Урбанистичкиот план за 
с.Лазарополе,преширената намена на просторот 
ќе биде предвидена е изградба на објекти со 
намена А1, односно индивидуално домување 
односно  (ЖГ).  

 
Член 3 

Со оваа одлука  се врши  прочирување на 
опфатот на Урбанистичкиот план за 
с.Лазатополр, со дел од  КП. бр.79/1  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 07-84/8                Совет на Општина Маврово 
27.02.2014 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 

21. 
    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 Урбанистички план 

за с.Маврово 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
пристапување кон измена и дополна на дел 
Урбанистички план за с.Маврово, (КП бр. 1388  
КО Маврово), број 07-84/9 што Советот на 
Општината Маврово и Ростуша го донесе на 13-
тата седница одржана на ден 27.02.2014 година. 
 
Број 08-96/7           Општина Маврово и Ростуша 
28.02.2014 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 донесе: 
 

ОДЛУКА 
за пристапување кон измена и дополна на дел                                                                                     

од Урбанистичкиот план за с. Маврово 
 

Член 1 
Со оваа Oдлука се пристапува кон 

дополна на дел од Урбанистичкиот план  за 
с.Маврово.  

Кон оваа кон дополна – проширување 
на урбаниот опфат на Урбанистичкиот план 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). 

 
Член 2 

Одлуката се донесува заради 
проширување на урбаниот опфат на 
Урбанистичкиот план, каде што според 
сегашната состојба објектот се наоѓа надвор од 
урбаниот опфат на на Урбанистичкиот план за 
с.Лазарополе,преширената намена на просторот 
ќе биде предвидена е изградба на објекти со 
намена А1, односно индивидуално домување 
односно  (ЖГ).  

 
Член 3 

Со оваа одлука  се врши  прочирување на 
опфатот на Урбанистичкиот план за 
с.Лазатополр, со   КП. бр.1388  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 07-84/9                Совет на Општина Маврово 
27.02.2014 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 

22. 
    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 изработка на 

ЛУПД за утврдување на урбанистичка парцела за 
изградба на Пансион Мотел со бунгалови на КП 
бр. 537 и дел од 538, КО Велебрдо – Општина 

Маврово и Ростуша  
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за изработка 
на ЛУПД за утврдување на урбанистичка 
парцела за изградба на Пансион Мотел со 
бунгалови на КП бр. 537 и дел од 538, КО 
Велебрдо – Општина Маврово и Ростуша, број 
07-84/10 што Советот на Општината Маврово и 
Ростуша го донесе на 13-тата седница одржана 
на ден 27.02.2014 година. 
 
Број 08-96/8           Општина Маврово и Ростуша 
28.02.2014 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р.      

 
Врз основа на член 50-a став 6 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање (Службен 
Весник на Р.М. бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 
18/11, 53/11, 144/12, 55/13 и 163/13) и член 22 
став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа 
, Советот на општина Маврово и Ростуше на 
седница одржана на ден 27.02.2014 год. донесе  
 

О Д Л У К А  
за изработка на ЛУПД за утврдување на 

урбанистичка парцела за изградба на Пансион 
– Мотел со бунгалови на КП бр. 537 и дел од 

538, KO Велебрдо - Општина Маврово и Ростуша  
 

Член 1  
         Советот на Општина Маврово и Ростуше на 

барање на Самир Фејзули, Zehntgasse 12, 73655 
Pluderhausen, Сојузна Република Германија, 
утврдува потреба од изработка на ЛУПД за 
утврдување на урбанистичка парцела за 
изградба на Пансион – Мотел со бунгалови на 
КП бр. 537 и дел од 538, KO Велебрдо - Општина 
Маврово и Ростуша – (КП бр 537-имот на 
барателто). Точната местоположба и големина 

на градежната парцела ќе се утврди со ЛУПД за 
градежна парцела. 

 
Член 2  

         Надлежните органи на општина Маврово и 
Ростуше - Градоначалникот и Одделението за 
урбанизам, комунални дејности, ЛЕР и заштита 
на животната средина-Маврови Анови, ќе 
спроведат постапка за донесување на ЛУПД 
согласно Законот за ПУП . Да се побараат услови 
за планирање на просторот преку Министерство 
за животна средина и просторно планирање и да 
се изработи ажурирана геодетска подлога од 
овластен правен субјект, што ќе претставува 
основа за изработка на ЛУПД .   
 

Член 3  
         Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавување во Службен гласник 
на општина Маврово и Ростуше .  
 
Број 07-84/10            Совет на Општина Маврово 
27.02.2014 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 

23. 
    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 утврдување на 

просечната пазарна врдност на градежно 
земјиште, земјоделско земјиште (пасиште и 

шуми) и дворно земјиште кое се наоѓа на 
територијата на Општина Маврово и Ростуша, 

како и утврдување на зоните на макролокација по 
катастарски општини 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
утврдување на просечната пазарна врдност на 
градежно земјиште, земјоделско земјиште 
(пасиште и шуми) и дворно земјиште кое се наоѓа 
на територијата на Општина Маврово и Ростуша, 
како и утврдување на зоните на макролокација по 
катастарски општини, број 07-84/11 што Советот 
на Општината Маврово и Ростуша го донесе на 
13-тата седница одржана на ден 27.02.2014 
година. 
 
Број 08-96/9           Општина Маврово и Ростуша 
28.02.2014 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 бр,.05/2002/, и 



врз основа на член 47 од Законот за процена и 
методологија на Министерството за транспорт и 
врски за процена на пазарната вредност на 
недвижен имот („Сл.Весник на РМ“ бр.115/10, 
158/11, 185/11, 64/12 и 17/13) а во согласност со 
член 25, став 1, точка 5 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуша/ пречистен текст Сл.Гласник 
бр.06/2008 година/, Советот на Општина 
Маврово и Ростуша на седницата одржана на 
ден 27.02.2014година ја донесе следната 

 
ОДЛУКА  

За утврдување на просечната пазарна 
вредност на градежно земјиште, 

земјоделско земјиште (пасишта и шуми) и 
дворно земјиште кое се наоѓа на територија 

на Општина Маврово и Ростуша, како и 
утврдување на зоните за макролокација по 

катастарски општини 
 

Член 1 
Се утврдува просечната цена за 1 м2 

градежно земјиште коешто се наоѓа во рамките 
на: 

 КО Маврово,  

 КО Леуново и  

 КО Ниќифорово  

Просечната вредноста на 1 м2 градежно 
земјиште во наведените катастарски општини се 
движи од 21 до 25 евра. 

 
Член 2 

Се утврдува просечната цена за 1 м2 
градежно земјиште коешто се наоѓа во рамките 
на втората зона : 

 КО Аџиевци,  

 КО Битуше,  

 КО Болетен,  

 КО Велебрдо,  

 КО Видуше,  

 КО Врбен,  

 КО Жировница,  

 КО Јанче,  

 КО Присојница,  

 КО Ростуше,  

 КО Скудриње,  

 КО Требиште,  

 КО Галичник,  

 КО Грекај,  

 КО Дуф,  

 КО Лазарополе,  

 КО Ново Село,  

 КО Росоки,  

 КО Селце,  

 КО Сретково,  

 КО Тресонче и  

 КО Церово. 

Просечната вредноста на 1 м2 градежно 
земјиште во предходните катастарски општини 
се движи од 15 до 20 евра.  

 
Член  3 

Се утврдува просечната цена за 1 м2 
градежно земјиште коешто се наоѓа во рамките 
на втората зона : 

 КО Беличица 

 КО Бибај,  

 КО Богдево 

 КО волковија 

 КО Брбјане 

 КОЖужње 

 КОКичиница 

 КО Кракорница 

 КОНивиште 

 КОНистрово 

 КО Ничпур 

 КОСушица 

 КО Тануше 

Просечната вредноста на 1 м2 градежно 
земјиште во предходните катастарски општини 
се движи од 10 до 15 евра.  
 

Член 4 
Се утврдува вредноста на 1 м2 дворно 

земјиште на територија на Општина Маврово и 
Ростуша.  

Вредноста на дворното земјиште се 
утврдува на ист начин како и вредноста на 
градежното земјиште и добиената вредност се 
намалува за 20%. 

 
Член 5 

Се утврдува макролокацијата (зоната и 
подзоната) при процесот на проценка на објекти. 
За утврдување на зоната за макролокацијата при 
утврдување на пазарна вредност на објекти за: 

 КО Маврово,  

 КО Леуново и  

 КО Ниќифорово  

се зема 17 (седумнаесетта зона) - прва 
подзона или 10 евра за 1 м2, а за:  

 КО Аџиевци,  

 КО Битуше,  

 КО Болетен,  

 КО Велебрдо, 

 КО Видуше,  

 КО Врбен, 

  КО Жировница,  

 КО Јанче,  

 КО Присојница, 

  КО Ростуше,  



 КО Скудриње,  

 КО Требиште,  

 КО Беличица,  

 КО Бибај,  

 КО Богдево,  

 КО Волковија,  

 КО Врбјани,  

 КО Галичник,  

 КО Грекај,  

 КО Дуф, 

  КО Жужње,  

 КО Кичиница,  

 КО Кракорница,  

 КО Лазарополе,  

 КО Нивиште,  

 КО Нистрово,  

 КО Ничпур,  

 КО Ново Село,  

 КО Орќуше,  

 КО Рибница,  

 КО Росоки,  

 КО Селце,  

 КО Сенце,  

 КО Сретково,  

 КО Сушица,  

 КО Тануше,  

 КО Тресонче и  

 КО Церово  

се зема 18 (осумнаесеттата зона) или 5 
евра за 1м2. 

Член 6 
Се утврдува просечната вредност на 

земјоделското земјиште по катастарски класи и 
по катастарски општини на територија на 
Општина Маврово и Ростуша 

Просечната вредноста на земјоделско 
земјиште за 1 м2 за следниве катастарски 
општини: 

 КО Аџиевци,  

 КО Битуше,  

 КО Болетен, 

 КО Велебрдо,  

 КО Видуше,  

 КО Жировница,  

 КО Јанче,  

 КО Присојница,  

 КО Ростуше,  

 КО Скудриње,  

 КО Требиште  

По катастарски класи се движи и тоа: 

 Од 1 до 3 класа од 300 до 500 денари и 

 Од 4 до 8 класа од 150 до 300 денари. 

Проселчната вредноста на земјоделско 
земјиште за 1 м2 за следниве катастарски 
општини:  

 КО Врбен,  

 КО Врбјани,  

 КО Галичник,  

 КО Лазарополе,  

 КО Леуново,  

 КО Ниќифорово, 

 КО Маврово 

По катастарски класи: 

 Од 1 до 3 класа од 200 до 300 денари 

 Од 4 до 8 класа од 100 до 200 денари 

Вредноста на земјоделско земјиште за 1 м2 
за следните катастарски општини: 

 КО Беличица,  

 КО Бибај,  

 КО Богдево,  

 КО Волковија,  

 КО Грекај,  

 КО Дуф,  

 КО Жужње,  

 КО Кичиница,  

 КО Кракорница,  

 КО Нивиште,  

 КО Нистрово,  

 КО Ничпур,  

 КО Ново Село,  

 КО Орќуше,  

 КО Рибница,  

 КО Росоки,  

 КО Селце,  

 КО Сенце,  

 КО Сретково,  

 КО Сушица,  

 КО Тануше,  

 КО Тресонче и  

 КО Церово 

По катастарски класи: 

 Од 1 до 3 класа од 100 до 200 денари 

 Од 4 до 8 класа од 50 до 100 денари 

Член 7 
Се утврдува просечната вредност на 

пасиштата и шумите кои се наоѓаат на 
територија на Општина Маврово и Ростуша. 

Вредноста пасиштата и шумите кои се 
наоѓаат на територија на општина Маврово и 
Ростуша се определува на ист начин како и 



вредноста на земјоделското земјиште и 
добиената вредност се намалува за 20%. 

 
Член 8 

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

 
Број 07-84/11            Совет на Општина Маврово 
27.02.2014 год.                        и Ростуша 
Р о с т у ш а                       П р е т с е д а т е л 
   
24. 
    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 
Годишниот извештај за извршување на Буџетот 
на Општина Маврово и Ростуша за 2013 година 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
усвојување на Годишниот извештај за 
извршување на Буџетот на Општина Маврово и 
Ростуша за 2013 година, број 07-84/12 што 
Советот на Општината Маврово и Ростуша ја 
донесе на 13-тата седница одржана на ден 
27.02.2014 година. 
 
Број 08-96/10           Општина Маврово и Ростуша 
28.02.2014 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р.      
  
Врз основа на член 36,став 1,точка 7 Од Законот 
за локална самоуправа /”Службен весник на РМ” 
5/2002/, 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 и точка 42 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 27.02.2014 година, 
донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За усвојување на Годишниот извештај за 
извршување на Буџетот на Општина Маврово 

и Ростуша за 2013 година 
 

Член 1 
Советот на Општина Маврово и 

Риостуша го усвои Годишниот извештај за 

извршување на буџетот и завршната сметка на 
Општина Маврово и Ростуша за 2013 година. 
 

Член  2 
Годишниот извештај е составен од: 

вовед; завршна сметка/наративен дел;извештај 
за средствата,побарувањата,обврските и 
изворите на средствата и нивната вредност; 
извештај за реализацијата на инвестиционите 
програми, наменските, капиталните и блок 
дотациите и донациите; извештај за користење 
на средствата од резервите; биланс на приходи 
и расходи и биланс на состојбата. 
 

Член  3 
Оваа Одлука влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во “Службен 
гласник на Општина Маврово и Ростуша”. 

 
Број 07-84/12            Совет на Општина Маврово 
27.02.2014 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. 

 25. 
    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 Завршната сметка на 

Буџетот на единицата на локална самоуправа 
Маврово и Ростуша за 2013 година 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Завршната сметка на 
Буџетот на единицата на локална самоуправа 
Маврово и Ростуша за 2013 година, број 01-84/13 
што Советот на Општината Маврово и Ростуша 
ја донесе на 13-тата седница одржана на ден 
27.02.2014 година. 
 
Број 08-96/11           Општина Маврово и Ростуша 
28.02.2014 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р.      
        
26. 
    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 
Завршната сметка на Буџетот на Општина  

Маврово и Ростуша за 2013 година 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
одобрување на Завршната сметка на Буџетот на 
Општина  Маврово и Ростуша за 2013 година,  
број 01-84/14 што Советот на Општината 
Маврово и Ростуша ја донесе на 13-тата седница 
одржана на ден 27.02.2014 година. 
 
Број 08-96/12           Општина Маврово и Ростуша 
28.02.2014 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р.      
 
27. 
    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 определување 
на места за истакнување на рекламен материјал 
на политичките партии за претседатески избори 

2014 година 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
определување на места за истакнување на 
рекламен материјал на политичките партии за 
претседатески избори 2014 година, број 07-84/15 
што Советот на Општината Маврово и Ростуша 
ја донесе на 13-тата седница одржана на ден 
27.02.2014 година. 
 
Број 08-96/13           Општина Маврово и Ростуша 
28.02.2014 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р.  
 
Врз основа на член 50, став 1, точка 16, од 
Законот за локална самоуправа / Сл.Весник на 
РМ број 05/2002/, и член 78 од Изборниот закон 
/Сл.Весник на Р.Македонија, бр 54/2011/ а во 
согласност со член 25 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуша /пречистен текст Сл.Гласник 
бр.06/2008 година/, Советот на Општина 
Маврово и Ростуша на ден 27.02.2014 година, ја 
донесе следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За определување на места за истакнување на 
рекламен матријал на политичките партии за 

претседателските избори 2014 година. 
 

Член 1 
 Со оваа одлука Општина Маврово и 
Ростуша дозволува, односно ги определува 

местата за истакнување на  изборни плакати без 
надоместок на следните места: 

 на sидовите во влезот на населените 
места, 

 на огласните табли тамо каде што ги има, 

 на просториите во сопствените изборни 
штабови, 

 изборни плакати може да се истакнуаат 
на приватни објекти доколку има 
согласност од сопственикот на објектот. 

 
Член  2 

Може да се истакнуваат изборни плакати 
со надомест на дополнителни места доколку за 
тоа има поднесено барање од организаторите на 
изборната кампања а по добиено одобрение од 
страна на општината. 

Член   3 
По завршувањето на изборниот процес 

организаторите на изборната кампања се должни 
рекламните плакати и друг рекламен материјал 
да го отсранат од местата каде што се истакнати. 

 
Член  4 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување, а ќе биде доставена до 
штабовите на политичките партии. 

 
Број 07-84/15             Совет на Општина Маврово 
27.02.2014 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. 

 28. 
    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 доделување на 
финансиска помош за возобновување на верски 

објект Џамија во село Присојница 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
доделување на финансиска помош за 
возобновување на верски објект Џамија во село 
Присојница, број 07-84/16 што Советот на 
Општината Маврово и Ростуша ја донесе на 13-
тата седница одржана на ден 27.02.2014 година. 
 
Број 08-96/14           Општина Маврово и Ростуша 
28.02.2014 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 6 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  
27.02.2014  година, ја донесе следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За доделување на финансиска помош за 

возобновување на верски објект Џамија во 
село Присојница 

 
Член 1 

 Се одобрува финансиска помош во износ 
од 30.000,оо за реновирање на покривна 
конструкција на верски овјект (Џамија) во с. 
Присојница. 
 

Член 2  
Одобрените парични средства со оваа одлука ќе 

бидат исплатени од Буџетот на Општинјата за 
2014 година од трансфери на месни заедници. 

 
Член 3  

 Паричната помош се доделува врз 
основа на поднесено барање од 07.02.2014 
година, од ваковскиот одбор од село Присојница. 
  

Член  4 
 Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во ,,‟Службен Гласник на Општина 
Маврово и Ростуша‟‟. 

 
Број 07-84/16             Совет на Општина Маврово 
27.02.2014 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. 

29. 
    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 
финансиска подршка на ,,Мавровски меморијал‟‟ 

2014 година 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
одобрување на финансиска подршка на 
,,Мавровски меморијал‟‟ 2014 година, број 07-
84/17 што Советот на Општината Маврово и 
Ростуша ја донесе на 13-тата седница одржана 
на ден 27.02.2014 година. 
 
Број 08-96/15           Општина Маврово и Ростуша 
28.02.2014 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 6 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  
27.02.2014  година, ја донесе следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на финансиска поддршка на 

„Мавровскиот мемориал“ 
 

Член 1 
 Се одобрува еднократна парична помош 
во износ од 150.000,оо денари за реализирање 
на програмата за одржување на 51-виот 
„Мавровски мемориал“ за 2014 година. 

Средствата за оваа намена ќе бидат 
исплатени од буџетот на општината за 2014 
година, како спонзорство на општината. 
 

Член  2 
 Паричната помош се доделува врз 
основа на поднесено барање од страна на 
организаторот на меморијалот поднесено на  
29.01.2014 година. 
 Средствата ќе бидат уплатени на жиро - 
сметка ______________________ Стопанска 
Банка- ____________. 
  

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 07-84/17             Совет на Општина Маврово 
27.02.2014 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. 

30. 
    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 

финансиска помош за реновирање на верски 
објект – манастир ,,Света Петка‟‟ село Бродец 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
одобрување на финансиска помош за 
реновирање на верски објект – манастир ,,Света 
Петка‟‟ село Бродец, број 07-84/18 што Советот 
на Општината Маврово и Ростуша ја донесе на 



13-тата седница одржана на ден 27.02.2014 
година. 
Број 08-96/16           Општина Маврово и Ростуша 
28.02.2014 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 25 став 1, точка 
42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша 
/пречистен текст сл.Гласник бр.06/2008, Советот 
на Општината на седницата одржана на ден 
27.02.2014 година, ја донесе следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на финансиска помош за 
реновирање на верски објект – Манастир 

„Света Петка“ село Бродец 
 

Член 1 
 Се одобрува   финансиска помош во 
износ од 30.000,оо денари за реновирање на 
верски објект (Манастир) „Света Петка“ во село 
Бродец. Паричните сретствата ќе бидат 
исплатени од тековните резерви на  Буџетот на 
Општина Маврово и Ростуша за 2014 година. 
 

Член  2 
 Паричната помош се одобрува врз 
основа на поднесено барање од Македонската 
првославна архиепископија на ден 26.02.2014 
година. 

Сртедствата ќе бидат уплатени на сметка 
200000091628908  Стопанска Банка. 
 

Член  3 
 Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „‟Службен Гласник на Општина 
Маврово и Ростуша‟‟. 
 
Број 07-84/18             Совет на Општина Маврово 
27.02.2014 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. 

31. 
    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 изработка на 

ЛУПД за утврдување на урбанистичка парцела за 
изградба на Отворен пазар за земјоделски и Еко 

производи-зелен пазар на КП бр. 1523 КО –
Ростуше – Општина Маврово и Ростуша 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за изработка 
на ЛУПД за утврдување на урбанистичка 
парцела за изградба на Отворен пазар за 
земјоделски и Еко производи-зелен пазар на КП 
бр. 1523 КО –Ростуше – Општина Маврово и 
Ростуша, број 07-84/19 што Советот на 
Општината Маврово и Ростуша ја донесе на 13-
тата седница одржана на ден 27.02.2014 година. 
 
Број 08-96/17           Општина Маврово и Ростуша 
28.02.2014 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р.      
 
Врз основа на член 50-a став 6 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање (Службен 
Весник на Р.М. бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 
18/11, 53/11, 144/12, 55/13 и 163/13) и член 22 
став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа 
, Советот на општина Маврово и Ростуше на 
седница одржана на ден 27.02.2014 год. донесе  
 

О Д Л У К А  
за изработка на ЛУПД за утврдување на 

урбанистичка парцела за изградба на Отворен 
пазар за земјоделски и Еко производи-Зелен 
пазар на КП бр.  1523 , КО Ростуше - Општина 

Маврово и Ростуша  
 

Член 1  
         Советот на општина Маврово и Ростуше на 
барање на Градоначалникот на Општината,  
утврдува потреба од изработка на ЛУПД за 
утврдување на урбанистичка парцела за 
изградба на Отворен пазар за земјоделски и Еко 

производи-Зелен пазар, на КП бр. 1523  КО 

Ростуше , имот на Република Македонија – 
општина Маврово и Ростуша. Конкретната 
местоположба и големина на градежната 
парцела ќе се утврди со ЛУПД за градежната 
парцела. 

Член 2  
         Надлежните органи на општина Маврово и 
Ростуше - Градоначалникот и Одделението за 
урбанизам, комунални дејности, ЛЕР и заштита 
на животната средина-Маврови Анови, ќе 
спроведат постапка за донесување на ЛУПД 
согласно Законот за ПУП . Да се побараат услови 
за планирање на просторот преку Министерство 
за животна средина и просторно планирање и да 
се изработи ажурирана геодетска подлога од 
овластен правен субјект, што ќе претставува 
основа за изработка на ЛУПД .   

Член 3  
         Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавување во Службен гласник 

на Општина Маврово и Ростуше .  

 
Број 07-84/19             Совет на Општина Маврово 
27.02.2014 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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