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72. 
    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 

Годишниот извештај на ОУ ,,Ѓорѓи Пулески’’ 
с.Ростуше за учебната 2013/2014 година 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за 
усвојување на Годишниот извештај на ОУ ,,Ѓорѓи 
Пулески’’ с.Ростуше за учебната 2013/2014 
година, број 07-274/3 што Советот на Општината 
Маврово и Ростуша го донесе на 19-тата седница 
одржана на ден 31.08.2014 година. 
 
Број 08-283/1           Општина Маврово и Ростуша 
03.09.2014 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 72 став 1 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуша /пречистен текст Сл.Гласник 
бр.06/2008 година/, Советот на општината на 19-
тата седницата одржана на ден 31.08.2014 
година, расправајќи по годишните извештаи за 
работењето на основните училишта во 
општината, за учебтана 2013/2014 година, го 
донесе следниот 
 

 З А К Л У Ч О К  
 

I. Советот на Општина Маврово и Ростуша го 
усвои годишниот извештај на општинското 
основно училиште ,,Ѓорѓи Пулески’’ с.Ростуше, за 
работењето во учебната 2013/2014 година. 
 
 II. Примерок од овој Заклучок да се достави до 
Основното училиште ,,Ѓорѓи Пулески’’ с.Ростуше 
и архивата на општината. 
 
III. Oвој Заклучок влегува во сила со денот на 
неговото објавување во ,,Службен Гласник на 
Општина Маврово и Ростуша’’.  

 
Број 07-274/3           Совет на Општина Маврово 
31.08.2014 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. 
 
73. 
    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 

Годишниот извештај на ОУ ,,Блаже Конески’’ 
с.Скудриње за учебната 2013/2014 година 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за 
усвојување на Годишниот извештај на ОУ 
,,Блаже Конески’’ с.Скудриње за учебната 
2013/2014 година, број 07-274/4 што Советот на 
Општината Маврово и Ростуша го донесе на 19-
тата седница одржана на ден 31.08.2014 година. 
 
Број 08-283/2           Општина Маврово и Ростуша 
03.09.2014 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 72 став 1 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуша /пречистен текст Сл.Гласник 
бр.06/2008 година/, Советот на општината на 19-
тата седницата одржана на ден 31.08.2014 
година, расправајќи по годишните извештаи за 
работењето на основните училишта во 
општината, за учебтана 2013/2014 година, го 
донесе следниот 
 

 З А К Л У Ч О К  
 

I. Советот на Општина Маврово и Ростуша го 
усвои годишниот извештај на општинското 
основно училиште ,,Блаже Конески’’ с.Скудриње, 
за работењето во учебната 2013/2014 година. 
 
 II. Примерок од овој Заклучок да се достави до 
Основното училиште ,,Блаже Конески’’ 
с.Скудриње и архивата на општината. 
 
III. Oвој Заклучок влегува во сила со денот на 
неговото објавување во ,,Службен Гласник на 
Општина Маврово и Ростуша’’.  

 
Број 07-274/4           Совет на Општина Маврово 
31.08.2014 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. 
 
74. 
    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 

Годишниот извештај на ОУ ,,Јосип Броз Тито’’ 
с.Жировница за учебната 2013/2014 година 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за 
усвојување на Годишниот извештај на ОУ ,,Јосип 
Броз Тито’’ с.Жировница за учебната 2013/2014 
година, број 07-274/5 што Советот на Општината 
Маврово и Ростуша го донесе на 19-тата седница 
одржана на ден 31.08.2014 година. 
 
Број 08-283/3           Општина Маврово и Ростуша 
03.09.2014 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 72 став 1 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуша /пречистен текст Сл.Гласник 
бр.06/2008 година/, Советот на општината на 19-
тата седницата одржана на ден 31.08.2014 
година, расправајќи по годишните извештаи за 
работењето на основните училишта во 
општината, за учебтана 2013/2014 година, го 
донесе следниот 
 

 З А К Л У Ч О К  
 

I. Советот на Општина Маврово и Ростуша го 
усвои годишниот извештај на општинското 
основно училиште ,,Јосип Броз Тито’’ 
с.Жировница, за работењето во учебната 
2013/2014 година. 
 
 II. Примерок од овој Заклучок да се достави до 
Основното училиште ,,Јосип Броз Тито’’ 
с.Жировница и архивата на општината. 
 
III. Oвој Заклучок влегува во сила со денот на 
неговото објавување во ,,Службен Гласник на 
Општина Маврово и Ростуша’’.  

 
Број 07-274/5           Совет на Општина Маврово 
31.08.2014 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. 
75. 
    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 

Годишниот извештај на ОУ ,,Денче Дејаноски’’ 
Маврови Анови за учебната 2013/2014 година 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за 
усвојување на Годишниот извештај на ОУ ,,Денче 
Дејаноски’’ Маврови Анови за учебната 
2013/2014 година, број 07-274/6 што Советот на 
Општината Маврово и Ростуша го донесе на 19-
тата седница одржана на ден 31.08.2014 година. 
 
Број 08-283/4           Општина Маврово и Ростуша 
03.09.2014 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 72 став 1 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуша /пречистен текст Сл.Гласник 
бр.06/2008 година/, Советот на општината на 19-
тата седницата одржана на ден 31.08.2014 
година, расправајќи по годишните извештаи за 
работењето на основните училишта во 
општината, за учебтана 2013/2014 година, го 
донесе следниот 
 

 З А К Л У Ч О К  
 

I. Советот на Општина Маврово и Ростуша го 
усвои годишниот извештај на општинското 
основно училиште ,,Денче Дејаноски’’ Маврови 
Анови, за работењето во учебната 2013/2014 
година. 
 
 II. Примерок од овој Заклучок да се достави до 
Основното училиште ,,Денче Дејаноски’’ Маврови 
Анови и архивата на општината. 
 
III. Oвој Заклучок влегува во сила со денот на 
неговото објавување во ,,Службен Гласник на 
Општина Маврово и Ростуша’’.  

 
Број 07-274/6           Совет на Општина Маврово 
31.08.2014 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. 
 
76. 
    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, број 07-274/7 
што Советот на Општината Маврово и Ростуша 
ја донесе на 19-тата седница одржана на ден 
31.08.2014 година. 
 
Број 08-283/5           Општина Маврово и Ростуша 
03.09.2014 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р.  
 
Врз основа на член 7 точка 2 , член 21 став 1, 
член 22 став 1 и член 23 став 1 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник 
на Р.М.“ бр 60/11-пречистен текст), член 15 точка 
1 од Статутот на Општината Маврово и 
Ростуша(„Сл. гласник“ бр 06/2008) а во врска со 
член 2 алинеа 4 од Правинокот за стандардите 
за вклопување на бесправни објекти во 
урбанитичко планска документација („Сл. весник 
на Р.М“ бр. 56/11), Советот на Општината 
Маврово и Ростуша на 19-тата седница, одржана 
на ден 31.08.2014 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 
и дополна на дел од Урбанистичкиот план  за 
с._Скудриње_,  

Кон оваа измена се пристапува кон 
измена  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 и 
56/11). 

 
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 
_Образование_ , а со одлуката се врши 
пренамена на просторот во зона живеалиште  
(ЖГ) со намена А1 . 

 
Член 3 

Со оваа одлука  се врши пренамена на 
земјиштето на КП. бр. 2450  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 07-274/7           Совет на Општина Маврово 
31.08.2014 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. 
 
77. 
    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 прв ребаланс на Буџетот за 

2014 година на Општина Маврово и Ростуша 
   

 СЕ ПРОГЛАСУВА, првиот ребаланс на 
Буџетот за 2014 година на Општина Маврово и 
Ростуша, број 01-274/8 што Советот на 
Општината Маврово и Ростуша го донесе на 19-
тата седница одржана на ден 31.08.2014 година. 
 
Број 08-283/6           Општина Маврово и Ростуша 
03.09.2014 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р.  
 
78. 
    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 

прв ребаланс на Буџетот за 2014 година на 
Општина Маврово и Ростуша 

   
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
усвојување на прв ребаланс на Буџетот за 2014 
година на Општина Маврово и Ростуша, број 07-
274/9 што Советот на Општината Маврово и 
Ростуша ја донесе на 19-тата седница одржана 
на ден 31.08.2014 година. 
 
Број 08-283/7           Општина Маврово и Ростуша 
03.09.2014 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 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, 
11/2001, 35/2001, и 93/2001”/, и член 23, став 5 
од законот за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа. Како и врз основа на 
член 25, став 1, точка 4 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуша/ Сл.Гласник 06/2008 со 
пречистен текст, и член 149, став 2, од 
Деловникот за работа на Советот. 

Советот на Општина Маврово и Ростуша 
на 19-тата седница одржана на ден 31.08.2014 
година, донесе 
 

           О  Д  Л  У  К  А  
За усвојување на прв ребаланс на Буџетот ЗА 
2014 година на Општина Маврово и Ростуша   

 
Член   1 

 Советот на Општина Маврово и Ростуша 
го усвои првиот ребаланс на буџетот на 
Општина Маврово и Ростуша за 2014 година 
проектиран по приходи и расходи. 
 

 
Член  2 

Средствата во ребалансот на Буџетот се 
распоредени во поодделни програми и 
подпрограми а ќе ги извршува градоначалникот 
на општината. 
  

Член   3 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот 
на донесувањето, а ќе се објави во “Службен 
гласник на Општина Маврово и Ростуша”. 

 
Број 07-274/9           Совет на Општина Маврово 
31.08.2014 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. 
79. 
    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 поставување на 
споменик-спомен обележје – метален крст на КП 

бр. 428, м.в. ,,Кичинички камен’’, КО Врбен – 
Општина Маврово и Ростуша 

  
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
поставување на споменик-спомен обележје – 
метален крст на КП бр. 428, м.в. ,,Кичинички 

камен’’, КО Врбен – Општина Маврово и 
Ростуша, број 07-274/10 што Советот на 
Општината Маврово и Ростуша ја донесе на 19-
тата седница одржана на ден 31.08.2014 година. 
 
Број 08-283/8           Општина Маврово и Ростуша 
03.09.2014 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р.  
 
 
Врз основа на член 73 алинеја 5 од Законот за 
градење (,,Службен Весник на РМ’’ број 
130/09,124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 
25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14 и 42/14) 
и член 6 од Правилникот за формата и 
содржината на барањето, потребната 
документација и образецот на решението з 
аизведување на градбите односно поставување 
н аопремата за кои не е потребно одобрение за 
градење’’ (Сл.Весник на РМ’’ 31/11), Советот на 
Општина Маврово и Ростуша на седницата 
одржана на ден 31.08.2014 донесе 
 

ОДЛУКА 
за поставување на споменик-спомен обележје – 

метален крст на КП БР. 428, м.в. ,,Кичинички 
камен’’, КО Врбен – Општина Маврово и Ростуша 

 
Член 1 

 Советот на Општина Маврово и Ростуша 
на барање на М.З. с.Врбен и З.Г. ,,Мавровско-
Горнорекански Регион’’ – Маврово и Ростуша, 
утврди потреба од поставување на споменик – 
споме обележје – метален крст, на КП БР. 428, 
м.в. ,,Кичинички камен’’, КО Врбен, на имот на 
Република Македонија – Општина Маврово и 
Ростуша.  
  

Член 2 
 Прилог на оваа ОДдлука е графички дел 
кој поконкретно ја определува локацијата за 
поставувањето на спомен обележјето во рамките 
на КП бр. 428, м.в. ,,Кичинички камен’’ – КО 
Врбен како и излгедот и височината на спомен 
обележјето – металниот крст.  

 
Член 3 

 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавување во Службен Гласник 
на Општина Маврово и Ростуша. 
 
Број 07-274/10           Совет на Општина Маврово 
31.08.2014 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. 
 
80. 
     Врз основа на член 9 од Законот за 
постапување со бесправно изградени објекти 
/,,Сл.Весник на РМ’’ број 23/2011, 54/2011, 
155/2012/,  53/2013, 72/2013 и 44/2014, a во 
согласност со член 63 од Законот за локална 



самоуправа /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и 
Ростуша’’ број 05/2002/, Градоначалникот на 
Општина Маврово и Ростуше на ден 14.08.2014 
година го донесе следново 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

За формирање на Комисии за утврдување на 
фактичка состојба со увид на самото место во 

врска со бесправно изградени објекти на 
територијата на Општина Маврово и Ростуша 

1. Со ова Решение се формираат 3 /три/ 
Kомисии за утврдување на фактичка 
состојба со увид на самото место во врска 
со бесправно изградени објекти на 
територијата на Општина Маврово и 
Ростуша во следниот состав: 

 
- Aбдија Салиу – претседател 

- Садредин Елезоски – член 

- Осман Сејдиу – член; 

 
- Слободан Лајкоски – претседател 

- Дијана Трипуновска – член 

- Фикрет Ибраими – член и 
 
- Ќирко Џуковски – претседател 

- Харис Ибраими – член 

- Кабир Јакупоски – член 
 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во  Службен 

Гласник на Општина Маврово и Ростуша. 

О б р а з л о ж е н и е 
 Согласно Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти, а заради 
зголемување на обемот на работите, 
Градоначалникот на Општината формира 3 /три/ 
Комисии за утврдување на фактичка состојба со 
увид на самото место во врска со бесправно 
изградени објекти на територијата на Општина 
Маврово и Ростуша со  лица вработени во 
општинската администрација, со задача да 
вршат увид на самото место со технички 
податоци за бесправните објекти на територијата 
на Општина Маврово и Ростуша и фотографии 
од истите, при што треба да се има во предвид 
член 2 став (2) од Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти /,,Сл.Весник на РМ’’ 
број 23/2011, 54/2011, 155/2012, 53/2013, 72/2013 
и 44/2014 /, каде предмет на овој закон се 
бесправни објекти на кои до денот на влегување 
во сила на овој закон се изведени градежните и 
инсталатерските работи во целост и истите 
преставуваат градежна и функционална целина. 
Врз основа на горе наведеното се одлучи како 
како во диспозитивот на ова Решение. Со 
донесувањето на ова Решение престануваат да 

важат претходно донесените Решенија за оваа 
намена. 
 
УПАСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: 
Незадоволната страна има право на жалба во 
рок од 8 дена од приемот на ова Решение, до 
надлежниот орган за решавање по жалби. 

Доставено до:  
- Архивата на општината  

- Членовите на комисите 
 

Број 08-261/1           Општина Маврово и Ростуша 
14.08.2014 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р. 
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