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115. 
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 
Ростуше /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и 
Ростуше’’ број 03/2015 (пречистен текст)/, 
Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуше го донесе следниот   

 
З А К Л У Ч О К  

За прогласување наБуџетот на Општина 
Маврово и Ростуше за 2016 година 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Буџетот на Општина 
Маврово и Ростуше за 2016 година, број 01-398/3 
што Советот на Општина Маврово и Ростуше го 
донесе на 36-тата седница одржана на ден 
23.12.2015 година 

 
Број09-404/1         Општина Маврово и Ростуше 
24.12.2015 год.                Градоначалник 
 Р о с т у ш е                Мукрем Мехмеди, с.р.                  

 
116.    
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 
Ростуше /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и 
Ростуше’’ број 03/2015 (пречистен текст)/, 
Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуше го донесе следниот   

 
З А К Л У Ч О К  

За прогласување на Одлуката за усвојување на 
Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2016 

година 
 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
усвојување на Буџетот на Општина Маврово и 
Ростуше за 2016 година, број 08-398/4 што 
Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 
донесе на 36-тата седница одржана на ден 
23.12.2015 година.  

 
Број09-404/2         Општина Маврово и Ростуше 
24.12.2015 год.                Градоначалник 
Р о с т у ш е                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, 11/2оо1, 
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 
Ростушe/ Сл.Гласник 03/2015 со пречистен текст, 

и член 149, став 2 , од Деловникот за работа на 
Советот. 

Советот на Општина Маврово и Ростушe 
на седницата одржана на ден 23.12.2015 година, 
донесе 

 
О Д Л У К  А 

За усвојување на Буџетот на Општина 
Маврово и Ростушeза 2016 година 

 
Член   1 

 Советот на Општина Маврово и Ростушe 
го усвои буџетот за 2016 година проектиран на 
следниот начин: 
 

1. Приходи:  .........................169.332.332,00 
денари 

 Даночни приходи  ...............20.880.000,00 
денари 

 Неданочни приходи   ............1.370.000,00 
денари 

 Капитални приходи .......... .15.850.000,00  
денари 

 Приходи од дотации .......   .73.660.000,00 
денари 

 Приходи од трансвери...... .37.372.332,00 
денари 

 Приходи од донации ........  20.200.000,00 
денари 
 

2. Вкупнорасходи.....168.032.332,00 денари 
 Од  утврденимени...166.662.332,00 ден. 
 Расходи од резерви......  1.370.000,00 
 Дефицит........................  1.300.000,00 
 

3. Расходи распоредени во 
подпрограми: 

Совет на општина; градоначалник; месна 
самоуправа; општинска администрација; 
урбанистичко планирање; поддршка на 
локален економски развој; поттикнување на 
развој на туризмот; јавно осветлување; 
одржување и заштита на локални патишта; 
изградба и реконструкција на локални 
патишта; изградба на систем за 
водоснабдување; изградба на системи за 
одведување на отпадни води; културни 
манифестации и творештво; спорт и 
рекреација; средно образование; основно 
образование; заштита на животната 
средина; унапредување на здравствената 
заштита. 
 

Член  2 
Средствата утврдени во Буџетот и 

распоредени во поодделни програми и 
подпрограми 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 Ростушe”. 
 
Број 08-398/4            Совет на Општина Маврово 
23.12.2015 год.                   и Ростуше 
Р о с т у ш е                 П р е т с е д а т е л 
                                        Неџат Исмаили, с.р.         
 
117.    
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 
Ростуше /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и 
Ростуше’’ број 03/2015 (пречистен текст)/, 
Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуше го донесе следниот   

 
З А К Л У Ч О К  

За прогласување на Одлуката за утврдување на 
вредноста на бодот за платите на државните 

службеници 
 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
усвојување на Буџетот на Општина Маврово и 
Ростуше за 2016 година, број 08-398/5 што 
Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 
донесе на 36-тата седница одржана на ден 
23.12.2015 година.  

 
Број09-404/3         Општина Маврово и Ростуше 
24.12.2015 год.                Градоначалник 
Р о с т у ш е                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 Ростушe / ,, 
Службен Гласник на Општината” број 03/2015, 
пречистен текст. 

Советот на Општината  Маврово и 
Ростушe на седницата одржана на 23.12.2015 
година, донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За утврдување на вредноста на бодот 
за платите на државните службеници за 2016 

година. 
 

Член  1 
 Вредноста на бодот за 2016 година за 
вработените кои имаат статус на државни 
службеници  при пресметка на нето платите 
изнесува 76,80 денари. 

 
Член  2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето  во „Службен гласник на Општина 
Маврово и Ростуше“ а ќе се применува со 
исплата на платата сметано од јануари 2016 
година. 

 
Број 08-398/5            Совет на Општина Маврово 
23.12.2015 год.                   и Ростуше 
Р о с т у ш е                 П р е т с е д а т е л 
                                        Неџат Исмаили, с.р.         

 
118.    
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 
Ростуше /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и 
Ростуше’’ број 03/2015 (пречистен текст)/, 
Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуше го донесе следниот   

 
З А К Л У Ч О К  

За прогласување на Одлуката за извршување на 
Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2016 

година 
 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
извршување на Буџетот на Општина Маврово и 
Ростуше за 2016 година, број 08-398/6 што 
Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 
донесе на 36-тата седница одржана на ден 
23.12.2015 година.  

 
Број09-404/4         Општина Маврово и Ростуше 
24.12.2015 год.                Градоначалник 
Р о с т у ш е                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 Ростушe / ,, 
Службен Гласник на Општината” број 03/2015, 
Советот на Општината  Маврово и Ростушe на 
седницата одржана на 23.12.2015 година, донесе 

 
ОДЛУКА ЗА ИЗВРШУВАЊE НА БУЏЕТОТ 
на Општина Маврово и Ростушe за 2016 

година 
 

Член 1 
Буџетот на Општината Маврово и 

Ростушe за 2016 година (во понатамошниот текст 
Буџетот), се извршува според одредбите на оваа 
Одлука. 

 
Член 2 

Буџетот на Општината се состои од: 
Основен буџет; Буџет на самофинансирачки 



активности; Буџет на донации; Буџет на дотации 
и Буџет на кредити. 

 
Член З 

Корисниците на средствата на Буџетот се 
должни утврдените средства во Буџетот да ги 
користат наменски, рационално и економично. 

 
Член 4 

Расходите утврдени со буџетот се 
максимални износи над кои буџетските 
корисници не можат да преземаат обврски.За да 
се преземат нови обврски до советот на 
општината мора да се предложи нов извор на 
средства или да се предложи намалување на 
другите расходи во сразмерен износ. 

 
Член 5 

Градоначалникот на општината ја следи 
реализацијата на планот на приходите и другите 
приливи на основниот буџет на општината. 
Доколку во текот наизвршувањето на буџетот 
Градоначалникот  на општината отцени дека се 
неопходни позначајни прераспределби 
наодобрени средства со Буџетот или дека 
реализацијата на приходите и другите приливи 
значително отстапуваат од планот предлага на 
Советот на Општината изменување и 
дополнување на Буџетот. 

 
Член 6 

Пренамената во рамките на одобрените 
буџети на буџетските корисници ја одобрува 
советот на општината. Во рамките на расходите 
утврдени во Буџетот на буџетскиот корисник, 
корисникот може да врши прераспределба меѓу 
расходните ставки, програми и потпрограми по 
претходно одобрување од советот на општината, 
кои неможат да бидат намалени повеќе од 20% 
со Одлука за прераспределба во тековната 
фискална година, како и одобрените средства за 
плати  и надоместоци во рамки на буџетот не 
може да се зголемат со Одлука за 
прерспределба повеќе од 10%. По исклучок 
буџетскиот корисник не може да врши пренамени 
на буџетот со кој се : зголемува буџетот одобрен 
за плати и надоместоци и намалуваат 
одобрените средства за одредени капитални 
програми. 

Член 7 
Буџетските корисници, во услови кога во 

буџетот на самофинансирачки активности; 
буџетот на донации или буџетот на дотации, 
планираните приходи и други приливи не се 
реализираат односно се реализираат над 
планираниот износ, доставуваат барање за 
намалување/зголемување на планот на 
приходите и другите приливи и планот на 
одобрените средства во овие буџети, кои 
Градоначалникот ги доставува до Советот на 
општината на одобрување. 

 

Член 8 
Буџетските корисници по усвојувањето на 

буџетот изготвуваат годишен финансиски план 
по квартали за користење на одобрените 
средства.Користењето на средствата во даден 
квартал буџетскиот корисник го извршува врз 
основа на финансискиот план по месеци. 

 
Член 9 

Исплатата на платите на вработените ќе 
се извршува во рамките на обезбедените 
средства во буџетот, односно нето платите се 
утврдуваат согласно политиките за утврдување, 
пресметка и исплата на платите на вработените 
на државната управа. 
- Коефициентот за утврдување на платата на 
градоначалникот изнесува 2,70, ивредноста на 
основицата изнесува 26,755 денари, согласно 
Законот за плата и други надоместоци на 
избрани и именувани лица. 
-избраните и именуваните лица нето појдовната 
основа за 1 коефициент изнесува просечно 
исплатената месечна нето плата во Републиката 
за претходната година. 
- за вработените кои имаат статус на државни 
службеници вредноста на бодот за утврдување 
на нето платите изнесува 76,80 денари. 

 
Член 10 

 Платите на вработените во локалните 
јавни установи ќе се зголемуваат за онолкав 
процент за кој ќе биде дадено одобрение со 
одлука на Влада или со друг подзаконски или 
законски акт донесен во текот на 2016 година. 

 
Член  11 

Месечниот надоместок за присуство на 
седници на Советот се утврдува во висина од 40 
% од просечната месечна нето плата во 
републиката исплатена за претходната година. 

 
Член 12 

 На претседателот на советот на Општина 
Маврово и Ростушe за раководење и 
организирање на работата на советот, месечниот 
надоместок од член 9, став 4 се зголемува за 30 
%. 

 
Член  13 

Месечниот надоместок за присуство на 
седниците на советот се исплатува за присуство 
на сите седници на советот во тековниот месец. 

 
Член 14 

 Месечниот надоместок за присуство на 
седниците на советот се намалува за 30% за 
секое отсуство од седница. 

 
Член 15 

 Месечниот надоместок за присуство на 
седниците на советот не се исплатува доколку 



членот на советот не присуствива на ниту една 
седница на советот во тековниот месец. 

 
Член 16 

 Месечниот надоместок за присуство на 
седниците на советот не се исплатува доколку 
советот во тековниот месец не одржи седница. 

 
Член 17 

 Исплатата на плати во локалните јавни 
установи ја контролира и одобрува 
Министерството за финансии на Република 
Македонија. 
 Општината е должна два дена пред 
исплатата на плати до надлежното Министерство 
и Министерството за финансии да достави 
барање за одобрување на срества за плати, кон 
кои ќе ги приложат обрасците ПДД_МП и МП-1, 
копие од рекапитуалација за пресметани плати, 
образец Ф-1 за бројот на вработените по име и 
презиме, плата, како и други податоци во пишана 
и електронска верзија за односниот месец за кој 
се однесува исплатата и образец 6.   

 
Член 18 

 Надоместокот за дневница за службено 
патување во Републиката без трошоци за 
ноќевање изнесува 300,00 денари. 
 Доколку патувањето траело повеќе од 12 
часа се исплатува цела дневница. 
 За патување во траење од 8 до 12 часа 
се исплатува 50% од утврдениот износ во ставот 
1 од овој член. 
 Доколку на вработените и на лицата кои 
се упатени на службено патување им се 
обезбеди ноќевање и исхрана им следува 20% 
од утврдениот износ од дневницата утврдена во 
став 1 од овој член. 
 Надоместокот за патни и дневни трошоци 
за службени патувања во странство на 
вработените во администрацијата на општината 
им се исплатува според правата утврдени за 
државните службеници на централната власт. 
 На членовите на советот им се 
исплатуваат надоместоци за патни и дневни 
трошоци за службени патувања во земјата и 
странство според правата утврдени за 
државните службеници во општината. 

 
Член 19 

 Во случај на боледување подолго од 6 
месеци и во случај на потешки последици од 
елементарни непогоди во смисла на Законот за 
заштита и спасување и други случаи на 
работникот му се исплатива помош во висина од 
една последно исплатена просечна месечна 
плата во органот каде што е вработен. 

Во случај на смрт на вработениот, на 
неговото семејство му припаѓа парична помош во 
износ од 30.000,00 денари. 
 На вработениот, во случај на смрт на 
член на потесното семејство (родител, брачен 

другар, деца родени во брак или вон брак, 
посиноците, посвоените деца и децата земени на 
издржување) доколку живеел во заедница, му 
припаѓа парична помош во висина од 15.000,00 
денари по семејство. 
 Живеењето во заедница подразбира 
вработениот и членот на потесното семејство да 
се со место на живеење на иста адреса што се 
докажува со соодветен документ за 
идентификација (лична карта или пасош). 

Надоместоците од ставовите 1 и 2 на овој 
член се исплатуваат по претходно доставено 
барање во тековната, односно во наредната 
година. 
 За работниците ангажирани со договори 
за отстапување на работник за привремени 
вработувања, средствата за исплата на 
солидарна помош на вработените ги обезбедува 
работодавачот, а исплатата ја врши Агенцијата 
за привремени вработувања.  

Во случај на заминување на работник од 
општинската администрација и локалните јавни 
установи во пензија  му се исплатува двократен 
износ за отпремнина,  пресметан врз основа на  
просечната месечна нето плата  во Републиката, 
објавена до денот на исплатата. 

 
Член 20 

 Користењето на средствата од Буџетот 
на Општината за вршење на функциите на 
буџетските корисници се извршуваат со фактури 
во кои посебно се искажуваат расходите во 
пооделни ставки, почитувајќи ги одредбите од 
Законот за јавни набавки. 
 Набавките на стоки, работи и вршење на 
услуги може да се врши и со сметкопотврди во 
случај кога за расходите не може да се издаде 
фактура и само во ограничени поединечни 
износи во противвредност од 6.000,00 денари, 
каде задолжително мора да биде приложена 
фискална сметка пришто расходите треба да 
бидат искажани по класификацијата на 
соодветниот расход. 
 Набавката на стоки, работи и вршење на 
услуги се извршува со фактура во висина до 500 
евра во денарка противредност без ДДВ. Секоја 
наредна набавка од ист вид на стока, работа или 
вршење на услуга да се врши согласно 
одредбите на Законот за јавни набавки и тоа: дo 
5000 евра во денарска противредност без ДДВ со 
спроведување на Постапка со прибирање на 
понуди од мала вредност, за набавки на стоки и 
услуги од 5000 до 20.000 евра со примена на 
Постапка со барање за прибирање на понуди, а 
за работи со примена на истата постапка до 
вредносен праг од 50.000 евра, за набавки на 
стоки и услуги над 20.000 евра и работи над 
50.000 евра ќе се применува Отворената 
постапка, како што е предвидено во Законот за 
јавни набавки, а притоа да се има предвид дека 
не е дозволено цепкање на ист вид на набавка со 
цел да се избегне соодветна постапка. 



Член  21 
 Градоначаникот на општината со 
поединечен акт Решение може да доделува 
финансиски средства на име донација и 
спонзорство или парична помош во максимален 
износ од 10.000,оо денари, а секое одобрување 
во поголем износ од максимумот да биде 
проследено на соодвена Комисија на Советот, 
која ќе заврши со донесување на Одлука на 
Советот Општината. Освен за Решенијата со кои 
се исплатува отпремнина во случај на смрт на 
член на потесно семејство, вработен и при 
заминување во пензија на вработен. 

 
Член 22 

 Во буџетот на општината се планирани 
средства за резервите (буџетска резерва 
/постојана и тековна/ за финансирање на 
непланирани или помалку планирани расходи во 
висина од 740.000,00 денари што е над 1% од 
основниот буџет. 
 За користење на средствата од 
резервите утврдени во став 1 на овој член 
одлучува Советот на општината. 
 За искористените средства 
градоначалникот е должен да поднесе годишен 
извештај за користење на средствата од 
резервите. 

 
Член 23 

 Средствата утврдени во Буџетот и 
распоредени во пооделни програми и 
подпрограми ги извршува градоначалникот на 
општината. 

 
Член 24 

 Буџетските корисници можат да 
вработуваат нови работници и пополнуваат 
испразнети работни места само под услов ако за 
тоа се обезбедени средства во буџетот на 
општината.За обезбедените средства 
градоначалникот на општината дава писмено 
известување, по предходно дадено позитивно 
мислење од Агенцијата за државни службеници 
на актите за систематизација. 

Буџетските  корисници  на  средства од 
буџетите на општините, можат да вработуваат 
нови работници и да  пополнуваат испразнети 
работни места, да вработуваат работници на 
определено време и да склучуваат договори за 
отстапување на работник за привремени 
вработувања за вршење на привремени работи, 
само под услов ако за тоа се обезбедени 
средства во буџетот на општината. 

При  вработување на нови работници и 
пополнување на испразнети  работни места, при  
вработување на работници  на определено 
време и при склучување  договори за 
отстапување на работник за привремени 
вработувања за вршење на привремени работи, 
од ставот 2 ќе се почитува принципот  на 

соодветна и правична застапеност на 
припадниците на заедниците во Р.Македонија. 

Градоначалникот на општината е должн 
во рок од 30 дена од денот на приемот на 
барањето за вработување, писмено да го 
извести Министерството за финансии,  за 
обезбедени средства за вработување а на 
предходно добиено позитивно мислење од 
Министерството за информатичко општество и 
администрација. 

 
Член 25 

Кога приходите што му припаѓаат на 
Буџетот се погрешно уплатени или се наплатени 
во износ поголем од утврдениот, погрешно или 
повеќе наплатениот износ се враќа првенствено 
на товар на видот на приходите на кои се 
уплатени, а доколку такви приходи нема тогаш се 
враќаат на товар на другите приходи на Буџетот. 
 Повратот на погрешно односно на повеќе 
уплатени т.е. наплатени приходи се врши со 
решение на градоначалникот, освен во случаи 
каде надлежноста им припаѓа на други органи. 

 
Член 26 

 Одредени права и надоместоци кои се 
однесуваат за вработените на општинската 
администрација на Општина Маврово и Ростушe, 
а не се опфатени со оваа одлука соодветно се 
применуваат правата и надоместоците утврдени 
за државните службеници од централната власт. 

 
Член 27 

 Буџетот на Општина Маврово и Ростушe 
се извршува од 01.01.2016 година до 31.12.2016 
година. 

 
Член 28 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
објавување во Службен Гласник на Општина 
Маврово и Ростушe а ќе се применува од 
01.01.2016 година до 31.12.2016 год. 
 
Број 08-398/6            Совет на Општина Маврово 
23.12.2015 год.                   и Ростуше 
Р о с т у ш е                 П р е т с е д а т е л 
                                        Неџат Исмаили, с.р 

 
119.    
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 
Ростуше /,,Сл.Гласник на Општина Маврово и 
Ростуше’’ број 03/2015 (пречистен текст)/, 
Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуше го донесе следниот   

 
З А К Л У Ч О К  



За прогласување на Одлуката за забрана на 
паркирање на моторни возила за локации во 

с.Велебрдо 
 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за забрана 
на паркирање на моторни возила за локации во 
с.Велебрдо, број 08-3987 што Советот на 
Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 36-
тата седница одржана на ден 23.12.2015 година.  

 
Број09-404/5         Општина Маврово и Ростуше 
24.12.2015 год.                Градоначалник 
Р о с т у ш е                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 24 и 43 од Статутот на Општина Маврово и 
Ростуше (Сл.Гласник бр.03/2015 година, 
пречистен текст), на предлог од Месната 
заедница во с.Велебрдо, за состојбите во 
сообраќајот во населеното место с.Велебрдо.  

Советот на Општината на седницата 
одржана на ден 23.12.2015  година, ја донесе 
следната 

 
О Д Л У К А 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се забранува паркирање 
на моторни возила и други превозни средства на 
следните локации во с.Велебрди и тоа: пред 
Џамија, кај училиштето, на м.в. Нарид – кај 
чешмата и пред споменикот и на м.в. Горни рид. 

 
Член 2 

 Одлуката за забрана за паркирање да 
важи во текот на целата година. 

Член 3 
 Одлуката ќе биде доставени до месната 
заедница с.Велебрдо, полициско одделение во 
с.Ростуше и архивата на општината. 

 
Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила од денот на 
нејзиното донесување а ќе биде објавена во 
Службен гласник на Општина Маврово и 
Ростуше. 
 
 Број 08-398/7         Совет на Општина Маврово 
23.12.2015 год.                   и Ростуше 
Р о с т у ш е                 П р е т с е д а т е л 
                                     Неџат Исмаили, с.р 

 
120.  
Врз основа на член 75 став 1 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуша /,,Службен Гласник 
на Општина Маврово и Ростуше”3/2015 – 
пречистен текст/, а во согласност со член 63 од 
Законот за локална самоупправа /,,Сл.Весник на 
РМ” број 05/2002/, Градоначалникот на Општина 

Маврово и Ростуше на ден 07.12.2015 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 
7.500,оо денари на име ангажман за 
завршени 5 /пет/ предмети за АУП, како 
надворешен член во работа 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 
Ростуше. 

 
2. Финансиските средства за оваа намена 

да се исплатат од Буџетот на Општина 
Маврово и Ростуша за 2015 година на 
трансакциона сметка200000281078541. 

 
3. Ова Решение влегува во сила со денот 

на неговото објавување во Службен 
Гласник на Општина Маврово и Ростуше.   

 
О б р а з л о ж е н и е  

 Вера Попоска, надворешен 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 Ростуше” број 12/2009/, согласно 
Одлуката на Советот број 08-336/9 од 31.10.2015 
година за испата на паушал на надворешен член 
на комисијата и се доделуваат парични средства 
во висина од 1.500,оо денари за завршен 
предмети, согласно поднесеното Барање за 
исплата број 10-338/1 од 30.11.2015 година од 
страна на Одделението за урбанизам, комунални 
дејности, локален економски развој и заштита на 
животна средина. На основа гореизнесеното се 
одлучи како во диспозитивот на ова Решение. 
   УПAСТВО ЗАПРАВНА 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 
 
Број09-376/2         Општина Маврово и Ростуше 
07.12.2015 год.                Градоначалник 
Р о с т у ш е                Мукрем Мехмеди, с.р. 
 
 



121. 
Врз основа на член 75, став 1 и 3 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуша /,,Службен Гласник 
на Општина Маврово и Ростуша” број  3/2015 – 
пречистен текст/, а во согласност со член 63 од 
Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на 
РМ” број 05/2002/ и член 21 од Одлуката за 
извршување на Буџетот на Општина Маврово и 
Ростуше за 2015 година број 07-388/5 од 
24.12.2014 година /,,Сл.Гласник на Општина 
Маврово и Ростуше, број 12/2014/, 
Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростушена ден 23.12.2015 година го донесе 
следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 За доделување на финансиска помош 

 
1. Се доделува финансиска помош во износ 

од 10.000,оо денари за покривање на 
трошоци за социјално загрозено 
семејство на лицето Идризи Нуризија од 
с.Жировница. 

 
2. Финансиските средства за оваа намена 

да се исплатат од Буџетот на Општина 
Маврово и Ростуше за 2015 година, на 
сметка 200002244070839 – Стопанска 
банка. 

 
3. Ова Решение влегува во сила со денот 

на неговото донесување, а ќе биде 
објавено во Службен Гласник на 
Општина Маврово и Ростуше.   

 
О б р а з л о ж е н и е  

 Со писмен допис, до Општината се 
обрати лицето Идризи Нуризија од с.Жировница, 
а за доделување еднократна финансиска помош 
за покривање на трошоци на неговото социјално 
загрозено семејство. Исто така наведува дека 
парите му се потребни за лекување на неговата 
жена и дека не е во можност да ги подмири 
тошоците за нејзино лекување, од причина што 
потекнува од социјално загрозено семејство, а 
паричните средства од социјалната помош не 
можат да ги задоволат ни основните потреби 
потреби, како што наведува и подмирување на 
сметките за потрошена електрична енергија. На 
основа горе изнесеното, Градоначалникот го 
прифати барањето и во границите на можностите 
на Буџетот на општината се произнесе како во 
диспозитивот на ова Решение.   
 
ПРАВНА ПОУКА: Незадоволната страна има 
право да вложи жалба во рок од 15 дена од 
приемот на ова Решение до надлежното 
Министерство за локална самоуправа.  
 
Решението е доставено до: 
-  Подносителот на барањето 
-  Архивата на општината 

- Одделение за финансиски  
прашања 
 
Број09-397/2         Општина Маврово и Ростуше 
23.12.2015 год.                Градоначалник 
Р о с т у ш е                Мукрем Мехмеди, с.р. 

 
122. 
Врз основа на член 132 став 14 од Законот за 
основно образование /,,Сл.Весник на РМ”  број 
/,,Сл.Весник на РМ”  број број 103/08, 33/10, 
116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 
24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15 и 
145/15/, а во согласност со член 50, став 1 точка 
16 од Законот за локална самоуправа 
/,,Сл.Весник на РМ број 05/2002/, Гадоначалникот 
на Општина Маврово и Ростуша на ден 
22.12.2015 година, го донесе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
За избор на директор на  Основното училиште 

 ,,Јосип Броз Тито’’ - с.Жировница 
 

1. Реџеп Реџепоски, од с. Жировница, 
дипломиран професор по географија, се 
именува за директор на Основното 
Училиште ,,Јосип Броз Тито” – 
с.Жировница, со мандат од 4 /четири/ 
години сметано од денот на 
донесувањето на ова Решение. 

 
2. Ова Решение влегува во сила со денот 

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

 
О б р а з л о ж е н и е  

 Врз основа на член 132 став 14 од 
Законот за за основно образование /,,Сл.Весник 
на РМ”  број 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 
42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 
135/14, 10/15, 98/15 и 145/15), a по претходно 
спроведена постапка од страна на Училишниот 
одбор на Основно Училиште ,,Јосип Броз Тито’’ – 
с.Жировница, односно по објавен јавен оглас и 
достава на пропратна документација од страна 
на Училишниот одбор на ОУ ,,Јосип Брзо Тито,, - 
с.Жировница со предлог на кандидат за директор 
на Основно Училиште,,Јосип Броз Тито’’ 
с.Жировница, број 02-104/2 од 16.12.2015 година, 
Градоначалникот на Општината, во законскиот 
рок од 10 дена од добивањето на предлогот да 
единствениот кандидат Реџеп Реџепоски биде 
избран за директор на Основно Училиште ,,Јосип 
Броз Тито’’ – с.Жировница,  го прифати 
предлогот и се произнесе како во диспозитивот 
на ова Решение.           

 
УПАСТВО ЗА ПРАВНА ПОУКА: Незадоволната 
страна има право да вложи жалба во рок од 15 
дена од приемот на ова Решение до Државна 



комисија за одлучување во управна постапка и 
постапка од работен односи во втор степен, а 
преку првостепениот орган Градоначалникот на 
Општина Маврово и Ростуше.  
 
Решението е доставено до: 
- Реџеп Реџепоски 
- Архивата на општината 
- О.У. ,,Јосип Броз Тито,, 
  с.Жировница 

 
Број09-395/2         Општина Маврово и Ростуше 
23.12.2015 год.                Градоначалник 
Р о с т у ш е                Мукрем Мехмеди, с.р. 
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