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1. 
    Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од 
Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на 
РМ’’ број 05/2002/, а во согласност со член 34 
став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуша /,,Сл.Гласник на 
Општина Маврово и Ростуша’’ број 06/2008 
(пречистен текст) и 13/2010/, Градоначалникот на 
Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот   
 

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Одлуката за изменување и 
дополнување на Одлуката за организаицијата, 

делокругот и начинот на извршувањена задачите 
на општинската администрација на Општина 

Маврово и Ростуше 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
изменување и дополнување на Одлуката за 
организаицијата, делокругот и начинот на 
извршувањена задачите на општинската 
администрација на Општина Маврово и Ростуше, 
број 08-20/3 што Советот на Општината Маврово 
и Ростуше ја донесе на 24-рата седница одржана 
на ден 26.01.2015 година. 
 
Број 09-30/1         Општина Маврово и Ростуше 
27.01.2015 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р.  
 
Врз основа на член 57 став 4 од Законот за 
локална самоуправа (,,Сл.весник на РМ,, бр.5/02) 
и член 3 од Уредбата за начелата на внатрешна 
организација на органите на државната управа 
(Сл.весник на РМ,, бр.105/07, 146/2007 и 
149/2011) и член 25, став 1, точка 26, од Статутот 
на Општината /,,Сл.Гласник на Општина Маврово 
и Ростушe” број 06/2008 – пречистен текст, 
Советот на Општина Маврово и Ростуше на 
седницата одржана на ден 26.01.2015 година ја 
донесе следната 
 

О Д Л У К А 
За изменување и дополнување на Одлуката 

за органицијата, делокругот и начинот на 
извршување на задачите на општинската 

администрација на  
Општина Маврово и Ростуше 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се прави изменување и 
дополнување во Одлуката за организацијата, 
делокругот и начинот на извршување на 
задачите на општинската администрација на 
Општина Маврово и Ростуше бр.07-119/7 од 
19.03.2010 година во точка 2. Видови на 
организациски единици на општинската 
администрација, членот 7  се менува и гласи: 

Општинската администрација на 
Општина Маврово и Ростуше се организира во 7 
(седум) одделенија. 
 

Член  2 
 Во точка 2. Видови на организациски 
единици на општинската администрација , 
членот 10 се менува и гласи:  
Општинската администрација на Општина 
Маврово и Ростуше се организира во следните 
одделенија: 

1. Одделение за нормативно-правни работи 
и јавни дејности; 

2. Одделение за општи работи;  
3. Одделение за управување со човечки 

ресурси; 
4. Одделение за финансиски прашања; 
5. Одделение за урбанизам, комунални 

дејности, локален економски развој и 
заштита на животната средина; 

6. Одделение за инспекциски надзор; 
7. Одделение за внатрешна ревизија; 

 
Член  3 

 Во точка 3. Делокруг и начин на 
извршување на задачите, членот 11 се менува и 
гласи: 

Член 11 
Одделението за нормативно-правни 

работи и јавни дејности ги врши работите што 
се однесуваат на: 

 изготвува општи, поединечни и 
нормативни акти од надлежност на 
советот и градоначалникот; 

 дава мислење на актите од аспект на 
нивната законитост; 

 ги следи прописите и нивните измени и 
дополнувања; 

 врши стручни и организациски работи за 
советот и градоначалникот; 

 врши подготвување на седниците на 
Советот и на неговите комисии; 

 постапување по претставки и предлози; 

 предлага и спроведува мерки и 
активности за поддршка на 
образованието, културата, спортот, 
здравствената и социјалната заштита во 
општината; 

 унапредување на спортските и културни 
збиднувања и манифестации на 
подрачјето на општината; 

 врши работи од меѓународна соработка 
со збратимени општини; 

 врши работи од областа на односи со 
јавноста; 

 врши и други работи што ќе му бидат 
доверени од советот и градоначалникот 
на општината; 

 
Член  4 

Во точка 3. Делокруг и начин на 
извршување на задачите, по членот 11 се додава 
нов член 11- а кој гласи: 

 
 



Член 11-а 
Одделение за општи работи ги врши 

работите кои се однесуваат на:  

 архивското работење и административно 
технички работи;  

 канцелариското работење кое опфаќа 
прием, отворање, евиденција и 
испраќање на актите на органите на 
општината; 

 ракување со документи на општината и 
чување се до нивното уништување, 
односно превземање на Државниот 
архив на Р.Македонија; 

 вршење на секретарски работи за 
потребите на градоначалникот; 

 достава на материјали и документи;  

 грижа за одржување на хигиената во 
општинската зграда; 

 вршење превод на материјали и 
документи за потребите на општинската 
администрација; 

 вршење превоз на градоначалникот, 
вработените во општинската 
администрација и членовите на Советот 
на општината за службени потреби;  

 одржувањето на објектите, опремата и 
инвентарот; 

 предлага и спроведува мерки и 
активности за противпожарна заштита, 
заштита и спасување и управување со 
кризи; 

 врши и други работи што ќе му бидат 
доверени од советот и градоначалникот 
на општината; 

 
Член 5 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден 
сметано од денот на објавувањето во 
(,,Сл.гласник на Општина Маврово и Ростуша,,) а 
ќе се применува по добиена согласност од 
Агенцијата за администрација. 
 
Број 08-20/3               Совет на Општина Маврово 
26.07.2015 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.  
     

 
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ 

ОРГАНОГРАМ 
 

ГРАДОНАЧАЛНИК  

I 
I 
I 

1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА НОРМАТИВНО-ПРАВНИ 
РАБОТИ И ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ 

I 
I 
I 

2. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОПШТИ РАБОТИ 

I 
I 
I 

3. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО 
ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 

I 
I 
I 

4. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА 

I 
I 
I 

5. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ 
ДЕЈНОСТИ, ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И 

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

I 
I 
I 

6. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР 

I 
I 
I 

7. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА 

 
2. 
      Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од 
Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на 
РМ’’ број 05/2002/, а во согласност со член 34 
став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуша /,,Сл.Гласник на 
Општина Маврово и Ростуша’’ број 06/2008 
(пречистен текст) и 13/2010/, Градоначалникот на 
Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот   
 

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Одлуката за изработка на 

печати 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за изработка 
на печати, број 08-20/4 што Советот на 
Општината Маврово и Ростуше ја донесе на 24-
рата седница одржана на ден 26.01.2015 година. 
 
Број 09-30/2         Општина Маврово и Ростуше 
27.01.2015 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р.  
 

Врз основа на член 62, став 1 од Законот 
за локалната самоуправа (Службен Весник на 
РМ, бр.05/2002),Статутарна Одлука за 
изменаување и дополнување на Статутот на 
Општината Бр.07-366?3 од 27.11.2014 година и 
член 25, став 1 точка 42 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуше (Службен Гласник на 
Општина Маврово и Ростуше, бр.06/2008) и член 
2 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за територијална организација на 
единиците на локалната самоуправа (Службен 
Весник на РМ, бр.149/2014), Советот на Општина 
Маврово и Ростуше, на седницата одржана на 
ден 26.01.2015 година ја донесе следната: 



О  Д  Л  У  К  А 
 за изработка на печати 

 

1. Со оваа Одлука Советот на Општина 

Маврово и Ростуше одлучува да се 

изврши изработка на нови печати и 

штембили на општината, а сето тоа врз 

основа на Измените и дополнувањата на 

Законот за територијална организација на 

единиците на локалната самоуправа со 

кој се менува името на општината од 

„Општин Маврово и Ростуша“ во 

„Општина Маврово и Ростуше“ и 

повлекување од употреба на старите 

печати и штембили. 

2. Изработката и повлекувањето се 

однесува на печатите и штембилите кои 

се во употреба во Општина Маврово и 

Ростуше и тоа во седиштето во 

с.Ростуше (Одделение за правни, општи 

работи и јавни дејности, Одделение за 

финансиски прашања и Одделение за 

човечки ресурси) и Одделението за 

урбанизам, комунални дејности, локален 

економски развој и заштита на животната 

средина и Одделение за инспекциски 

надзор во Маврови Анови. 

3. Измената на печатите и штембилите 

соодветно се извршува и на турски јазик 

како втор службен јазик на општината. 

4. Формата и големината на печатите и 

штембилите останува во потполност иста 

и непроменета како и тие што се 

повлекуваат од употреба. 

5. Старите печати и штембили кои со оваа 

Одлука се ставаат вон употреба да се 

достават до Државниот архив на РМ на 

чување, за што ќе се состави Записник за 

примопредавање на истите, во кој ќе 

биде наведен бројот на печати и 

штембили. 

6. Сите акти печатирани со печатите кои ќе 

бидат ставени вон употреба а после 

денот на влегување во сила на оваа 

Одлука нема да произведат правно 

дејство. 

7. Оваа Одлука влегува во сила осмиот 

денот од нејзиното објавување во 

„Службен Гласник на Општина Маврово и 

Ростуше“. 

 
Број 08-20/4               Совет на Општина Маврово 
26.07.2015 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. 

3. 
    Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од 
Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на 
РМ’’ број 05/2002/, а во согласност со член 34 
став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуша /,,Сл.Гласник на 
Општина Маврово и Ростуша’’ број 06/2008 
(пречистен текст) и 13/2010/, Градоначалникот на 
Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот   
 

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Одлуката за измена и 

дополна на Одлуката за извршување на Буџетот 
за 2015 година ан Општина Маврово и Ростуше 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за измена и 
дополна на Одлуката за извршување на Буџетот 
за 2015 година ан Општина Маврово и Ростуше, 
број 08-20/5 што Советот на Општината Маврово 
и Ростуше ја донесе на 24-рата седница одржана 
на ден 26.01.2015 година. 
 
Број 09-30/3         Општина Маврово и Ростуше 
27.01.2015 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 (Сл.Весник на РМ 
бр.5/2002), член 23 став 8  од Законот за 
финансирање  на единиците на локаклната 
самоуправа (Сл.весник на РМ бр.61/2004, 
96/2004, и 22/2007) и член 25, став 1, точка 4 од 
Статутот на Општина Маврово и Ростуше 
(Слгласник на општината бр. 06/2008 прочистен 
текст,) Советот на Општина Маврово и Ростуше 
на седницата одржана на де  26.01.2015 година, 
донесе 

О  Д  Л  У  К  А 
За измена и дополна на одлуката за 

извршување на Буџетот за 2015 година на 
Општина Маврово и Ростуше 

 
Член  1 

Во одлуката за извршување на буџетот за 2015 
година на Општина Маврово и Ростуше бр.07-
388/5 од 24.12.2014 година (Објавена во 
сл.гласник бр.   12/2014 година) во преамбулата 
на одлуката се заменува став „5“ со став „8“. 

 
Член  2 

Во членот 9 став 1, алинеја 1 се додава текстот„ 
Коефициентот за утврдување на платата на 
градоначалникот изнесува -2,70, и вредноста на 
основицата изнесува 26,755 денари, согласно 
Законот за плати и други надоместоци на 
избрани и именувани лица. 

 
Член  3 

Во член 24 се додава нови 3 става,  кој 
гласат: 

 „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 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување. 
 
Број 08-20/5               Совет на Општина Маврово 
26.07.2015 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.  
 
4. 
    Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од 
Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на 
РМ’’ број 05/2002/, а во согласност со член 34 
став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуша /,,Сл.Гласник на 
Општина Маврово и Ростуша’’ број 06/2008 
(пречистен текст) и 13/2010/, Градоначалникот на 
Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот   
 

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Одлуката за поставување на 

споменик-споменик обелечје на КП бр. 295, КО 
Ниќифорово, м.в. ,,Црн Камен,, Општина 

Маврово и Ростуше 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
поставување на споменик-споменик обелечје на 
КП бр. 295, КО Ниќифорово, м.в. ,,Црн Камен,, 
Општина Маврово и Ростуше, број 08-20/6 што 
Советот на Општината Маврово и Ростуше ја 
донесе на 24-рата седница одржана на ден 
26.01.2015 година. 
 
Број 09-30/4         Општина Маврово и Ростуше 
27.01.2015 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 
бр.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 за 
издавање на градби односно поставување на 
опремата за кои нее потребно одобрение за 
градење“ (Сл.Весник на РМ бр.31/11), Советот на 
Општина Маврово и Ростуше на седнницата 
одржана на ден 26.01.2015 година ја донесе 
следната 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За поставување на споменик-спомен обележје 
на КП бр.295, КО Никифорово, м.викано „Црн 

Камен“ Општина Маврово и Ростуше. 
 

Член  1 
Советот на Опшина Маврово и Ростуше 

на барање на МЗ с.Никифорово, МЗ с.Маврово, и 
З.Г Мавровско рекански регион, утврди потреба 
од поставување на споменик-„Христијански 
спомен објект“ на КП бр.295, м.викано „Црн 
Камен“ , КО Никифорово на имот на Република 
Македонија-Општина Маврово и Ростуше. 
 

Член  2 
Прилог на оваа одлука е графичкиот дел 

кој поконкретно ја определува локацијата за 
поставување на спомен обележјето, 
„Христијански спомен објект“- во рамките на КП 
бр.295 м.викано „Црн Камен“ КО Никифорово 
како изгледот и височината на спомен 
обележјето. 
 

Член  3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во Службен 
гласник на Општина Маврово и Ростуше. 

 
Број 08-20/6               Совет на Општина Маврово 
26.07.2015 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.  
 
5. 
    Vrz osnova na ~len 33 i 35 od Uredbata za 
kancelarisko i arhivsko  rabotewe  /,,Slu`ben 
Vesnik na RM” broj 58/96/, a vo soglasnost so 
~len 50, stav 1, to~ka 16 od Zakonot za lokalna 
samouprava /,,Sl.Vesnik na RM” broj 05/2002/, 
Gradona~alnikot na Op{ina Mavrovo i 
Rostu{e na den 08.01.2015 donese 
 

R E [ E N I E  
 Za formirawe na Komisija za odbirawe 

i evidentirawe na arhivskata gra|a na 
Op{tina Mavrovo i Rostu{e za 2014 godina 

 



1. Se formira Komisija za odbirawe i 
evidentirawe na arhivskata gra|a i 
izdvojuvawe na dokumentarniot materijal vo 
edinicata za lokalna samouprava Op{tina 
Mavrovo i Rostu{e za 2014 godina. 

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

Rakovoditel na Oddelenie za upravuvawe so 
~ove~ki vo Op{tina Mavrovo i Rostu{a;    

^lenovi: -  ULVIJA BE]IRI - 
Samostoen referent - arhivar vo  Oddelenie 
za pravni, op{ti raboti i javni dejnosti vo 
Op{tina Mavrovo i Rostu{e i 
                            - VIKTORIJA SPASESKA - 
Samostoen referent – Administrativni raboti 
vo Oddelenito za urbanizam, komunalni 
dejnosti, lokalen ekonomski razvoj i za{tita 
na `ivotna sredina vo Op{tina Mavrovo i 
Rostu{e  
 
 2. Komisijata ima zada~a, vrz osnova na 
Listata na arhivskata gra|a od trajna vrednost 
i Listata na dokumentarniot materijal so 
rokovi na negovo ~uvawe da izvr{i odbirawe 
na arhivskata gra|a i izdvojuvawe na 
dokumentarniot materijal za 2015 godina.     
 
 3. Po izvr{enoto odbirawe na 
arhivskata gra|a, Komisijata }e izvr{i 
evidentirawe (izrabotka na popis i opis) na 
arhivskata gra|a vo 2 (dva) primeroci od koi 1 
(eden) }e dostavi do Arhivot vo predvideniot 
zakonski rok odnosno najdocna 31 mart 
tekovnata godina.   
 
 4. Po izvr{enoto odbirawe na 
dokumentarniot materijal, Komisijata }e 
izvr{i klasificirawe na dokumentarniot 
materijal spored rokovite na negovo ~uvawe.     
 
 Raboteweto na Komisijata po~nuva 
vedna{ po priemot na Re{enieto i }e trae do 
izvr{uvaweto na zada~ite, a najmnogu do 31 
mart 2015 godina.  
 
Re{enieto e dostaveno do:  

1. ^lenovite na Komisijata  
2. Arhivata na Op{tinata 
3. Nadle`noto-podra~no oddelenie    

na Arhivot na Makedonija                        
 
        
Број 09-1/1         Општина Маврово и Ростуше 
08.01.2015 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р.  
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