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6. 
    Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од 
Законот за локална самоуправа /,,Сл.Весник на 
РМ‟‟ број 05/2002/, а во согласност со член 34 
став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуша /,,Сл.Гласник на 
Општина Маврово и Ростуша‟‟ број 06/2008 
(пречистен текст) и 13/2010/, Градоначалникот на 
Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот   
 

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Заклучоците за усвојување 

на Завршните сметки за работењето во 2014 
година на Основните училишта во Општина 

Маврово и Ростуше 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВААТ, Заклучоците за 
усвојување на Завршните сметки за работењето 
во 2014 година на Основните училишта во 
Општина Маврово и Ростуше и тоа: OУ ,,Денче 
Дејаноски,, М.Анови, ОУ ,,Ѓорѓи Пулески,, 
с.Ростуше, ОУ ,,Блаже Конески,, с.Скудриње и 
ОУ ,,Ј.Б.Тито,, с.Жировница, број 08-68/3 што 
Советот на Општината Маврово и Ростуше ги 
донесе на 25-тата седница одржана на ден 
26.02.2015 година. 
 
Број 09-73/1         Општина Маврово и Ростуше 
27.02.2015 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 /‟‟Службен Весник на Р.М “ 
број 05/2002/, а во согласност со член 15 став 1, 
точка 8 и член 25 став 1 точка 31 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуше / пречистен текст 
Сл.Гласник бр.06/2008 година,  

Советот на Општината на седницата 
одржана на ден 26.02.2015 година, го донесе 
следниот 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

I. Советот на Општина Маврово и 
Ростуше ги усвои Завршните сметки 
за работењето во 2014 година на 
Основните Училишта во Општина 
Маврово и Ростуше: ,,Денче 
Дејаноски,, М.Анови „Блаже Конески„ 
од с.Скудриње, ,,Ѓорѓи Пулески,,, 
с.Ростуше и ,Ј.Б.Тито,, с.Жировница.  

 
II. Примерок од овој заклучок да се 

достави до Градоначалникот, 
директорите на Основните Училишта 
и архивата. 

 
III. Овој заклучок влегува во сила со 

денот на неговото  објавување во 
„‟Службен Гласник на Општина 
Маврово и Ростуше‟‟. 

 

Број 08-68/3                Совет на Општина Маврово 
26.02.2015 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.     
       
7. 
    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 Заклучокот за усвојување на 
Завршната сметка за работењето во 2014 година 
на Средното Општинско училиште во Општина 

Маврово и Ростуше 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за 
усвојување на Завршната сметка за работењето 
во 2014 година на Средното Општинско 
училиште ,,Маврово-Ростуше,, во Општина 
Маврово и Ростуше, број 08-68/4 што Советот на 
Општината Маврово и Ростуше го донесе на 25-
тата седница одржана на ден 26.02.2015 година. 
 
Број 09-73/2         Општина Маврово и Ростуше 
27.02.2015 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 /‟‟Службен Весник на Р.М “ 
број 05/2002/, а во согласност со член 15 став 1, 
точка 8 и член 25, став 1, точка 31 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуше / пречистен текст 
Сл.Гласник бр.06/2008 година,  

Советот на Општината на седницата 
одржана на ден 26.02.2015 година, го донесе 
следниот 

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

 
I. Советот на Општина Маврово и 

Ростуше ја усвои Завршната сметка 
за работењето во 2014 година на 
Средното општинско училиште 
„Маврово-Ростуше“ с.Ростуше.  

 
II. Примерок од овој заклучок да се 

достави до Градоначалникот, 
директорот на СОУ„ Маврово-
Ростуше“ и архивата. 

 
III. Овој заклучок влегува во сила со 

денот на неговото  објавување во 
„‟Службен Гласник на Општина 
Маврово и Ростуше‟‟. 

 
Број 08-68/4                Совет на Општина Маврово 



26.02.2015 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.     
     
8. 
    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 усвојување на 
Завршната сметка на ЈПКД ,,Маврово,, Маврови 

Анови за 2014 година 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
усвојување на Завршната сметка на ЈПКД 
,,Маврово,, Маврови Анови за 2014 година, број 
08-68/5 што Советот на Општината Маврово и 
Ростуше ја донесе на 25-тата седница одржана 
на ден 26.02.2015 година. 
 
Број 09-73/3         Општина Маврово и Ростуше 
27.02.2015 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш е                   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 Ростуше 
на седницата одржана на ден 26.02.2015  година, 
донесе 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За усвојување на завршната сметка на ЈПКД 
,,Маврово,,    Маврови Анови за 2014 година 

 
Член   1 

 Советот на Општина Маврово и Ростуша 
ја усвои Завршната сметка на Јавното 
претпријатие за комунални дејности ,,Маврово,, 
од Маврови Анови 2014 година. 
 
 На остварените приходи и расходи е 
извршен следниот распоред: 
 

1. Вкупен износ на остварени приходи 
изнесува .. 18.232.216,85 денари. 

2. Вкупен износ на остварени расходи 
изнесува ... 17.255.552,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 2015 година. 
 

Член  3 
Општиот дел од Завршната сметка на 

Јавното претпријатие за комунални 
дејности„Маврово“ на Општина Маврово и 
Ростуше за 2014 година ќе биде објавен во 
Службен гласник на локалната самоуправа 
Маврово и Ростуше  

 
Член  4 

 Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник 
на Општина Маврово и Ростуше”. 
 
Број 08-68/5                Совет на Општина Маврово 
26.02.2015 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. 
9. 
    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 Заклучокот за усвојување на 
финансискиот план на ЈПКД ,,Маврово,, Маврови 

Анови за водоснабдување и собирање на 
цврстиот отпад на територијата на општината за 

2015 година 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за 
усвојување на финансискиот план на ЈПКД 
,,Маврово,, Маврови Анови за водоснабдување и 
собирање на цврстиот отпад на територијата на 
општината за 2015 година, број 08-68/6 што 
Советот на Општината Маврово и Ростуше ја 
донесе на 25-тата седница одржана на ден 
26.02.2015 година. 
 
Број 09-73/4         Општина Маврово и Ростуше 
27.02.2015 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 29 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  
26.02.2015 година, го  донесе следниот  



З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

I.      Советот на Општина Маврово и 
Ростушe  го усвои финансискиот план 
на ЈПКД ,,МАВРОВО,, од  Маврови 
Анови за водоснабдување и 
собирање на цврстиот отпад на 
територијата на општината за 2015 
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 08-68/6                Совет на Општина Маврово 
26.02.2015 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.     
10. 
    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 Заклучокот за усвојување на 

Годишната Програма за работа на ЈПКД 
,,Маврово,, Маврови Анови за водоснабдување и 
собирање на цврстиот отпад на територијата на 

општината за 2015 година 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за 
усвојување на годишната програма за работа на 
ЈПКД ,,Маврово,, Маврови Анови за 
водоснабдување и собирање на цврстиот отпад 
на територијата на општината за 2015 година,  
број 08-68/7 што Советот на Општината Маврово 
и Ростуше ја донесе на 25-тата седница одржана 
на ден 26.02.2015 година. 
 
Број 09-73/5         Општина Маврово и Ростуше 
27.02.2015 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 Ростуше /пречистен текст 
Сл.Гласник бр.06/2008 година,  

Советот на Општината на седницата 
одржана на ден  26.02.2015 година, го  донесе 
следниот  

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

 
  I      Советот на Општина Маврово и Ростуша  ја 

усвои  годишната  програмата за работа на 
ЈПКД ,,МАВРОВО,, од  Маврови Анови за 
водоснабдување и собирање на цврстиот 
отпад за 2015 година на територијата на 
општината. 

 
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 Ростуше‟‟. 

Број 08-68/7                Совет на Општина Маврово 
26.02.2015 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.   
11. 
    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 Заклучокот за усвојување на 
Годишниот Извештај за финансиското работење 
на Општина Маврово и Ростуше за 2014 година 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за 
усвојување на Годишниот Извештај за 
финансиското работење на Општина Маврово и 
Ростуше за 2014 година, број 08-68/8 што 
Советот на Општината Маврово и Ростуше го 
донесе на 25-тата седница одржана на ден 
26.02.2015 година. 
 
Број 09-73/6         Општина Маврово и Ростуше 
27.02.2015 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 4 од Статутот на 
општината, и член 124, и член 149, став 2 , од 
Деловникот за работа на Советот. 



Советот на Oпштина Маврово и Ростуше 
на седницата одржана на ден 26.02.2015  година, 
донесе 

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

 
I.      Советот на Општина Маврово и 

Ростуше  го усвои годишниот 
извештај за финансиското работење 
на Општина Маврово и Ростуша за 
2014 година. 

 
II.      Примерок од овој Заклучок да се 

достави до градоначалникот, и 
архивата на општината. 

 
III.  Овој Заклучок влегува во сила со 

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

 
Број 08-68/8                Совет на Општина Маврово 
26.02.2015 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.   
12. 
    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 Завршната сметка на 
Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2014 

година 
 

 СЕ ПРОГЛАСУВА, Завршната сметка на 
Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2014 
година, број 01-68/9 што Советот на Општината 
Маврово и Ростуше ја донесе на 25-тата седница 
одржана на ден 26.02.2015 година. 
 
Број 09-73/7         Општина Маврово и Ростуше 
27.02.2015 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р.  
 
13. 
    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 одобрување на 

Завршната сметка на Буџетот на Општина 
Маврово и Ростуше за 2014 година   

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
одобрување на Завршната сметка на Буџетот на 
Општина Маврово и Ростуше за 2014 година,  
број 08-68/10 што Советот на Општината 
Маврово и Ростуше ја донесе на 25-тата седница 
одржана на ден 26.02.2015 година. 
 
Број 09-73/8        Општина Маврово и Ростуше 
27.02.2015 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 /”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 124 , и член 149, став 2 , од Деловникот 
за работа на Советот. 

Советот на Општина Маврово и Ростуше 
на седницата одржана на ден 26.02.2015 година, 
донесе 
 

О  Д  Л  У  К  А 
 За одобрување на завршната сметка на 

Буџетот на Општина 
Маврово и Ростуше за 2014 година. 

 
Член   1 

 Се одобрува Завршната сметка на 
Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2014 
година. 
 На остварените приходи и расходи е 
извршен следниот распоред: 

1. Вкупен износ на остварени приходи 
изнесува ....140.336.236,оо денари. 

2. Вкупен износ на остварени расходи 
изнесува ....124.872.169,оо денари. 

3. Вкупен износ на пренесен вишок на 
средства ........2.055.631,оо денари. 

 
Член   2 

 Остварениот вишок во износ од 
2.055.631,оо денари се пренесува во Буџетот на 
Општината Маврово и Ростушe за 2015 година, 
кој се состои од: 
 Разликата помеѓу остварените приходи и 
извршените расходи на буџетот на наменски 
дотации во износ од 4.287.846,00 денари се 
пренесува како вишок на приходи од 
предходната година на буџетот на наменски 
дотации на Општина Маврово и Ростушe за 2015 
година. 
 Разликата помеѓу остварените приходи и 
извршените расходи на буџетот на донации во 
износ од 4.541.154,00 денари, се пренесуваат 
како вишок на приходи од прдходната година на 



буџетот на донации на ЕЛС Маврово и Ростуше 
за 2015 година. 
 

Член   3 
 Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во “Службен 

гласник на Општина Маврово и Ростушe”. 
 
Број 08-68/10             Совет на Општина Маврово 
26.02.2015 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.   
14. 
    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 формирање на 

Младински совет во Општина Маврово и 
Ростуше 

  
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
формирање на Младински совет во Општина 
Маврово и Ростуше, број 08-68/11 што Советот 
на Општината Маврово и Ростуше ја донесе на 
25-тата седница одржана на ден 26.02.2015 
година. 
 
Број 09-73/9        Општина Маврово и Ростуше 
27.02.2015 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р.  
 

Врз основа на член 25, став 1, точка 37 и 
член 52г  од Статутот на Општина Маврово и 
Ростушe ( Сл. гласник на Општина Маврово и 
Ростушe бр.06/2008),  Советот на Општина 
Маврово и Ростушe на седницата одржана на 
ден 26.02.2015 год., донесе 

 
О Д Л У К А 

За формирање на Младински општински совет 
во Општина Маврово и Ростушe 

 
Член 1 

Целите на овој совет се: креирање 
претставничко тело на младите и младинските 
здружувања во Општина Mаврово и Ростушe; 
зајакнување на капацитетите за општествена 
ангажираност кај младите; овозможување 
неформално образование, тренинг, обука и 
развој на вештини кај младите; зголемен 
ангажман на младите во помагање на локалната 
заедница; промоција на младинско учество; 
претставување на потребите и интересите на 
младите; вклучување на младите во носењето 

одлуки на локално ниво; зголемена комуникација 
меѓу младите и Локалната самоуправа; 
зголемена прекугранична соработка меѓу 
младите од Општина Маврово и Ростушe и 
општините од соседните држави; промоција на 
плурализам во младинското здружување и 
организирање. 

Член 2 
За претседател и членови на Општинскиот 
младински совет на Општина Маврово и Ростушe 
СЕ ИМЕНУВААТ: 

1. Мурсел    Имери- Ростуше 

2. Тахир       Зунуни- Присојница 

3. Сулејман  Хоџа - Ростуше 

4. Беким       Рамадани- Ростуше 

5. Един        Исмаили - Велебрдо 

6. Синиша   Билбилоски- Врбен 

7. Драгче     Давидовски - Маврово 

Член 3 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен гласник на  
Општина Маврово и Ростушe“. 
 
Број 08-68/11             Совет на Општина Маврово 
26.02.2015 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.   
 
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 Ростуше го донесе следниот   
 

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

општински совет за безбедност на сообраќајот на 
патиштата во Општина Маврово и Ростуше 

   
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
формирање на  општински совет за безбедност 
на сообраќајот на патиштата во Општина 
Маврово и Ростуше, број 08-68/12 што Советот 
на Општината Маврово и Ростуше ја донесе на 
25-тата седница одржана на ден 26.02.2015 
година. 
 
Број 09-73/10        Општина Маврово и Ростуше 
27.02.2015 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р.  
 

Врз основа на член 412 од Законот за 
безбедност на патиштата („Сл.весник на РМ“ 
бр.54/07“) и член 25, став 1, точка 37 и член 52 а 
од Статутот на Oпштина Маврово и Ростушe ( 
Сл. гласник на Општина Маврово и Ростушe 



бр.06/2008), Советот на Општина Маврово и 
Ростушe на седницата одржана на ден 
26.02.2015 год, донесе 

 
О Д Л У К А 

За формирање на општински совет за 
безбедност на сообраќајот на патиштата во 

Општина Маврово и Ростушe 
 

Член 1 
Заради развивање и унапредување на 

сообраќајно образование и воспитување на 
учесниците во сообраќајот, остварување на 
соработка и координација во развивањето на  
сообраќајно - превентивна работа и 
самозаштита, унапредување на општата 
безбедност на сообраќајот на патиштата како 
работа од општествен интерес, како и заради 
иницирање и предлагање на потребни мерки за 
поголема безбедност на сообраќајот на 
патиштата, во Република Македонија 
функционира Републички совет за безбедност на 
сообраќајот на патиштата, а општините и градот 
Скопје - општински совети за безбедност на 
сообраќајот на патиштата како посебни 
општински совети за безбедност на сообраќајот 
на патиштата како посебни општински тела, 
односно совет за безбедност на сообраќајот на 
патиштата во градот Скопје. 

 
Член 2 

За претседател и членови на Општинскиот 
совет за безбедност на сообраќајот на патиштата 
во Општина Маврово и Ростушe СЕ 
ИМЕНУВААТ: 

8. Рефик Пајкоски- Жировница, командир на 

ПС Ростуше 

9. Павле Гостивар, командир на ПС 

Маврови Анови    

10. Ведат Зеќири- вработен во ПС 

Жировница 

11. Кабир Јакупоски – Скудриње, вработен во 

Општина Маврово и Ростуше 

12. Бобо Лајкоски – Маврово, вработен во 

Општина Маврово и Ростуше 

13. Ален Мехмеди-Ростуше, автопревозник 

14. Амир Елмази- Жировница, автопревозник 

 
Член 3 

Задачи на Советот од членот 1 на оваа Одлука 
се: 
•   унапредување на работите сврзани со 
безбедноста на сообраќајот на патиштата, 
• унапредување на сообраќајното воспитување и 
образование на учесниците во сообраќајот и 
развивање на сообраќајно - образовната работа 
на пред училишните установи и училиштата, 
• остварување соработка и координација во 
превентивната работа на државните  органи, 

институциите, правните лица и другите субјекти 
по прашањата на самозаштита во областа на 
сообраќајот на патиштата, 
• организирање и учество во сообраќајно - 
воспитни акции и манифестации од областа  
на сообраќајната превентива, 
• поттикнување, развивање и помагање на 
научно - истражувачка работа во областа на 
сообраќајот на патиштата, 
• набавка и издавање на сообраќајно - воспитни 
публикации, филмови и слично, 
• организирање на научни и стручни собири за 
работа од областа на безбедноста на  патниот 
сообраќај и соработка со средствата за јавно 
информирање, заради навремено, целосно и 
објективно информирање на јавноста за меркита 
за унапредување на сообраќајната превентива и 
безбедноста на сообраќајот на патиштата. 

 
Член 4 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Oпштина Маврово и Ростушe“. 
 
Број 08-68/12             Совет на Општина Маврово 
26.02.2015 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.   
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 Ростуше го донесе следниот   
 

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Одлуката за усвојување на 
Урбанистички план за село Маврово со детална 

разработка на дел од Урбан блок-5 и дел од 
Урбан блок -7 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
усвојување на Урбанистички план за село 
Маврово со детална разработка на дел од Урбан 
блок-5 и дел од Урбан блок -7, број 08-68/13 што 
Советот на Општината Маврово и Ростуше ја 
донесе на 25-тата седница одржана на ден 
26.02.2015 година. 
 
Број 09-73/11        Општина Маврово и Ростуше 
27.02.2015 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш е                   Мукрем Мехмеди, с.р.  
 
Врз основа на член 25 став 5 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање (Службен 
Весник на Р.М. бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 
18/11) и член 22 став 1, точка 1, од Законот за 
локална самоуправа, и член 25, став 1, точка 7 



од Статутот на Општина Маврово и Ростуше 
(Сл.гласник на општината бр.06/2008). 

 Советот на Oпштина Маврово и Ростуше 
на седница одржана на ден 26.02.2015 год. 
донесе  
 

О Д Л У К А 
за усвојување на „Урбанистичкиот план за село 

Мавровo со детална 
разработка на дел од Урбан блок-5 и дел од 

урбан блок-7 
 

Член 1  
          Советот на општина Маврово и Ростуше го 
усвојува „Урбанистичкиот план за село Маврово 
со детална разработка на дел од Урбан блок -5 и 
дел од урбан блок -7“, со плански опфат: 
Границата на плански опфат на урбанистичкиот 
план е сложена линија и е дефиниран приближно 
на следниот начин: на север границата 
започнува на ~ 75 м од крстосницата на 
регионалниот пат Р-413 и патот за с.Кичиница во 
правец кон с.Маврово и се движи на југ по 
Регионалниот пат Р-413 под и над патот до 
завршетокот на с.Маврово т.е. до почетокот од 
делницата на Регионалниот пат - од с.Маврово 
кон с.Никифорово -  во должина,  а во ширина од 
мах. кота на М.Езеро-на исток до на запад 
сложена граница по катастарски парцели а 
некаде по почетокот на појасот од шума.  
          Планот е со опфат од 201,768 ха и е 
поделен на 26 Урбани блокови. Во опфатот се 
предвидени намените: А-домување со 62,08 % , 
Б-комерцијални и деловни намени со 10,27 %, В-
јавни институции со 0,65 %, Г-производство, 
дистрибуција и сервиси со 0,08 %, Д-зеленило, 
спорт и рекреација и меморијални простори со 
8,60% и Е-инфраструктура со 13,39 %, Регулиран 
водотек 0,79 % и заштитна зона на валобран на 
Езеро 4,15 % .           
          Во рамките на овој урбанистички план за 
село е содржана и детална разработка на дел од 
У.Б. „5“ и дел од У.Б. „7“ со површина од 2,94 ха 
со основни класи на намена А,Д и Е, со следните 
граници на урбаниот опфат : на север во У.Б.„5“ - 
граница започнува од Рег. пат Р-413 поминува по 
северната граница на КП бр. 416 продолжува по 
границата на КП бр. 417 и 418/1 до мах. кота на 
М.Езеро - на исток се движи по мах. кота на 
М.Езеро до јужната граница на КП бр. 447 
продолжува да се движи кон запад по границата 
на КП бр. 438 до регионалниот пат Р-423 , на 
запад граница претсавува Регионалниот пат Р-
413.  
           Нацрт-планот е изработен од 
„ПОЛОГПРОЕКТ-ПРО“ ДОО Гостивар со техн. бр. 
06/09 од 11.2011 год.- ревидиран од страна на 
„УРБАНПЛАН“ ДОО Тетово - бр.03-1-03/11 и 
дадена Согласност од МТиВ бр. ________ од  
_________ год..        
 

Член 2 

         Донесениот урбанистички план е потребно 
да се изработи и завери во седум примероци од 
кои: еден се чува кај донесувачот на планот, 
еден кај органот што го спроведува, еден во 
надлежниот државен архив, еден до надлежниот 
орган на државната управа надлежен за вршење 
на работите од областа на уредувањето на 
просторот во електронска форма, еден примерок 
до државниот инспекторат за градежништво и 
урбанизам, еден до Државниот завод за 
геодетски работи и седмиот примерок се 
изложува кај донесувачот на планот заради 
достапност на јавноста.    
 

Член 3 
         Советот на Општината е должен во рок од 
30 дена од донесување на планот да обезбеди 
картирање на планот на хамер или астралон . 
Картираните подлоги се предаваат на Државниот 
завод за геодетски работи на чување и 
користење.  

Член 4 
         Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
објевување во Службен гласник на општина 
Маврово и Ростуше .  
 
Број 08-68/13            Совет на Општина Маврово 
26.02.2015 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.     
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 Ростуше го донесе следниот   
 

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Одлуката за пристапување 
кон изработка на Урбанистички план за Урбан 
блок 12 од Урбанистички план за с.Маврово 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
пристапување кон изработка на Урбанистички 
план за Урбан блок 12 од Урбанистички план за 
с.Маврово, број 08-68/14 што Советот на 
Општината Маврово и Ростуше ја донесе на 25-
тата седница одржана на ден 26.02.2015 година. 
 
Број 09-73/12        Општина Маврово и Ростуше 
27.02.2015 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р. 
 

Vrz osnova na ~len 7 to~ka 2 и член 12 
od Zakonot za prostorno i urbanisti~ko 
planirawe (Sl. vesnik na RM br. 51/05, 137/07, 
91/09, 124/10, 18/11, 53/2011, 144/12, 55/13, 
163/13 I 42/14), Член 25, став 1, точка 7 од 
Статутот на Општина Маврово и Ростуше 



(Сл.Гласник на општината 06?2008 г) Sovetot na 
Оp{tina Mavrovo i Rostu{a на седницата 
одржана на ден 26.02.2015 година, donese : 
 

O  D  L  U  K  A 
za pristapuvawe kon  разработка на 

Урбанистички план  
за Урбан Блок 12 од Урбанистичкиот план за 

с.Маврово  
  

^len 1 
         So ovaa Odluka se pristapuva kon 
разработка на Урбан блок 12 од Урбанистички 
план за с.Маврово до ниво на градежни парцели 
со комплетно решение на примарната и 
секундарната мрежа во урбаниот блок na 
incijativa na Градоначалникот на op{tina 
Mavrovo i Rostu{a а na barawe na 
zainteresiraни strankи. 

 
^len 2 

          Составен дел на оваа Одлука е Изводот од 
Урбанистички план за с. Маврово –Урбан Блок 
„12“ , кој е цел на разработка!                                                                                                 
 

^len 3 
           УПС Маврово – Урбан блок „12“ ke se 
izrabotuva vo dve fazi i toa Nacrt i Predlog - 
фаза. Нацртот на планот ќе биде усвоен од 
Советот на Општината по што - }e se sprovede 
Javna anketa и стручна презентација, koja }e ja 
organizira Lokalnata samouprava.                                                                                 
 

^len 4 

           Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na 
donesuvaweto a ќe se objavi vo Slu`ben 
Glasnik на Општина Маврово и Ростуше. 
 
Број 08-68/14            Совет на Општина Маврово 
26.02.2015 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.     
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 Ростуше го донесе следниот   
 

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Одлуката за пристапување 
кон изработка на Урбанистички план за Урбан 
блок 24 од Урбанистички план за с.Маврово 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
пристапување кон изработка на Урбанистички 
план за Урбан блок 24 од Урбанистички план за 
с.Маврово, број 08-68/15 што Советот на 

Општината Маврово и Ростуше ја донесе на 25-
тата седница одржана на ден 26.02.2015 година. 
 
Број 09-73/13        Општина Маврово и Ростуше 
27.02.2015 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш а                   Мукрем Мехмеди, с.р. 
 

Vrz osnova na ~len 7 to~ka 2 и член 12 
od Zakonot za prostorno i urbanisti~ko 
planirawe (Sl. vesnik na RM br. 51/05, 137/07, 
91/09, 124/10, 18/11, 53/2011, 144/12, 55/13, 
163/13 I 42/14), Sovetot na Оp{tina Mavrovo i 
Rostu{a на седницата одржана на ден 
26.02.2015 година, donese : 

 
O  D  L  U  K  A 

za pristapuvawe kon  разработка на 
Урбанистички план за Урбан Блок 24 од 

Урбанистичкиот план за с.Маврово  
  

^len 1 
         So ovaa Odluka se pristapuva kon 
разработка на Урбан блок 24 од Урбанистички 
план за с.Маврово до ниво на градежни парцели 
со комплетно решение на примарната и 
секундарната мрежа во урбаниот блок na 
incijativa na Градоначалникот на op{tina 
Mavrovo i Rostu{a а na barawe na 
zainteresiraни strankи. 

^len 2 
          Составен дел на оваа Одлука е Изводот од 
Урбанистички план за с. Маврово –Урбан Блок 
„24“ , кој е цел на разработка!                                                                                                 
 

^len 3 
           УПС Маврово – Урбан блок „24“ ke se 
izrabotuva vo dve fazi i toa Nacrt i Predlog - 
фаза. Нацртот на планот ќе биде усвоен од 
Советот на Општината по што - }e se sprovede 
Javna anketa и стручна презентација, koja }e ja 
organizira Lokalnata samouprava.                                                                                 
 

^len 4 
           Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na 
donesuvaweto a ќe se objavi vo Slu`ben 
Glasnik na Op{tina Mavrovo и Ростуше. 
 
Број 08-68/15             Совет на Општина Маврово 
26.02.2015 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.     
 
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 Ростуше го донесе следниот   



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

финансиска подршка на 52-риот ,,Мавровски 
меморијал,, 2015 година 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за 
одобрување на финансиска подршка на 52-риот 
,,Мавровски меморијал,, 2015 година, број 08-
68/16 што Советот на Општината Маврово и 
Ростуше ја донесе на 25-рата седница одржана 
на ден 26.02.2015 година. 
 
Број 09-73/14        Општина Маврово и Ростуше 
27.02.2015 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  26.02.2015  година, ја донесе 
следната 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиска поддршка на 52-
риот „Мавровски меморијал“ 2015 година 

 
 

Член 1 
 Се одобрува еднократна парична помош 
во износ од 60.000,оо денари за реализирање на 
програмата за одржување на 52-риот „Мавровски 
меморијал“ за 2015 година. 

Средствата за оваа намена ќе бидат 
исплатени од буџетот на општината за 2015 
година, како спонзорство на општината. 
 

Член  2 
 Паричната помош се доделува врз 
основа на поднесено барање од страна на 
организаторот на меморијалот поднесено на  
20.02.2015 година. 
 Средствата ќе бидат уплатени на жиро - 
сметка 300000003332859 Комерцијална  Банка- 
Скопје. 
  

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 08-68/16             Совет на Општина Маврово 
26.02.2015 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.     
 

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 Ростуше го донесе следниот   
 

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Заклучоците по усвојување 
на Информацијата за состојбата со прекин на 
дистрибуирање на електричната нергија од 

страна на ЕВН, а по барање на граѓани и правни 
субјекти 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВААТ, Заклучоците по 
усвојување на Информацијата за состојбата со 
прекин на дистрибуирање на електричната 
нергија од страна на ЕВН, а по барање на 
граѓани и правни субјекти, број 08-37/3 што 
Советот на Општината Маврово и Ростуше ги 
донесе на 1-вата вондредна седница на 
одержана на ден 02.02.2015 година. 
 
Број 09-44/1        Општина Маврово и Ростуше 
04.02.2015 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 15, став 1, 
точка 4 и член 25, став 1, точка 43 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуше /пречистен текст 
Сл.Гласник бр.06/2008 година, Советот на 
Општината на својата 1-ва вонредна седница 
одржана на ден  02.02.2015 година разгледувајќи 
ја состојбата со прекин на дистрибуирање на 
електрична енергија од страна на ЕВН а на 
барање на граѓаните и правните субјекти, ги  
донесе следните  
 

З  А  К  Л  У  Ч  О Ц  И 
      

I. До определениот рок граѓаните и 
правните субјекти нема да ги 
исполнуваат своите обврски кон ЕВН. 

II. ЕВН да обезбеди континуирано 
снабдување со електрична енергија 
на целиот регион. 

III. ЕВН да формира дежурна служба 
која ќе работи на територијата на 
општината и која навремено ќе 
излегува во пресрет на сите барања 
од граѓаните и правните субјекти и 
навремено ќе ги решава проблемите. 

IV. ЕВН да направи целосна 
реконструкција на доводните мрежи 
како и селските мрежи за снабдување  
со електрична енергија. 



V. ЕВН да ги надомести сите 
материјални и нематеријални штети 
настанати како последица од 
прекинот со снабдување на 
електрична ебнергија на сите 
физички и правни субјекти кои беа 
погодени со прекин на електрична 
енергија. 

VI. ЕВН да излезе со конкретен проект со 
кој  долгорочно ќе обезбеди 
дополнителен крак за поврзување и 
снабдување со елктрична енергија на 
регионот. 

VII. ЕВН во рок од 10 дена да се 
произнесе позитивно по овие 
заклучоци во спротивно граѓаните и 
правните субјекти ќе ги превземаат 
сите законски мерки за исполнување 
на истите.  

VIII. Овие Заклучоци влегуваат во сила со 
денот на нивното донесување а ќе 
бидат доставени до ЕВН, 
градоначалникот, архивата и 
објавени во ,,Службен Гласник на 
Општина Маврово и Ростуше‟‟. 

 

Број 08-37/3               Совет на Општина Маврово 
02.02.2015 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.     
 
21. 
    Врз основа  на член 113 став 1 точка 5 од 
Законот за работни односи /,,Службен Весник на 
РМ” број 54/2012 (пречистен текст)/, член 19 став 
3 од Одлуката за извршување на Буџетот на 
Општина Маврово и Ростуше за 2015 година, 
број 07-388/5 од 24.12.2014 година /,,Службен 
Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 
12/2014/ и член 50 став 1 точка 16 од Законот за 
локална самоуправа /,,Службен Весник на РМ” 
број 05/2002/, Градоначалникот на Општина 
Маврово и Ростуше на ден 03.02.2015 година 
донесе  
 

Р Е Ш Е Н И Е   
За исплата на отпремнина поради смрт на член  

 од потесно семејство на вработен 
 

1. На Фатима Јонузи од с.Требиште, 
вработена во Основно Училиште ,,Ѓорѓи 
Пулески‟‟ – с. Ростуше, на работно место 
пом.персонал во ПОУ с.Требиште, поради смрт 
на член од потесно семејство, т.е смрт на 
нјзината мајка Џарије Арслани, со која живеела 
во заедница, а која починал на ден 05.01.2015 
година да и се исплати отпремнина во висина од 
15.000,оо денари, согласно член 19 став 3 од 
Одлуката за извршување на Буџетот на Општина 
Маврово и Ростуше за 2015 година,   број 07-

388/5 од 24.12.2014 година /,,Службен Гласник на 
Општина Маврово и Ростуше” број 12/2014/.  

2. Отпремнината да се исплати од 
средствата предвидени во Буџетот на Општина 
Маврово и Ростуша за 2015 година.  

3. Ова Решение влегува во сила со денот 
на донесувањето.  

 
О б р а з л о ж е н и е  

Со писмeн допис број 03-26/1 од 
02.02.2015 година, до Општината се обрати 
Основното Училиште ,,Ѓорѓи Пулески” – 
с.Ростуше, со барање да на вработената  
Фатима Јонузи и се испати отпремнина за 
посмртни трошоци за нејзината мајака, која 
починала на ден 05.01.2015 година.   

Согласно член 19, став 3 од Одлуката 
за извршување на Буџетот на Општина 
Маврово и Ростуша за 2015 година, број 388/5 
од 24.12.2014 година /,,Службен Гласник на 
Општина Маврово и Ростуша” број 12/2014/ е 
утврдено дека во случај на смрт на член од 
потесно семејство (сопруг, родител и дете) со 
кој живее во заедница, на вработениот во 
локалната јавна  установа му се исплатуваат 
15.000,оо денари.  

Врз основа на законските одредби се 
донесе Решение како во диспозитивот.  

 
 Правна поука: Согласно член 228 од ЗОУП на 
ова Решение, незадоволната странка има право 
на жалба, преку овој орган до надлежното 
Министерство при Владата на Република 
Македонија во рок од 15 дена.  
 
Доставено до: 
- ОУ ,,Ѓорѓи Пулески‟‟ с.Ростуше 
- архивата на општината 
- Oдд.за финансиски прашања 
 
Број 09-38/2        Општина Маврово и Ростуше 
03.02.2015 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш е                   Мукрем Мехмеди, с.р. 
 
 
22. 
    Врз основа на член 75 став 1 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуша /,,Службен Гласник 
на Општина Маврово и Ростуша” број  6/2008 – 
пречистен текст и 13/2010/, а во согласност со 
член 63 од Законот за локална самоупправа 
/,,Сл.Весник на РМ” број 05/2002/, 
Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуше на ден 03.02.2015 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 
3.600,оо денари на име ангажман во 



работа на 3 /три/ седници на стручна 
Комисија за давање мислење по нацрт 
урбанистичките планови и давање 
предлог до Градоначалникот за 
одобрување на локалната планска 
документација во Општина Маврово и 
Ростуша. 

 
2. Финансиските средства за оваа намена 

да се исплатат од Буџетот на Општина 
Маврово и Ростуша за 2015 година на  
трансакциона сметка 200000281078541.  

 
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, 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/ и се 
доделуваат парични средства во висина од 
1.200,оо денари за една седница т.е во износ 
како што е наведено во диспозитивот на ова 
Решение за 3 /три/ одржани седници и тоа: 1 
/една/ во месец јуни 2014 година зa Стручно 
мислење на Нацрт УП за с.Битуше и 2/две/ во 
месец сепрември 2014 година за Мислење за 
ЛУПД за  отворен пазар –Ростуше и за Мислење 
за ЛУПД –Преноќиште с.Беличица. На основа 
гореизнесеното се одлучи како во диспозитивот 
на ова Решение.    
      УПAСТВО ЗА ПРАВНА ПОУКА: 
Незадоволната страна има да вложи жалба во 
рок од 15 дена  од приемот на ова Решение до 
надлежното министерство.  
 
Решението е доставено до: 
- Вера Попова 
- Архивата на Општината 
- Одделение за финансиски     
 прашања 
 
Број 09-36/2        Општина Маврово и Ростуше 
03.02.2015 год.                 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Р о с т у ш е                   Мукрем Мехмеди, с.р. 
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