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95. 

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 Согласноста за изменување и дополнување на годишниот план за 

вработување за 2018 година на општина Маврово и Ростуше 
 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Согласноста за изменување и дополнување на годишниот план за 
вработување за 2018 година на општина Маврово и Ростуше, број 08-184/3 што Советот на 
Општина Маврово и Ростуше ја донесе на својата 11-та редовна седница, одржана на ден 
30.05.2018 година. 
 
Бр.09-189/1                                                                                 Општина Маврово и Ростуше 
01.06.2018 год.                                                                                    Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 20-б став 1 алинеја 3 и алинеја 11 од Законот за вработените во 
јавниот сектор /,,Службен Весник на РМ” број 27/2014, 199/2014, 27/2016 и 35/2018/, како и врз 
основа на Методологијата запланирање на вработувањето во јавниот сектор согласно начелото 
за соодветна и правична застапеност, како и формата, содржината и образецот на годишниот 
план за вработување и извештајот за реализација на годишниот план за вработување 
/,,Службен Весник на РМ” 63/2016/,  

Советот на Општина Маврово и Ростушена седницата одржана на ден 30.05.2018 
година, ја дава следната   

 
С О Г Л А С Н О С Т  

 
1. Советот на Општина Маврово и Ростуше дава СОГЛАСНОСТ за Изменувањата и 

дополнувањата на Годишниот План за вработување за 2018 година, заведени со 
архивски број 01-186/1 од 30.05.2018 година, по предлог на Градоначалникот на 
општината, а изготвен од страна на стручната служба на општината. 

2. Изменувањата и дополнувањата се составен дел на Годишниот план за вработување 
за 2018 година, заведен со архивски број 01-86/1 од 15.03.2017 година, за кој 
Општина Маврово и Ростуше има добено Позитивно мислење број 12/6/1021/2 од 
17.08.2017 година од страна на Министерството за информатичко општество 
администрација. 

3. Оваа Согласност влегува во сила со денот на објавувањето во Службен Гласник на 
Општина Маврово и Ростуше. 

 
Бр.08-184/3                                                                    Совет на Општина Маврово и Ростуше 
30.05.2018 год.                                                                              П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 

 
96. 
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  
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З А К Л У Ч О К 

За прогласување на Одлуката за давање на согласност на изменувањата и дополнувањата на 
Годишниот план за вработување за 2018 година во Општина Маврово и Ростуше 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за давање на согласност на изменувањата и 
дополнувањата на Годишниот план за вработување за 2018 година во Општина Маврово и 
Ростуше, број 08-184/4 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на својата 11-та 
редовна седница, одржана на ден 30.05.2018 година. 
 
Бр.09-189/2                                                                                       Општина Маврово и Ростуше 
01.06.2018 год.                                                                                            Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                           Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.Весник на 
РМ” број 5/2002), член 20-б став 1 алинеја 3 и алинеја 11, а во врска со став 2 од истиот член од 
Законот за вработените во јавниот сектор (,,Сл.Весник на РМ” број 27/2014, 199/2014, 27/2016 и 
35/2018), член 25 став 1 точка 42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (,,Службен 
Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 3/2010 – пречистен текст), Советот на Општина 
Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден 30.05.2018 година донесе    

 
О Д Л У К А  

За давање согласност на Изменувањата и дополнувањата на Годишниот план за вработување 
за 2018 година во Општина Маврово и Ростуше 

 
Член 1  

  Со оваа Одлука се дава согласност на Изменувањата и дополнувањата на 
Годишниот план за вработување за 2018 година, во Општина Маврово и Ростуше заведен со 
архивски и деловоден број 01-186/1 од 30.05.2018 година. 
  Изменувањата и дополнувањата се составен дел на Годишниот план за 
вработување за 2018 година, заведен со архивски број 01-86/1 од 15.03.2017 година, за кој 
Општина Маврово и Ростуше има добено Позитивно мислење број 12/6/1021/2 од 17.08.2017 
година од страна на Министерството за информатичко општество и администрација. 
 

Член 2 
 Советот на Општина Маврово и Ростушe дава согласност за пополнување на слободни 
работни места преку јавен оглас и унапредувања преку интерни огласни, согласно одредбите 
на Законот за административни службеници. 
 За пополнување на слободните работни места предвидени во Правилникот за 
систематизација на работните места во Општина Маврово и Ростуше се обезбедени парични 
средства во Буџетот на Општина Маврово и Ростушe за 2018 година, од ставките 401 и 402 
Програма Е0. 

Член 3 
 По добиената согласност, Изменувањата и дополнувањата на Годишниот план за 
вработување за 2018 година од член 1 на оваа Одлука, Општината да ги достави на мислење 
до Министерството за информaтичко општество и администрација и на увид до Секретаријатoт 
за спроведување на Рамковен договор – Влада на Република Македонија.    
   

Член 4 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен Гласник на 
Општина Маврово и Ростуше” 
 
Бр.08-184/4                                                                          Совет на Општина Маврово и Ростуше 
30.05.2018 год.                                                                                     П р е т с е д а т е л , 
Р о с т у ш е                                                                                           Алил Алили, с.р.. 
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97. 
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 Одлука за одобрување на јубилејна награда за вработен во  

општинската администрација 
 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлука за одобрување на јубилејна награда за вработен во 
општинската администрација, број 08-184/5 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 
донесе на својата 11-та редовна седница, одржана на ден 30.05.2018 година. 
 
Бр.09-189/3                                                                                 Општина Маврово и Ростуше 
01.06.2018 год.                                                                                    Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  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 39 од Статутот на Општина Маврово и 
Ростушe /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година,  

Советот на Општината на седницата одржана на ден 30.05.2018  година, ја донесе 
следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на јубилејна награда на вработен во општинската администрација 

 
Член 1 

 Се одобрува еднократна јубилејна награда во износ од 10.000,оо денари, на 
административниoт службеник Ќирко Џукоски вработен на неопределено работно време во 
општината за исполнет непрекинат работен стаж во траење од  10 години. 

 
Член  2 

 Паричната помош се одобрува врз основа на поднесено писмено барање од страна на 
вработениот кој ги исполнува условите за јубилејна награда. 
  

Член 3 
 Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ‘’Службен Гласник на 
Општина Маврово и Ростуше’’. 
 
Бр.08-184/5                                                                          Совет на Општина Маврово и Ростуше 
30.05.2018 год.                                                                                     П р е т с е д а т е л , 
Р о с т у ш е                                                                                           Алил Алили, с.р.. 
 
98. 
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 Одлука за одобрување на јубилејна награда за вработен во  

општинската администрација 
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СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлука за одобрување на јубилејна награда за вработен во општинската 
администрација, број 08-184/6 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 
својата 11-та редовна седница, одржана на ден 30.05.2018 година. 
 
Бр.09-189/4                                                                                 Општина Маврово и Ростуше 
01.06.2018 год.                                                                                    Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  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 39 од Статутот на Општина Маврово и 
Ростушe /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година,  

Советот на Општината на седницата одржана на ден 30.05.2018  година, ја донесе 
следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на јубилејна награда на вработен во општинската администрација 

 
Член 1 

 Се одобрува еднократна јубилејна награда во износ од 10.000,оо денари, на 
административниoт службеник Мелиха Ќамилова вработена на неопределено работно време во 
општината за исполнет непрекинат работен стаж во траење од  10 години. 

 
Член  2 

 Паричната помош се одобрува врз основа на поднесено писмено барање од страна на 
вработената која ги исполнува условите за јубилејна награда. 
  

Член 3 
 Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ‘’Службен Гласник на 
Општина Маврово и Ростуше’’. 
 
Бр.08-184/6                                                                          Совет на Општина Маврово и Ростуше 
30.05.2018 год.                                                                                     П р е т с е д а т е л , 
Р о с т у ш е                                                                                           Алил Алили, с.р.. 
 
99. 
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 формирање на општински штаб за заштита и спасување на 

Општина Маврово и Ростуше 
 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлука за формирање на општински штаб за заштита и спасување на 
Општина Маврово и Ростуше, број 08-184/7 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја 
донесе на својата 11-та редовна седница, одржана на ден 30.05.2018 година. 
 
Бр.09-189/5                                                                                 Општина Маврово и Ростуше 
01.06.2018 год.                                                                                    Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на РМ, бр.05/2002), член 34, став 1, точка 2 и член 94, став 3 од Законот за заштита и  
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спасување (“Службен весник на РМ, бр. 36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/2010, 18/2011, 41/2014, 
129/2015, 71/2016, 106/2016 и 83/2018), а во врска со член 10 од Уредбата за видот, големината 
и организирањето на силите за заштита и спасување (“Службен весник на РМ, бр.12/2006 од 
31.01.2006 год.) и член 2 од Одлуката за утврдување на персоналниот и материјалниот состав 
на силите за заштита и спасување (“Службен весник на РМ, бр.124/06) Советот на Општина 
Маврово и Ростуше на 11-тата седница одржана на ден 30.05.2018 година ја донесе следната: 
 

ОДЛУКА 
За формирање на општински штаб за заштита и спасување на  

Општина Маврово и Ростуше 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука се формира Општински штаб за заштита и спасување, во рамките на 
просторните сили за заштита и спасување на Општина Маврово и Ростуше.  

Општинскиот штабот за заштита и спасување е оперативно стручно тело, кое раководи 
со силите за заштита и спасување и со другите учесници ангажирани во заштитата и 
спасувањето. 

Член 2 
 Општинскиот штабот за заштита и спасување на Општина Маврово и Ростуше го има 
следниот состав и тоа: 

1. Командант на штабот 
2. Началник на штабот 
3. Помошници на началникот по области и тоа: 

3.1 Помошник началник за оперативни работи  
3.2 Хуманитарни мерки за заштита и спасување 
- Помошник началник за  прва медицинска помош  
- Помошник началник за згрижување и евакуација 
3.3 Технички мерки за заштита и спасување 
- Помошник началник за заштита и спасување од пожари и 
- Помошник началник за заштита и спасување од поплави 

4. Помошен персонал: 
- Извршител администратор и 
- Извршител – курир/возач х 2 лица 

 
Член 3 

 Командантот, началникот, помошниците началници и извршителите на штабот за 
заштита и спасување ќе ги именува Советот на Општина Маврово и Ростуше со посебна 
Одлука. 

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен 

гласник на општината Маврово и Ростуше“.  
 

Бр.08-184/7                                                                          Совет на Општина Маврово и Ростуше 
30.05.2018 год.                                                                                     П р е т с е д а т е л , 
Р о с т у ш е                                                                                           Алил Алили, с.р.. 
 
100. 
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  
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За прогласување на Одлуката за утврдување на персоналниот состав на општински штаб за 

заштита и спасување на Општина Маврово и Ростуше 
 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за утврдување на персоналниот состав на општински штаб 
за заштита и спасување на Општина Маврово и Ростуше, број 08-184/8 што Советот на 
Општина Маврово и Ростуше ја донесе на својата 11-та редовна седница, одржана на ден 
30.05.2018 година. 
 
Бр.09-189/6                                                                                 Општина Маврово и Ростуше 
01.06.2018 год.                                                                                    Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник 
на РМ, бр.05/2002), член 110, став 2 од Законот за заштита и спасување (“Службен весник на 
РМ, бр. 36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/2010, 18/2011, 41/2014, 129/2015, 71/2016, 106/2016 и 
83/2018), член 2 од Одлуката за утврдување на персоналниот и материјалниот состав на силите 
за заштита и спасување (“Службен весник на РМ, бр.124/06) и член 3 од Одлуката за 
формирање на Општински штаб за заштита и спасување во Општина Маврово и Ростуше, 
Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден 30.05.2018 година, ја 
донесе следната: 

 
О Д Л У К А 

За утврдување на персоналниот состав на Општински штаб за заштита и спасување  
на Општина Маврово и Ростуше 

 
Член 1 

 Со оваа Одлука се утврдува персоналниот состав на Општинскиот штаб за заштита и 
спасување на Општина Маврово и Ростуше. 
 

Член 2 
 Општинскиот штаб за заштита и спасување на Општина Маврово и Ростуше го има 
следниот состав и тоа: 

5. Командант на штабот – Алил Алили 
6. Началник на штабот – Фадил Шабани 
7. Помошници на началникот по области и тоа: 

7.1 Помошник началник за оперативни работи – Диди Џафери 
7.2 Хуманитарни мерки за заштита и спасување 
- Помошник началник за  прва медицинска помош – Веле Танески 
- Помошник началник за згрижување и евакуација – Илбер Имероски 
7.3 Технички мерки за заштита и спасување 
- Помошник началник за заштита и спасување од пожари – Ќирко Џукоски 
- Помошник началник за заштита и спасување од поплави – Садредин Елезоски 

8. Помошен персонал: 
- Извршител администратор – Шенол Имери 
- Извршител – курир/возач – Агрон Бастриу и Фикрија Ајдини 

 
Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен 
гласник на општината Маврово и Ростуше“.  
 
Бр.08-184/8                                                                          Совет на Општина Маврово и Ростуше 
30.05.2018 год.                                                                                     П р е т с е д а т е л , 
Р о с т у ш е                                                                                           Алил Алили, с.р.. 
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101. 
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 формирање на универзална единица за заштита и спасување 

на Општина Маврово и Ростуше 
 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за формирање на универзална единица за заштита и 
спасување на Општина Маврово и Ростуше , број 08-184/9 што Советот на Општина Маврово и 
Ростуше ја донесе на својата 11-та редовна седница, одржана на ден 30.05.2018 година. 
 
Бр.09-189/7                                                                                 Општина Маврово и Ростуше 
01.06.2018 год.                                                                                    Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 

 
Врз основа на член 34, став 1, точка 2 и член 94 став 3 од Законот за заштита и спасување 

(„Службен весник на РМ“ бр. 36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/2010, 18/2011, 41/2014, 129/2015, 
71/2016, 106/2016 и 83/2018) и член 25 став 1 точка 11 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше 
(„Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше“ број 03/2006, 06/2008 и 13/2010),   а во врска со 
член 2, 6 и 8 од Уредбата за видот, големината и организирањето на силите за заштита и 
спасување (“Службен весник на РМ, бр.12/2006 од 31.01.2006 год.), Советот на Општина Маврово и 
Ростуше на 11-тата седница одржана на ден 30.05.2018 година ја донесе следната: 

О Д Л У К А 
За формирање на универзална единица за заштита и спасување во  

Општина Маврово и Ростуше 
 

Член 1 
Заради заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од природни непогоди и 

други несреќи, во Општината Маврово и Ростуше се формира Универзална единица за 
заштита и спасување. 
 

Член 2 
Универзалната единица се формира во рамките на просторните сили за заштита и 

спасување и истата е во јачина на вод. 
 

Член 3 
 Универзалната единици во просторните сили за заштита и спасување се опремува, 
обучува и оспособува за давање на:  
- прва медицинска помош;  
- гаснење на помали и почетни пожари;  
- спасување на загрозени и затрупани лица во плитки урнатини;  
- учество во засолнување и  
- евакуација и згрижување на населението. 
 

Член 4 
Персоналниот и материјалниот состав на единицата е утврден согласно Одлуката за 

утврдување на персоналниот и материјалниот состав на силите за заштита и спасување ( 
„Службен весник на РМ“ бр. 124/06). 
 

Член 5 
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Командата и командирот на единицата ќе бидат поставени со посебна Одлука на Советот на 
општината Маврово и Ростуше. 

 
Член 6 

Со денот на влегување во сила на оваа Одлука, престанува да важи Одлуката за 
формирање на универзална единица за заштита и спасување, бр.07-259/6 од 31.07.2008 година 
донесена од Советот на Општина Маврово и Ростуше, објавена во Службен гласник на 
Општина Маврово и Ростуша, бр.06/2008. 
 

Член 7 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен 

гласник на општината Маврово и Ростуше“. 
 
Бр.08-184/9                                                                         Совет на Општина Маврово и Ростуше 
30.05.2018 год.                                                                                     П р е т с е д а т е л , 
Р о с т у ш е                                                                                           Алил Алили, с.р.. 
 
102. 
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 именување на команда и командир на Универзална единица 

за заштита и спасување на Општина Маврово и Ростуше 
 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за именување на команда и командир на Универзална 
единица за заштита и спасување на Општина Маврово и Ростуше, број 08-184/10 што Советот 
на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на својата 11-та редовна седница, одржана на ден 
30.05.2018 година. 
 
Бр.09-189/8                                                                                 Општина Маврово и Ростуше 
01.06.2018 год.                                                                                    Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник 
на РМ, бр.05/2002), член 111, став 2 од Законот за заштита и спасување (“Службен весник на 
РМ, бр. 36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/2010, 18/2011, 41/2014, 129/2015, 71/2016, 106/2016 и 
83/2018), член 2 од Одлуката за утврдување на персоналниот и материјалниот состав на силите 
за заштита и спасување (“Службен весник на РМ, бр.124/06) и член 5 од Одлуката за 
формирање на универзална единица за заштита и спасување во Општина Маврово и Ростуше, 
Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден 30.05.2018 година, ја 
донесе следната: 

О Д Л У К А 
За именување на команда и командир на Универзална единица за заштита и спасување на 

Општина Маврово и Ростуше 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука се поставува Команда и командир на Универзалната единица за 
заштита и спасување на Општина Маврово и Ростуше. 
 

Член 2 
  



07 Јуни  2018  година  СЛУЖБЕН  ГЛАСНИК  НА  ОПШТИНА  МАВРОВО  И  РОСТУШЕ   бр.7   стр.125 
Командата на Универзалната единица за заштита и спасување ја сочинуваат: Командир, 
Заменик командир и Извршител (возач/курир). 
 

Член 3 
 За Командир на Универзалната единица за заштита и спасување на Општина Маврово 
и Ростуше се поставува: 

- Абдија Салиу – дипломниран градежен инженер, вработен во Општина Маврово и 

Ростуше, во Одделение за урбанизам, комнунални дејности, ЛЕР и заштита на 

животната средина, 

За Заменик комнандир на Универзалната единица за заштита и спасување на Општина 
Маврово и Ростуше се поставува:  

- Тахир Зунуни, дипломиран политиколог, вработен во Општина Маврово и Ростуше, во 

Одделение за општи работи, 

За Извршител/курир на на Универзалната единица за заштита и спасување на Општина 
Маврово и Ростуше се поставува:  

- Амел Исеини, комунален редар, вработен во Општина Маврово и Ростуше во 

Одделение за инспекциски надзор, со возачка дозвола од Б категорија, 

Член 7 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен 

гласник на општината Маврово и Ростуше“.  
 
Бр.08-184/10                                                                          Совет на Општина Маврово и Ростуше 
30.05.2018 год.                                                                                     П р е т с е д а т е л , 
Р о с т у ш е                                                                                           Алил Алили, с.р.. 
 
103. 
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 верификација на мандати на членовите на совтите и 

претседатлите на ново избраните месни задници 
 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за верификација на мандати на членовите на совтите и 
претседатлите на ново избраните месни задници, број 08-184/11 што Советот на Општина 
Маврово и Ростуше ја донесе на својата 11-та редовна седница, одржана на ден 30.05.2018 
година. 
 
Бр.09-189/9                                                                                 Општина Маврово и Ростуше 
01.06.2018 год.                                                                                    Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 82, став 1 од Законот за локална самоуправа ,,Сл.Весник на РМ 
бр.5/2002,, а во согласност со член 25 точка 41 и член  114 и 116 од Статутот на Општина 
Маврово и Ростуше ,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше бр.03/2015/ (пречистен 
текст) Советот на Општина Маврово и Ростуше на својата  единаесетта седница одржана на 
ден 30.05.2018 година ја  донесе следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За верификација на мандати на членовите на Советите и Преседателите на Месните Заедници  
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Член  1 

Советот на Општина Маврово и Ростуше го верификува мандатот на новоизбраните 
членови во Советот и Преседатели на Месните Заедници со мандат од четири години на 
следните Месни Заедници. 

1. Скудриње               Нафија Ибраими 
2. Велебрдо                Фуат Асани 
3. Грекај                      Емин Џафери 
4. Чајане                     Беким Џафери 
5. Нивиште                 Бардул Мифтари 
6. Кракорница             Мирослав Зоксимоски 
7. Требиште                Фадил Џило 
8. Жужње                     Рахмани  Вадетин 
9. Жировница              Аднан  Салиу 
10.  На Река                   Черкез Јакупоски 
11.  Ростуше                  Нуризија Мирто 
12.  Присојница             Адмир Муса 
13.  Видуше                   Реџеп Џафери 
14.  Ново Село               Паскал Смилкоски 
15.  Врбјане                    Рафет Абдулаи 
      

Член  2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во 

,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше,,. 
 
Бр.08-184/11                                                                          Совет на Општина Маврово и Ростуше 
30.05.2018 год.                                                                                     П р е т с е д а т е л , 
Р о с т у ш е                                                                                           Алил Алили, с.р.. 
 
104. 
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 одобрување на спонзорство за организирање на полуматурска 

прослава за учениците од деветто одделение од училиштата од  
Општина Маврово и Ростуше 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на спонзорство за организирање на 
полуматурска прослава за учениците од деветто одделение од училиштата од Општина 
Маврово и Ростуше, број 08-184/12 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 
својата 11-та редовна седница, одржана на ден 30.05.2018 година. 
 
Бр.09-189/10                                                                                 Општина Маврово и Ростуше 
01.06.2018 год.                                                                                      Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 62, став1 од Законот за локална самоуправа ( Сл.Весник на РМ број  
05/2002), а во согласност со член 25, став 1, точка 42 од Статутот на Општина Маврово  и 
Ростуше (пречистен текст Сл. Гласник бр. 03/2015 година).                                                                             
Советот на Општината на седницата одржана на ден:30.05.2018 година, ја донесе следната: 
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О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на спонзорство за организирање на полуматурска прослава  за учениците од 
деветто одделение од училиштата од Општина Маврово Ростуше                     

Член 1 
       Се одобрува финансиска помош во износ од 20.000,оо денари на полуматурантите од  
училиштата од Општина Маврово Ростуше.                                                                                      
Полуматурската прослава ќе се реализира на 01.06.2018 год.          
 Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 год. 

Член 2 
        Паричната помош се доделува врз основа на поднесено барање  од  28.05.2018 год. 
Поднесено од четирите општински училишта. 
 Средствата ќе бидат уплатени на трансакциска сметка :  хххххххххххххххх  СТОПАНСКА 
БАНКА на име Абдул Беќири  со ЕМБ хххххххххххх. 

Член 3 
        Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен Гласник на Општината 
Маврово и Ростуше”. 
 
Бр.08-184/12                                                                          Совет на Општина Маврово и Ростуше 
30.05.2018 год.                                                                                     П р е т с е д а т е л , 
Р о с т у ш е                                                                                           Алил Алили, с.р.. 
 
105. 
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 одобрување на парична помош за лекување 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на парична помош за лекување, број 08-
184/13 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на својата 11-та редовна 
седница, одржана на ден 30.05.2018 година. 
 
Бр.09-189/11                                                                                 Општина Маврово и Ростуше 
01.06.2018 год.                                                                                    Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  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 7 и  член 25, став 1 точка 42 од Статутот  на  
Општината Маврово и Ростуше (       пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година).                                                          
Советот на Општината на седницата одржана на ден 30.05.2018 година, ја донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на парична помош за лекување 

Член 1 
         Се одобрува парична помош во износ од 13.000,оо денари за лекување на Ибраими 
Салаудин од с.Аџиевци  од  Општина Маврово и Ростуше.      Средтвата ќе бидат исплатени од 
буџетот на општината за 2018 година а ќе бидат наменети за лекување  односно оперативен 
зафат на  десното око. 

Член 2 
          Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање на ден 
26.04.2018 година  од страна на неговиот татко Ибраими Мејдин и медицинска документација .                                                                                          
Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година на трансакциска 
сметка  290500010122364 ТТК Банка и  ЕМБ 0601953473015. 



07 Јуни  2018  година  СЛУЖБЕН  ГЛАСНИК  НА ОПШТИНА  МАВРОВО  И  РОСТУШЕ    бр.7   стр.128 
Член 3 

         Оваа одлука ќе биде објавена во “Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше” а ќе 
блезе во сила со денот на нејзиното објавување. 
 

Бр.08-184/13                                                                          Совет на Општина Маврово и Ростуше 
30.05.2018 год.                                                                                     П р е т с е д а т е л , 
Р о с т у ш е                                                                                           Алил Алили, с.р.. 
 

106. 
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 одобрување на парична помош за изградба на семејна куќа 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на парична помош за изградба на семејна 
куќа (Фатон Етипи од с.Нистрово), број 08-184/14 што Советот на Општина Маврово и Ростуше 
ја донесе на својата 11-та редовна седница, одржана на ден 30.05.2018 година. 
 
Бр.09-189/12                                                                                 Општина Маврово и Ростуше 
01.06.2018 год.                                                                                    Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  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 7 и член 25, став 1, точка 42 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуше /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година /пречистен текст/. 

 Советот на Општината на седницата одржана на ден 30.05.2018 година, ја донесе 
следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на парична помош за изградба на семејна куќа 

 
Член 1 

 Се одобрува парична помош во износ од 30.000,оо денари за изградба на семејна куќа 
на Фатон Етипи од с.Нистрово, Општина Маврово и Ростуше. 
 

Член  2 
 Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање на ден 
21.12.2017 година. 
 Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година, со 
подмирување на фактура за одобрени градежни матријали. 
  

Член  3 
 Оваа одлука ќе биде објавена во ‘’Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’ а 
ќе влезе во сила со денот на нејзиното објавување. 
 
Бр.08-184/14                                                                          Совет на Општина Маврово и Ростуше 
30.05.2018 год.                                                                                     П р е т с е д а т е л , 
Р о с т у ш е                                                                                           Алил Алили, с.р.. 
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107. 
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 одобрување на парична помош за изградба на семејна куќа 

 
 СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на парична помош за изградба на семејна 
куќа (Амир Елмази од с.Жировница), број 08-184/15 што Советот на Општина Маврово и 
Ростуше ја донесе на својата 11-та редовна седница, одржана на ден 30.05.2018 година. 
 
Бр.09-189/13                                                                                 Општина Маврово и Ростуше 
01.06.2018 год.                                                                                    Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                    Медат Куртовски  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 7 и член 25, став 1, точка 42 од Статутот на 
Општина Маврово и Ростуше /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година /пречистен текст/. 

 Советот на Општината на седницата одржана на ден 30.05.2018 година, ја донесе 
следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на парична помош за изградба на семејна куќа 

 
Член 1 

 Се одобрува парична помош во износ од 30.000,оо денари за изградба на потпорен зид 
со цел заштита од Оџеска Река покрај семејната куќа на Амир Елмази од с.Жировница, 
Општина Маврово и Ростуше. 

Член  2 
 Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање на ден 
23.о5.2018 година. 
 Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година, со 
подмирување на фактура за одобрени градежни матријали. 
 

Член  3 
 Оваа одлука ќе биде објавена во ‘’Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’ а 
ќе влезе во сила со денот на нејзиното објавување. 
 
Бр.08-184/15                                                                          Совет на Општина Маврово и Ростуше 
30.05.2018 год.                                                                                     П р е т с е д а т е л , 
Р о с т у ш е                                                                                           Алил Алили, с.р.. 
 
108.  
Врз основа на член 50, став 1, точка  16 и член 63 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник“ на РМ, бр.05/2002), како и врз основа на Одлука за доделување на еднократна парична 
помош на семејства со новороденче бр.08-86/15 од 28.02.2018 год. донесена од Советот на 
Општина Маврово и Ростуше, а во врска со член 6, став 1, алинеа 3 и став 3 од Законот за 
заштита на децата („Службен весник на РМ“,23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015, 
25/2015, 150/2015, 192/2015, 27/2016 и 163/2017), Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуше на ден 27.03.2018 година го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
За признавање на право на еднократен паричен надоместок за новороденче 
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Со ова Решение на лицето Шабан Беќири, од с.Ростуше, Општина Маврово и Ростуше 

му се признава правото на паричен надоместок за неговото новородено дете - Аммар Беќири, 
родено на ден 07.03.2018 година, во Струга. 

Согласно Одлуката на Советот на Општина Маврово и Ростуше, бр.08-86/15 од 
28.02.2018 год. еднократниот износ на средства кои му се признаваат на горенаведеното лице е 
5.000,оо денари. 

Средствата се обезбедени од Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2018 година, а 
ќе се исплатат на сметка xxxxxxxxxxxxxxx депонент Халк Банка АД Скопје која се води на 
подносителот на барањето. 

Персоналниот данок на доход се исплаќа од страна на општината. 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 На ден 26.03.2018 година лицето Шабан Беќири од с.Ростуше, Општина Маврово и 
Ростуше, со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxx, со писмено барање бр.УПП 09-16, се обрати до архивата на 
општината со цел остварување на право на еднократен паричен надоместок за новороденче 
кое право е регулирано со Законот за заштита на децата и Одлука на Совет на Општина 
Маврово и Ростуше, бр. бр.08-86/15 од 28.02.2018 година, според која на секое семејство со 
новороденче во 2018 година ќе му  биде доделена еднократна парична помош во висина од 
5.000,оо денари. 
 Барателот во прилог на барањето ги достави следните документи/докази и тоа: 

- Препис на извод од матичната книга на родени за детето Аммар Беќири 

(новороденчето), бр.10-3/2161 од 12.03.2018 година издаден од Управа за водење 

матични книги – Струга, 

- Препис на извод од матичната книга на венчаните за родителите на детето, бр.1103/1-29 

од 22.03.2018 година, издаден од Управа за водење матични книги - Ростуше 

- Фотокопие од трансакциска сметка која се води на подносителот на барањето, 

- Фотокопие од лична карта на мајката на детето, бр. xxxxxxx, издадена од МВР Гостивар 

со важност до 13.09.2022 година. 

- Фотокопие од лична карта на таткото на детето, бр. xxxxxxx, издадена од МВР Гостивар 

со важност до 22.04.2025 год. 

- Потпишана Изјава со која се потврдува вистинитоста на податоците внесени во 

барањето, 

- Потпишана Изјава за согласност за обработка на лични податоци, 

- Потпишана Изјава дека лицето подносител на барањето не живее и не работи во 

странство, како и тоа дека барателот е согласен внесените податоци да бидат 

проверени од страна на овластени лица во општината. 

Врз основа на горенаведените докази се утврди дека подносителот на ова барање ги 
исполнува условите за остварување на ова право, кои услови се пропишани со Одлуката на 
Советот на Општина Маврово и Ростуше бр.08-86/15 од 28.02.2018 год. и се стекнува со право 
на исплата на еднократен паричен надоместок за новороденче во висина од 5.000,оо денари.
 Решено во с.Ростуше на ден 27.03.2018 год. под УПП 09-16. 

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова Решение незадоволната страна има 
право на жалба до Комисија формирана од страна на Градоначалникот на општината во рок од 
5 дена од денот на примето на Решението. Жалбата не го одлага извршувањето на решението. 
Изработил/контролирал: 
Раководител на одд. за нормативно-правни 
работи и јавни дејности 
Ајбеан Ајдини 

                          ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 
                                ГРАДОНАЧАЛНИК 
                              МЕДАТ КУРТОВСКИ с.р 
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109. 
Врз основа на член 50, став 1, точка  16 и член 63 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник“ на РМ, бр.05/2002), како и врз основа на Одлука за доделување на еднократна парична 
помош на семејства со новороденче бр.08-86/15 од 28.02.2018 год. донесена од Советот на 
Општина Маврово и Ростуше, а во врска со член 6, став 1, алинеа 3 и став 3 од Законот за 
заштита на децата („Службен весник на РМ“,23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015, 
25/2015, 150/2015, 192/2015, 27/2016 и 163/2017), Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуше на ден 30.03.2018 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

За признавање на право на еднократен паричен надоместок за новороденче 
 

Со ова Решение на лицето Амир Асани, од с.Жировница му се признава правото на 
паричен надоместок за неговото новороденче – Ерен Асани, родено на ден 05.03.2018 година 
во Гостивар. 

Согласно Одлуката на Советот на Општина Маврово и Ростуше, бр.08-86/15 од 
28.02.2018 год. еднократниот износ на средства кои му се признаваат на горенаведеното лице е 
5.000,оо денари. 

Средствата се обезбедени од Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2018 година, а 
ќе се исплатат на сметка xxxxxxxxxxxxxxx, депонент Еуростандард Банка АД Скопје, која се 
води на подносителот на барањето. 

Персоналниот данок на доход се исплаќа од страна на општината. 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 На ден 30.03.2018 година лицето Амир Асани од с.Жировница со писмено барање на 
пропишан образец, се обрати до архивата на општината со цел остварување на право на 
еднократен паричен надоместок за новороденче кое право е регулирано со Законот за заштита 
на децата и Одлука на Совет на Општина Маврово и Ростуше, бр. бр.08-86/15 од 28.02.2018 
година, според која на секое семејство со новороденче во 2018 година ќе му  биде доделена 
еднократна парична помош во висина од 5.000,оо денари. 
 Барателот во прилог на барањето ги достави следните документи/докази и тоа: 

- Препис на извод од матичната книга на родени за детето Ерен Асани (новороденчето), 

бр. 1005/1-2249 од 26.03.2018 год. издаден од Управа за водење на матични  книги – 

Гостивар, 

- Препис на извод од матичната книга на венчаните за родителите на детето, бр.1003/2-21 

од 19.03.2018 год. издаден од Управа за водење на матични книги – МК Жировница, 

- Фотокопие од трансакциска сметка која се води на подносителот на барањето, 

- Фотокопие од лична карта на мајката на детето, бр. xxxxxxx издадена од МВР Гостивар 

со важност до 21.12.2027 год. 

- Фотокопие од лична карта на таткото на детето, бр. xxxxxxx, издадена од МВР Гостивар 

со важност до 28.02.2022 год. 

- Изјава со која се потврдува вистинитоста на податоците внесени во барањето, 

- Изјава за согласност за обработка на лични податоци, 

- Изјава дека лицето подносител на барањето не живее и не работи во странство 

Врз основа на горенаведените докази се утврди дека подносителот на ова барање ги 
исполнува условите за остварување на правото за еднократна парична помош за новороденче, 
кои услови се пропишани со Одлуката на Советот на Општина Маврово и Ростуше бр.08-86/15 
од 28.02.2018 год. и врз основа на тоа ќе му  биде исплатен еднократен паричен надоместок во 
висина од 5.000,оо денари.  

Решено во с.Ростуше на ден 30.03.2018 год. 
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УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова Решение незадоволната страна има 

право на жалба до Комисија формирана од страна на Градоначалникот на општината во рок од 
5 дена од денот на примето на Решението. Жалбата не го одлага извршувањето на решението. 
Изработил/контролирал: 
Раководител на одд. за нормативно-правни 
работи и јавни дејности 
Ајбеан Ајдини 

                          ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 
                                  ГРАДОНАЧАЛНИК 
                                МЕДАТ КУРТОВСКИ  с.р 

 
110. 
Врз основа на член 50, став 1, точка  16 и член 63 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник“ на РМ, бр.05/2002), како и врз основа на Одлука за доделување на еднократна парична 
помош на семејства со новороденче бр.08-86/15 од 28.02.2018 год. донесена од Советот на 
Општина Маврово и Ростуше, а во врска со член 6, став 1, алинеа 3 и став 3 од Законот за 
заштита на децата („Службен весник на РМ“,23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015, 
25/2015, 150/2015, 192/2015, 27/2016 и 163/2017), Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуше на ден 02.04.2018 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

За признавање на право на еднократен паричен надоместок за новороденче 
 

Со ова Решение на лицето Амел Исеини, од с.Аџиевци му се признава правото на 
паричен надоместок за неговото новороденче – Ада Исеини, родено на ден 30.01.2018 година 
во Гостивар. 

Согласно Одлуката на Советот на Општина Маврово и Ростуше, бр.08-86/15 од 
28.02.2018 год. еднократниот износ на средства кои му се признаваат на горенаведеното лице е 
5.000,оо денари. 

Средствата се обезбедени од Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2018 година, а 
ќе се исплатат на сметка xxxxxxxxxxxxxxx, депонент xxxxxx, која се води на подносителот на 
барањето. 

Персоналниот данок на доход се исплаќа од страна на општината. 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 На ден 30.03.2018 година лицето Амел Исеини од с.Аџиевци, Општина Маврово и 
Ростуше, со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxx, со писмено барање на пропишан образец, се обрати до 
архивата на општината со цел остварување на право на еднократен паричен надоместок за 
новороденче кое право е регулирано со Законот за заштита на децата и Одлука на Совет на 
Општина Маврово и Ростуше, бр. бр.08-86/15 од 28.02.2018 година, според која на секое 
семејство со новороденче во 2018 година ќе му  биде доделена еднократна парична помош во 
висина од 5.000,оо денари. 
 Барателот во прилог на барањето ги достави следните документи/докази и тоа: 

- Препис на извод од матичната книга на родени за детето Ада Исеини (новороденчето), 

бр. 1103/1 од 20.02.2018 год. издаден од Управа за водење на матични  книги – МК 

Ростуше, 

- Препис на извод од матичната книга на венчаните за родителите на детето, бр.1103/2-20 

од 07.02.2018 год. издаден од Управа за водење на матични книги – МК Ростуше, 

- Фотокопие од трансакциска сметка која се води на подносителот на барањето, 

- Фотокопие од лична карта на мајката на детето, бр. xxxxxxx издадена од МВР Гостивар 

со важност до 11.10.2022 год. 

- Фотокопие од лична карта на таткото на детето, бр. xxxxxxx, издадена од МВР Гостивар 

со важност до 08.09.2021 год. 
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- Изјава со која се потврдува вистинитоста на податоците внесени во барањето, 

- Изјава за согласност за обработка на лични податоци, 

- Изјава дека лицето подносител на барањето не живее и не работи во странство 

Врз основа на горенаведените докази се утврди дека подносителот на ова барање ги 
исполнува условите за остварување на правото за еднократна парична помош за новороденче, 
кои услови се пропишани со Одлуката на Советот на Општина Маврово и Ростуше бр.08-86/15 
од 28.02.2018 год. и врз основа на тоа ќе му  биде исплатен еднократен паричен надоместок во 
висина од 5.000,оо денари.  

Решено во с.Ростуше на ден 02.04.2018 год. под бр.УПП 09-18. 
УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова Решение незадоволната страна има 

право на жалба до Комисија формирана од страна на Градоначалникот на општината во рок од 
5 дена од денот на примето на Решението. Жалбата не го одлага извршувањето на решението. 

 
Изработил/контролирал: 
Раководител на одд. за нормативно-правни 
работи и јавни дејности 
Ајбеан Ајдини 

                          ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 
                              ГРАДОНАЧАЛНИК 
                            МЕДАТ КУРТОВСКИ  с.р 

 
111. 
Врз основа на член 50, став 1, точка  16 и член 63 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник“ на РМ, бр.05/2002), како и врз основа на Одлука за доделување на еднократна парична 
помош на семејства со новороденче бр.08-86/15 од 28.02.2018 год. донесена од Советот на 
Општина Маврово и Ростуше, а во врска со член 6, став 1, алинеа 3 и став 3 од Законот за 
заштита на децата („Службен весник на РМ“,23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015, 
25/2015, 150/2015, 192/2015, 27/2016 и 163/2017), Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуше на ден 04.04.2018 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

За признавање на право на еднократен паричен надоместок за новороденче 
 

Со ова Решение на лицето Есмин Акити, од с.Требиште му се признава правото на 
паричен надоместок за неговото новороденче – Мерт Акити, родено на ден 28.01.2018 година 
во Гостивар. 

Согласно Одлуката на Советот на Општина Маврово и Ростуше, бр.08-86/15 од 
28.02.2018 год. еднократниот износ на средства кои му се признаваат на горенаведеното лице е 
5.000,оо денари. 

Средствата се обезбедени од Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2018 година, а 
ќе се исплатат на сметка xxxxxxxxxxxxxxx, депонент xxxxxxxx, која се води на подносителот на 
барањето. 

Персоналниот данок на доход се исплаќа од страна на општината. 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 На ден 30.03.2018 година лицето Есмин Акити од с.Требиште, Општина Маврово и 
Ростуше, со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxx, со писмено барање на пропишан образец, се обрати до 
архивата на општината со цел остварување на право на еднократен паричен надоместок за 
новороденче кое право е регулирано со Законот за заштита на децата и Одлука на Совет на 
Општина Маврово и Ростуше, бр. бр.08-86/15 од 28.02.2018 година, според која на секое  
семејство со новороденче во 2018 година ќе му  биде доделена еднократна парична помош во 
висина од 5.000,оо денари. 
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 Барателот во прилог на барањето ги достави следните документи/докази и тоа: 

- Препис на извод од матичната книга на родени за детето Мерт Акити (новороденчето), 

бр. 1103/1-58 од 26.02.2018 год. издаден од Управа за водење на матични  книги – МК 

Ростуше, 

- Препис на извод од матичната книга на венчаните за родителите на детето, бр.1103/2-19 

од 05.02.2018 год. издаден од Управа за водење на матични книги – МК Ростуше, 

- Фотокопие од трансакциска сметка која се води на подносителот на барањето, 

- Фотокопие од лична карта на мајката на детето, бр. xxxxxxx издадена од МВР Гостивар 

со важност до 17.03.2027 год. 

- Фотокопие од лична карта на таткото на детето, бр. xxxxxxx, издадена од МВР Гостивар 

со важност до 11.01.2012 год. 

- Изјава со која се потврдува вистинитоста на податоците внесени во барањето, 

- Изјава за согласност за обработка на лични податоци, 

- Изјава дека лицето подносител на барањето не живее и не работи во странство 

Врз основа на горенаведените докази се утврди дека подносителот на ова барање ги 
исполнува условите за остварување на правото за еднократна парична помош за новороденче, 
кои услови се пропишани со Одлуката на Советот на Општина Маврово и Ростуше бр.08-86/15 
од 28.02.2018 год. и врз основа на тоа ќе му  биде исплатен еднократен паричен надоместок во 
висина од 5.000,оо денари.  

Решено во с.Ростуше на ден 04.04.2018 год. под бр.УПП 09-19. 
УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова Решение незадоволната страна има 

право на жалба до Комисија формирана од страна на Градоначалникот на општината во рок од 
5 дена од денот на примето на Решението. Жалбата не го одлага извршувањето на решението. 

 
Изработил/контролирал: 
Раководител на одд. за нормативно-правни 
работи и јавни дејности 
Ајбеан Ајдини 

                            ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 
                                    ГРАДОНАЧАЛНИК 
                                                МЕДАТ КУРТОВСКИ  с.р 

112. 
Врз основа на член 50, став 1, точка  16 и член 63 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник“ на РМ, бр.05/2002), како и врз основа на Одлука за доделување на еднократна парична 
помош на семејства со новороденче бр.08-86/15 од 28.02.2018 год. донесена од Советот на 
Општина Маврово и Ростуше, а во врска со член 6, став 1, алинеа 3 и став 3 од Законот за 
заштита на децата („Службен весник на РМ“,23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015, 
25/2015, 150/2015, 192/2015, 27/2016 и 163/2017), Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуше на ден 05.04.2018 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

За признавање на право на еднократен паричен надоместок за новороденче 
 

Со ова Решение на лицето Џарије Јусуфи, од с.Врбјани, Општина Маврово и Ростуше и 
се признава правото на паричен надоместок за нејзиното новороденче – Ермин Јусуфи, 
родено на ден 13.03.2018 година во Гостивар. 

Согласно Одлуката на Советот на Општина Маврово и Ростуше, бр.08-86/15 од 
28.02.2018 год. на горенаведеното лице му се признава право на еднократен паричен 
надместок во висина од 5.000,оо ден. 
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Средствата се обезбедени од Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2018 година, а 

ќе се исплатат на сметка xxxxxxxxxxxxxxx, депонент xxxxxxx, која се води на подносителот на 
барањето. 

Персоналниот данок на доход се исплаќа од страна на општината. 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 На ден 03.04.2018 година лицето Џарије Јусуфи од с.Врбјани, Општина Маврово и 
Ростуше, со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxx, со писмено барање на пропишан образец, се обрати до 
архивата на општината со цел остварување на право на еднократен паричен надоместок за 
новороденче кое право е регулирано со Законот за заштита на децата и Одлука на Совет на 
Општина Маврово и Ростуше, бр. бр.08-86/15 од 28.02.2018 година, според која на секое 
семејство со новороденче во 2018 година ќе му  биде доделена еднократна парична помош во 
висина од 5.000,оо денари. 
 Барателот во прилог на барањето ги достави следните документи/докази и тоа: 

- Препис на извод од матичната книга на родени за детето Ермин Јусуфи 

(новороденчето), бр. 1005/1-2197 од 22.03.2018 год. издаден од Управа за водење на 

матични  книги – Гостивар, 

- Препис на извод од матичната книга на умрените за таткото на детето, бр.1005/3-342 од 

28.03.2018 год. издаден од Управа за водење на матични книги – Гостивар, 

- Фотокопие од трансакциска сметка која се води на подносителот на барањето, 

- Фотокопие од лична карта на мајката на детето, бр. xxxxxxx издадена од МВР Гостивар 

со важност до 28.10.2019 год. 

- Изјава со која се потврдува вистинитоста на податоците внесени во барањето, 

- Изјава за согласност за обработка на лични податоци, 

- Изјава дека лицето подносител на барањето не живее и не работи во странство 

- Изјава дека подносителот на барањето е самохран родител 

Врз основа на горенаведените докази се утврди дека подносителот на ова барање е 
самохрана мајка, таткото на детето е починат после раѓањето  на истото и при тоа се утврди 
дека ги исполнува условите за остварување на правото за еднократна парична помош за 
новороденче, кои услови се пропишани со Одлуката на Советот на Општина Маврово и 
Ростуше бр.08-86/15 од 28.02.2018 год. и врз основа на тоа ќе му  биде исплатен еднократен 
паричен надоместок во висина од 5.000,оо денари.  

Решено во с.Ростуше на ден 05.04.2018 год. под бр.УПП 09-20. 
УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова Решение незадоволната страна има 

право на жалба до Комисија формирана од страна на Градоначалникот на општината во рок од 
5 дена од денот на примето на Решението. Жалбата не го одлага извршувањето на решението. 

 
Изработил/контролирал: 
Раководител на одд. за нормативно-правни 
работи и јавни дејности 
Ајбеан Ајдини 

                            ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 
                                       ГРАДОНАЧАЛНИК 
                                     МЕДАТ КУРТОВСКИ с.р 

113. 
Врз основа на член 63 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“, 
бр.05/2002 од 29.01.2002 год.) и член 75, став1 и 3 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше  
(Пречистен текст објавен во Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 03/2015), 
Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 06.04.2018 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 
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 Барањето на лицето Асани Арфија и Асани Беќир од с. Скудриње, Општина Маврово и 
Ростуше, поднесено на ден 05.04.2018 година и заведено под број УПП 09-21 СЕ ОДOБРУВА. 
 На лицето Беќир Асани со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxод с.Скудриње, Општина Маврово и 
Ростуше, му се одобрува исплата на финансиски средства за лечење во висина од 6.000,оо 
ден. 

Образложение 
 На ден 05.04.2018 година лицето Беќир Асани (и неговата сопруга Арфија Асани) од 
с.Скудриње, Општина Маврово и Ростуше, со ЕМБГ 2909954473002 и број на ЛК xxxxxxxx 
издадена од МВР Гостивар со рок на важност до 23.01.2022 година, поднесе барање за 
одобрување на финансиска помош за лечење, во барањето е наведено дека има потреба од 
финансиски средства поради тоа што се наоѓа во тешка финансиска состојба, а неговата 
сопруга е болна и живеат и опстануваат единствено само со социјална парична помош од околу 
4.000,оо денари, здравствената состојба на сопругата Арфија Асани е многу нарушено. 
 Во прилог на барањето достави фотокопие од лична карта бр. xxxxxxxx издадена од МВР 
Гостивар на ден 24.01.2012 година со важност до 23.01.2022 година. 
 Отакако беше разгледано барањето од страна на Градоначалникот и на истото со свој 
потпис од негова страна и наведен износ на одбрени средства, беше одлучено како во 
диспозитивот на ова Решение. 
 Средствата да се исплатат на следната сметка и тоа: xxxxxxxxxxxxx, депонент 
xxxxxxxxxxxxxxx, која се води на име на подносителот на барањето. 
 
Решено во Ростуше,      ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 
на ден 06.04.2018 год.        ГРАДОНАЧАЛНИК 
                   МЕДАТ КУРТОВСКИ  с.р 
114. 
Врз основа на член 50, став 1, точка  16 и член 63 од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник“ на РМ, бр.05/2002), како и врз основа на Одлука за доделување на еднократна парична 
помош на семејства со новороденче бр.08-86/15 од 28.02.2018 год. донесена од Советот на 
Општина Маврово и Ростуше, а во врска со член 6, став 1, алинеа 3 и став 3 од Законот за 
заштита на децата („Службен весник на РМ“,23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015, 
25/2015, 150/2015, 192/2015, 27/2016 и 163/2017), Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуше на ден 13.04.2018 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

За признавање на право на еднократен паричен надоместок за новороденче 
 

Со ова Решение на лицето Арон Мирто, од с.Ростуше, Општина Маврово и Ростуше му 
се признава правото на паричен надоместок за неговото новороденче – Менил Рамадани, 
родено на ден 22.03.2018 година во Гостивар. 

Согласно Одлуката на Советот на Општина Маврово и Ростуше, бр.08-86/15 од 
28.02.2018 год. еднократниот износ на средства кои му се признаваат на горенаведеното лице е 
5.000,оо денари. 

Средствата се обезбедени од Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2018 година, а 
ќе се исплатат на сметка xxxxxxxxxxxxxxx, депонент xxxxxxxx, која се води на подносителот на 
барањето. 

Персоналниот данок на доход се исплаќа од страна на општината. 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 На ден 12.04.2018 година лицето Арон Мирто од с.Ростуше, Општина Маврово и 
Ростуше, со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxx, со писмено барање на пропишан образец, се обрати до  
архивата на општината со цел остварување на право на еднократен паричен надоместок за 
новороденче кое право е регулирано со Законот за заштита на децата и Одлука на Совет на 
Општина Маврово и Ростуше, бр. бр.08-86/15 од 28.02.2018 година, според која на секое  
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семејство со новороденче во 2018 година ќе му  биде доделена еднократна парична помош во 
висина од 5.000,оо денари. 
 Барателот во прилог на барањето ги достави следните документи/докази и тоа: 

- Препис на извод од матичната книга на родени за детето Менил Рамадани 

(новороденчето), бр. 1005/2450 од 30.03.2018 год. издаден од Управа за водење на 

матични  книги – Гостивар, 

- Препис на извод од матичната книга на венчаните за родителите на детето, бр.1103/1-30 

од 30.03.2018 год. издаден од Управа за водење на матични книги – МК Ростуше, 

- Фотокопие од трансакциска сметка која се води на подносителот на барањето, 

- Фотокопие од лична карта на мајката на детето, бр. xxxxxxx издадена од МВР Гостивар 

со важност до 12.09.2018 год. 

- Фотокопие од лична карта на таткото на детето, бр. xxxxxxx, издадена од МВР Гостивар 

со важност до 05.10.2027 год. 

- Изјава со која се потврдува вистинитоста на податоците внесени во барањето, 

- Изјава за согласност за обработка на лични податоци, 

- Изјава дека лицето подносител на барањето не живее и не работи во странство 

Врз основа на горенаведените докази се утврди дека детето го има земено презимето 
мајката, како и тоа дека барателот и мајката на новороденчето се во брак, од каде се утврди 
дека подносителот на ова барање ги исполнува условите за остварување на правото за 
еднократна парична помош за новороденче, кои услови се пропишани со Одлуката на Советот 
на Општина Маврово и Ростуше бр.08-86/15 од 28.02.2018 год., и врз основа на тоа ќе му биде 
исплатен еднократен паричен надоместок во висина од 5.000,оо денари.  

Решено во с.Ростуше на ден 13.04.2018 год. под бр.УПП 09-22. 
УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова Решение незадоволната страна има 

право на жалба до Комисија формирана од страна на Градоначалникот на општината во рок од 
5 дена од денот на примето на Решението. Жалбата не го одлага извршувањето на решението. 
    
Изработил/контролирал: 
Раководител на одд. за нормативно-правни 
работи и јавни дејности 
Ајбеан Ајдини 

                           ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 
                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
                                 МЕДАТ КУРТОВСКИ  с.р 

115. 
Врз основа на член 132 став 3 од Законот 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 и 
10/15), а во согласност со член 50, став 1, алинеја 16 од Законот за локална самоуправа 
/,,Сл.Весник на РМ’’ број 05/2002, Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 
11.05.2018 година ја донесе следната 
 

О Д Л У К А  
За објавување на јавен оглас за избор на директор на 

Основно училиште ,,Блаже Конески’’ с.Скудриње 
 

Член  1  
Со оваа Одлука се наложува на Училишниот одбор на Основно училиште ,,Блаже Конески’’ 
с.Скудрињее да објави јавен оглас за избор на директор.  

Член  2 
  Во објавениот јавен оглас во јавните гласила Училишниот одбор на Основно 
училиште ,,Блаже Конески’’ с.Скудриње да ги утврди условите кои треба да ги исполнува  
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кандидатот за директор, потребната документација, времето на траење на јавниот оглас и рокот 
во кој ќе се изврши изборот. 

Член  3  
  По спроведување на постапката согласно член 132 став 12 од Законот за основно 
образование, Училишниот одбор во рок од седум дена од денот на извршениот разговор со 
кандидатите кои ги исполнуваат условите за директор, на Градоначалникот на Општина 
Маврово и Ростуше му предлага два кандидати доколку се имаат пријавено повеќе или еден 
кандидат за избор на директор доколку се има пријавено еден и Градоначалникот во рок од 10 
дена од добивање на предлогот го врши изборот на директор на Основно училиште.  
 

Член  4 
  Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’.    
 
                                                                                 Општина Маврово и Ростуше 
                                                                                                               ГРАДОНАЧАЛНИК 
                                                                                                              Медат Куртовски  с.р 
Broj 09-164/1 
11.05.2018 god. 
 
116. 
Врз основа на член 132 став 1 и став 14 од Законот за основно образование /,,Сл.Весник на РМ” 
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, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17/, 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 
Ростуше на ден 11.05.2018 година, го донесе следното 
 

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

 ,,Ѓорѓи Пулевски’’ с.Ростуше 
 

1. Адем Сулејманоски, дипломиран магистер по Ликовна уметност, врабоен во ОУ ,,Ѓорѓи 
Пулевски” с.Ростуше се именува за директор на Основно училиште ,,Ѓорѓи Пулевски” – 
с.Ростуше, 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 Ростуше”.  

 
О б р а з л о ж е н и е  

 Врз основа на член 132 став 1 и став 14 од Законот за основно образование /,,Сл.Весник 
на РМ” 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, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17/ a по претходно спроведена постапка од 
страна на Училишниот одбор на Основното училиште ,,Ѓорѓи Пулевски’’ с.Ростуше, односно по 
објавен јавен оглас и достава на пропратна документација од страна на Училишниот одбор на 
Основното училиште ,,Ѓорѓи Пулевски” с.Ростуше, со предлог на кандидат за директор на ОУ 
,,Ѓорѓи Пулевски’’ с.Ростуше, број 03-89/1 од 03.05.2018 година, Градоначалникот на 
Општината, во законскиот рок од 10 дена од добивањето на предлогот од страна на  
Училишниот одбор на ОУ ,,Ѓорѓи Пулевски” с.Ростуше да кандидатот Адем Сулејманоски по  
објавениот оглас биде избран за директор на Основно училиште ,,Ѓорѓи Пулевски’’ с.Ростуше, 
го прифати предлогот и се произнесе како во диспозитивот на ова Решение.  

По истекот на функцијата директор, гореимованиот Адем Сулејманоски да се врати на 
постојаното работно место, соодветно на неговота стручна подготовка, кое го имал пред 
назначување на оваа функција. На основа гореизнесеното се одлучи како во диспозитивот на 
ова Решение.           
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         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:                               
- Адем Сулејманоски                                                                        Општина Маврово и Ростуше                  
- Архивата на општината                                                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
- О.У. ,,Ѓорѓи Пулевски”                                                                             Медат Куртовски  с.р 
  с.Ростуше 
 
Broj 09-108/5 
11.05.2018 год. 
 
117. 
Врз основа  на член 113 став 1 точка 5 од Законот за работни односи /,,Службен Весник на РМ” 
број 167/2015 (пречистен текст)/, член 15 став 3 од Одлуката за извршување на Буџетот на 
Општина Маврово и Ростушеза 2018 година, број 08-318/14 од 28.12.2017 година /,,Службен 
Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 12/2017/ 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 16.05.2018 година донесе 
 

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

од потесно семејство на вработен 
 

1. На Бошко Божиноски, вработен во Средно општинско училиште ,,Маврово-Ростуше” – 
с.Ростуше, на Секретар на СОУ ,,Маврово-Ростуше” – с.Ростуше, поради смрт на член од 
потесно семејство, т.е смрт на неговиот татко Владимир Божиноски, со која живеел во 
заедница, а починал на ден 01.05.2018 година да му се исплати отпремнина во висина од 
15.000,оо денари, согласно член 15 став 3 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина 
Маврово и Ростушеза 2018 година, број 08-318/14 од 28.12.2017 година /,,Службен Гласник на 
Општина Маврово и Ростуше” број 12/2017/.  

2. Отпремнината да се исплати на трансакциона сметка број ххххххххххххх на име Бошко 
Божиноски со ЕМБГ хххххххххххх, од средствата предвидени во Буџетот на Општина Маврово и 
Ростуше за 2018 година.  

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, 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 писмeн допис број 03-123/1 од 14.05.2018 година, до Општината се обрати 
Средното општинско училиште ,,Маврово-Ростуше” – с.Ростуше,  со барање да на 
вработениот  Бошко Божиноскии му се испати отпремнина за посмртни трошоци за 
неговиоттатко, кој починала на ден 01.05.2018 година.   

Согласно член 15 став 3 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина 
Маврово и Ростушеза 2018 година, број 318/14 од 28.12.2017 година /,,Службен Гласник на 
Општина Маврово и Ростуша” број 12/2017/ е утврдено дека во случај на смрт на член од  

потесно семејство (сопруг, родители 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.  
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Доставено до:                                                                                   Општина Маврово и Ростуше 
- СОУ ,,Маврово-Ростуше” с.Ростуше                                                   ГРАДОНАЧАЛНИК 
- архивата на општината                                                                         Медат Куртовски  с.р 
- Oдд.за финансиски прашања 
 
Broj 09-169/2 
16.05.2018 год. 
 
118. 
Врз основа на член 132 став 3 од Законот 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 и 
10/15), а во согласност со член 50, став 1, алинеја 16 од Законот за локална самоуправа 
/,,Сл.Весник на РМ’’ број 05/2002, Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 
16.05.2018 година ја донесе следната 
 

О Д Л У К А  
За објавување на јавен оглас за избор на директор на 

Основно училиште ,,Јосип Броз Тито’’ с.Жировница 
 

Член  1  
  Со оваа Одлука се наложува на Училишниот одбор на Основно училиште ,,Јосип 
Броз Тито’’ с.Жировница да објави јавен оглас за избор на директор.  
 

Член  2 
  Во објавениот јавен оглас во јавните гласила Училишниот одбор на Основно 
училиште ,,Јосип Броз Тито’’ с.Жировница да ги утврди условите кои треба да ги исполнува 
кандидатот за директор, потребната документација, времето на траење на јавниот оглас и рокот 
во кој ќе се изврши изборот. 

Член  3  
  По спроведување на постапката согласно член 132 став 12 од Законот за основно 
образование, Училишниот одбор во рок од седум дена од денот на извршениот разговор со 
кандидатите кои ги исполнуваат условите за директор,  на Градоначалникот на Општина 
Маврово и Ростуше му предлага два кандидати доколку се имаат пријавено повеќе или еден 
кандидат за избор на директор доколку се има пријавено еден и Градоначалникот во рок од 10 
дена од добивање на предлогот го врши изборот на директор на Основно училиште.  
 

Член  4 
  Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
,,Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’.    
 
Broj 09-170/1 
16.05.2018 год. 
                                                                                Општина Маврово и Ростуше 
                                                                                                              ГРАДОНАЧАЛНИК 
                                                                                                            Медат Куртовски  с.р 
119. 
Врз основа на член 132 став 1 и став 14 од Законот за основно образование /,,Сл.Весник на РМ” 
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, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17/, 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 
Ростуше на ден 04.06.2018 година, го донесе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
За избор на директор на  Oсновно училиште  ,,Блаже Конески’’ с.Скудриње 
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1. Зурап Куртовски, дипломиран наставник по македонски јазик, се именува за директор на 

Основно училиште ,,Блаже Конески” с.Скудриње, 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 Ростуше”.  

 
О б р а з л о ж е н и е  

 Врз основа на член 132 став 1 и став 14 од Законот за основно образование /,,Сл.Весник 
на РМ” 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, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17/ a по претходно спроведена постапка од 
страна на Училишниот одбор на Основното училиште ,,Блаже Конески’’ с.Скудриње, односно по 
објавен јавен оглас и достава на пропратна документација од страна на Училишниот одбор на 
Основното училиште ,,Блаже Конески” с.Скудриње, со предлог на кандидат за директор на ОУ 
,,Блаже Конески’’ с.Скудриње, број 02-146/1 од 01.06.2018 година, Градоначалникот на 
Општината, во законскиот рок од 10 дена од добивањето на предлогот од страна на  
Училишниот одбор на ОУ ,,Блаже Конески” с.Скудриње да кандидатот Зурап Куртовски по 
објавениот оглас биде избран за директор на Основно училиште ,,Блаже Конески’’с.Скудриње, 
го прифати предлогот и се произнесе како во диспозитивот на ова Решение.  

По истекот на функцијата директор, гореимованиот Зурап Куртовски да се врати на 
постојаното работно место, соодветно на неговата стручна подготовка, кое го имал пред 
назначување на оваа функција.На основа гореизнесеното се одлучи 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:                               
- Зурап Куртовски                                                                            Општина Маврово и Ростуше                  
- Архивата на општината                                                                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
- О.У. ,,Блаже Конески”                                                                            Медат Куртовски  с.р 
  с.Скудриње 
 
Број 09-164/4 
04.06.2018 год. 
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