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30 Август 2018  година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК  НА  ОПШТИНА  МАВРОВО  И  РОСТУШЕ   бр.11  стр.178 
157. 
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 давање приоритет на проект за реконструкција на 

ОПШТИНСКИ ПАТ ОД ИВ РЕД Р-1202 – РОСТУШЕ 
 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за давање приоритет на проект за реконструкција на           
ОПШТИНСКИ ПАТ ОД ИВ РЕД Р-1202-РОСТУШЕ број 08-264/3 што Советот на Општина            
Маврово и Ростуше ја донесе на 15-тата седница одржана на ден 24.08.2018 година. 
 
Бр.09-271/1                                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
28.08.2018 год.                                                                                             Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                              Медат Куртовски  с.р. 

 
Врз основа на член 22, став 1, точка 4 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.Весник на                

РМ,, број 05/2002/ а во согласност со член 15 став 1, точка 1, од Статутот на Општина Маврово                  
и Ростуше (,,Сл.Гласник на општината 03/2015 година, пречистн текст).  

Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден 24.08.2018            
година ја донесе следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За  давање приоритет на проект за реконструкција на ОПШТИНСКИ ПАТ ОД ИВ РЕД 

Р-1202-РОСТУШЕ 
 

Член  1 
Со оваа Одлука советот на Општина Маврово и Ростуше дава приоритет за реализација             

на проектот за реконструкција на ОПШТИНСКИ ПАТ ОД ИВ РЕД Р-1202 -РОСТУШЕ с.Ростуше             
за подобрување на патната инфраструктура во општината. 

 
Член  2 

Реализацијата на проектот за реконструкција на ОПШТИНСКИ ПАТ ОД ИВ РЕД Р – 1202              
– РОСТУШЕ ќе се финансира со доделување, односно користење на финансиски средства од             
Агенција за финансиска подршка во земјоделието и руралниот развој на Република Македонија.  

 
Член  3 

Примерок од оваа одлука со друга придружна документација да се достави до Агенција             
за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој на Република Македонија. 
 

Член   4 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување а ќе биде објавена во „                
Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше“. 

 
Бр.08-264/3                                                                            Совет на Општина Маврово и Ростуше 
24.08.2018 год.                                                                                    П р е т с е д а т е л  



Р о с т у ш е                                                                                           Алил Алили, с.р.. 
 
158. 
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: 
30 Август 2018  година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК  НА  ОПШТИНА  МАВРОВО  И  РОСТУШЕ   бр.11  стр.179 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлуката за кофинансирање на проект реконструкција на ОПШТИНСКИ 

ПАТ ОД ИВ РЕД Р-1202 РОСТУШЕ 
 
СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за кофинансирање на проект реконструкција на         

ОПШТИНСКИ ПАТ ОД ИВ РЕД Р-1202 РОСТУШЕ број 08-264/4 што Советот на Општина             
Маврово и Ростуше ја донесе на 15-тата седница одржана на ден 24.08.2018 година.  
 
Бр.09-271/2                                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
28.08.2018 год.                                                                                             Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                              Медат Куртовски  с.р. 

 
Врз основа на член 22, став 1, точка 4 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.Весник на                

РМ,, број 05/2002/ а во согласност со член 15 став 1, точка 5, од Статутот на Општина Маврово                  
и Ростуше (,,Сл.Гласник на општината 03/2015 година, (пречистен текст).  

Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден 24.08.2018            
година ја донесе следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За кофинансирање на проект реконструкција на ОПШТИНСКИ ПАТ ОД ИВ РЕД Р-1202 

РОСТУШЕ 
 

Член  1 
Со оваа Одлука советот на Општина Маврово и Ростуше дава согланост за            

кофинансирање на проектот реконструкција на ОПШТИНСКИ ПАТ ОД ИВ РЕД Р-1202           
РОСТУШЕ за подобрување на патната инфраструктура во општината.  
 

Член  2 
Општината Маврово и Ростуше проектот ќе го кофинансира со сопствени финансиски           

средства во износ кој би го надминал износот што ќе биде одобрен од страна на Агенцијата за                 
финансиска подршка во земјоделието и руралниот развој на Република Македонија. 

Средствата од ставот 1 на овој член ќе се обезбедуваат од Буџетот на општината за 2019                
година. 

Член  3 
Примерок од оваа одлука со друга придружна документација да се достави до            

Градоначалникот на општината, архивата, Агенцијата за финансиска подршка во земјоделието          
и руралниот развој на Република Македонија.  
 

Член   4 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување а ќе биде објавена во „                
Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше“. 
 



Бр.08-264/4                                                                    Совет на Општина Маврово и Ростуше 
24.08.2018 год.                                                                              П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
 
159. 
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 донесње следниот: 
 
 
30 Август 2018  година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК  НА  ОПШТИНА  МАВРОВО  И  РОСТУШЕ   бр.11  стр.180 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлуката за давање согласност за намената на инвестицијата со цел 

реализирање на проектот реконструкција на ОПШТИНСКИ ПАТ ОД ИВ РЕД Р-1202 РОСТУШЕ 
 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за давање согласност за намената на инвестицијата со цел            
реализирање на проектот реконструкција на ОПШТИНСКИ ПАТ ОД ИВ РЕД Р-1202 РОСТУШЕ            
број 08-264/5 што Советот на Општината Маврово и Ростуше ја донесе на 15 – тата седница                
одржана на ден 24.08.2018 година. 
 
Бр.09-271/3                                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
28.08.2018 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 („Службен               
весник на РМ“ бр.5/02) и член 25 точка 42 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 седницата одржана на ден 24.08.2018            
година, ја донесе следната :  
  

О Д Л У К А 
За давање согласност за намената на инвестицијата со цел реализирање на проектот 

реконструкција на ОПШТИНСКИ ПАТ ОД ИВ РЕД Р – 1202 - РОСТУШЕ. 
  

Член 1 
Со оваа Одлука Советот на општина Маврово и Ростуше дава согласност за намена на              

инвестицијата со цел за реализација на проектот реконструкција на ОПШТИНСКИ ПАТ ОД ИВ             
РЕД Р-1202-РОСТУШЕ. 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен               

гласник на Општина Мааврово и Ростуше“. 
 

Бр.08-264/5                                                                    Совет на Општина Маврово и Ростуше 
24.08.2018 год.                                                                              П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
 
160. 
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 давање приоритет на проект за реконструкција на локален пат 
– крак “Стапаров мост” – “Училиште” во с.Велебрдо 

 
СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за давање приоритет на проект за реконструкција на локален пат –              
крак “Стапаров мост” – “Училиште” во с. Велебрдо број 08-64/6 што Советот на Општина              
Маврово и Ростуше ја донесе на 15-тата седница одржана на ден 24.08.2018 година. 
 
Бр.09-271/4                                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
28.08.2018 год.                                                                                             Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                              Медат Куртовски  с.р. 

 
 

30 Август 2018  година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК  НА  ОПШТИНА  МАВРОВО  И  РОСТУШЕ   бр.11  стр.181 
Врз основа на член 22, став 1, точка 4 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.Весник на                

РМ,, број 05/2002/ а во согласност со член 15 став 1, точка 1, од Статутот на Општина Маврово                  
и Ростуше (,,Сл.Гласник на општината 03/2015 година, пречистн текст).  

Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден 24.08.2018            
година ја донесе следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За  давање приоритет на проект за реконструкција на локален пат-крак “СТАПАРОВ МОСТ” – 

“УЧИЛИШТЕ” с.Велебрдо 
 

Член  1 
Со оваа Одлука советот на Општина Маврово и Ростуше дава приоритет за реализација             

на проектот за реконструкција на локален пат – крак “СТАПАРОВ МОСТ” – “УЧИЛИШТЕ”             
с.Велебрдо за подобрување на патната инфраструктура во општината. 

 
Член  2 

Реализацијата на проектот за реконструкција на локалниот пат – крак “СТАПАРОВ 
МОСТ” – “УЧИЛИШТЕ”  ќе се финансира со доделување, односно користење на финансиски 
средства од Агенција за финансиска подршка во земјоделието и руралниот развој на Република 
Македонија.  

Член  3 
Примерок од оваа одлука со друга придружна документација да се достави до Агенција             

за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој на Република Македонија. 
 

Член   4 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување а ќе биде објавена во „                
Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше“. 

 
Бр.08-264/6                                                                    Совет на Општина Маврово и Ростуше 
24.08.2018 год.                                                                              П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
 
161. 
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 давање согласност за намената на инвестицијата со цел 
реализирање на проектот реконструкција   на локален пат – крак “Стапаров мост” – “Училиште” 

с.Велебрдо 
 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за давање согласност за намената на инвестицијата со цел            
реализирање на проектот реконструкција на локален пат- крак “Стапаров мост” – “Училиште”            
с.Велебрдо број 08-264/7 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 15 – тата                
седница одржана на ден 24.08.2018 година. 
 
Бр.09-271/5                                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
28.08.2018 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 („Службен               

весник на РМ“ бр.5/02) и член 25 точка 42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше                
(„Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше бр.03/2015, пречистен текст). 
30 Август 2018  година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК  НА  ОПШТИНА  МАВРОВО  И  РОСТУШЕ   бр.11  стр.182 

Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден 24.08.2018            
година, ја донесе следната :  

О Д Л У К А 
За давање согласност за намената на инвестицијата со цел реализирање на проектот 
реконструкција на локален пат – крак, СТАПАРОВ  МОСТ – УЧИЛИШТЕ с. Велебрдо 

  
Член 1 

Со оваа Одлука Советот на општина Маврово и Ростуше дава согласност за намена на 
инвестицијата со цел за реализација на проектот реконструкција на локален пат – крак, 
СТАПАРОВ МОСТ – УЧИЛИШТЕ с.Велебрдо. 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен               

гласник на Општина Мааврово и Ростуше“. 
 
Бр.08-264/7                                                                    Совет на Општина Маврово и Ростуше 
24.08.2018 год.                                                                              П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
 
162. 
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 давање приоритет на проект за реконструкција на локален пат 

– крак “НА ДАБЈЕ – ЦЕНТАР” с.Присојница 
 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за давање приоритет на проект за реконструкција на           
локален пат – крак “ НА ДАБЈЕ – ЦЕНТАР” с.Присојница број 08-264/8 што Советот на Општина                
Маврово и Ростуше ја донесе на 15-тата седница одржана на ден 24.08.2018 година. 



 
Бр.09-271/6                                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
28.08.2018 год.                                                                                             Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                              Медат Куртовски  с.р. 

 
Врз основа на член 22, став 1, точка 4 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.Весник на                

РМ,, број 05/2002/ а во согласност со член 15 став 1, точка 1, од Статутот на Општина Маврово                  
и Ростуше (,,Сл.Гласник на општината 03/2015 година, пречистн текст).  

Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден 24.08.2018            
година ја донесе следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За  давање приоритет на проект за реконструкција на локален пат – крак, НА ДАБЈЕ – 

ЦЕНТАР с. Присојница 
 

Член  1 
 

Со оваа Одлука советот на Општина Маврово и Ростуше дава приоритет за реализација             
на проектот за реконструкција на локален пат – крак, НА ДАБЈЕ – ЦЕНТАР с.Присојница, за               
подобрување на патната инфраструктура во општината. 

 
Член  2 

30 Август 2018  година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК  НА  ОПШТИНА  МАВРОВО  И  РОСТУШЕ   бр.11  стр.183 
Реализацијата на проектот за реконструкција на локален пат – крак, НА ДАБЈЕ –             

ЦЕНТАР с.Присојница,ќе се финансира со доделување, односно користење на финансиски          
средства од Агенција за финансиска подршка во земјоделието и руралниот развој на Република             
Македонија.  

 
Член  3 

Примерок од оваа одлука со друга придружна документација да се достави до Агенција             
за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој на Република Македонија. 
 

Член   4 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување а ќе биде објавена во „                
Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше“. 
 
Бр.08-264/8                                                                    Совет на Општина Маврово и Ростуше 
24.08.2018 год.                                                                              П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
 
163. 
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                   
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 давање согласност за намената на инвестицијата со цел 
реализирање на проектот реконструкција на локален пат – крак” НА ДЕАБЈЕ – ЦЕНТАР” 

с.Присојница 
 



СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за давање согласност за намената на инвестицијата со цел            
реализирање на проектот реконструкција на локален пат – крак “НА ДАБЈЕ – ЦЕНТАР” с.              
Присојница број 08-264/9 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 15 – тата                
седница одржана на ден 24.08.2018 година. 
 
Бр.09-271/7                                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
28.08.2018 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 („Службен               
весник на РМ“ бр.5/02) и член 25 точка 42 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 седницата одржана на ден 24.08.2018            
година, ја донесе следната :  
  

О Д Л У К А 
За давање согласност за намената на инвестицијата со цел реализирање на проектот 

реконструкција на локален пат – крак, НА ДАБЈЕ – ЦЕНТАР с.Присојница 
  

Член 1 
Со оваа Одлука Советот на општина Маврово и Ростуше дава согласност за намена на 

инвестицијата со цел за реализација на проектот реконструкција на локален пат – крак, НА 
ДАБЈЕ – ЦЕНТАР  с.Присојница. 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен               

гласник на Општина Мааврово и Ростуше“. 
 
30 Август 2018  година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК  НА  ОПШТИНА  МАВРОВО  И  РОСТУШЕ   бр.11  стр.184 
Бр.08-264/9                                                                        Совет на Општина Маврово и Ростуше 
24.08.2018 год.                                                                                П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
 
165. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа /”Сл.Веасник 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 финансиски средства како подршка при 

изградба на канализација 
 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиски средства како подршка при           
изградба на канализација /на Горан Антимоски од с.Врбен/ број 08-264/10 што Советот на             
Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 15-тата седница одржана на ден 24.08.2018 година. 
 
Бр.09-271/8                                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
28.08.2018 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 42 од Статутот на Општина Маврово и                 
Ростушe /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година, 

Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден 24.08.2018             
година, ја донесе следната 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на финансиски средства како подршка  при изградба на канализација 

 
Член 1 

Се одобрува финансиска помош во износ до 40.000,оо денари на лицето Горан            
Антимовски од село Врбен како финансиска подршка за вложените средства при изградба на             
канализација за отпадни води на простор кој е од општ  интерес. 
 

Член  2 
 Паричните средства се одобруваат врз основа на поднесено писмено барање од Горан 
Антимовски од село Врбен од 25.07.2018 година. 

Одобрените парични средства со оваа одлука ќе бидат исплатени од Буџетот на            
општината за 2018 година. 

Член  3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ‘’Службен Гласник на             

Општина Маврово и Ростушe’’. 
 
Бр.08-264/10                                                                        Совет на Општина Маврово и Ростуше 
24.08.2018 год.                                                                                П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
  
166. 
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: 
 
 
30 Август 2018  година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК  НА  ОПШТИНА  МАВРОВО  И  РОСТУШЕ   бр.11  стр.185 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлуката за одобрување на парична помош за надомест на материјална 

штета 
  

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на парична помош за надомест на           
материјална штета /на Рамадани Зулал од с.Скудриње/ број 08-264/11 што Советот на            
Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 15-тата седница одржана на ден 24.08.2018 година. 
 
Бр.09-271/9                                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
28.08.2018 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. 

Советот на Општината на седницата одржана на ден 24.08.2018 година, ја донесе             
следната 

О  Д  Л  У  К  А 



За одобрување на парична помош за надомест ма материјална штета 
 

Член 1 
Се одобрува парична помош во износ од 5.000,оо денари за надомест на причинета             

материјална штета на Зулал Рамадани од с.Скудриње од Општина Маврово и Ростуше. 
Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година а ќе бидат              

наменети за надомест на материјална штета уништување на една Коза од селските кучиња. 
Член  2 

Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање на ден            
15.08.2018 година. 

Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2017 година на            
трансакциона сметка 200001795125739 - Стопанска банка и мат.бр 2804975473006. 

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.08-264/11                                                                       Совет на Општина Маврово и Ростуше 
24.08.2018 год.                                                                                П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
 
167. 
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 Одлукатаза доделување на финансиска помош за оджување на турнир во 

мал фудбал с.Врбен 
 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на финансиска помош за одржување на           
турнир во мал фудбал с.Врбен број 08-264/12 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја               
донесе на 15-тата седница одржана на ден 24.08.2018 год. 
 
Бр.09-271/10                                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
28.08.2018 год.                                                                                             Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                              Медат Куртовски  с.р. 
30 Август 2018  година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК  НА  ОПШТИНА  МАВРОВО  И  РОСТУШЕ   бр.11  стр.186 

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 од Статутот на Општина Маврово и                 
Ростушe /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година, Советот на Општината на седницата           
одржана на ден  24.08.2018  година, ја донесе следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За доделување на финансиска помош за одржување на  

турнир во мал фудбал с.Врбен 
 

Член 1 
Се доделува финансиска помош во износ од 10.000,оо денари за организаторите на            

традиционален турнир во мал фудбал во с.Врбен. Паричните сретствата ќе бидат исплатени од             
буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2018 година.  
 



Член  2 
Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање од           

организаторите на турнирот.  
Одобрениот износ ќе биде исплатен на трансакциона сметка: 370046010019049 –          

Eуростандард банка. 
Член  3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ‘’Службен Гласник на             
Општина Маврово и Ростуше’’. 
 
Бр.08-264/12                                                                        Совет на Општина Маврово и Ростуше 
24.08.2018 год.                                                                                П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
 
168. 
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 следнио:  
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлуката за одобрување на финансиска ппомош на Месна заедница 

с.Битуше за одбележување на национален празник 
 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиска помош на Месна заедница           
с.Битуше за одбележување на национален празник број 08-264/13 што Советот на Општина            
Маврово и Ростуше ја донесе на 15-тата седница одржана на ден 24.08.2018 година. 
 
Бр.09-271/11                                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
28.08.2018 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 42 од Статутот на Општина Маврово и                 
Ростуша /пречистен текст сл.Гласник бр.06/2008,  

Советот на Општината на седницата одржана на ден 24.08.2018 година, ја донесе            
следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на финансиска помош на Месна заедница с.Битуше за одбележување на 

национален празник 
 

30 Август 2018  година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК  НА  ОПШТИНА  МАВРОВО  И  РОСТУШЕ   бр.11  стр.187 
Член 1 

Се одобрува финансиска помош во износ од 20.000,оо денари за одбележување на            
националниот празник 2-ри Август 2018 година во с.Битуше. 

Паричните сретствата ќе бидат исплатени од буџетот на Општина Маврово и Ростуша 
за 2018 година. 

Член  2 
Паричната помош се одобрува врз основа на поднесено барање од 19.07.2018 година,            

од месна заедница  село Битуше. 
Сртедствата ќе бидат уплатени на сметка – Орце Инадески  -  200001386452032 

Стопанска   Банка  АД  Скопје.  



Член  3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ‘’Службен Гласник на             

Општина Маврово и Ростуша’’. 
 
Бр.08-264/13                                                                        Совет на Општина Маврово и Ростуше 
24.08.2018 год.                                                                                П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
 
169. 
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 наТекнија           

Рамадани од с.Скудриње/ број 08-264/14 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја             
донесе на 15-тата седница одржана на ден 24.08.2018 година. 
 
Бр.09-271/12                                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
28.08.2018 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. 

Советот на Општината на седницата одржана на ден 24.08.2018 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 12.000,оо денари за лекување на Текнијe             
Рамадани од с.Скудриње од Општина Маврово и Ростуше, поради нарушена здраствена           
состојба. 

Член  2 
Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање и извештај на             

специјалист – субспецијалист. 
Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година на            

трансакциона сметка:   370000025495120 –  
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. 
30 Август 2018  година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК  НА  ОПШТИНА  МАВРОВО  И  РОСТУШЕ   бр.11  стр.188 
Бр.08-264/14                                                                        Совет на Општина Маврово и Ростуше 
24.08.2018 год.                                                                                П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
 
170. 



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 финансиска подршка на Здружението за спорт 

и рекреација “ПРВ ДО ВРВ” 
 

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиска подршка на Здружението за           
спорт и рекреација” ПРВ ДО ВРВ” број 08-264/15 што Советот на Општина Маврово и Ростуше               
ја донесе на 15-тата седница одржена на ден 24.08.2018 година. 
 
Бр.09-271/13                                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
28.08.2018 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 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 24.08.2018 година, ја донесе            
следната 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на финансиска поддршка на Здружението 

за спорт и рекреација “ПРВ ДО ВРВ” 
  

Член 1 
Се одобрув парична помош во износ од 20.000,оо денари за реализирање на  проектот 

“Серија летни трки во 5 града, Beach Run Mavrovo”. 
Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година,              

како спонзорство на општината. 
Член  2 

Паричната помош се доделува врз основа на поднесено барање од страна на            
Здружението за спорт и рекреација ПРВ ДО ВРВ Скопје. 

Средствата ќе бидат уплатени на жиро - сметка на Организацијата: 210070162550197           
Тутунска 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. 
 
Бр.08-264/15                                                                        Совет на Општина Маврово и Ростуше 
24.08.2018 год.                                                                                П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
 
171. 
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, став 1 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 09.07.2018 година го донесе следното 
 
30 Август 2018  година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК  НА  ОПШТИНА  МАВРОВО  И  РОСТУШЕ   бр.11  стр.189 

Р Е Ш Е Н И Е 



За доделување на еднократна парична помош 
 

Барањето за еднократна парична помош на лицето Адил Рамадани од с.Скудриње,           
Општина Маврово и Ростуше, СЕ ОДOБРУВА. 

На претходно споменатото лице му се одобрува еднократна финансиска помош во нето            
износ од 6.000,оо денари. 

Исплатата на персоналниот данок на доход ја врши Општина Маврово и Ростуше. 
Средствата да се исплатат на следната сметка: ХХХХХХХХХХХХХХХ, депонент         

ХХХХХХХХХХХХХХХ, отворена на име на подносителот на барањето. 
 

Образложение 
Од страна на лицето Адил Рамадани од с.Скудриње, со ЕМБГ ххххххххххххх до Општина             

Маврово и Ростуше е поднесено барање за доделување на финансиски средства заведено под             
УПП 09-46 од 06.07.2018 година.  

Во барањето горенаведеното лице наведува дека со Решение од страна на Центарот за             
социјални работи Гостивар му е укинато правото на социјална парична помош и дека не го               
опфаќа правото за додаток за трето дете, при што истиот останува без приходи, иако станува               
збор за седумчлено семејство.  

Во прилог на барањето ги достави следните докази и тоа:  
- Фотокопие од Решение за престанок за правото на социјална парична помош,           

бр.10-5643-17spp/1 издаден од Центар за социјални работи Гостивар, од 20.02.2018          
година, 

- Фотокопие од лична карта бр. ххххххх издадена од МВР Гостивар соважност до            
хх.хх.хххх год., 

- Фотокопие од трансакциска сметка. 

Откако 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 сметката која е наведена во диспозитивот на ова             
Решение. 

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 приемот на Решението. 
 
Решено во Ростуше,              ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 
на ден 09.07.2018 год.              ГРАДОНАЧАЛНИК 
УПП бр.09-46                                  МЕДАТ КУРТОВСКИ 
 
Доставено до: 
- Барателот – Адил Рамадани, 
- Одделение за финансиски прашања, 
- Архива на општината, 

172. 
Врз основа на член 83 став 2 од Законот за даноците на имот („Службен весник на Република                 
Македонија“ бр. 61/2004; 92/2007; 102/2008; 35/2011; 53/2011; 84/2012; 188/2013; 154/2015;          
192/2015 и 23/2016), член 63 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“,              
бр.05/2002 од 29.01.2002 год.), член 75, став 1 и 3 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше  
(Пречистен текст објавен во Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 03/2015) и член              
25 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2018 година,               



бр.08-318/14 од 28.12.2017 година (“Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше,           
бр.12/2017 од 29.12.2017 година), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе            
следното 
30 Август 2018  година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК  НА  ОПШТИНА  МАВРОВО  И  РОСТУШЕ   бр.11  стр.190 

Р Е Ш Е Н И Е 
За пренасочување на погрешно уплатени средства 

 
Барањето на Еуростандард Банка АД Скопје, за пренасочување на погрешно уплатени           

средства за данок на имот за 2017 година во висина од 2.382,оо денари, поднесено до Општина                
Маврово и Ростуше на ден 31.07.2018 година и заведено под број УПП 09-51, СЕ УВАЖУВА. 

Се обврзува Одделението за финансиски прашања да го изврши пренасочувањето на           
средствата на следната сметка и тоа: 1000000000 630 95, уплатна сметка 840 141 02507,              
приходна шифра 713 111, програма 00, депонент Народна Банка на РМ. 
 

О б р а з л о ж е н и е 
На ден 31.07.2018 година до Општина Маврово и Ростуше по пошта пристигна барање за              

повраток на погрешно уплатени средства поднесено од страна на Еуростандард Банка АД            
Скопје во износ од 2.382,оо денари, кои средства се уплатени по грешка од страна на самата                
банка при обработка на налогот, а во име на лицето Лозанка Спасовска од Куманово. Уплатата               
е извршена на ден 19.02.2018 година. 

Во прилог на барањето беа доставени следните докази и тоа: 
- Уплатници – образец ПП50 за извршена уплата на средства за ден 19.02.2018 година на              

износ од 2.382,оо денари, 
- Фотокопие од Решение за данок на имот за 2017 година на име Лозанка Спасовска,              

бр.34-3039/25633 од 14.03.2017 год. издадено од Општина Куманово и  
- Збирен извештај за примање во корист – на товар на сметката, од 19.02.2018 год., за               

сметка 370151000130015, издаден од Еуростандард Банка АД Скопје 

Органот по службена должност изврши увид во сопствената        
сметководствено-финансиска евиденција со која располага и при тоа ги приложи следните           
докази и тоа: 

- Извод на промет и состојба на сметка, бр.21, за ТС 100000000063095, Сметка            
840-144-02507, назив на сметка: Данок на имот, Депонент: Народна банка на РМ, од             
19.02.2018 год. 

Врз основа на доказите и увидот во евиденцијата со која располага општината, односно             
врз основа на доставената фотокопија од уплатница – образец ПП50, Решението за данок на              
имот издадено од Општина Куманово, како и врз основа на Збирниот извештај за примање во               
корист – на товар на сметката доставен од страна на банката и Изводот на промет и состојба на                  
сметка прибавен по службена должност од страна на органот се утврди дека горенаведениот             
износ е уплатен на сметка на општината, додека од увидот во налогот за уплата ПП50 може да                 
се утврди дека налогодавачот Лозанка Спасовска од Куманово со адреса на живеење ул.ИЛ.1,             
бр.65/А, барал уплатата на средствата да се изврши на општина со шифра “141“ – Општина               
Куманово, а не на сметка на Општина Маврово и Ростуше, од каде може да се види дека                 
станува збор за настаната грешка при обработка на налогот од страна на службениците на              
банката.  

Врз основа на член 84, став 3 од Законот за даноците на имот кој гласи “Правото на                 
обврзникот на враќање на неправилно или на повеќе уплатени износи на име на данок,              



камата и трошоци на присилна наплата застарува за пет години по истекот на годината              
во која е извршена уплатата“, се утврди дека правото за повраток на погрешно уплатените  

средства не е застарено од причина што не се поминати пет години од денот на               
погрешната уплата на средствата. 

После вака утврдената фактичка состојба врз основа на приложените и изведени докази            
се утврди дека средствата се погрешно уплатени, при што се одлучи како во диспозитивот на               
ова Решение. 
 
 
30 Август 2018  година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК  НА  ОПШТИНА  МАВРОВО  И  РОСТУШЕ   бр.11  стр.191 
Решено во с.Ростуше  
на ден 01.08.2018 год. ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 
УПП бр.09-51    ГРАДОНАЧАЛНИК 

 МЕДАТ КУРТОВСКИ 
Изработил/контролирал: 
Раководител на одд. за нормативно-правни 
работи и јавни дејности 
Ајбеан Ајдини 
 
173. 
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 18.07.2018 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 Адил Салиу, од с.Жировница, Општина Маврово и Ростуше             
му се признава правото на паричен надоместок за неговото новороденче – Мелда Салиу,             
родено на ден 16.06.2018 година во Скопје. 

Согласно Одлуката на Советот на Општина Маврово и Ростуше, бр.08-86/15 од           
28.02.2018 година, 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 ххххххххххххххх, депонент хххххххххх 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 17.07.2018 година лицето Адил Салиу од с.Жировница, Општина Маврово и            

Ростуше, со ЕМБГ ххххххххххххх, 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 новороденчето Мелда Салиу, бр.             
1005/1-5332 од 29.06.2018 год. издаден од Управа за водење на матични книги –             
Гостивар, 

- Препис на извод од матичната книга на венчаните за родителите на новороденчето,            
бр.1003/2-14 од 22.02.2018 год. издаден од Управа за водење на матични книги – МК              
Жировница, 

- Фотокопие од лична карта на мајката на новороденчето, бр. хххххххх, издадена од МВР             
Гостивар со важност до хх.хх.хххх год.,  

- Фотокопие од лична карта на таткото на новороденчето, бр. ххххххх, издадена од МВР             
Гостивар со важност до хх.хх.хххх год., 

- Фотокопие од трансакциска сметка на подносителот на барањето,  

30 Август 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И  РОСТУШЕ  бр.11  стр.192 
- 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 18.07.2018 год. под бр.УПП 09-48. 
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 

Доставено до: 
- Архива на општината 
- Подносителот на барањето 
- Одделение за финансиски прашања на општината 

174. 
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 25.07.2018 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 Саније Емини, од с.Скудриње, Општина Маврово и Ростуше и              
се признава правото на паричен надоместок за нејзиното новороденче – Харис Емини, родено             
на ден 04.07.2018 година во Струга. 

Согласно Одлуката на Советот на Општина Маврово и Ростуше, бр.08-86/15 од           
28.02.2018 година, 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 ххххххххххххххх, депонент хххххххххх 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 24.07.2018 година лицето Саније Емини од с.Скудриње, Општина Маврово и            

Ростуше, со ЕМБГ ххххххххххххх, 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 Харис Емини (новороденчето),             

бр. 1103/1-173 од 13.07.2018 год. издаден од Управа за водење на матични книги –              
Ростуше, 

- Препис на извод од матичната книга на венчаните за родителите на детето, бр.11-66 од              
10.07.2018 год. издаден од Управа за водење на матични книги – МК Скудриње, 

- Фотокопие од трансакциска сметка која се води на подносителот на барањето, 
- Фотокопие од лична карта на мајката на детето, бр. хххххххх, издадена од МВР Гостивар              

со важност до хх.хх.хххх год., како подносител на барањето, 
- Фотокопие од лична карта на таткото на детето, бр. ххххххх, издадена од МВР Гостивар              

со важност до хх.хх.хххх год., како подносител на барањето,  
- 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 25.07.2018 год. под бр.УПП 09-49. 
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 

 
Доставено до: 
- Архива на општината 
- Подносителот на барањето 
- Одделение за финансиски прашања на општината 

175. 
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 31.07.2018 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 Селмин Алили, од с.Жировница, Општина Маврово и            

Ростуше му се признава правото на паричен надоместок за неговото новороденче – Фатих             
Алили, родено на ден 19.02.2018 година во Гостивар. 

Согласно Одлуката на Советот на Општина Маврово и Ростуше, бр.08-86/15 од           
28.02.2018 година, 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 ххххххххххххх, депонент хххххххххх 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 27.07.2018 година лицето Селмин Алили од с.Жировница, Општина Маврово и            

Ростуше, со ЕМБГ ххххххххххххх, 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 новороденчето Фатих Алили, бр.             

1005/1-1758 од 05.03.2018 год. издаден од Управа за водење на матични книги –             
Гостивар, 

- Препис на извод од матичната книга на венчаните за родителите на новороденчето,            
бр.10/03-243 од 17.05.2011 год. издаден од Управа за водење на матични книги – МК              
Жировница, 

- Фотокопие од лична карта на мајката на новороденчето, бр. хххххххх, издадена од МВР             
Гостивар со важност до хх.хх.хххх год.,  



- Фотокопие од лична карта на таткото на новороденчето, бр. хххххххх, издадена од МВР             
Гостивар со важност до хх.хх.хххх год., 

- Фотокопие од трансакциска сметка на подносителот на барањето,  
- 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 31.07.2018 год. под бр.УПП 09-50. 
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 
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176. 
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 24.08.2018 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 Амила Пласте, од с.Жировница, Општина Маврово и Ростуше             

и се признава правото на паричен надоместок за нејзиното новороденче – Суннах Мурати,             
родено на ден 15.07.2018 година во Гостивар. 

Согласно Одлуката на Советот на Општина Маврово и Ростуше, бр.08-86/15 од           
28.02.2018 година, 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 ***************, депонент ************* 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 23.08.2018 година лицето Амила Пласте од с.Жировница, Општина Маврово и            

Ростуше, со ЕМБГ *************, 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 Суннах Мурати            

(новороденчето), бр. 1005/1-6464 од 26.07.2018 год. издаден од Управа за водење на            
матични  книги – Гостивар, 

- Препис на извод од матичната книга на венчаните за родителите на детето, бр.1003/2-32             
од 10.04.2018 год. издаден од Управа за водење на матични книги – МК Жировница, 

- Фотокопие од договор за отварање на сметка на физичко лице за учество во платниот              
промет во земјата склучен со Еуростандард Банка, 

- Фотокопие од лична карта на мајката на детето, бр. ******** издадена од МВР Гостивар со               
важност до **.**.**** год. 

- Фотокопие од лична карта на таткото на детето, бр. ********, издадена од МВР Гостивар              
со важност до **.**.**** 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 барателката и таткото на            
новороденчето се во брак, а дека мајката го има задржано сопственото презиме, видно од              
изводот на матичната книга на венчани и при тоа се утврди дека подносителот на ова барање                
ги исполнува условите за остварување на правото за еднократна парична помош за            
новороденче, кои 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 и биде исплатен еднократен паричен               
надоместок во висина од 5.000,оо денари.  
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Решено во с.Ростуше на ден 24.08.2018 год. под бр.УПП 09-59. 
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 

Доставено до: 
- Архива на општината 
- Подносителот на барањето 
- Одделение за финансиски прашања на општината 

177. 
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 24.08.2018 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 Расима Зеќири, од с.Жировница, Општина Маврово и            
Ростуше и се признава правото на паричен надоместок за нејзиното новороденче – Озан             
Зеќири, родено на ден 17.07.2018 година во Струга. 

Согласно Одлуката на Советот на Општина Маврово и Ростуше, бр.08-86/15 од           
28.02.2018 година, 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 ***************, депонент *********** 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 23.08.2018 година лицето Расима Зеќири од с.Жировница, Општина Маврово и            

Ростуше, со ЕМБГ **************, 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 Озан Зеќири (новороденчето),             

бр. 1103/1-238 од 07.08.2018 год. издаден од Управа за водење на матични книги –              
Ростуше, 

- Препис на извод од матичната книга на венчаните за родителите на детето, бр.1003/2-37             
од 10.01.2014 год. издаден од Управа за водење на матични книги – МК Жировница, 
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- Фотокопие од трансакциска сметка која се води на подносителот на барањето, 
- Фотокопие од лична карта на мајката на детето, бр. ********, издадена од МВР Гостивар              

со важност до **.**.**** год., како подносител на барањето, 
- Фотокопие од лична карта на таткото на детето, бр. ********, издадена од МВР Гостивар              

со важност до **.**.**** 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 24.08.2018 год. под бр.УПП 09-60. 



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: 
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