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04 Октомври 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.12  стр.199 
178. 
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 Заклучокот за усвојување на годишниот извештај за работењето во 

учебната 2017/2018 година на СОУ “Маврово-Ростуше” од Ростуше 
  
СЕ ПРОГЛАСУВА Заклучокот за усвојување на годишниот извештај за работењето во           
учебната 2017/2018 година на СОУ “Маврово- Ростуше” од Ростуше број 08-296/3 што Советот             
на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 16-тата седница одржана на ден 28.09.2018              
година. 
 
Бр.09-/1                                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
.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 и член 72 став 1 од Статутот на Општина                    
Маврово и Ростуше (Пречистен текст Сл.Гласник бр. 03/2015 година).         
Советот на Општината на седницата одржана на ден 28.09.2018 година Расправајќи по            
годишниот извештај за работа во учебната 2017/18 година на СОУ “Маврово-Ростуше” од            
с.Ростуше го донесе следниот:  
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

Член 1 
Советот на Општина Маврово и Ростуше го усвои годишниот извештај за работењето             

во учебната 2017/2018 година на Општинското Средно Училиште “Маврово –Ростуше” од           
Ростуше.  

Член 2 
Примерок од овој Заклучок да се достави до Градоначалникот, Директорот на СОУ            

“Маврово-Ростуше” и архивата на општината. 
 

Член 3 
Овој Заклучок влегува во сила со денот на неговото објавување во “Службен Гласник на              

Општина Маврово и Ростуше. 
 

Бр.08-296/3                                                                            Совет на Општина Маврово и Ростуше 
28.09.2018 год.                                                                                    П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                           Алил Алили, с.р.. 
 
179. 



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на РМ” број                  
05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово                   
и Ростуше (”Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015 ) (пречистен текст ),              
Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлуката  за усвојување на годишната програма за работа на ОУ Денче 

Дејаноски за учебната 2018/2019 година. 
04 Октомври 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.12  стр.200 
СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за усвојување на годишната програма за работа на ОУ “Денче             
Дејаноски” за учебната 2018/2019 година број 08-296/4 што Советот на Општина Маврово и             
Ростуше ја донесе на 16-тата седница одржана на ден 28.09.2018 година. 
 
Бр.09-/2                                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
.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 и член 72 став 1 од Статутот на                    
Општина Маврово и Ростуше (Пречистен текст Сл.Гласник бр. 03/2015 година).          
Советот на Општината на седницата одржана на ден 28.09.2018 година Расправајќи по            
годишната програма за работа во учебната 2018/19 година на ОУ “Денче Дејаноски” од             
Маврови Анови е донесе следната:  

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на годишната програма за работа на  ОУ “Денче Дејаноски”  за учебната 2018/19 

година 
 

Член 1 
Советот на Општина Маврово и Ростуше ја усвои годишната програма за работа на ОУ “Денче               
Дејаноски” од Маврови Анови за учебната 2018/19 година. 
 

Член 2 
Примерок од оваа Одлука да се достави до Градоначалникот, Директорот на ОУ “Денче             
Дејаноски” од  Маврови Анови  и архивата на општината. 
 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на неговото објавување во” Службен Гласник на              
Општина Маврово и Ростуше”. 

 
 
Бр.08-296/4                                                                    Совет на Општина Маврово и Ростуше 
28.09.2018 год.                                                                              П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
 
180. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на РМ” број                  
05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово                   
и Ростуше (”Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015 ) (пречистен текст ),              
Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 
 
 



З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлуката за усвојување на годишната програма за работа на ЦОУ Ѓорѓи 

Пулески за учебната 2018/19 година. 
  
СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за усвојување на годишната програма за работа на ЦОУ “Ѓорѓи             
Пулески” за учебната 2018/19 година број 08-296/5 што Советот на Општина Маврово и             
Ростуше ја донесе на 16-тата седница одржана на ден 28.09.2018 година. 
 
Бр.09-/3                                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
10.2018 год.                                                                                             Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                              Медат Куртовски  с.р. 
  
 
04 Октомври 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.12  стр.201 
Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ број                 

05/2002), а во согласност со член 25, став 1, точка 42 и член 72 став 1 од Статутот на Општина                    
Маврово и Ростуше (Пречистен текст Сл.Гласник бр. 03/2015 година).         
Советот на Општината на седницата одржана на ден 28.09.2018 година Расправајќи по            
годишната програма за работа во учебната 2018/19 година на ЦОУ “Ѓорѓи Пулески” од             
с.Ростуше е донесе следната:  

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на годишната програма за работа на  ЦОУ ”Ѓорѓи Пулески “ за учебната 2018/19 

година 
 

Член 1 
Советот на Општина Маврово и Ростуше ја усвои годишната програма за работа на ЦОУ “Ѓорѓи               
Пулески” од Ростуше за учебната 2018/19 година. 
 

Член 2 
Примерок од оваа Одлука да се достави до Градоначалникот, Директорот на ЦОУ “Ѓорѓи             
Пулески” од Ростуше и архивата на општината. 
 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на неговото објавување во “Службен Гласник на              
Општина Маврово и Ростуше”. 
 
Бр.08-296/5                                                                    Совет на Општина Маврово и Ростуше 
28.09.2018 год.                                                                              П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
 
181. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на РМ”                 
број 05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина                   
Маврово и Ростуше ( “Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015 ) ( пречистен               
текст ), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлуката за усвојување на годишната програма за работа на ОУ Блаже 

Конески за учебната 2018/19 година 
 
 



СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за усвојување на годишната програма за работа на ОУ “Блаже             
Конески” за учебната 2018/19 година број 08-296/6 што Советот на Општина Маврово и             
Ростуше ја донесе на 16-тата седница одржана на ден 28.09.2018 год. 
 
Бр.09-271/4                                                                                          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 и член 72 став 1 од Статутот на Општина                    
Маврово и Ростуше (Пречистен текст Сл.Гласник бр. 03/2015 година).         
Советот на Општината на седницата одржана на ден 28.09.2018 година Расправајќи по            
годишната програма за работа во учебната 2018/19 година на ОУ “Блаже Конески” од             
с.Скудриње е донесе следната:  
 

О  Д  Л  У  К  А 
 

04 Октомври 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.12  стр.202 
За усвојување на годишната програма за работа на  ОУ “Блаже Конески” за учебната 2018/19 

година 
 

Член 1 
Советот на Општина Маврово и Ростуше ја усвои годишната програма за работа на ОУ “Блаже               
Конески” од Скудриње за учебната 2018/19 година. 

Член 2 
Примерок од оваа Одлука да се достави до Градоначалникот, Директорот на ОУ “Блаже             
Конески ” од Скудриње и архивата на општината. 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на неговото објавување во “Службен Гласник на              
Општина Маврово и Ростуше”. 

 
 

Бр.08-296/6                                                                    Совет на Општина Маврово и Ростуше 
28.09.2018 год.                                                                              П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
 
182. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на РМ”                 
број 05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина                   
Маврово и Ростуше ( “Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015 ) ( пречистен               
текст ), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлуката за  усвојување на годишната програма за работа на ОУ “Јосип 

Броз Тито” за учебната 2018/19 година 
 
 
СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за усвојување на годишната програма за работа на ОУ “Јосип             
Броз Тито” за учебната 2018/19 година број 08-296/7 што Советот на Општина Маврово и              
Ростуше ја донесе на 16-тата седница одржана на ден 28.09.2018 год. 
 



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 62, став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ број                
05/2002), а во согласност со член 25, став 1, точка 42 и член 72 став 1 од Статутот на Општина                    
Маврово и Ростуше (Пречистен текст Сл.Гласник бр. 03/2015 година).         
Советот на Општината на седницата одржана на ден 28.09.2018 година Расправајќи по            
годишната програма за работа во учебната 2018/19 година на ОУ “Јосип Броз Тито” од              
с.Жировница  е донесе следната:  
 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на годишната програма за работа на  ОУ “Јосип Броз Тито” за учебната 2018/19 

година 
 

Член 1 
Советот на Општина Маврово и Ростуше ја усвои годишната програма за работа на ОУ “Јосип               
Броз Тито” од Жировница за учебната 2018/19 година. 

Член 2 
Примерок од оваа Одлука да се достави до Градоначалникот, Директорот на ОУ “Јосип Броз              
Тито” од Жировница  и архивата на општината. 
04 Октомври 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.12  стр.203 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на неговото објавување во “Службен Гласник на              
Општина Маврово и Ростуше”. 

 
Бр.08-296/7                                                                    Совет на Општина Маврово и Ростуше 
28.09.2018 год.                                                                              П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
 
183. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на РМ”                 
број 05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина                   
Маврово и Ростуше ( “Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015 ) ( пречистен               
текст ), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 
 

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прогласување на Одлуката за усвојување на годишната програма за работа на СОУ 
Маврово-Ростуше за учебната 2018/19 година. 

 
 
СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за усвојување на годишната програма за работа на СОУ            
“Маврово-Ростуше” за учебната 2018/19 година број 08-296/8 што Советот на Општина Маврово            
и Ростуше ја донесе на 16-тата седница одржана на ден 28.09.2018 год. 
 
Бр.09-/6                                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
.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 и член 72 став 1 од Статутот на Општина                    



Маврово и Ростуше (Пречистен текст Сл.Гласник бр. 03/2015 година).         
Советот на Општината на седницата одржана на ден 28.09.2018 година Расправајќи по            
годишната програма за работа во учебната 2018/19 година на СОУ “Маврово-Ростуше” од            
с.Ростуше е донесе следната:  
 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на годишната програма за работа на  СОУ “Маврово-Ростуше” за учебната 

2018/19 година 
Член 1 

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја усвои годишната програма за работа на СОУ              
“Маврово-Ростуше” од Ростуше за учебната 2018/19 година. 

Член 2 
Примерок од оваа Одлука да се достави до Градоначалникот, Директорот на СОУ            
“Маврово-Ростуше” од Ростуше и архивата на општината. 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на неговото објавување во “Службен Гласник на              
Општина Маврово и Ростуше”. 
 
Бр.08-296/8                                                                    Совет на Општина Маврово и Ростуше 
28.09.2018 год.                                                                              П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
 
184. 
 
 
04 Октомври 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.12  стр.204 
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 на согласност за формирање паралелки со помалку 

од 24 ученици во СОУ “Маврово-Ростуше” с.Ростуше,ООУ “Блаже Конески” с.Скудриње,ОУ 
“Денче Дејаноски” с.Маврови Анови, ЦОУ “Ѓорѓи Пулески” с. Ростуше, и ОУ “Јосип Броз Тито” 

с.Жировница 
 
 
СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за давање на согласност за формирање на паралелки со помалку             
од 24 ученици во СОУ “Маврово-Ростуше” с.Ростуше, ООУ “Блаже Конески” с.Скудриње,ОУ           
“Денче Дејаноски” с.Маврови Анови, ЦОУ “Ѓорѓи Пулески” с.Ростуше и ОУ “Јосип Броз Тито”             
с.Жировница број 08-296/7 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 16-тата              
седница одржана на ден 28.09.2018 год. 
 
Бр.09-/7                                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
.2018 год.                                                                                             Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                              Медат Куртовски  с.р. 

 
Врз основа на член 41 од Законот за основно образование ("Сл.весник на РМ" бр.              

103/08,33/10,116/10,156/10,18/11,51/11, 6/12, 100/12) и член 15, став1, точка 8 и член 25, став 1,              
точка 11 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше („Сл.гласник на Општина Маврово и              
Ростуше“ бр.03/2015 пречистен текст),  



Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден 28.09.2018            
година, ја донесе следната :  
 

О Д Л У К А 
За давање  на согласност за формирање паралелки со помалку од 24 ученици во СОУ 

Маврово-Ростуше с.Ростуше, ООУ Блаже Конески с.Скудриње, ОУ Денче Дејаноски с. Маврови 
Анови, ЦОУ Ѓорѓи Пулески с.Ростуше и ОУ Јосип Броз Тито с.Жировница 

 
Член 1 

Со оваа одлука советот на Општина Маврово и Ростуше дава согласност за формирање             
паралелки со помалку од 24 ученици за учебната 2018/2019 година.  

 
Член  2 

 
Во СОУ “Маврово-Ростуше” од Ростуше се формираат паралелки со помал број на ученици и              
тоа:  
2 ( две ) паралелки во втора година ( II – 1 17 ученици) и ( II – 2 14 ученици)                     
2 ( две ) паралелки во трета година ( III- 1 15 ученици) и ( III-2 15 ученици)                  
2 ( две ) паралелки во четврта година (IV-1  17ученици) и (IV-2  13 ученици)  
 

Член 3 
 
Во ООУ “Блаже Конески” од Скудриње се формираат паралелки со помал број на ученици и тоа: 
I – а   1 паралелка 8 ученици, 
I–б 1 паралелка 8 ученици, 
II -      1 паралелка 16 ученици, 
III -     1 паралелка 19 ученици, 
IV -     1 паралелка  15 ученици, 
V -      1 паралелка  16 ученици, 
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VI-а    1 паралелка 14 ученици, 
VI-б    1 паралелка  6 ученици, 
VII-a   1 паралелка  11 ученици, 
VII-б   1 паралелка  11 ученици, 
VIII-    1 паралелка  21 ученик, 
IX- а   1 паралелка 11 ученици, 
IX-б    1 паралелка  7 ученици, 
III-      1 паралелка со 9 ученици во ПОУ – Присојница. 
 

Член 4 
Во ОУ “Денче Дејаноски” од Маврови Анови се формираат паралелки со помал број на ученици 
и тоа: 
Маврови Анови, 
I – V   1 паралелка 11 ученици,  
VI –    1 паралелка  4 ученици, 
VII –   1 паралелка  4 ученици, 
VIII –  1 паралелка  5 ученици, 
IX-      1 паралелка  3 ученици, 
Село Врбен, 
I –V    1 паралелка   4 ученици, 
Село Дуф, 
I – V   1 паралелка  3 ученици,  



     Село Нистрово, 
I – V    1 паралелка  1 ученик, 
VI – VII  1 паралелка 4 ученици, 
VIII – IX 1 паралелка 3 ученици, 
Село Маврово, 
I – V  1 паралелка 3 ученици.  

 
Член 5 

Во ЦОУ “Ѓорѓи Пулески” од Ростуше се формираат паралелки со помал број на ученици и тоа: 
Село Ростуше, 
 I  -        1 паралелка 10 ученици, 
II  -        1 паралелка 11 ученици, 
III  -       1 паралелка   9 ученици, 
IV -        1 паралелка   9 ученици, 
V  -        1 паралелка 12 ученици, 
VI а-      1 паралелка   6 ученици, 
VI б-      1 паралелка   7 ученици, 
VII а-     1 паралелка 13 ученици, 
VII б-     1 паралелка 13 ученици, 
VIII а-    1 паралелка 10 ученици,  
VIII б-    1 паралелка   8 ученици, 
IX а-      1 паралелка 10 ученици, 
IX б-      1 паралелка 10 ученици, 
Село Требиште, 
I  -         1 паралелка   7 ученици, 
II -         1 паралелка   9 ученици, 
III -        1 паралелка 11 ученици, 
IV-         1 паралелка   7 ученици, 
V -         1 паралелка   7 ученици, 
VI -        1 паралелка   7 ученици, 
VII -       1 паралелка   4 ученици, 
VIII  -     1 паралелка   6 ученици, 
IX -        1 паралелка   6 ученици. 
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Село Велебрдо, 
I,II и III-  1 паралелка   9 ученици, 
IV  и  V-  1 паралелка   6 ученици. 
Село Јанче 
I до V -    1 паралелка   4 ученици. 
 

Член 6 
Во ОУ “Јосип Броз Тито” од Жировница се формираат паралелки со помал број на ученици и 
тоа: 
Село Жировница, 
I  -        1 паралелка   5 ученици 
II -        1 паралелка 12 ученици 
III-        1 паралелка 14 ученици 
IV-        1 паралелка   8 ученици 
V -        1 паралелка   6 ученици 
VI-        1 паралелка   9 ученици 
VII-       1 паралелка 11 ученици 
VIII-      1 паралелка   6 ученици 



IX -       1 паралелка   8 ученици 
Село Врбјане – Албански наставен јазик 
VII -      1 паралелка   3 ученици 
VIII-      1 паралелка   5 ученици 
IX -       1 паралелка   6 ученици 
Село Сенце – Албански наставен јазик 
I   -        1 паралелка    1 ученик 
Во ОУ Јосип Броз Тито од Жировница се формираат комбинирани паралелки и тоа: 
Село Врбјане – Албански наставен јазик 
I – III     1 паралелка   5 ученици 
II-IV-V   1 паралелка   6 ученици 
Село Сенце – Албански наставен јазик 
II-IV-V   1 паралелка   3 ученици 
VII – IX  1паралелка    1 ученик 
 

Член 7 
Одлуката ќе биде доставена до Министерството за наука и образование, градоначалникот, 
училиштата и архивата на општината. 
 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Сл. Гласник на 
Општина Маврово и Ростуше. 
 
Бр.08-296/9                                                                        Совет на Општина Маврово и Ростуше 
28.09.2018 год.                                                                                П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
 
185. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (”Сл.Весник на РМ”                 
број 05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина                   
Маврово и Ростуше ( “Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015 ) ( пречистен               
текст ), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот: 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

За прогласување на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за добивање 
лиценца за вршење на угостителска дејност 
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СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за добивање           
лиценца за вршење на угостителска дејност број 08-296/8 што Советот на Општина Маврово и              
Ростуше ја донесе на 16-тата седница одржана на ден 28.09.2018 год. 
 
Бр.09-/8                                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
.2018 год.                                                                                             Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                              Медат Куртовски  с.р. 

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 3 од Законот за локалната самуправа (“Службен весник на                 
Р,Македониј, бр.05/2005), член 21, став 5 од Законот за угостителската дејност (“Службен            
весник на РМ, бр. 62/2004, 89/2008, 115/2010, 53/2011, 141/2012, 164/2013, 187/2013, 166/2014,            
199/2014, 129/2015, 192/2015, 39/2016, 53/2016 и 71/2016), Советот на Општина Маврово и            
Ростуше, на својата 16-та седница одржана на ден 28.09.2018 год. ја донесе следната: 
 



О Д Л У К А 
Утврдување на висината на надоместокот за добивање за добивање лицецна за вршење на 

угостителска дејност 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на надоместокот за добивање на лиценца во             

вршење на угостителска дејност во ноќен бар, кабаре, дискоклуб и дискоклуб на отворен             
простор. 
 

Член 2 
Висината на надмоестокот за добивање на лиценца за вршење на угостителска дејност,            

согласно Законот за угостителска дејност е: 
- За кабаре – 2.500 ЕВРА во денарска противвредност, 
- За ноќен бар – 5.000 ЕВРА во денарска противвредност и 
- За диксоклуб и дискоклуб на отворен посротор 7.000 ЕВРА во денарска противвредност. 

Член 3 
Надоместокот од ставот 2 на овој член, 50% се уплатува на сметка на општината, а               

останатите 50% се уплатува во Буџетот на Република Македонија во денарска противвредност            
според средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на уплатата.  
Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила нсредниот ден од денот на објавување во “Службен             
гласник на Општина Маврово и Ростуше“. 
 
Бр.08-296/10                                                                        Совет на Општина Маврово и Ростуше 
28.09.2018 год.                                                                                П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
  
186. 
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 изработка на проектно-техничка документација за отварање на 
пат од м.в. “Кривина над полициска станица” до м.в. “Стара Џамија” с.Ростуше 

 
 
 
04 Октомври 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.12  стр.208 
СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за изработка на проектно-техничка документација за отварање на           
пат од м.в. “Кривина над полициска станица” до м.в. “Стара Џамија” с.Ростуше број 08-296/9              
што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 16-тата седница одржана на ден               
28.09.2018 год. 
 
Бр.09-/9                                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
.2018 год.                                                                                             Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                              Медат Куртовски  с.р. 
 

Член 2 



Средствата за изработка на проектната документација да бидат обезбедени од Буџетот           
на локалната самоупрва или од донација. 
 

Член 3 
Градоначачлникот и администрацијаат имаат обврска да ја спроведат оваа постапка          

согласно позитивните законски прописи и за истото да дадат извештај пред Советот на             
општината. 
 

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила нсредниот ден од денот на објавување во “Службен             

гласник на Општина Маврово и Ростуше“. 
 
Бр.08-296/11                                                                       Совет на Општина Маврово и Ростуше 
28.09.2018 год.                                                                                П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
 
187. 
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 на согласност за доделување на послуга на 

инфраструктурен објект повеќенаменско спортско игралиште “Светислав Наумоски – Цекан” во 
с.Ниќифорово Општина Маврово Ростуше 

 
 
СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за давање на согласност за доделување на послуга на            
инфраструктурен објект повеќенаменско спортско игралиште “Светислав Наумоски – Цекан” во          
с.Ниќифорово Општина Маврово и Ростуше број 08-296/10 што Советот на Општина Маврово            
и Ростуше ја донесе на 16-тата седница одржана на ден 28.09.2018 год. 
 
Бр.09-/10                                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
.2018 год.                                                                                             Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                              Медат Куртовски  с.р. 

 
Врз основа на член 36 став 1, точка 10 од Законот за локална самоуправа ײ) Сл.Весник                

на РМײ број 05/2002),а во согласност со член 25, став 1, точка 32, од Статутот на Општина                 
Маврово и Ростуша ײ) Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростушаײ број 03/2015 пречистен             
текст), и во согласност со член 41, став 3, точка 4 од правилникот за условите, начинот и  

постапката за користење и располагање со стварите во сопственост на Општина           
Маврово и Ростуше. 
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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 на согласност за доделување на послуга на инфраструктурен објект повеќенаменско 
спортско игралиште „Светислав Наумовски-Цакан“ во с.Никифорово Општина Маврово и 

Ростуше 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност за давање на послуга на повеќенаменско спортско             

игралиште „Светислав Наумовски-Цакан“ во с.Никифорово Општина Маврово и Ростуше. 
Член 2 

Повеќе наменското спортско игралиште Светислав Наумоски-Цекан на Месната        
Заедница во село Ниќифорово им се дава на послуга во траење од 20 (дваесет) години. 

Член   3 
За давањето на послуга на недвижниот имот од член 1 на оваа одлука од страна на                

градоначалникот ќе биде склучен Договор за послуга согласно Законот за облигациони односи            
со Месната заедница од с.Никифорово. 

Член 4 
 Оваа одлука влегува во сила 8 дена сметано од наредниот ден од денот на              
објавувањето во „Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше“. 
 
 
Бр.08-296/12                                                                        Совет на Општина Маврово и Ростуше 
28.09.2018 год.                                                                                П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
 
188. 
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 набавка на специјално возило за одржување 

на улично осветлување 
 
СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на набавка на специјално возило за одржување на             
улично осветлување број 08-296/13 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на              
16-тата седница одржана на ден 28.09.2018 год. 
 
Бр.09-/11                                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
.2018 год.                                                                                             Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                              Медат Куртовски  с.р. 
 

Врз основа на член 36 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 20.09.2017             
година, ја донесе следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на набавка на специјално возило за одржување на улично осветлување 
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Член 1 
Со оваа Одлука Советот на Општина Маврово и Ростуше одобрува набавка на            

специјално возило за одржување на уличното осветлување на територијата на општината. 
 

Член  2 
 Финансиските средства за набавка на специјалното возило од член 1 на оваа Одлука ќе              
се обезбедат од Буџетот на општината за 2018 година. 
 
 

Член  3 
Специјалното возило да се набави во согласност со одредбите на Законот за јавни             

набавки. 
 

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Маврово               
и Ростуше. 
 
Бр.08-296/13                                                                        Совет на Општина Маврово и Ростуше 
28.09.2018 год.                                                                                П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
 
189. 
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 донесување ребалансот на буџетот за 2018 година 

  
СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за донесување на ребалансот на буџетот за 2018 година на             
Општина Маврово и Ростуше ( Први измени и дополнувања на буџетот на Општината за 2018               
година) број 08-296/14 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 16-тата              
седница одржана на ден 28.09.2018 година. 
 
Бр.09-/12                                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
.2018 год.                                                                                             Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                              Медат Куртовски  с.р. 
 
190. 
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 на Одлуката за плаќање на комунални 

услуги донесена од Управниот одбор  на ЈПКД “Маврово” 
 
 



СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за давање на согласност на Одлуката за плаќање на комунални             
услуги донесена од Управниот одбор на ЈПКД “Маврово” број 08-296/13 што Советот на             
Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 16-тата седница одржана на ден 28.09.2018 год. 
 
04 Октомври 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.12  стр.211 
Бр.09-/13                                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
.2018 год.                                                                                             Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                              Медат Куртовски  с.р. 
 
Врз основа на член 11, став 1, алинеа 5 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник                
на РМ“, бр. 38/1996; 9/1997; 6/2002; 40/2003; 49/2006; 22/2007; 83/2009; 97/2010; 6/2012;            
119/2013; 41/2014; 138/2014; 25/2015; 61/2015; 39/2016 и 64/2018) и член 25, став 1, точка 42 од                
Статутот на Општина Маврово и Ростуше (Пресчистен текст “Службен гланик на Општина            
Маврово и Ростуше“, бр.03/2015), Советот на Општина Маврово и Ростуше, на седницата            
одржана на ден 28.09.2018 година ја донесе следната: 
 

О Д Л У К А 
За давање согласност на Одлуката за плаќање на комунални услуги донесена од 

Управниот одбор на ЈПКД “Маврово“ 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се дава согласност на Одлуката за избор за плаќање на комунални              

услуги, бр.0202-780/5 донесена од страна на Управниот одбор на Јавното претпријатие за            
комунални дејности “Маврово“ од Маврови Анови на седницата одржана на ден 21.09.2018            
година. 
 

Член 2 
Составен дел на оваа Одлука е и Одлуката за избор за плаќање на комунални услуги,               

бр.0202-780/5 од 21.09.2018 година. 
 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на нејзиното објавување во “Службен гласник на              

Општина Маврово и Ростуше“. 
 
Бр.08-296/15                                                                        Совет на Општина Маврово и Ростуше 
28.09.2018 год.                                                                                П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
 
191. 
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 помош за лекување 

 
 
СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на финансиска помош за лекување на Елмин            
Шаиноски од Центар Жупа – Дебар за лекување на неговата сопруга Амина број 08-296/14 што               



Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 16-тата седница одржана на ден              
28.09.2018 год. 
 
Бр.09-/14                                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
.2018 год.                                                                                             Градоначалник 
Р о с т у ш е                                                                                              Медат Куртовски  с.р. 
 
 
 
04 Октомври 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.12  стр.212 

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 28.09.2018 година, ја донесе             
следната 
 

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

 
Член 1 

Се одобрува парична помош во износ од 60.000,оо денари на Елмин Шаиноски од             
Центар Жупа – Дебар за лекување на неговата сопруга Амина. 
 

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

26.09.2018 година. 
Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година на            

трансакциона сметка  200001235951294 Стопанска банка АД Скопје.. 
 

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.08-296/16                                                                        Совет на Општина Маврово и Ростуше 
28.09.2018 год.                                                                                П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
 
192. 
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 помош за лекување 

 
 
СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на финансиска помош за лекување на Арифи            
Албина од с.Жировница број 08-296/15 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе              
на 16-тата седница одржана на ден 28.09.2018 год. 
 
Бр.09-/15                                                                                          Општина Маврово и Ростуше 



.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 28.09.2018 година, ја донесе             
следната 
 

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

 
04 Октомври 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.12  стр.213 

Член 1 
Се одобрува парична помош во износ од 8.000,оо денари на Арифи Албина од село              

Жировница Општина Маврово и Ростуше  за лекување. сред 
 

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

10.09.2018 година. 
Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година на            

трансакциона сметка. 
 

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.08-296/17                                                                        Совет на Општина Маврово и Ростуше 
28.09.2018 год.                                                                                П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
 
193. 
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 помош за лекување 

 
 
СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на финансиска помош за лекување на Османи            
Ебип од с. Дуф Општина Маврово и Ростуше за лекување на неговата малолетна ќерка број               
08-296/16 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 16-тата седница одржана              
на ден 28.09.2018 год. 
 
Бр.09-/16                                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
.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 28.09.2018 година, ја донесе             
следната 
 

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

 
Член 1 

Се одобрува парична помош во износ од 20.000,оо денари на Османи Ебип село Дуф              
Општина Маврово и Ростуше  за лекување на неговата малолетна ќерка. 
 

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

документација. 
Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година на            

трансакциона сметка  200001525763238  Стопанска банка АД Скопје. 
04 Октомври 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.12  стр.214 

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.08-296/18                                                                        Совет на Општина Маврово и Ростуше 
28.09.2018 год.                                                                                П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
 
194. 
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 финансиски средства на ЈЗУ Здраствен дом 

Д-р “Русе Бошкоски” за набавка на стоматолошки стол 
  
СЕ ПРОГЛАСВА, Одлуката за одобрување на финансиски средства на ЈЗУ Здраствен дом Д-р             
“Русе Бошкоски” за набавка на стоматолошки стол за потребите на старата амбуланта во             
с.Скудриње број 08-296/ 17 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 16-тата               
седница одржана на ден 28.09.2018 година. 
 
Бр.09-/17                                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
.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 28.09.2018 година, ја донесе             
следната 



О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на финансиски средства на ЈЗУ Здраствен дом “Д-Р Русе Бошкоски” за набавка 

на стоматолошки стол 
 

Член 1 
Се одобруваат финансиски средства во износ од 60.000,оо денари за набавка на            

стоматолошки стол за потребите на старата амбуланта во село Скудриње врз основа на             
барање на ЈЗУ Здраствен дом “Д-р Русе Бошкоски” 
 

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

06.09.2018 година. 
Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2018 година на здраствена             

трезорска сметка 100000000066005 подсметка на примач 660070003753150 приходна шифра         
744111 програма 00. 

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.08-296/19                                                                        Совет на Општина Маврово и Ростуше 
28.09.2018 год.                                                                                П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
04 Октомври 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.12  стр.215 
195. 
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 финансиски средства за реставрација на 

стариот мост на река Радика 
  
СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиски средства за реставрација на           
стариот мост на река Радика ( спроти манастирот Св. Јован Бигорски врз основа на барање од                
група граѓани преставувани од лицето Ќемал Селмани. Средствата ќе бидат во градежни            
материјали по спецификација што ќе ја приложат барателите) број 08-296/18 што Советот на             
Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 16-тата седница одржана на ден 28.09.2018 година. 
 
Бр.09-/18                                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
.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 28.09.2018 година, ја донесе             
следната 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на финансиски средства за реставрација на стариот мост на река Радика 

 
Член 1 



Се одобруваат финансиски срества во износ од 60.000,оо денари во градежни           
материјали за реставрација на стариот мост на река Радика. 
 

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

31.08.2018 година од група граѓани преставени од лицето Ќемал Селмани. 
Средствата ќе бидат во градежни материјали врз основа на спецификација која           

барателите ќе ја достават.  
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.08-296/20                                                                        Совет на Општина Маврово и Ростуше 
28.09.2018 год.                                                                                П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
 
196. 
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 финансиски средства во градежни материјали 
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СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиски средства во градежни материјали (            
за изградба на потпорен зид во населба Падина с.Скудриње поднесено од Исеини Неџбедин)  
број 08-264/11 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 16-тата седница              
одржана на ден 28.09.2018 година. 
 
Бр.09-/19                                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
.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 28.09.2018 година, ја донесе             
следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на финансиски средства во градежни материјали 

 
Член 1 

Се одобруваат финансиски средства во градежни материјали во вредност од 22.600,оо           
денари врз основа на спецификација поднесена во барањето.  

 
Член  2 

Градежните материјали се доделуваат врз основа на поднесено писмено барање на ден            
14.03.2018 година од Исеини Неџбедин за изградба на потпорен зид во населба Падина. 



 
Член 3 

Градежните материјали ќе се испорачуваат преку ТДТГУ “РАДИКА” ДООЕЛ со кого Општина            
Маврово и Ростуше има склучено договор за набавка на стоки- градежни материјали за             
потребите на општината за тековната 2018/2019 година. 

 
Член  4 

Оваа одлука ќе биде објавена во ‘’Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’ а              
ќе влезе во сила со денот на нејзиното објавување 
 
Бр.08-296/21                                                                        Совет на Општина Маврово и Ростуше 
28.09.2018 год.                                                                                П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
 
197. 
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 финансиски средства во градежни материјали 
  
СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на финансиски средства во градежни материјали           
(врз основа на барање на Ејупи Беадин од с.Присојница за регулирање на атмосверски води )               
број 08-296/20 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 16-тата седница              
одржана на ден 28.09.2018 година. 
 
Бр.09-/20                                                                                          Општина Маврово и Ростуше 
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.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 28.09.2018 година, ја донесе             
следната 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрување на финансиски средства во градежни материјали 

 
Член 1 

Се одобруваат финансиски средства во градежни материјали во вредност од 7.320,оо           
денари врз основа на спецификација поднесена во барањето.  

 
Член  2 

Градежните материјали се доделуваат врз основа на поднесено писмено барање на ден            
24.09.2018 година од Ејупи Беадин за регулирање на атмосверски води во с.Присојница . 
 

Член 3 



Градежните материјали ќе се испорачуваат преку ТДТГУ “РАДИКА” ДООЕЛ со кого Општина            
Маврово и Ростуше има склучено договор за набавка на стоки- градежни материјали за             
потребите на општината за тековната 2018/2019 година. 

 
Член  4 

Оваа одлука ќе биде објавена во ‘’Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше’’ а              
ќе влезе во сила со денот на нејзиното објавување 
 
Бр.08-296/22                                                                        Совет на Општина Маврово и Ростуше 
28.09.2018 год.                                                                                П р е т с е д а т е л  
Р о с т у ш е                                                                                      Алил Алили, с.р.. 
 
198. 
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 27.07.2018 година донесе 
 

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

од потесно семејство на вработен 
 

1. На Нафије Незироска, вработена во Основно Училиште ,,Блаже Конески” –           
с.Скудриње, на раборно место помошен персонал – Хигиеничар, поради смрт на член од             
потесно семејство, т.е смрт на нејазиниот сопруг Сабре Незироски, со кого живеел во заедница,              
а починал на ден 19.07.2018 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 од средствата предвидени во Буџетот на Општина            
Маврово и Ростуше за 2018 година.  
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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 05-175/1 од 23.07.2018 година, до Општината се обрати            
Основното Училиште ,,Блаже Конески” – с.Скудриње, со барање да на вработената Нафије            
Незироска да и се испати отпремнина за посмртни трошоци за нејзиниот сопруг, кој             
починал на ден 19.07.2018 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.  
 
Доставено до:                                                                                      Општина Маврово и Ростуше 
- ОУ ,,Блаже Конески” с.Скудриње                                                             ГРАДОНАЧАЛНИК 
- архивата на општината                                                                                  Медат Куртовски 
- Oдд.за финансиски прашања 
 
Број 09-235/2 
27.07.2018 год. 
 
199. 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за угостителска дејност /,,Сл.Весник на              
РМ’’број 62/2004, 89/2008, 115/2010, 53/2011, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 199/14,          
129/15, 192/16, 39/16, 53/16 и 71/16/ Градоначалникот на Општина Маврово и Ростушe,            
донесе, на ден 05.09.2018 година 
 

РЕШЕНИЕ 
За формирање на Комисија за категоризација 

На објекти за сместување од мал обем 
 

1. Се формира Комисија за категоризација на објекти за сместување од мал обем            
во следниот состав: 

Елвира Ејупи–претседател 
Ajбејан Ајдини–член 
Еџевит Ејупи–член 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во              
Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше. 

3. Примерок од ова Решение да се достави до претседателот н аКомисијата,           
членовите и архивата на општината. 

Образложение 
Согласно член 47 став 2 од Законот за угостителска дејност Градоначалникот на            
Општина Маврово и Ростуша формира Комисија за категоризација на објекти за           
сместување од мал обем, со задача да врши увид по поднесени барања за утврдување              
на минимално техничките услови и категоризација на објекти, да составува записник од            
извршениот увид и да врши евидентирање на сместувачките капацитети од мал обем за  
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упис во регистарот на Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше. На основа            
горе изнесеното се одлучи како во диспозитивот на ова Решение. 
 
ПРАВНА ПОУКА:Незадоволанта страна има право да влoжи жалба во рок од 8 дена од              
приемот на ова Решение до второстепена комисија на надлежното Министерство за           
локална самоуправа. 
 
Решението е доставено до: 
- Членовите на Комисијата Општина Маврово и Ростуше 
- архивата на општината  
                                                                                                         ГРАДОНАЧАЛНИК 
                                                                                                         Медат  Куртовски 



Број 09 -277/1 
05.09.2018 год. 
 
200. 
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 25.09.2018 година донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
За исплата на отпремнина поради стекнување право на семејна пензија 

 
1. На Нафије Незироска, вработена во Основно Училиште ,,Блаже Конески” –           

с.Скудриње, на рабоно место помошен персонал – Хигиеничар, поради престанок на работниот            
однос на ден 31.07.2018 година, а заради стекнување на семејна пензија со решение број              
02100279864 од 05.09.2018 година издадено страна на Фондот за пензиско и инвалидско            
осигурување – Стручна служба – филијала – Гостивар, да и се исплати отпремнина во висина               
од 48.144,оо денари, согласно член 16 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 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 03-234/1 од 14.09.2018 годинадо општината се обрати,           
Основното училиште ,,Блаже Конески’’ – с.Скудриње, со барање за исплата на отпремнина            
на Нафије Незироска, со постојано место на живеење во с.Скудриње, вработен како            
Хигиничар во ОУ ,Блаже Конески’’ – с.Скудриње, на која му престана работниот однос на ден               
31.07.2018 година, поради стекнување на право на на семејнаа пензија (наследена по смртта             
на нејзиниот сопруг Сабре Незироски) .  

Согласно член 16 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Маврово и             
Ростуше за 2018 година, 08-318/14 од 28.12.2017 година /,,Службен Гласник на Општина            
Маврово и Ростуше” број 12/2017/, е утврдено дека во случај на пензионирање на             
вработениот во единицата на локалната самоуправа и во локалната јавна установа му се             
исплатуваат парични средства во висина од две просечни нето плати исплатени во            
Република Македонија за месецот во кој работникот заминал во пензија.Врз основа на            
законските оредби се донесе Решение како во диспозитивот.  

Врз основа на законските одредби се донесе Решение како во диспозитивот.  
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Правна поука: Согласно член 228 од ЗОУП на ова Решение, незадоволната странка има право              
на жалба, преку овој орган до надлежното Министерство при Владата на Република Македонија             
во рок од 15 дена.  
Доставено до:                                                                             Општина Маврово и Ростуше 
- ОУ ,,Блаже Конески” с.Скудриње                                                     ГРАДОНАЧАЛНИК 
- архивата на општината                                                                        Медат Куртовски 
- Oдд.за финансиски прашања 
Број 09-286/2 
25.09.2018 год. 
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